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A tall d’introducció
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Nosaltres som els testimonis

Començar a escriure una història de l’Església catòlica pot semblar un intent agosarat, i potser ho 
és. Tanmateix, haig de confessar que circumstàncies diverses m’han impel·lit a fer-ho, i m’ha agradat 
molt! Són tantes les classes, conferències, congressos, estudis, articles, etc., que al final, no sé per què, 
m’he vist obligat a plasmar-ho tot sense més miraments. No sé si haig de demanar perdó, però sí vull 
suplicar al lector que tingui paciència i indulgència. És ben cert que he dubtat si qualificar aquestes 
ratlles de pròleg o d’epíleg, doncs és més aviat una introducció-pròleg que intenta expressar el per 
què d’aquest voluminós llibre, alhora que té quelcom d’epíleg, perquè ha estat redactat al final del 
treball. També haig de dir que, més que un estudi històric més sobre l’Església, possiblement és la 
plasmació escrita d’una forta experiència pròpia afaiçonada sense cap mena de pretensió, amb tota 
senzillesa; simplement perquè m’agrada, perquè em diverteixo. Malgrat tot, aquesta publicació ha 
estat fruit d’un conjunt d’esforços, estudis i d’un saber escoltar als nombrosos alumnes que he tingut 
durant més de quaranta anys de docència al Seminari, a la Facultat de Teologia, a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses, a la Universitat (aules de gent gran), als congressos, a la Universitat Ramon 
Llull (facultats de Filosofia i d’Humanitats) i actualment (2016) a la Facultat Antoni Gaudí. També 
haig de dir que aquesta tasca no ha estat conseqüència d’una simple i superficial professió, sinó d’una 
divertida, folgada i fervent vocació que mica en mica ha anat creixent dins meu. De totes aquestes 
experiències, professió i vocació, desitjo fer partícips els meus pacients lectors. Que el bon Déu —el 
gran protagonista de la història— ens ajudi, i que perdoni el meu gran atreviment!

Com acabo de manifestar, per sobre de tot, en el meu ànim tinc una forta sensació d’agradable, 
tenaç i permanent experiència, en comprovar, a través de tants documents —dels quals com a arxiver 
tinc la custòdia— la bellesa, l’encant i l’atractiu de l’obra creada i fundada per Jesucrist: la seva Esglé-
sia, de la qual jo mateix en formo part. Com més la conec, més l’estimo amb els ulls del cor (segons 
expressió del mateix sant Pau). En ella hi ha moltíssima sublimitat i esplendor, malgrat les deficiències 
i pecats d’alguns dels seus membres al llarg de la seva perllongada història i encara actualment.

He dit que m’agradaria plasmar per escrit un conjunt d’experiències —algunes d’elles molt ínti-
mes— que m’han colpit en conèixer la vida d’aquesta Església a través de la seva història. És ben cert 
que he tingut la sensació —o potser la certesa— d’haver captat les dues idees cabdals gràcies a les 
quals podem definir l’edat antiga i la medieval d e la història de l’Església; o almenys les caracterís-
tiques que jo considero essencials. Són les claus explicatives —sempre segons la meva opinió— del 
conjunt dels fets, causes i evolucions que formen el teixit històric d’aquests gairebé tretze segles d’his-
tòria de l’Església. Heus ací l’enunciat d’aquestes dues idees, que he volgut que formessin part dels 
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subtítols de les dues parts d’aquest llibre: ‘La seva fe (la de la primitiva Església) és la nostra’ i ‘Europa 
nasqué cristiana’. En la primera asseveració s’indica que la fe i la vida caritativa de l’Església primitiva 
són idèntiques, en allò essencial, a l’Església del segle XXI. I això dóna la seguretat i alhora la cer-
tesa d’estar en el bon camí del que Jesús volia i vol. En la segona afirmació es determina l’origen de 
la societat medieval, de la que cal destacar la característica més eminent i definitòria: la consciència 
d’Europa, d’una Europa essencialment cristiana. És tan diferent el concepte d’Europa plasmat en la 
Constitució del 2005! En ella no es fa ni el més mínim esment de les seves arrels cristianes.

De vell antuvi, la primera constatació que observem és que, entre els cristians de l’Església primitiva 
regnava la certesa, convenciment i seguretat del missatge cristià, que era l’afirmació que Jesucrist-Déu 
s’havia revelat en els grans misteris de la redempció; especialment en la seva encarnació i resurrecció. 
És molt fort l’impacte que els apòstols i deixebles reberen davant la presència de Jesús ressuscitat. 
Sant Joan fou un dels primers —per no dir el primer— testimonis de l’existència, vigoria i esplendor 
de Jesús. Joan ens expressa, exuberant, en què ha consistit la seva experiència històrica i vital: “Nosal-
tres l’hem sentit, l’hem vist amb els nostres ulls, l’hem contemplat, l’hem tocat amb les nostres pròpies 
mans. Volem dir la Paraula de la vida (la persona de Jesucrist), ja que la vida s’ha manifestat, i nosaltres 
l’hem vista i en donem testimoni i us anunciem la vida eterna, la qual estava amb el Pare i ara se’ns ha 
aparegut. I ara us anunciem també a vosaltres això que hem vist i sentit perquè tingueu comunió amb 
nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb Jesucrist, el seu Fill” (Joan 1, 1-3).

Coneixent la vida de Jesús i la continuació de la mateixa, que és la història de l’Església, percebrem 
la revelació del missatge de Crist, fet carn i història per la nostra salvació. Heus aquí la grandesa de la 
seva i la nostra història. Consisteix en aquesta sublim experiència, gràcies a la qual ens trobem davant 
del mateix Crist, al que toquem, palpem, sentim i estimem. I és així com la història de l’Església no 
esdevé un elenc de fets pretèrits, sinó una vivència i permanència de Crist en nosaltres. Jesús es fa 
present en la història de l’Església i en cadascun de nosaltres. Heus ací, doncs, la seva excel·lència. 

La gran prova

En aquest moment m’agradaria fer amb el lector el mateix que faré amb els alumnes quan els mos-
tri per primera vegada aquest llibre, perquè una de les sensacions més agradables que pot tenir l’autor 
d’un llibre és fer partícips als altres de la seva obra. Començaré amb la gran i aterridora prova que les 
persecucions van suposar per a l’Església primitiva entre els anys 43 i 313. Descobrir la condició de 
ser deixeble de Jesús representava una condemna ignominiosa: una mort amb terribles suplicis. Ens 
hem de posar dins la pell d’aquells cristians primitius perseguits, infamats i ajusticiats per copsar la 
gran prova a la qual la mateixa societat i els governants els va sotmetre follament. En aquest precís 
moment, quan comencem a tractar el tema de les persecucions dels cristians, cal recordar les paraules 
del primer dels màrtirs, l’innocent Jesús: “A vosaltres que escolteu —que llegiu l’Evangeli— jo us dic: 
estimeu els enemics, feu el bé a aquells que no us estimen, beneïu als que us maleeixen, pregueu per 
aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l’altra. Si estimeu al que us estima, qui 
us ho ha d’agrair? Els pecadors també estimen als que els estimen. Si feu el bé al que us en fa, qui 
us ho ha d’agrair? També ho fan els pecadors. Vosaltres heu d’estimar als enemics. Llavors la vostra 
recompensa serà gran i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu 
compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu i Déu no us 
condemnarà. Absoleu i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona 
mesura atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet” (Lc 
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6, 27-38). I en un altre fragment de l’evangeli de sant Lluc, Jesús prediu les persecucions imminents: 
“Abans de tot això, però, us agafaran, us perseguiran, us portaran a les sinagogues i a les presons i us 
faran comparèixer davant dels reis i dels governadors a causa del meu nom. Serà el moment de donar 
testimoni. Estigueu decidits a no preparar-vos la defensa: jo mateix us donaré una eloqüència i una 
saviesa que cap dels vostres adversaris no serà capaç de resistir o de contradir. Sereu traïts fins i tot 
pels vostres pares, germans, parents i amics, i en mataran alguns de vosaltres a causa del meu nom” 
(Lc 21, 12-17). Però sempre caldrà perdonar de cor els botxins i calumniadors. A l’evangeli de sant 
Marc, Jesús torna a predir les persecucions: “Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà; però qui la perdi 
per mi i per l’Evangeli la salvarà” (Mc 8, 35).

La persecució i el donar testimoni de la creença cristiana seran retribuïts amb un gaudi immens i 
la glòria del cel: “Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l’home, la gent us odiarà, us rebutjarà, 
us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recom-
pensa serà gran al cel. El mateix feien els seus pares amb els profetes” (Lc 6, 22 i 23).

Calúmnia, acusació, martiri i mort, però seguretat d’assolir el premi etern, són les fites de l’itine-
rari de moltíssims cristians de l’antiguitat i, malgrat tot, els deixebles de Jesús perdonaven; sempre 
anaven al martiri amb l’alegria de qui espera que el bon Déu premiï tanta pena i sofriment. Cal 
recordar, tanmateix, que les persecucions són l’efecte d’un gravíssim enfrontament d’idees de dos 
móns que no s’entenien. Seria injust imaginar-se que tots els pagans fossin gent sadolla de sang; però 
la causa de les persecucions serà sempre un enigma per a tots aquells que les estudien amb uns crite-
ris objectius i històrics. Aquest enigma mai no aconseguirà esberlar la monolítica fidelitat a Jesucrist, 
que vol que es perdoni fins a set vegades set a qui ens ofèn. D’altra banda, no hi ha dubte que en 
aquell període, entre els pagans, trobem homes de gran humanitat; alguns eren emperadors (Titus, 
Trajà, Marc Aureli, Septimi Sever i àdhuc el mateix Dioclecià), altres magnànims filòsofs (estoics i 
platònics), i eren molts els que no podien estar d’acord amb la llastimosa i injusta mort de tants in-
nocents. El fenomen de les persecucions continua essent avui un insondable enigma malgrat que els 
que promulgaven i executaven els edictes, amb rescriptes i lleis contra els cristians, foren culpables 
d’un monstruós delicte. Però els deixebles de Jesús, seguint l’exemple del diví Mestre, perdonaven 
de tot cor llurs botxins.

Explicant algunes pàgines de la història

És important explicar alguns aspectes que m’han colpit durant la redacció d’aquest treball. Us els 
presento d’una manera que pot semblar inconnexa, seguint l’ordre de les pàgines:

• M’impressiona l’esforç dels cristians primitius per recollir totes les dades històriques. Així, 
Papies vol explicar els “fets del Senyor” fent constar tot el que els apòstols havien exposat de Jesucrist: 
fets, miracles i doctrina. El mateix Ireneu, coneixedor de la tradició de la prèdica de sant Joan a Efes, 
afirma que de petit li agradava escoltar amb tota diligència la història de Jesús, procurant prendre 
nota de tot no sobre el paper, sinó al cor.

• L’autor de la Carta a Diognet afirma dels cristians que “són l’ànima del món, són els que sal-
ven la humanitat. Tanmateix ells viuen al món però no són del món; tot i no ser diferents dels altres, 
viuen a les seves pàtries, però com si fossin forasters. Tota terra estranya és pàtria per a ells, i tota 
pàtria els és terra estranya, car la seva pàtria és el cel”.

• Els cristians vivien l’alegria del missatge de Crist. Eren homes i dones immensament alegres 
que fugien, malgrat les persecucions, de la malvada tristesa.

A TALL D’INTRODUCCIÓ
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• Hi ha un testimoni ben curiós que ens dóna a conèixer qui eren els parents de Jesús: homes 
senzills, que no es distingien per les seves qualitats humanes, sinó per la seva tenaç creença en què 
Jesucrist havia mort i ressuscitat. L’emperador Domicià els va menysprear, però els va deixar de per-
seguir perquè els considerà gent inculta i incapaç de fer trontollar l’Imperi.

• En la carta de Plini el Jove dirigida a Trajà trobem un retrat dels cristians de principis del segle 
II: què feien, què creien i com es reunien per celebrar l’eucaristia entonant càntics a Jesús i a Déu.

• Arístides d’Atenes ens explica detalls ben significatius dels cristians: “Són del llinatge de Je-
sucrist. Maria és la mare de Jesús, qui el va infantar sense fecundació ni defloració...”. Els cristians 
es caracteritzen per una moral estricta, per una fe inalterable i per un seguiment infranquejable de la 
doctrina de Jesucrist, doctrina que en els seus principals trets coincideix amb la fe i la forma d’actuar 
dels cristians del segle XXI. Aquesta constatació és de gran importància per a tots nosaltres.

• Una de les il·lusions més grans i gratificants pels que estudiem la història de l’Església pri-
mitiva, és el coneixement profund de la vida de les comunitats primitives. Entre els capítols 18 i 23 
intentem respondre els següents interrogants: ‘Qui eren els cristians de l’Església primitiva?’ ‘Per què 
eren perseguits?’ ‘Quina era la seva moral?’ ‘Quines eren llurs virtuts?’ ‘Com es pot definir l’Església 
i quins eren els trets fonamentals d’aquesta ecclesia instituïda per Jesucrist?’ ‘Quins eren els sagra-
ments dels cristians i els seus llibres sagrats?’ ‘Què esperaven els cristians, que fins hi tot donaven llurs 
vides per assolir un desig tan constant com intens?’

• Els consells evangèlics, especialment la pobresa, apareixen en la literatura dels cristians primi-
tius d’una manera molt destacada, ja que per esdevenir cristià calia trencar amb les malícies del món. 
Als cristians se’ls exigia molt. En primer lloc els catequistes els ensenyaven que els pobres eren els pre-
dilectes de l’Església, alhora que els incitaven a posar en comú tots llurs béns. D’aquí l’elogi de la po-
bresa. Minuci Fèlix (segle II) afirma: “Els cristians tenim fama de ser pobres i això no és cap deshonra 
per a nosaltres, tot el contrari, és la nostra glòria. Doncs si el luxe debilita les ànimes, la vida senzilla les 
enforteix. A nosaltres ens passa el mateix que a aquell caminant que avança cada vegada més content 
com menys carregat va”. Si els cristians són pobres a favor dels indigents, la pobresa esdevé caritat.

• L’amor al proïsme o caritat fraterna es palesa constantment en el tarannà del cristià primitiu. 
En primer lloc cal estimar a qui ens transmet el missatge cristià. El Pseudo-Bernabé afirma: “No siguis 
dels que estenen la mà per rebre i la retiren quan es tracta de donar. Estimaràs com les ninetes dels 
teus ulls als qui et parlin del Senyor”. Els cristians formen un sol cos. Són com les pedres que aixequen 
el temple del Senyor i el seu altar (vegi’s Orígenes i Tertul·lià). I el Pseudo-Bernabé afirma: “Em veig 
absolutament forçat a estimar-vos més que a la pròpia vida, perquè són grans la fe i la caritat que teniu 
per l’esperança en la vida divina”.

• És admirable constatar que els trets fonamentals del dogma cristià exposats abans del concili 
de Nicea pels pares apostòlics i els apologistes, coincideixen amb els dels primers grans concilis tri-
nitaris i cristològics (de Nicea a Calcedònia). Es confessa que Déu és ‘u’ i ‘tri’, que el Verb (segona 
persona de la Trinitat) és Déu, com també ho és l’Esperit Sant, que Jesucrist és vertader Déu i ver-
tader home, que en Jesucrist hi ha una sola persona amb dues naturaleses inseparables gràcies a la 
unió hipostàtica, que Jesucrist va morir i ressuscità per la salvació de la humanitat, que Maria —verge 
i mare— és la Zeotokos. Aquestes creences formen un bloc inalterable i constant, tot i les riques i 
variades formulacions.

• Si seguim l’índex temàtic del pensament cristià i els trets fonamentals de llur vida (índex que 
va de sant Climent de Roma (a. 88) fins sant Cebrià (a. 250)) trobem, més enllà dels anteriors, altres 
temes: les actes dels martiris, fidelitat en el matrimoni, àgape i eucaristia, aigua i creació (“Déu va ma-
nar a les aigües que produïssin vida. Ens ha d’admirar que en el baptisme a través d’ella es doni nova 
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vida”?). A l’índex també trobem els següents temes: l’alegria dels cristians, àngels, Antic Testament 
i al·legories, l’avortament i els cristians, bisbes, blasfèmies contra Jesús, causa comuna dels cristians, 
coneixement de Déu, cos místic, Crist pontífex és propiciació, cristians i filosofia, els cristians i heret-
ges, els cristians i els jueus, els cristians i l’amor a la vida, els cristians iguals que els altres homes, els 
cristians no han d’ésser ganduls, els cristians són bons ciutadans, el dejuni entre els cristians, diaques, 
el diumenge i els cristians, les dones i els cristians, l’escatologia dels cristians, concepte d’Església, 
Eva i Maria, gnosis i gnòstics, jerarquia, litúrgia, el problema del mal, oració dels cristians, primat 
del Papa, Pasqua, el pecat entristeix l’Esperit Sant, pregar de genolls, preveres, resurrecció, sacrificis 
antics, sagrada escriptura i tradició, soldats i cristians, successió apostòlica, unitat dels cristians, vídu-
es, virginitat, visió beatífica, etc. 

He esmentat els quaranta-quatre punts que, segons el meu criteri, poden interessar més en 
l’estudi de la història de l’Església antiga. Tot i que pugui semblar que no existeix entre ells una 
connexió lògica, no és així, doncs tots els temaris que presento tenen una òbvia vinculació interna i 
es poden agrupar en set grans blocs: 

1. Fonts i testimonis de l’Església primitiva des de l’any 88 fins el 250. Ministeris en l’Església fins 
l’any 150. Apologistes i opositors de l’heretgia gnòstica.

2. Les persecucions i les seves causes.
3. Climent d’Alexandria, Orígenes, Hipòlit romà, Tertul·lià i Cebrià.
4. La vida de les primitives comunitats.
5. La pau i la tolerància des del període de Constantí.
6. Les heretgies dels segles IV-VI i els grans concilis ecumènics.
7. La successió apostòlica. Els papes i els bisbes de Barcelona i d’Ègara en època antiga.

Crist històric

Trobem frases als Evangelis que per més que les llegim ens resulten noves i colpidores. Per exem-
ple: “La Paraula s’ha fet home” (Jo 1, 14), “Ha vingut al seu poble” (Jo 1, 11). L’encarnació del Verb, 
Jesucrist, vertader Déu i vertader home, és un altíssim misteri alhora que un gran fet històric de la 
humanitat: “Quan arribà la plenitud dels temps —ens diu sant Pau—, Déu envià al món el seu Fill” 
(Gal 4, 4). És l’inici de l’itinerari del cristianisme. És bo, doncs, començar la història eclesiàstica amb 
aquestes afirmacions i constatacions històriques. Són l’arrel de la història eclesiàstica; l’existència 
històrica comprovada de Jesucrist i la fundació de la seva Església. Que Jesús existí no es pot posar 
en dubte. Són tan nombroses les fonts que ho testifiquen, que seria escandalosa la seva negació: els 
Evangelis (sant Mateu, sant Marc, sant Lluc, sant Joan), els Evangelis Apòcrifs, els Fets dels Apòstols, 
les epístoles de sant Pau (als romans, als de Corint, 1ª i 2ª, als de Galàcia, als d’Efes, als de Filipos, als 
de Colosses, als de Tessalònica (1ª i 2ª), a Timoteu (1ª i 2ª), a Titus, a Filemó, epístola als hebreus, les 
epístoles de sant Jaume, de sant Pere (1ª i 2ª), de sant Joan (1ª, 2ª i 3ª), de sant Judes, i l’Apocalipsi. 
Tots ells són testimonis històrics de l’existència, doctrina i obra de Jesucrist —l’Església—, però no 
són els únics; hi ha una munió de fonts molt properes a Jesucrist. Ens referim als escrits dels Pares 
Apostòlics, és a dir, els deixebles dels apòstols: sant Climent de Roma, sant Ignasi d’Antioquia, sant 
Policarp d’Esmirna, Papies, el pastor d’Hermes, el pseudo-Bernabé i la didajé (o doctrina dels dotze 
apòstols). També hi ha testimonis en fonts no cristianes: Tàcit als seus Annals, Suetoni en la seva vida 
de Claudi, Plini el Jove en una carta que envià a l’emperador Trajà i, per últim, el mateix Flavi Josep, 
així com la famosa tradició talmúdica en l’àmbit dels jueus.
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Òbviament, l’existència històrica de Jesucrist era acceptada per la comunitat cristiana, i en segles 
posteriors hi va haver intents de concretar la seva cronologia; així, l’any 526, un monjo escita ano-
menat Dionís l’Exigu féu càlculs per fixar la data del naixement de Crist, i assenyalà l’any 753 de la 
fundació de Roma. Tanmateix, segons la cronologia moderna, Dionís es va equivocar de quatre anys. 
Per tant, anem quatre o cinc anys endarrerits, i podem dir que Crist va néixer l’any 749 de la fundació 
de Roma. Deixem, però, als biblistes l’estudi de la vida de Jesucrist i del Nou Testament. En ells dipo-
sitem la nostra confiança. Ells són vertaders científics i nosaltres caldrà que ens dediquem a la història 
posterior de l’Església. Dels grans estudis sobre la Bíblia cal, però, manllevar un concepte essencial: 
Jesús volgué continuar la seva existència a la terra després de la seva resurrecció en l’Església. Aques-
ta és la continuació de la vida del seu fundador, fent-se realitat aquella frase de Jesús: “Jo romandré 
amb vosaltres fins a la fi del món”. És la continuació de la vida del cos místic de Jesucrist, del qual 
Ell n’és el cap i l’Esperit Sant la seva ànima. Jesucrist reprèn la seva existència vivint entre nosaltres. 
Aquesta afirmació és totalment històrica i verificable.

La divisió de la Història de l’Església. Fonts i tradició

L’Església és una institució històrica, però a l’ensems un fet revelat. En aquest binomi rauen tant la 
seva historicitat com el seu misteri. És evident que l’exposició dels fets pretèrits de l’Església —objecte 
d’aquesta història— suposen l’existència d’un organisme vivent que es desenvolupa, evoluciona i àd-
huc canvia. Tanmateix, cal constatar en l‘Església —tenint present el pensament del seu fundador, Je-
sucrist— uns elements immutables i divins que conviuen amb els elements humans i mutables. No és, 
doncs, gens agosarat intentar una possible definició. Entenem que la Història de l’Església és la ciència 
que investiga i exposa, amb un nexe causal, l’evolució i progrés intern i extern d’aquella societat fun-
dada per Jesucrist i dirigida per l’Esperit Sant per fer partícips tots els homes dels fruits de la redemp-
ció. De tot aquest marc conceptual en parlarem tot seguit. Tanmateix, cal esmentar l’elenc d’uns punts 
de referència com són les fonts, la divisió de la història i la historiografia i els testimonis més primitius. 

Es consideren fonts de la Història de l’Església els escrits o restes monumentals que aporten el tes-
timoni del passat d’aquesta. Pel seu origen, aquestes fonts poden ser: revelades (divines) i humanes; 
pel seu caràcter social: públiques i privades; pel seu temps: contemporànies, properes o remotes; pel 
seu autor: autèntiques, apòcrifes o anònimes; i per la seva forma: orals, figurades o escrites.

‘Quan comença la història de l’Església?’ ens podem preguntar. L’Església té el seu origen en el 
moment àlgid de la redempció de Jesucrist, o sigui, la tarda del Divendres Sant, dia en què la humani-
tat fou redimida. Amb la seva mort s’inicià l’Església i per tant la seva història. Hi ha, però, qui afirma 
que l’inici de l’Església ha de fixar-se en el dia de Pentecosta. Sigui el Divendres Sant o el dia de la 
vinguda de l’Esperit Sant, cal observar que ja abans es començà un període que podríem anomenar 
‘fundacional’; ens referim a la creació del col·legi dels dotze, a la designació de sant Pere com a primat 
entre els apòstols i fonament de l’Església, així com a la institució dels sagraments.

Crist tenia una idea molt clara de la institució que creava. No es va fer a l’atzar, ni Jesús va deixar 
que les circumstàncies històriques anessin perfilant els trets fonamentals de l’Església. Cal considerar 
que Crist va deixar la seva obra fonamental closa ja en vida. Els apòstols no van fer altra cosa que 
seguir el manament d’estendre en totes les direccions el regne de Déu, l’Església. El període funda-
cional de l’Església té com a data d’inici l’any de l’encarnació, i acaba el dia de la mort de Crist per la 
qual es realitza la nostra redempció. Malgrat aquestes afirmacions suara exposades, cal recordar que 
la revelació conclou amb l’últim dels apòstols.
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La Història de l’Església —com ja hem indicat en parlar de l’element diví— es pot considerar ben 
bé part integrant de la tradició i per tant de la revelació. Crist ens ha parlat a través de la seva paraula 
i de la seva vida, i el que ha dit perdura en la història de la nostra Església, essent l’expressió més 
palesa del rostre i de la vida de Crist entre nosaltres. Així valorem en gran manera la seva història; 
és una exigència de la nostra fe. Cal conèixer-la i estimar-la. L’estudiós creient estudia la història de 
l’Església amb uns ulls diferents als dels simples tècnics o historiadors. Per a nosaltres, la vida de Crist 
i la del seu regne és un fet tan viu que deixa de ser passat per ser present. La història eclesiàstica per 
a l’home de fe sembla que fa minvar una de les característiques de la definició d’història (fets humans 
pretèrits) per convertir-la en vida present. Són la veu i els fets dels nostres avantpassats, que quan 
els estudiem la història reviu en nosaltres. Ens sentim solidaris d’aquells fets i n’aprenem una lliçó 
sublim: l’explicitació de la vida de Crist en la seva Església. Tots els creients ens sentim identificats i, 
en part, solidaris i protagonistes, tant en els encerts com en les desencerts. Caldrà, però, que la his-
tòria sigui ben objectiva i científica, doncs en cas contrari podria malmetre fins i tot la nostra fe. Mai 
hem de tenir por de la veritat. L’aprofundiment seriós i honrat de la nostra història fonamentarà la 
nostra fe. Heus aquí, doncs, la importància de la història per a aquells que estudien teologia; aquesta 
és una peça decisiva per construir el gran edifici de la ciència teològica que té per objecte el mateix 
Déu i la seva gran obra: l’Església.

Seguint la proposta de divisió de la història de l’Església que fa la Facultat d’Història de la Grego-
riana de Roma, podem dividir-la en els següents períodes:

1. Edat antiga, que comprèn des de l’any 1 al 692, amb dos períodes: el de ‘L’Església durant l’Im-
peri Romà pagà’ (1-313) i el de ‘L’Església durant l’Imperi Romà cristià’ (313-692) 

2. Edat mitjana, que comprèn dues fites històriques com són el concili Trul·là II (692) i la mort de 
Bonifaci VIII (1303). També es divideix en dos períodes: l’alta edat mitjana (en alemany ‘alt’ 
vol dir ‘vell’) entre el 692 i 1073, i la baixa edat mitjana entre el 1073 i 1303. El primer període 
el podríem encapçalar amb el següent epígraf: ‘L’Església i la formació d’Europa’, i l’altre amb 
el següent títol: ‘Reforma Gregoriana. Apogeu del poder temporal dels papes’.

3. Edat nova, entre els anys 1303-1648, també divisible en dos períodes: ‘Decadència del papat 
i temps d’intents de Reforma’ (1303-1517), i ‘Reforma protestant amb la resposta catòlica al 
protestantisme’ (1517-1648).

4. Història moderna, que caldrà limitar entre dues fites de l’Església. La primera d’elles és òbvi-
ament la Pau de Westfalia i inclou com a fet important la Revolució Francesa. La darrera fita 
és la celebració del Concili Vaticà II. Els fets posteriors a aquests esdeveniments encara no 
tenen una perspectiva suficient per poder ser considerats història pròpiament dita. Com totes 
les altres, l’època moderna o contemporània es divideix en dos períodes: un que va de la Pau 
de Westfàlia fins la Revolució Francesa (1648-1789), i un altre que va d’aquesta fins la clausura 
del Concili Vaticà II (1789-1965).

No pot mancar en aquests apunts de referència prèvis al nostre estudi, una visió general sobre la 
historiografia eclesiàstica. Òbviament, els Fets dels Apòstols es pot considerar com el primer intent 
d’una Història de l’Església, però el pare de la història eclesiàstica és Eusebi de Cesarea († 339), au-
tor d’una Història eclesiàstica de 10 volums que comprèn des del naixement de Crist fins l’any 324. 
Altres obres seves són la Crònica universal i Vida de Constantí. A Orient, al segle V apareixen quasi 
simultàniament tres continuadors de la Història eclesiàstica d’Eusebi. Ens referim a Sòcrates (del 307 
al 439), Sozomè (del 324 al 425) i Teodor de Cir (del 320 al 428). A Occident, Rufí d’Aquileia († 410) 
va traduir al llatí la història d’Eusebi, continuant-la fins l’any 395. Orosi (390-420), contemporani de 
sant Agustí, va escriure una història del món anomenada De ormestu mundi, fent en l’últim dels 7 
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llibres moltes referències al món llatí i a les invasions bàrbares dels segles IV i V. Quasiodor († 570) 
és l’autor de la Història tripartida en la qual resumeix les obres de Sòcrates, Sozomè i Teodor de Cir, 
continuant-les fins l’any 518. Sulpici Sever († 425) va composar una Història sacra que arriba fins l’any 
400. Sant Jeroni († 420) continuà la Crònica d’Eusebi fins l’any 379.

Esquema cronològic de l’Església antiga

Per últim, creiem que pot ser útil presentar l’esquema cronològic dels papes, emperadors i autors 
de la literatura eclesiàstica de la història de l’Església (anys 88-258). També cal observar que possible-
ment amb aquest llibre encetem un mètode d’investigació singular: volem fonamentar les afirmacions 
amb les fonts que van des de l’època dels Pares Apostòlics fins al concili de Nicea I. Amb altres pa-
raules, intentem unir la patrologia de l’Església d’aquests primers segles amb la història eclesiàstica.
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HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA
La seva fe és la nostra



Lavatori de peus. Art bizantí del segle XI. Basílica Hosios Lukas, Grècia.
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1 
Convencimient dels qui transmeten el missatge cristià

• Vinculació de la patrologia amb la història de l’Església primitiva
• Pares apostòlics
• Definició dels “Sants Pares” de la patrologia
• Sants Pares grecs
• Sants Pares llatins

Vinculació de la patrologia amb la història de l’Església primitiva

En el present tema aportem unes referències que bé es poden considerar introductòries a l’estudi 
pròpiament dit de la història eclesiàstica. En l’estudi dels dos primers segles de la història de l’Església 
no només són essencials els llibres del Nou Testament, sinó una munió d’escrits que s’han conservat, 
procedents de la mateixa comunitat cristiana. En ells ens presenten de manera molt admirable els 
esdeveniments i àdhuc la vida de l’Església més primitiva. És possible que en separar-se la història 
eclesiàstica de la patrologia —o estudi dels Sants Pares i escriptors antics eclesiàstics— s’hagi privat 
d’una visió més harmònica i comprensiva dels fets i evolució històrica d’aquella institució fundada per 
Jesucrist. Nosaltres —com ja hem indicat abans— volem unir els testimonis literaris d’aquell exuberant 
període a la història pròpia de l’Església postapostòlica. Potser sembli un atreviment, però cal que ens 
endinsem en aquestes fonts per poder copsar la vida primitiva de l’Església; així afegirem els textos o 
conceptes que dimanen de la mateixa Església en aquests primers segles. D’aquesta manera podrem 
palpar la vida riquíssima de la institució fundada per Jesucrist.

Pares Apostòlics

Durant el període que va des de la revelació de Jesucrist fins a la mort de l’últim dels apòstols, el 
‘dipòsit de la revelació’ —terme emprat pels ‘escriptors eclesiàstics’— anà enriquint-se progressivament 
amb ensenyances dels mateixos apòstols, fent-se realitat aquelles paraules de Jesús: “Encara tinc moltes 
coses per dir-vos, però ara no les podeu entendre. Quan vindrà ell, l’Esperit de la veritat, us guiarà a la veritat 
total” (Jo 16, 12-13). Així també ens ho descriu el cèlebre escriptor cristià del segle III Tertul·lià, al qual ens 
referirem moltes vegades en aquest estudi de la història de l’Església primitiva: “Els successors immediats 
dels apòstols eren conscients que ells eren els hereus d’aquest dipòsit que calia transmetre i custodiar”.

L’esmentat dipòsit era viu, i es comunicava a través de la predicació tal com ho havia fet el mateix 
Jesús, el gran predicador de la veritat revelada. Els apòstols eren conscients que havien d’evangelitzar 
tot el món, fins a la fi de la terra, emparant-se precisament en la predicació oral, ja que l’escrita fou 
molt escassa durant el segle I i la primera meitat del II. Malgrat tot, no van mancar alguns textos 
importants, tot i que el motiu de la seva composició fou ocasional.

Els autors d’aquests escrits són els anomenats ‘Pares Apostòlics’, perquè directa o indirectament 
són hereus de l’ensenyament dels apòstols. La primera constatació que hom rep de llur lectura és una 
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evolució i un progrés des de la primitiva evangelització del món, iniciada ja abans de la caiguda de 
Jerusalem. Eusebi de Cesarea —el pare de la història eclesiàstica— ja al segle IV és un gran especialista 
en aquest camp, i tant és així que fins i tot s’atreveix a descriure la divisió de les zones d’influència en 
què els apòstols exercien llur missió. Àsia Menor fou on el cristianisme tingué més ressò, potser degut 
a la llarga pervivència de Joan. En ella cal recordar a Ignasi d’Antioquia, Policarp, Papies i Ireneu; 
tots ells al voltant d’Efes i Smirna. Aquests autors també ens donen testimoni de l’Església primitiva: 
la seva vida, el seu culte i la seva fe, i això a nosaltres ens interessa molt per investigar els fonaments 
de la mateixa història de l’Església, alhora que ens descobreixen unes característiques i elements que 
perduren fins l’actual segle XXI. 

El lector d’aquests escrits que procedeixen del cor i de la ploma dels Pares Apostòlics, buscarà 
principalment el testimoni que la primitiva Església donava de si mateixa i no tant el caràcter d’unes 
obres orgàniques i doctrinalment elaborades. Després apareixeran les apologies de la doctrina i 
costums de l’Església contra dels atacs dels homes de cultura de l’Imperi. També cal observar que la 
llengua emprada serà el grec, seguint la tradició dels evangelistes autors del Nou Testament. Aquest 
detall té gran rellevància, doncs significa que l’Església s’encarnava al món on vivia.

Els Pares Apostòlics o deixebles dels apòstols —especialment Climent romà, Ignasi d’Antioquia, 
Policarp i Papies— posseeixen una gran força expressiva i un altíssim convenciment del que ells volen 
transmetre. Aleshores, ens proporcionen un bon començament per iniciar l’estudi de la història de 
l’Església. Els seus escrits tenen una vigoria tan gran, que hom té la sensació de poder palpar la 
mateixa vida apostòlica. No trobem en ells —és ben cert— les fórmules magistrals de la teologia 
cristiana, però admirem el convenciment en una munió de veritats revelades que ens fan percebre 
la vida i creença d’aquells cristians primitius. La història viscuda per aquests homes serà un model 
a seguir per moltíssims creients de segles posteriors i també per a nosaltres, cristians del segle XXI. 
Recordem, per exemple, un sant Domènec o un sant Francesc d’Asís.

Ens plau assenyalar que en tot el que els esmentats Pares Apostòlics diuen i ensenyen, ens volen 
palesar també a nosaltres, homes i dones del segle XXI, el caràcter i tarannà del cristià, és a dir que 
els membres de l’Església no podem prescindir de la comunitat que ens agermana, i per això hem de 
viure en germanor i en assemblea permanent i sentida. El cristianisme per als Pares Apostòlics no és 
tan sols una religió personal per viure intensament, sinó que cal compartir-la i lloar-la en comunitat.

Els Pares Apostòlics també comencen a determinar els diferents estaments de l’Església, encara 
que amb amplitud de denominacions; per exemple, de vegades el concepte ‘prevere’ es pot confondre 
amb el de ‘bisbe’. Malgrat tot, ja es veuen formades les comunitats i, segons les cartes —per exemple 
les de sant Ignasi— en la hipòtesi que no siguin manipulades, els bisbes són l’eix vertebrador de les 
comunitats: no es pot fer res sense ells, tant en la litúrgia (baptisme i eucaristia) com en el govern.

Hi ha, però, la pugna sagnant de corrents judaïtzants. No se sap, o potser no s’ha trobat, l’equilibri 
entre l’acceptació de les grans doctrines de l’Antic Testament i les novetats del Nou Testament.

En els escrits dels Pares Apostòlics també es troba una constatació de gran importància: el missatge 
de Jesús no es troba exclusivament en els Evangelis i l’altra tradició escrita inspirada (la dels autors 
del Nou Testament), sinó també en la viva transmissió de la predicació.

També cal remarcar que el missatge evangèlic dels Pares Apostòlics és ben senzill: no es busca tant 
una ciència aprofundida i enriquida amb mites, sinó simplement la repetició quasi monòtona de la 
predicació de la resurrecció de Crist. El cristianisme és més aviat un kerygma o anunci nou. Malgrat 
tot, es vol concretar el símbol o formulació catequètica dels apòstols.

Convé, llavors, que ens endinsem en l’estudi de la vida i pensament d’aquests pilars de la història de 
l’Església. Començarem pels més significatius. Tanmateix, cal esbrinar el significat especial d’aquests 
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testimonis documentals literaris: no són simples fonts històriques, sinó que tenen un valor teològic 
que ens obliga a creure els seus ensenyaments quan hi ha unanimitat i són acceptats per l’Església. Per 
això presentem en aquesta introducció a la nostra història, una síntesi del concepte de ‘Sants Pares de 
l’Església’ i una cronologia dels mateixos.

Definició de ‘Sants Pares’

L’estudi dels Pares Apostòlics o deixebles dels apòstols ens introdueix a un concepte més ampli: 
els Sants Pares de l’Església i els escriptors eclesiàstics antics. Els mateixos Pares Apostòlics són 
Sants Pares.

El terme ‘patrologia’ com a tractat de les obres i vida dels Sants Pares, fou emprat per primera 
vegada l’any 1653 per un teòleg protestant: Job Gerhardus. El títol del seu llibre era Patrologia, o sigui 
les obres pòstumes sobre la vida i les recerques dels doctors de l’església cristiana primitiva. En la patrologia 
cal advertir que hi ha molts conceptes i termes amb una significació ben específica en la branca de 
les ciències teològiques i que afecten directament la història de l’Església: per exemple, es parla de 
patrologia o patrística, dels Sants Pares i dels escriptors eclesiàstics primitius, dels pares de l’Església 
i dels pares dels concilis, dels doctors de l’Església, de la literatura primitiva cristiana, etc. Tots 
aquests són conceptes molt emprats per teòlegs i estudiosos de les ciències eclesiàstiques cristianes.

De bell antuvi i abans del segle XX ‘patrologia’ i ‘patrística’ eren termes sinònims, malgrat que avui 
es faci una distinció. Segons uns estudiosos, la patrologia serà el recull i estudis literaris de les obres 
dels Sants Pares, com una història de la literatura però aplicada a ells; mentre que la patrística serà 
el tractat del pensament dels Sants Pares. De la patrística, en el sentit més estricte, sorgeix la que es 
denominarà ‘teologia patrística’. Malgrat tot, com ja hem insinuat, es poden emprar els dos termes 
—patrologia i patrística— com a sinònims.

El primer patròleg, en el sentit que elencà les obres dels Sants Pares i estudià els seus continguts, 
fou sant Jeroni amb el seu llibre intitulat: De viris illustribus (392). Posteriorment però, ja als segles VI 
i VII, foren dos bisbes, sant Idelfons i sant Isidor d’Hispània, els que emularen l’intent de sant Jeroni, 
recollint de nou les obres i vides de molts Sants Pares. Ja al segle IX, fou el cèlebre Foci —patriarca de 
Constantinoble i un dels protagonistes del cisma d’Orient— qui escriví un important tractat seguint 
el De viris illustribus. Foci anomenà la seva obra Bibliotheca, i amb ella amplià la de sant Jeroni amb 
l’aportació de dues-centes setanta-nou obres històriques i teològiques, de les cuals tenia coneixement 
perquè havien estat consultades per ell personalment.

‘Terminus a quo’ en patrologia es refereix als Pares Apostòlics, mentre que els continuadors, uns 
noranta-cinc fins el 750 amb sant Joan Damascè, que seran el ‘terminus ad quem’.

Cal observar que la patrologia no exclou les obres que van aparèixer simultàniament a les dels 
Sants Pares. Aquelles, malgrat fossin d’origen judaic o herètic, poden ajudar a la comprensió de 
les obres dels Sants Pares i foren, algunes d’elles, el motiu pel qual respongueren els Sants Pares. 
D’aquesta manera la patrologia pròpiament dita coincideix, ja sigui en el temps o àdhuc en els temes, 
amb l’anomenada literatura antiga cristiana.

Per tant, parlar i tractar de la patrologia és l’equivalent a referir-se a una llarga sèrie d’autors que 
van des del primer segle del cristianisme fins al segle VIII, coneguts amb el nom de ‘Pares de l’Església’.

Observem que aquesta denominació és ben diferent de la de ‘Doctors de l’Església’. La primera 
sempre fa referència als autors antics de l’Església, mentre que la segona ens parla de personatges que 
han estat declarats ‘doctors’ pel Papa o per un concili; aquests podrien ser contemporanis a nosaltres 
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o d’època medieval, com sant Tomàs, sant Bonaventura, sant Antoni de Pàdua, etc., que no són Pares 
de l’Església però sí són doctors de l’Església.

Així podem anar perfilant el concepte de Pares de l’Església: en primer lloc han de ser autors 
antics (segles I-VIII) que destaquin per la seva ortodòxia. Segons aquesta nota, no seran Pares de 
l’Església: Tertul·lià, Orígenes,..., perquè cometeren alguns errors en els seus escrits. Aquests serien 
“escriptors eclesiàstics”. Ultra l’antiguitat i l’ortodòxia, per ser Pares de l’Església, cal que siguin 
canonitzats o siguin declarats ‘Sants’, tant per haver viscut una vida exemplar i cristiana, com pels 
seus escrits.

Concloent, un autor antic, ortodox, sant,..., esdevé Pare de l’Església quan la mateixa Església 
(papes, concilis, bisbes...) el declara ‘Sant Pare’ amb una declaració òbvia —potser implícita— però 
amb suficient consens universal.

El terme ‘Sants Pares’ sempre és plural en la mesura en què tenen validesa i coincideixen en 
les seves afirmacions, que són tingudes com articles de fe i doctrina a creure. Tant és així que la 
seva coincidència és decisiva en el ‘dipòsit de la fe’ i en la seva interpretació. Cal, però, advertir que 
en la literatura cristiana primitiva només es parlava de ‘Sants Pares’ en referir-se a bisbes, i no pas 
a preveres, ni diaques ni laics. Malgrat tot, de mica en mica s’anirà donant major importància als 
escrits que al fet de ser bisbe, i els textos hauran de complir amb les característiques anteriorment 
exposades: ortodòxia, santedat, coincidència entre els Pares de l’Església i, per suposat, antiguitat i 
reconeixement per part de l’Església. Aquest és el cas de sant Jeroni, al qual el mateix sant Agustí —
malgrat les discussions que existiren entre els dos— considerà com un Sant Pare.

 Sant Vicenç de Lerins, en el seu Commonitorium, amplia i fixa el concepte de ‘Pares de l’Església’. 
Aquests —segons ell— són aquells que defineixen l’ortodòxia o heterodòxia de les doctrines; o dit 
amb altres paraules, la coincidència entre ells serà principi i garantia de seguretat en les afirmacions 
dogmàtiques. Són admirables les definicions que fa aquest autor i l’exposició de com els Pares de 
l’Església serveixen per fixar les doctrines o els dogmes. Sant Vicenç de Lerins afirma en el seu 
Commonitorium: “Si neix una nova doctrina de la qual no hi ha decrets dels concilis ni constància 
explícita a les sagrades escriptures, cal que el cristià consulti i pregunti els parers o pensaments dels 
nostres avantpassats majors; que els posi en comparació entre ells. Tanmateix, alerta! Que aquests 
que consulta i posa en comparació han de ser aquells avantpassats que han conservat la comunió i la 
fe en l’Església única catòlica, encara que siguin de temps diversos i de llocs distints. També cal que 
siguin tinguts com a mestres, però aquests no seran un de sol (o dos solament), sinó pràcticament la 
totalitat, i amb idèntic pensament. Cal que aquest pensament sigui ben palès amb freqüents i constants 
professions tant en els seus escrits com en els seus ensenyaments: tots a una. Si es dóna aquesta admirable 
coincidència, cal tenir per cert el que ensenyen i a més cal tenir-ho com a article de fe”. D’aquí podem 
deduir que les característiques definitòries dels ‘Sants Pares de l’Església’ són tres: 1/ són autors 
(d’obra literària) antics (s. I-VIII); 2/ la seva no és una doctrina singular sinó universal; i 3/ existeix 
un consens en voler ensenyar aquella doctrina; però cal que sigui un consens universal i vinculant 
per a tota l’Església universal.

Divisió de la patrologia

La patrologia es divideix en tres grans períodes:
1. El període que va des dels inicis de la patrologia, l’any 88, fins al concili de Nicea I (a. 325) Es 
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conciliació entre Església i l’Imperi gràcies a Constantí (306-337). En l’aspecte doctrinal troba el seu 
punt àlgid en el concili de Nicea (325). En els tres segles que abraça aquest període, l’Església no 
només havia conegut les persecucions per part de la majoria d’emperadors, sinó també les primeres 
lluites en el camp de la fe i de la seva doctrina; pagans, jueus i heretges, havien començat a donar 
els primers embats i, lògicament, l’Església no podia menys que reaccionar. L’esmentat període es 
subdivideix en: 1/ l’edat dels denominats ‘Pares Apostòlics’ (hereus primers de la predicació apostòlica); 
2/ l’edat dels ‘apologistes’ del segle II (autors dels escrits contra les calúmnies que propagaven els 
pagans) i 3/ l’època en què sorgeix la literatura antignòstica, contra les interpretacions errònies de 
la transcendència divina i del món de la matèria. Precisament en aquest darrer període sorgeixen 
noms tan singulars com eminents: Climent d’Alexandria i Orígenes a Orient; i Tertul·lià i Cebrià a 
Occident. De tots ells presentarem fragments de les seves obres que ens permetran descriure la vida 
de l’Església primitiva.

2. Període auri de la literatura patrística (325-431/451) El segon període s’estén des del concili de 
Nicea I (325) fins als dos concilis d’Efes (431) i de Calcedònia (451). Vers la fi d’aquesta mateixa edat 
succeeix la mort de l’últim dels grans representants de la patrística oriental, sant Ciril d’Alexandria 
(444), i la del gran exponent del seu pensament teològic a Occident, sant Agustí (430). Ja a l’inici 
esclataren les profundes i perilloses crisis teològiques que caracteritzaran tot el període (controvèrsies 
arriana, cristològica i pelagiana), tanmateix apareixen paral·lelament els més grans genis de la 
doctrina catòlica: sant Atanasi, els tres capadocis (Basili, Gregori Nazianzè i Gregori Nissè), sant 
Joan Crisòstom a Orient; sant Ambròs, sant Jeroni i sant Agustí a Occident.

3. El període denominat de la decadència (451-750) Després de la mort de sant Agustí (430) s’arriba 
fins a la fi de l’edat patrística. Els factors externs a l’Església consistents en la lenta i inexorable caiguda 
de l’imperi romà, sufocaren l’esplendor anterior del pensament i de les grans personalitats. Malgrat 
això aquestes mancances foren en part compensades per les laborioses síntesis de teologia sistemàtica, 
de la moral il·lustrada especialment per l’exegesi i la predicació. La figura del papa Gregori el Gran 
(590-604) és emblemàtica en aquest període: va ser un important predicador exegeta, moralista i gran 
coneixedor de la literatura anterior cristiana, el pont —juntament amb sant Isidor— que transmeté la 
doctrina cristiana antiga a unes noves generacions, o si es vol dir protagonitzà el trànsit vers una nova 
edat en la història: la medieval.

Cal observar de bell antuvi que el pensament i la doctrina cristiana no es desenvolupen de manera 
uniforme a Orient i a Occident. És obvi que a Orient hom s’inclina més a l’especulació ja des dels 
inicis, tal com succeeix amb Climent d’Alexandria i Orígenes; en canvi a Occident es manté una 
actitud més conservadora i, si voleu, més prudent tal com es pot veure en Ireneu i Tertul·lià. Malgrat 
tot, també a Occident, després del concili de Nicea i amb les intricades i especulatives controvèrsies 
arrianes i semiarrianes, es volen esbrinar les raons teològiques, tot i que cal reconèixer que és a 
Orient on s’oculten i germinen les noves heretgies i constantment nous concilis són reclamats per 
trobar una resposta a tan inquietants interrogants doctrinals. Evidentment existeixen relacions entre 
Orient i Occident,  ja que es tenia la clara idea d’una única Església, la catòlica, però de mica en mica 
a Occident entra la idea d’un corpus doctrinal, especialment després de la gegantina obra de sant 
Agustí. Gràcies a ell el pensament teològic serà quasi complet, o almenys així ho pensaven els llatins 
d’Occident, i per això no es molestaven en nous aprofundiments i en temptatives teològiques. Aquesta 
ciència decau òbviament. Pel que fa a Orient es continuaren les especulacions, però sense possibilitats 
de creativitat, i més quan sant Agustí pràcticament era desconegut en aquella zona.

*   *   *
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Els autors del primer període són vint-i-cinc, i van des de Climent romà fins a Cebrià (anys 88-255). 
Presentarem tot seguit fragments de les seves obres que ens ajudaran a edificar l’estudi de la història 
de l’Església primitiva (de l’any 88 al concili de Nicea). Abans, però, presentem molt breument una 
síntesi dels altres Sants Pares de l’Església i escriptors eclesiàstics que van des de les primeres dècades 
del segle IV fins sant Isidor d’Hispània, que morí el 636.

La pau concedida per l’Imperi a l’Església (a. 313) i les lluites contra els heretges fomentaren 
la ciència eclesiàstica a partir del segle IV. Les resolucions dels concilis ecumènics que estudiarem, 
serviren de base a les especulacions dels teòlegs. Les diferents ciències teològiques van adquirint 
fesomia pròpia. Hom les estudia separadament i s’escriuen manuals sistemàtics complets de cada 
disciplina eclesiàstica. Es creen les Escoles, cadascuna amb llurs tendències ideològiques pròpies. 
Al costat de l’Escola d’Alexandria, que seguí amb la tradició de subordinar la raó a la fe i els seus 
mètodes al·legòrics en l’explicació de la Sagrada Escriptura, brilla ara l’Escola d’Antioquia, que seguia 
exactament el mètode contrari, gramaticohistòric, basat en l’exegesi escripturària i l’exaltació de la 
raó. Ambdues escoles s’enfrontaran, causant en algunes ocasions cismes i heretgies.

En la segona meitat del segle V comença la decadència de la Ciència Eclesiàstica. No per la manca 
d’escriptors, sinó perquè entre ells no hi havia, a excepció de sant Gregori el Gran a Occident i sant Joan 
Damascè a Orient, cap estrella de primera magnitud. Únicament la literatura ascètica i la lírica sagrada 
tindrien alguns representants d’importància. En realitat, les circumstàncies exteriors no permetran 
un lliurament absolut a les ciències eclesiàstiques; els trastorns econòmics i socials, produïts per les 
invasions bàrbares, paralitzaren el desenvolupament teològic i literari de la centúria anterior.

Sants Pares Grecs

1. Eusebi de Cesarea (340†). Pare de la Història Eclesiàsica. Escriví també algunes obres teològiques: 
Preparació evangèlica i Demostració evangèlica.

2. Sant Atanasi (373†). Considerat el pare de la ciència teològica. Deixeble de sant Antoni anacoreta. 
Fou el martell dels arrians. Patí cinc vegades el desterrament per la seva fe. Durant més d’un segle, 
Atanasi fou el pare de l’ortodòxia. Els seus escrits causaren l’admiració en tota l’Església. Les seves 
obres més importants foren quatre discursos contra els arrians, tres apologies de la seva conducta, 
Discurs contra els gentils i Sobre l’encarnació del Verb.

3. Sant Ciril de Jerusalem (386†). La seva obra mestra són les seves Vint-i-quatre catequesis predicades 
als catecúmens de la seva Església (347-348).

4. Sant Basili el Gran (397†). Destacà com a teòleg i filòsof. Arquebisbe de Cesarea de Capadòcia. 
Autor de diverses homilies. Però la seva obra més important són les seves dues Regles. Contra els 
arrians escriví Contra Eunomi i Sobre l’Esperit Sant.

5. Sant Gregori Nazianzè (389†). Amic de sant Basili. Fou durant uns mesos patriarca de 
Constantinoble. Hagué de dimitir amb ocasió del concili de Constantinoble (381) perquè havia 
estat bisbe de Nazianz, i els cànons no permetien el trasllat d’una seu episcopal a l’altra. Els seus 
cinc Discursos sobre la Trinitat li han donat el sobrenom de ‘teòleg’. Fou també un gran poeta. Va 
compondre 507 poemes.

6. Sant Gregori Nissè (395†). Germà de sant Basili, que el consagrà bisbe de Nysa (371). Com a bon 
exegeta i bon teòleg, les seves millors obres són de caràcter dogmàtic: Gran discurs catequètic, Contra 
Eunomi, en defensa del seu germà Basili, i Macrina, discurs sobre l’escatologia que posa en boca de 
la seva germana Macrina.
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7. Dídim el Cec (395†). Cec des dels quatre anys, arribà a ser un dels savis més grans del seu temps. 
Fou director de l’Escola d’Alexandria. La seva millor obra és la disertació Sobre l’Esperit Sant.

8. Epifani (403†). Bisbe de Salamina. Gran polemista que escriví un tractat de totes les heretgies 
conegudes en el seu temps: Panarion.

9. Teodor de Mopsuestia (428†). Deixeble de Diodor de Tars (399†). Ambdós foren bons escripturistes. 
Però llurs escrits teològics afavoriren el nestorianisme.

10. Sant Joan Crisòstom (407†). Advocat, monjo i patriarca de Constantinoble. Fou desterrat dos 
cops per ordre de l’emperadriu Eudòxia. És el príncep dels exegetes. Les seves obres més importants 
foren Vint-i-una homilies sobre les estàtues, Homilies sobre l’evangeli de sant Mateu, i Sobre el sacerdoci.

11. Sant Ciril d’Alexandria (444†). Pugnà el nestorianisme i escriví nombroses obres 
teologicopolèmiques contra Nestori, Apol·linar, Teodoret de Cir, etc. Destaca Comentaris i homilies, 
sobre gairebé tots els llibres de la Sagrada Escriptura.

12. Entre els historiadors de l’Església, ultra Eusebi de Cesarea, cal esmentar Filostorgi (380†), 
Sòcrates (449†), Sozomè (450†).

13. Isidor Pelusiota (440†). És autor de més de dues mil cartes.
14. Paladi (430†). Escriví la Història lausiaca, col·lecció de vides de monjos. Tingué molta influència 

sobre els escriptors ascètics.
15. Dionís Areopagita o Pseudo-Dionís. És l’autor d’un conjunt d’obres importantíssimes, que 

tingueren una poderosa influència durant tota l’època medieval, atribuïdes a Dionís Areopagita, el 
deixeble de sant Pau: Sobre els noms divins, Sobre la jerarquia eclesiàstica, Sobre la jerarquia celestial i 
Sobre la teologia mística.

16. Sofroni de Jerusalem (638†). Fou orador, poeta i apologista contra els monoteletes. És autor de 
Prat espiritual, una col·lecció d’exemples de virtuts practicades per alguns contemporanis.

17. Joan Clímac (600†). Autor de l’Escala del Paradís.
18. Màxim el Confessor (662†). Va escriure de Mistagogia i Comentari sobre Dionís Areopagita.
19. Crònica Pasqual. És una crònica cristiana datada del regnat d’Heracli (610-641).
20. Constitucions Apostòliques. Es tracta d’una col·lecció d’escrits de diversos autors i de diferents 

èpoques del segle V.
21. Ja des del segle II Síria havia estat un centre important d’activitat literària cristiana. Al segle 

IV destaca l’Escola d’Edesa. Entre els seus escriptors sobresurten Afrates  (345†) i sant Efrem (373†), 
autor d’Himnes religiosos i Homilies.

Sants Pares llatins

En els segles IV i V la literatura eclesiàstica d’Occident viurà un moment esplendorós. Els escriptors 
occidentals, generalment menys especulatius que els orientals, eren homes orientats a la pràctica.

1. Sant Hilari de Poitiers (366†). És ‘l’Atanasi d’Occident’; per haver viscut desterrat a Occident (356-
360) a causa de l’arrianisme, conegué millor els Pares de l’Església oriental. Passà la vida enfrontant-
se als arrians i contra ells escriví la seva obra Sobre la Trinitat i Tres escrits historicopolèmics. Tot i que 
es conserven alguns fragments de la seva obra exegètica, Hilari es manifestà com el més important 
exegeta d’Occident d’aquell temps.

2. Sant Ambròs (397†). Nascut a Trèveris (340), fou advocat i governador de Milà. Quan es dirigia 
a l’Església per apaivagar els aldarulls produïts en ocasió de l’elecció del bisbe, un nen el proclamà 
bisbe, i tot el poble l’aclamà, malgrat que Ambròs era un simple catecumen. El buit de la seva formació 
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teològica l’omplí dedicant-se de ple a l’estudi dels Pares grecs. A part dels seus treballs i amplíssimes 
gestions com a bisbe i com a conseller dels emperadors Gracià i Teodosi, deixà molts escrits, destacant 
Sobre els oficis eclesiàstics, Sobre les verges (a la seva germana Marcel·lina), Sobre la fe (a Gracià) i 
Oració fúnebre sobre Teodosi.

3. Prudenci (405†). Fou el més gran dels poetes cristians llatins. Nasqué a Calahorra (348) i 
dominava el llatí a la perfecció: Cathemerinon  (llibre diürn): dotze odes pietoses, Peristephanon (Llibre 
de les corones), catorze poemes dedicats als màrtirs, Hamartigenia (Origen del pecat) i Apotheosis.

4. Sant Paulí de Nola (431†). Poeta molt excel·lent: Carmina natalitia (Himnes natalicis).
5. Sulpici Sever (420†). Historiador del que destaquen dues obres: Dos llibres de Cròniques i Vida 

de sant Martí.
6. Rufí d’Aquileia (410†). La seva amistat amb sant Jeroni es transformà al final de la seva vida 

en una vertadera guerra literària a causa de les disputes origenistes. Literàriament es distingeix per 
les seves traduccions d’Orígenes i d’Eusebi. Composà també l’obra original Comentari al símbol dels 
apòstols.

7. Sant Jeroni (420†). Pels seus estudis escripturístics és conegut com el ‘sant Joan Cristòstom 
d’Occident’. Nasqué a Estridó (Panònia). Estudià a Roma, Trèveris i Constantinoble. Fou cridat a 
Roma pel papa Damas (382-386). Es traslladà a Betlem (386), on es consagrà a l’estudi de la Sagrada 
Escriptura. La seva obra principal és la Traducció de la Bíblia (Vulgata). També traduí algunes obres 
d’Orígenes i escriví alguns Comentaris de la Sagrada Escriptura. És autor d’una Crònica.

8. Sant Pacià (392†). Fou bisbe de Barcelona. San Jeroni diu d’ell: “preclar escriptor tant en la seva 
vida com en el seu llenguatge d’eloqüència acurada”. Escrigué Tractat sobre le baptisme, Tres cartes  a 
Sempronià, Paerensis, o opuscle sobre la penitència i Cervus contra els mals costums (perdut). Vegi’s el 
nostre llibre Barcelona i Ègara... (Barcelona, 2004).

9. Sant Agustí (430†). Un dels genis més grans de tots els temps. Nasqué a Tagaste (Numídia, 354). 
De jove es convertí al maniqueisme i portà una vida llicenciosa. Mentre era professor de retòrica a 
Milà conegué a sant Ambròs, que el convertí i batejà (387). Quan tornà a l’Àfrica passà tres anys en 
retir monàstic. El 391 fou ordenat sacerdot per l’Església d’Hipona. En morir el bisbe de la ciutat, 
Agustí fou elegit el seu successor (395). Passà tota la vida escrivint i lluitant contra les heretgies: 
maniqueisme, donatisme i pelagianisme. Morí quan els vàndals estaven posant setge a la seva ciutat 
d’Hipona (430). La seva producció literària és sorprenent. Citem alguns títols importants: Confessions 
(història de la seva vida), La Ciutat de Déu, Enchiridion ad Laurentium (exposició sistemàtica del 
dogma catòlic), De Doctrina Christiana i De Trinitate, sobre la Trinitat.

10. Cassià (435†). És l’autor clàssic de la vida monàstica gràcies a les seves obres Collationes Patrum 
(conferències dels Pares del desert) i Instituta coenobiorum (sobre les institucions dels cenobis).

11. Vicenç de Lerins (450†). Autor del Commonitorium, explicació de la Regla catòlica de fe.
12. Sant Lleó el Gran (461†). Va ser un dels papes més il·lustres de tota l’antiguitat cristiana. És 

autor de 96 homilies i de la Carta Dogmàtica al patriarca Flavià de Constantinoble, on exposa la 
doctrina catòlica sobre les dues naturaleses de Crist contra l’heretge Eutiques.

13. Salvià de Marsella (480†). Escriví un tractat sobre el Govern de Déu.
14. Sant Fulgenci de Ruspe (533†). Un dels més grans teòlegs occidentals del seu temps. La seva 

obra mestra és Sobre la fe i sobre la regla de la vertadera fe.
15. Cassiodor (570†). Secretari del rei Teodoric, abandonà la cort per fer-se monjo al monestir de 

Vivario (Itàlia), fundat per ell mateix. Autor d’una Història eclesiàstica.
16. Venanci Fortunat (603†). Els seus himnes de la Passió són de molt bon estil i de gran inspiració: 

Pange lingua gloriosi lauream certaminis i Vexilla regis prodeunt.
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17. Sant Gregori el Gran (604†). Nascut a Roma, fou magistrat i després monjo del monestir fundat 
per ell mateix al Monte Celio (Roma). Durant set anys estigué a Constantinoble com a ‘apocrisiari’ 
o ‘legat pontifici’ davant l’emperador. Fou elegit Papa el 590. Es conserven 848 cartes que són una 
mostra de la seva activitat en el govern de l’Església. Les seves obres més importants són: Llibre de la 
regla pastoral, Exposició sobre el Llibre de Job (Morals) i Diàlegs.

18. Sant Isidor de Sevilla (636†). És l’home més polifacètic del seu temps. Nascut a Cartagena, fou 
el successor del seu germà Leandre en la seu de Sevilla. És més un sintetitzador del pensament i la 
cultura del moment, que un pensador original. Les seves obres més importants foren: Etimologies i els 
Comentaris a gairebé tots els llibres de la Sagrada Escriptura.

19-21. Entre els bisbes de Barcelona i d’Ègara del període visigòtic, destacaren pels seus escrits: 
sant Pacià, sant Nebridi d’Ègara (516-527), Quirze de Barcelona (640-666) i sant Idalaci de Barcelona. 
Vegi’s el nostre estudi intitulat Barcelona i Ègara-Terrassa, història primerenca fins l’alta Edat Mitjana 
de les dues esglèsies diocesanes (Barcelona, 2004), p. 113-114, 120-136 i 120-128.
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Tres Pares Apostòlics

Després d’haver introduït l’estudi de la història de l’església primitiva fent esment dels autors 
eclesiàstics i llur producció literària, com a testimonis documentals gràcies als quals es podrà bastir 
l’edifici de la vida d’aquella església, primer volem presentar-vos una selecció dels fragments més 
importants de l’obra de tres grans personatges, dels anomenats ‘Pares Apostòlics’: Climent romà, 
Ignasi d’Antioquia i Policarp.

El mètode que volem seguir consisteix en conèixer bé les fonts de les quals no només deduirem 
els fets històrics i evolució dels mateixos, sinó que també traurem l’entrellat del que aquells primitius 
cristians pensaven, confessaven i practicaven. És un objectiu força agosarat, però alhora molt 
interessant o fins i tot urgent per a nosaltres, doncs per als cristians la referència a la seva vida i el seu 
pensament primitius és necessària. D’aquesta manera es forma una cadena que ens uneix a Jesucrist, 
i la primera anella la formen precisament aquests Pares Apostòlics. La nostra creença, i àdhuc la 
nostra vida cristiana, tindrà validesa si hi ha connexió amb Jesucrist i els apòstols. Per això en el decurs 
de la història, en els moments de més progrés i reforma eclesiàstica, aquesta referència a l’església 
apostòlica i post-apostòlica s’ha fet constant, viva i exuberant. Al segle XXI també cal que els cristians 
mirem els nostres orígens per emular el bo i millor d’aquells cristians que donaven la seva pròpia vida 
en la confessió del Senyor —Jesucrist—, tan proper a ells històricament. Caldria que els llegíssim amb 
gran interès, afany, ànsia, i no menys fruïció i gaudi, estant segurs de què així assolirem una de les 
finalitats més importants de l’estudi de la història de l’església antiga.

Climent romà

Del papa Climent I romà, el cèlebre bisbe de Lió Ireneu, ens diu que fou el tercer successor 
de sant Pere en la seu de Roma, després de Lli i Anaclet. Tanmateix, Tertul·lià el fa successor 
immediat de sant Pere. Altres autors el col·loquen en el tercer lloc de la llista de papes. Són 
d’aquesta opinió Eusebi de Cesarea, al llibre Constitució apostòlica (VII, 46), el catàleg liberià, 
Optat de Milet, el de Schimate donastitorum i el mateix sant Agustí (Carta 53, 2). Per tant, segons 
aquests últims, la llista dels papes estaria encapçalada per sant Pere i Lli, seguits de sant Climent; 
per tant, aquest en tercer lloc després del primer bisbe de Roma. Els anys del seu pontificat a la 
seu romana es poden deduir del que diu Eusebi de Cesarea a la seva Història eclesiàstica: entre els 
anys 88 i 97, fins el seu martiri.

2
Els deixebles dels apòstols

• Tres Pares Apostòlics
• Climent romà
• Ignasi d’Antioquia
• Policarp, bisbe d’Esmirna
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Climent, segons es pot deduir de la seva carta als de Corint, fou educat en el judaisme hel·lènic. 
Tingué relacions personals amb Pere i Pau, i segons alguns autors antics caldria identificar-lo amb el 
‘Climent’ de la carta de sant Pau als de Filipos (4, 3). No és segura la identificació amb Titus Flavius 
Clemens, cosí de l’emperador Domicià, martiritzat el 95, ja que només ens ho diuen els apòcrifs 
clementins. Malgrat tot, el nostre Climent romà rebé culte de màrtir ja al segle IV. La seva festa se 
celebra el 23 de novembre.

La carta als cristians de Corint

El papa Climent romà és cèlebre per la carta (autèntica) que d’ell ens ha arribat, dirigida als cristians 
de Corint per pacificar la dissensió existent entre els membres d’aquella comunitat. Alguns s’havien 
revoltant contra els ancians (preveres) i diaques. El text d’aquesta carta ja el trobem al segle V, annex al 
còdex bíblic alexandrí amb el Nou Testament. També el trobem al còdex grec número 54 de la Biblioteca 
Patriarcal de Jerusalem (segle XI). Hi ha dues versions: la siríaca i la llatina. La carta, malgrat no estar 
signada pel papa Climent, fou unànimement atribuïda per testimonis quasi contemporanis a Climent: 
el pastor d’Hermes, Egessip, Dionís de Corint, Climent d’Alexandria, Orígenes, Eusebi de Cesarea, etc.

En ella trobem al·lusions a la persecució de Neró i a la de Domicià. De la primera afirma que 
en ella morí una multitud ingent de cristians amb sant Pere i sant Pau; i de la de Domicià que fou 
interrompuda degut a la visita que feren a l’emperador els parents de Jesús provinents de Palestina (en 
farem una transcripció quan parlem d’aquesta persecució). Les anteriors al·lusions a les persecucions 
ens permeten col·locar la redacció de la carta en l’imperi de Nerva (18 de setembre del 96 - 25 de gener 
del 98). L’ocasió, com ja hem apuntat, és la sedició —quasi un cisma— entre alguns fidels de Corint 
contra els seus bisbes, preveres i diaques. Cal indicar que en aquest temps es diu ‘prevere’ i ‘bisbe’ 
indistintament. O sigui, la sedició fou contra l’estament dirigent de l’església de Corint. Climent es 
queixa d’aquesta situació.

La carta es divideix en dues parts: en la primera s’exposa l’enveja com a causant del malestar i de la 
caiguda de l’església de Corint. Tot seguit explica que aquest mal pot reparar-se mitjançant la penitència, 
obediència, hospitalitat, pietat i especialment amb una actitud de molta humilitat. Cal —segons ell— 
estar atent a les exhortacions de l’Escriptura, i obeir a Déu tal com ho fan les seves criatures. Diu: “Al 
qui és obedient a Déu, aquest li concedeix moltíssims beneficis. A aquests Déu els recompensa, perquè Déu 
és omnipresent i coneix totes les seves criatures; a més ell es veu obligat a beneficiar els homes, ja que Jesús 
ha vençut la mort per la resurrecció”.

En la segona part de la carta es concreta el motiu de la mateixa, o sigui la sedició contra la jerarquia 
de l’església. Afirma que oposar-se a la jerarquia que fou establerta per Jesucrist és oposar-se al mateix 
Jesucrist. Ell exigeix ordre i disciplina tant en la litúrgia com en el govern de l’església. 

Sant Climent romà recomana caritat, i precisament en el marc d’aquesta virtut, afirma que l’església 
de Roma excel·leix caritat (o servei dels demés), o com diuen alguns autors: “presideix tota l’església en 
el seu primat de caritat”. Per últim, fa una pregària per l’església i pels poders públics.

Aquesta carta fou llegida en moltíssimes esglésies i copiada en molts còdexs amb la Bíblia, en concret 
després del Nou Testament.

Històricament Climent és molt important pels detalls que dóna de la persecució de Neró, en la qual 
moriren sant Pere i sant Pau, i per les notícies referents als set viatges de sant Pau, així com del viatge 
d’aquest apòstol a Hispània. També ens indica com estava formada la comunitat de Corint: els seus 
caps (preveres i bisbe) i els grups que “malauradament” s’oposaven a aquests.
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A més, ens parla àmpliament de la pregària litúrgica i de què no només cal pregar pels fidels de 
l’església, sinó per tothom, àdhuc pels qui ostenten el poder públic. Al llarg de tot el text i context, es 
troben referències a la doctrina trinitària (un sol Déu i tres persones) i al dogma de Jesucrist vertader 
Déu i vertader home. Parla de totes aquestes doctrines amb gran amor i amb una admirable senzillesa.

La carta de sant Climent també segueix molts punts de l’evangeli, essent de gran utilitat en provar 
l’autenticitat i àdhuc l’exegesi dels llibres canònics. Climent té un concepte esplèndid del Cos Místic 
de Jesús, i per tant de l’església, dels seus membres, dels diversos ministeris de la jerarquia a la qual 
considera d’institució divina, composta per bisbes, als quals de vegades també anomena ‘ancians’ o 
‘preveres’. Entre els estaments de l’església figuren els diaques com a servidors de la paraula i grans 
evangelitzadors de zones on l’evangeli no ha arribat.

També apareix el ministeri del pontífex romà (ministeri Petri) o del primat del bisbe de Roma, 
successor de sant Pere. Climent és conscient que el papa és successor de Pere, i per tant té el deure 
d’intervenir quan la comunió o unitat de l’església trontolla. I així com ell té aquesta obligació, es pot 
deduir de la carta de Climent que els membres de l’església (de Corint) cal que retin obediència al papa.

Fonts i traduccions 

D. Ruiz Bueno, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6ª edició, 1993); J. Vives, Los padres de la Iglesia,  
(Barcelona, 1982), pàg. 4-16. Pares apostòlics, Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000, pàg. 49-83. J. 
C. Laplana, L’església dels primeres segles (Barcelona, 2006), pàg. 147-150. 

Fragments de la carta als de Corint

Presentem dos fragments d’aquesta carta que no són els comuns i que ja hem indicat anteriorment. 
En aquests fragments Climent ens convida a seguir el camí de la veritat i fa un càntic dels dons del Senyor 
que són admirables: “Revestim-nos de concòrdia tot romanent en l’esperit d’humilitat i de continència, 
ben lluny de tot mormoleig i calúmnia, justificats per les nostres obres i no per les nostres paraules. Diu 
l’Escriptura: ‘Jo et contestaria a tu, que parles tant, que no han de tenir sempre la raó els qui més criden’”.

‘No sigueu ganduls’
“Cal, doncs, que siguem promptes i fervorosos per fer el bé, ja que de Déu ens ve tot. Ell ens 

vaticina: ‘aquí teniu el vostre Déu, el precedeixen els trofeus i paga a cadascú segons les seves 
obres’. Amb aquestes paraules ens incita a que creiem en ell de tot cor, a que no siguem ganduls ni 
remisos a fer bones obres. En ell hi ha la nostra glòria i la nostra confiança; subjectem-nos a la seva 
voluntat i pensem en com obeeixen la seva voluntat i com les multituds dels seus àngels el serveixen. 
Diu l’Escriptura: ‘Els seus servidors eren mil milers, els seus assistents deu mil miríades, i cridaven: 
Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria!’”.

‘Les promeses magnífiques’
“També, nosaltres, aplegats en la unitat de la concòrdia, conscients del nostre deure, aclamem-lo 

fervorosament a una sola veu, per arribar a participar de les seves magnífiques i glorioses promeses. 
Perquè diu: ‘Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l’home ha somiat, això que 
Déu té preparat per a aquells que l’estimen’”.

‘Els dons de Déu’
“Germans estimadíssims; que en són de benaurats i admirables els dons de Déu! Vida en 
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immortalitat, esplendor en justícia, veritat en llibertat, fe en confiança, continència en santificació, 
i, encara, això és el que ateny ara la nostra intel·ligència. I, què serà el que ell ha preparat als que 
l’estimen? Només l’artífex i pare dels segles, el sant per essència, en sap el nombre i la bellesa.

Nosaltres, doncs, lluitem per ser comptats entre els que l’esperen, per obtenir també els dons 
promesos. Però, com arribar-hi? Ho aconseguirem si la nostra ment està fidelment endinsada en Déu, 
si cerquem pertot arreu el que Ell vol i li és agradable, si, finalment, complim exactament el que ens 
diuen els seus designis irrefutables i seguim el camí de la veritat, tot llençant ben lluny de nosaltres la 
injustícia”.

‘El camí del cristià’
“I, com obtindrem això, estimadíssims? Ho obtindrem si la nostra ment està fidelment amb Déu, 

si cerquem pertot arreu allò que li plau i li és acceptable, si, finalment, complim de manera perfecta 
tot el que ell ens diu amb els seus designis irrefutables i seguim el camí de la veritat, llençant lluny de 
nosaltres qualsevol injustícia, dolenteria, avarícia, renyina, malícia i engany.

Aquest és el camí, germans estimadíssims, en el qual hem trobat la nostra salvació, Jesucrist, el 
gran sacerdot del nostre sacrifici, el que protegeix i ajuda la nostra flaquesa. Per ell fitem les altures 
del cel, per ell contemplem com en un mirall la faç immaculada i sobirana de Déu, per ell se’ns van 
obrir els ulls del cor, per ell la nostra intel·ligència, nècia i entenebrida abans, torna a florir en la llum 
admirable de Déu, per ell l’Amo sobirà va voler que tastéssim el coneixement immortal: ‘Ell que és 
resplendor de la glòria de Déu i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incomparable és 
el títol que posseeix en herència’”.

‘El cos que configuren els cristians’
“Militem, doncs, germans, amb tot fervor sota les seves ordres perfectes. Els grans no poden 

subsistir sense els petits, i tampoc els petits sense els grans; en la conjunció de tots és on radica la seva 
utilitat. Prenem l’exemple del nostre cos: el cap sense els peus no és res, però tampoc no són res els 
peus sense el cap. I és que els membres més petits del nostre cos són necessaris i útils per al conjunt, 
i tots col·laboren i s’ordenen de comú acord per la conservació de tot el cos.

Ara, doncs, que el nostre cos es conservi íntegre en Crist Jesús, i que cadascú se sotmeti al seu 
proïsme segons el do de la gràcia que se li ha donat. Que el fort tingui cura del dèbil, i que el dèbil 
respecti al fort; que el ric subministri al pobre, i que el pobre doni gràcies a Déu, que li ha proporcionat 
algú que posi remei a la seva necessitat. Que el savi demostri la seva saviesa no amb paraules, sinó 
amb bones obres; que l’humil no doni testimoniatge d’ell mateix, que deixi que els altres ho facin per 
ell. Sigui com sigui, tenim totes aquestes coses de la mà de Déu, i hem de donar-li les gràcies per tot. 
En ell sigui la glòria pels segles dels segles. Amén”.

‘El programa cristià’
Per tant, en la seva esplèndida carta, Climent convida els cristians a revestir-se de concòrdia, unitat 

i a que no siguin ganduls ni remisos a fer bones obres. Evidentment, totes aquestes invitacions que 
fa Climent són com el programa que hauria de seguir la vida i història de l’església. Són un bon inici 
programàtic, com també ho és l’expressió segons la qual el papat i la seva església romana són el 
principi d’unitat de l’església universal, car plegats (Roma i el papa) presideixen tota la comunitat 
d’esglésies pel seu primat de caritat. Així es plasma en què ha de consistir el ministeri ‘petrí’: cal que 
sigui una preeminència no tant d’imposició i domini sinó de caritat. 

Totes aquestes expressions gaudeixen de gran actualitat a l’església; recordem quan el mateix papa 
sant Joan Pau II (antecessor de Benet XVI) demanava perdó pels pecats de desunió i, per part del 
ministeri ‘petrí’, per no haver seguit aquesta presidència de caritat en algunes ocasions. Amb aquestes 
exhortacions de Climent romà, no podíem haver començat millor la nostra història de l’Església.
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Les lletres clementines

Sant Climent té i tingué en la història eclesiàstica un grandíssim prestigi. Això fa que ja en els 
primers segles se li atribuís l’autoria de moltes cartes, sermons i tractats. Entre elles cal destacar els 
‘apòcrifs’ o ‘lletres clementines’. Entre aquestes trobem la denominada II Carta de sant Climent; que 
data de la primera meitat del segle II. Fou escrita a Síria i l’ocasió fou la lectura d’un text bíblic, o sigui 
una glossa bíblica: “El món actual —diu aquest apòcrif— està inclinat a l’adulteri i a la corrupció. Cal 
renunciar a tot això; cal conservar el baptisme; cal fer penitència”.

També són cèlebres entre els apòcrifs de sant Climent les cartes denominades A les verges, La 
litúrgia de sant Climent, Les vint homilies clementines i una carta malauradament famosa que es va 
incloure en les decretals del pseudo-Isidor del segle IX, a causa de la qual alguns van assignar al papat 
un poder excessiu i abusiu respecte als altres bisbes. De tots aquests apòcrifs, el nostre sant Climent 
no en té ni la més mínima responsabilitat; les falses atribucions estan basades en el gran prestigi que 
aquest tingué en la història de l’església. Per això és molt convenient que aclarim què és autèntic i què 
és fals, per així poder evitar-nos els mals entesos en què caigueren alguns historiadors aduladors del 
primat. Cal clarificar els fets i les fonts històriques des del principi. O, com digué el papa sant Joan 
Pau II, cal revisar i “purificar la memòria de la nostra església”, tot demanant perdó pels pecats dels 
quals la història ens pot acusar.

Ignasi d’Antioquia

Ignasi fou constituït i elegit bisbe d’Antioquia, i condemnat a les feres en la seva ancianitat en 
època de Trajà (98-117). Abans fou enviat a Roma amb un escamot de soldats, i al final morí en 
els jocs de gladiadors a l’estadi de Domicià, sota l’actual plaça de Navona (Roma). Durant aquest 
viatge a Roma tingué l’oportunitat d’anar escrivint algunes cartes, de les quals en conservem set que 
són les més fiables històricament. Aquestes anaven dirigides a les diverses comunitats cristianes per 
les que Ignasi anava passant, i també a la comunitat romana. Entre elles destaca una carta enviada 
al venerable bisbe Policarp d’Esmirna. Aquestes cartes foren escrites en moments de gran intensitat 
interior, reflectint l’actitud espiritual d’un home que ha acceptat plenament la mort per Jesucrist, 
i només anhela el moment d’unir-se definitivament a Ell. El desig d’assolir Jesucrist s’expressa en 
elles amb un vigor inigualable. També es veuen aflorar les preocupacions del sant bisbe en relació 
als perills doctrinals de les esglésies. Per una part vol assegurar la recta interpretació del sentit de 
l’encarnació de Crist, tant contra els judaïtzants que minimitzen el valor de la vinguda de Crist en 
la carn, com la superació de la doctrina difosa pels docetistes que negaven la realitat de la mateixa 
encarnació, afirmant que el Verb de Déu només havia pres una aparença humana. D’aquesta forma 
ja podem parlar en sant Ignasi de l’inici de la cristologia. També es preocupa per assegurar la unitat 
amenaçada, i per això, insisteix en la unió amb el bisbe com a principi d’unitat. Les cartes són a 
Efes, a Magnèsia, a Tralle i a Roma. Aquestes les envia des d’Esmirna; d’Alexandria de Troade 
envia altres tres cartes: a la comunitat de Filadèlfia, a la d’Esmirna i la que envia a Policarp, bisbe 
d’aquella ciutat.

Posteriorment a les set cartes esmentades, se n’afegeixen sis que cal considerar espúries. També 
hi ha qui afirma que algunes de les set anteriors han estat manipulades. Malgrat tot, avui s’accepten 
com a autèntiques.
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Temes tractats en les seves cartes

Cal destacar l’origen apostòlic explícit de la jerarquia: s’afirma que el màxim poder ve dels bisbes. 
Tots els preveres diaques fidels deuen obediència als bisbes. També es dedueix de la lectura de sant 
Ignasi que la seva litúrgia és l’equivalent a la de l’església primitiva (baptisme, àgape, eucaristia...), de la 
mateixa manera que la seva professió dogmàtica està fonamentada en la concepció inicial cristològica 
perfecta. Sorprèn enormement que a la carta a Roma figuri el reconeixement de la primacia romana, 
Roma que presideix en el territori dels romans, que presideix en la caritat, precisament el lloc on el 
bisbe d’Antioquia desitja consumar el seu martiri per assolir i convertir-se en “pa pur de Crist”.

Fonts i traduccions

D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6ª edició, 1993); FUNK-BIHLMEYER, 
Patres Apostolici, (Tubinga, 1924); Patrologia Grega (París) vol. 5; J. VIVES, Los padres de la Iglesia 
(Barcelona, 1982), pàg. 25-34; Pares apostòlics (Barcelona, 2000) pàg. 129-173; J. RIUS CAMPS, La 
comunidad cristiana del obispo de Siria Ignacio (Madrid, 2002).

Fragments de les cartes

A continuació us presentem uns quants fragments en els quals sobresurten els temes més importants 
de les cartes de sant Ignasi que ens poden ajudar a copsar els elements conceptuals de la primitiva 
història de l’Església.

Carta als romans
“Encadenat per Crist Jesús espero poder-vos saludar si per voluntat del Senyor sóc digne d’arribar 

a la fi.
Demano, per favor, que no busqueu cap indult a la meva sort de ser sacrificat per Crist; perquè sé 

que mai més tindré cap oportunitat com la present per arribar a Déu; col·laboreu vosaltres no dient 
res a ningú, vull morir per Crist, no hi poseu cap impediment. Només preocupeu-vos de què jo pugui 
ser ofert en libació a Déu mentre hi hagi un altar preparat per al meu sacrifici.

Escric a totes les esglésies i a totes manifesto que estic disposat a morir de bon grat per Déu, si 
vosaltres no poseu dificultats. Us demano que no manifesteu per mi cap benevolència intempestiva. 
Deixeu-me ser aliment de les feres, mitjançant les quals jo pugui assolir Déu. Blat sóc de Déu que ha 
d’ésser mòlt per les dents de les feres, per així ser presentat com pa pur i net de Crist.

En tot cas, atieu les feres perquè esdevinguin el meu sepulcre sense deixar rastre del meu cos; 
així no seré molest a ningú ni tan sols després de mort. Ara sóc esclau, però si sofreixo el martiri seré 
llibert de Jesucrist i ressuscitaré lliure com ell. Des de Síria fins a Roma, vinc lligat a deu lleopards que 
són els soldats dels quals no rebo altra cosa que maltractes i blasfèmies del nom de Jesucrist”.

Carta als efesis
“Jesucrist, Nostre Senyor, fou concebut en el si de Maria segons el designi de Déu; era part del 

llinatge de David i obra de l’Esperit Sant. Nasqué i fou batejat perquè així l’aigua fos purificada amb 
la passió. La virginitat i el part de Maria quedaran ocults al príncep d’aquest món, així com la mort del 
Senyor. Són aquests els tres misteris sonors que es van acomplir en el silenci de Déu.
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Déu es va manifestar en forma humana, d’aquí l’Epifania i l’estel fulgent. Hi ha un metge, carnal i 
espiritual, engendrat i no creat, Déu fet home i carn, vida vertadera malgrat que mortal, fill de Maria 
i fill de Déu, primer passible i després impassible, Jesucrist nostre Senyor”.

Carta a l’església de Magnèsia
“Procureu unir-vos en una sola Eucaristia, només així es mira a un sol Jesucrist amb una sola carn, 

amb un sol calze que ens uneix amb la seva sang i un sol altar com és el bisbe conjuntament amb 
el col·legi d’ancians i de diaques conservents meus. D’aquesta manera, obrant així, obrareu segons 
Déu.

Procureu reunir-vos més sovint per celebrar l’Eucaristia de Déu i glorificar-lo.
La fe en Jesucrist és el principi i la caritat és el terme final. Les dues, travades en la unitat, són 

Déu, i totes les virtuts morals les segueixen. L’arbre es manifesta gràcies als seus fruits, igual que qui 
professa ser de Crist es posarà de manifest per les seves obres”.

Carta als d’Esmirna
“Cal seguir al bisbe com a Jesucrist, al Pare i el col·legi d’ancians (preveres), com als apòstols. 

Quant als diaques, cal reverenciar-los com el manament de Déu.
Que ningú faci res a l’església sense el bisbe. Aquella eucaristia només ha de tenir-se per vàlida 

si la fa el bisbe o aquell que ha estat autoritzat per ell. Que on aparegui el bisbe hi vagi el poble! 
Així com on està Crist es troba l’església universal (Katholiké). No és lícit celebrar el baptisme o 
l’eucaristia sense el bisbe. El fet que ell aprovi això també és agradable a Déu, a fi que tot el que feu 
sigui ferm i vàlid. El que honora el bisbe és honorat per Déu. El que fa quelcom ocult del bisbe ret 
culte al diable.

Cal convenir amb el pensament del vostre bisbe com ja ho feu, perquè en efecte el vostre col·legi 
de preveres (ancians), digne d’aquest nom i digne de Déu, està amb el vostre bisbe en una harmonia 
comparable a la de les cordes de la cítara; la vostra concòrdia i la vostra unísona caritat aixequen així 
un himne a Crist. Convé, doncs, que mantingueu la unitat inqüestionable, a fi d’estar en tot moment 
en comunió amb Déu.

Jo he tingut poc temps per arribar a una gran intimitat amb el vostre bisbe —intimitat no humana, 
sinó espiritual—, per això quant més us he d’anomenar afortunats a vosaltres que esteu compenetrats 
amb el vostre bisbe, com l’Església amb Jesucrist i com Jesucrist amb el Pare, a fi que tot ressoni 
harmoniosament en la unitat! Que ningú us enganyi; a qui no està dintre, l’àmbit de l’altar el priva del 
pa de Déu. Perquè si l’oració d’un o dos té tanta força, més en tindrà la del bisbe amb tota l’Església.

Qui no es presenta a una reunió comuna és ja un superb i es condemna a ell mateix.
Fem tot el possible per no enfrontar-nos al bisbe, ja que si estem amb el bisbe estem units a Déu. 

Cal mirar el bisbe com al mateix Senyor.
Us exhorto a fer tot el possible i fer-ho tot en concòrdia amb Déu, sota la presidència del bisbe; 

que té el lloc de Déu, i dels preveres que tenen el lloc del col·legi dels apòstols i dels diaques per mi 
dolcíssims que tenen confiat el servei de Jesucrist que està amb el Pare des d’abans dels segles i es 
manifestarà a la fi dels temps.

Que no hi hagi res entre vosaltres que us pugui dividir! Formeu tots una unitat amb el bisbe i amb 
els qui us presideixen. Així com el Senyor no féu res sense el Pare, essent una mateixa cosa amb Ell, 
de la mateixa manera tampoc vosaltres no feu res sense el bisbe i els preveres.

Entre vosaltres cal que hi hagi una sola oració comuna, una sola súplica, només una, una esperança 
en la caritat, en l’alegria sense tanques, que és Jesucrist.

No hi ha res millor que Ell. Correu tots a una, com un únic temple de Déu, com un sol altar, un 
sol Jesucrist que procedeix d’un sol pare, l’únic, al qual tornà i amb el que viu eternament”.
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La fe i la il·lusió de sant Ignasi

No cal fer ni un comentari més per reforçar les expressions del gran Ignasi d’Antioquia. És ben 
cert que ell fa afirmacions que tindran amplíssimes conseqüències en la història de l’església, i el 
més important és la connexió amb la doctrina dels apòstols, tant en el temps com en l’exposició dels 
grans continguts de la fe cristiana, en la qual destaca d’una manera definitiva la il·lusió per unir-se en 
Jesucrist i amb tots els seus membres a través del martiri. Creiem que en totes les seves expressions 
es troba un càntic a la unitat dels cristians, sota la figura d’aquells que presideixen les comunitats. 
Tanmateix, la lectura de les cartes d’Ignasi d’Antioquia ens poden conduir a un desencís si tenim 
present el que succeirà en la història de l’església, o almenys en moltes  de les seves pàgines. No 
entenem per quina raó aquesta unitat tan desitjada no es va fer realitat en molts moments de la vida 
de l’església.

Policarp, bisbe d’Esmirna

Ens imaginem Policarp (70-156) com un bisbe pacífic i ancià. Ell mateix escrigué: “No tornem mal 
per mal, ni insultem als que ens insulten, ni donem cop per cop o maledicció per maledicció”. Destacà 
pel seu intent de pacificar una controvèrsia molt dura entre Roma i Orient a causa la fixació del dia 
per celebrar la Pasqua. Viatjà a Roma vers el 155, i discutí pacíficament amb el papa Anicet (155-
166). Tanmateix, les propostes de Policarp no foren acceptades i aquest tornà decebut a la seva seu 
d’Esmirna (Àsia Menor). Aquest tarannà pacífic possiblement influí en un deixeble seu, Ireneu, que 
després esdevindria bisbe de Lió i símbol de la pacificació. Tant és així, que parlar sobre ‘irenisme’ 
és el mateix que fer-ho de pacificació, condescendir del que no és essencial. Policarp no aconseguí 
convèncer el Papa, però no per això trencà les relacions amb ell. La comunió quedà assegurada. 
Aquest seria el tret més important que Policarp i el seu deixeble Ireneu aportaren a la història 
de l’església: malgrat les discussions —algunes d’elles molt fortes— que puguin donar-se entre els 
partidaris d’un o altre, no es trenca la unió. Caldrà que ens respectem sempre, acceptant que hi hagi 
algú que pensi diferent; caldrà conviure pacíficament amb tots els que no es manifestin obertament 
contra Jesucrist i contra el seu missatge essencial. Aquesta és una postura i un equilibri molt difícil 
d’aconseguir, però Ireneu i Policarp ens demostren que és possible ja en els inicis de la història de 
l’església.

Policarp i Joan

Com ja hem esmentat, Policarp era bisbe d’Esmirna. Coneixia molt bé a sant Joan, tot i que hi ha 
qui creu que aquest no era l’apòstol, sinó un deixeble directe de Jesucrist molt important durant el 
primer segle de l’església. El fet és que Policarp constitueix una notabilíssima anella de coneixença 
entre els apòstols i les primeres generacions dels grans evangelitzadors. Policarp establí a Esmirna 
una mena d’escola de propagadors de l’evangeli, de la qual en destacarem, entre d’altres, l’esmentat 
Ireneu i Pàpies.

Precisament Ireneu, en un fragment de força evocadora singular, apel·la Policarp com a fidel 
transmissor de la doctrina dels apòstols.
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També tenen un gran interès històric i religiós les actes del martiri de Policarp, de les quals es 
pot reconèixer l’autenticitat. Es tracta d’un document pel qual l’església d’Esmirna dóna a conèixer 
a altres esglésies germanes la manera com el seu bisbe, juntament amb altres dels seus fidels, havia 
sofert una mort exemplar probablement vers l’any 155. En aquest moment tenia vuitanta-sis anys, 
i d’aquí deduïm la data del seu naixement entre el 69 i el 70. Tertul·lià ens diu que fou ordenat per 
sant Joan.

Gràcies a les cartes que coneixem d’Ignasi d’Antioquia, també sabem que quan aquest era conduït 
a Roma per  ser martiritzat, fou acollit amb una gran delicadesa i un amor pel bisbe d’Esmirna, 
Policarp. Hom diu que Policarp fou martiritzat durant la persecució d’Antoninus Pius, al voltant de 
l’any 156.

Fonts i traduccions 

D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6ª edició, 1993); FUNK-BIHLMEYER, 
Patres Apostolici, (Tubinga, 1924); J. VIVES, Los padres de la Iglesia,  (Barcelona, 1982), pàg. 35-43; 
Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000) pàg. 177-189.

Fragments

Carta als de Filipos
Ireneu diu que Policarp escriví moltes cartes a les comunitats cristianes, però només ens ha quedat 

la que dirigí als de Filipos. Aquesta carta és molt important, ja que recolza la garantia d’autenticitat 
de les cartes d’Ignasi; ell mateix afirma que envià una còpia de la carta d’Ignasi. En aquesta carta als 
de Filipos també parla de l’organització de l’església; en ella hi ha diaques i preveres. Per últim, cal 
considerar que la carta de Policarp dóna a conèixer la predicació i la moral dels cristians de principis 
del segle II, i també insisteix en la tradicional doctrina cristològica: “Crist és vertader Déu i home, fill de 
Maria”, recordant el llenguatge de la primera carta de sant Joan. Policarp volgué combatre l’heretgia 
gnòstica i docetista. Precisament Policarp es trobà amb Marció entre els gnòstics. És probable que la 
famosa carta als filipencs en realitat fos un grup de dues cartes en una de sola. La primera seria de 
l’any 110, i la segona del 130. 

Fragments de les seves cartes
Presentem a continuació uns significatius fragments de la carta als de Filipos, així com l’acta del 

seu martiri.
‘La voluntat de Déu’
“Policarp i els preveres que estan amb ell a l’església de Déu que habita com a forastera a Filipos: 

que la misericòrdia i la pau de part de Déu omnipotent i de Jesucrist, salvador nostre, es multipliquin 
entre vosaltres.

El que va ressuscitar d’entre els morts, també ens ressuscitarà a nosaltres amb l’única condició 
que fem la seva voluntat, que complim els seus manaments, que estimem el que Ell va estimar, 
i ens allunyem de la iniquitat dels fraus, de la cobejança dels diners, de la maledicència, dels falsos 
testimonis. No tornem mal per mal, ni insultem als que ens insulten, ni donem cop per cop o maledicció 
per maledicció. Recordem més aviat el que el Senyor va dir per al nostre ensenyament: ‘No judiqueu i 
Déu no us judicarà’ i ‘feliços els pobres i els perseguits pel fet de ser justos: el regne del cel és per a ells’.
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Cal que el preveres tinguin entranyes de misericòrdia i siguin compassius amb tothom; han de procurar 
portar els extraviats per bon camí, han de visitar els malalts, i han de vetllar per les vídues, els orfes i els 
pobres, procurant fer sempre el bé davant de Déu i dels homes”.

‘Obeir la Paraula, o sigui Jesucrist’
“Us exhorto a obeir la paraula de la santedat i a que obreu amb tota paciència, certament la que vareu 

veure amb els vostres mateixos ulls no només en els benaurats Ignasi, Zòsim i Rufus, sinó també en altres 
entre vosaltres mateixos, i àdhuc en el mateix Pau i en altres apòstols. Imiteu-los amb la convicció de què 
tots ells no van córrer vanament, sinó en fe i santedat, amb la convicció que ara es troben en el lloc que 
els escau, al costat del Senyor, amb el que van sofrir. Estic molt trist pel cas de Valent, que va ser comptat 
entre els vostres preveres durant una temporada, però que desconeix totalment l’honor que li fou concedit. 
Us amonesto, en conseqüència, perquè us abstingueu de l’avarícia i sigueu castos i veraços. Allunyeu-vos 
de tot mal.

Pregueu per tots els sants. Pregueu també pels reis, per les autoritats i pels prínceps i pels que us 
persegueixen i us avorreixen, i pels enemics de la creu, perquè el vostre fruit sigui palès en totes les coses, i 
sigueu perfectes en Crist. Vosaltres em vareu escriure, així com Ignasi, que si algú va a Síria s’emporti les 
meves cartes. Jo en tindré cura així que es presenti una oportunitat”.

El martiri i mort de sant Policarp

Policarp sofrí el martiri vers l’any 156 en una foguera a l’estadi de la seva ciutat d’Esmirna. Una 
carta d’aquesta església ens ho explica: “Ja havien preparat la pira; Policarp es va treure els vestits, va 
descenyir-se el cinturó i va descalçar-se. Això, una estona abans, no ho hauria hagut de fer, perquè tots els 
fidels s’haguessin entestat a prestar-li aquest servei i haguessin maldat per tocar-li els altres el cos abans 
que els altres, perquè Policarp ja era venerat per tothom per la santa vida que menava.

Així van col·locar entorn seu tots els instruments preparats per a la pira. Se li van atansar, perquè 
l’havien de fermar en un pal, i ell els va dir: ‘Deixeu-me tal i com estic, perquè el que em dóna força per 
suportar el foc també me’n donarà per romandre immòbil enmig de la foguera: no us cal assegurar-me 
amb aquests claus’.

Finalment no el van clavar, però sí el van lligar. Ell, aleshores, amb les mans a l’esquena i lligat com 
un anyell excels escollit d’un gran ramat com a holocaust acceptat a Déu, va aixecar els ulls al cel i va 
exclamar: ‘Senyor Déu omnipotent, Pare del vostre estimat i beneït servent Jesucrist, per qui hem rebut el 
coneixement de vós, Déu dels àngels i de les potestats, de tota la creació de tots els justos que ara viuen 
ja en la vostra presència: jo us beneeixo perquè m’heu tingut per digne d’aquesta hora, perquè, comptant 
entre els vostres màrtirs, participés del calze de Crist i ressuscités a la vida eterna, en la incorrupció de 
l’ànima i del cos, per l’Esperit Sant. Que jo sigui rebut avui amb ells en la vostra presència com a sacrifici 
abundant i acceptable segons el que m’havíeu preparat, el que m’havíeu revelat i ara acompliu, ja que sou 
el Déu infal·lible i veritable. Per això us lloo per totes les coses, us beneeixo i us glorifico per mitjà de l’etern 
i celestial pontífex Jesucrist, el vostre Fill estimat, el qual sigui en glòria amb vós i l’Esperit Sant pels segles 
dels segles. Amén’.

En el mateix instant que envià al cel el seu ‘Amén’, acabant així la seva pregària, els encarregats del foc 
van encendre la llenya.

Va aixecar-se una gran flamarada, i nosaltres varem veure un prodigi; sí, ens va ser concedit veure’l i ara 
hem sobreviscut per poder explicar a tothom el que succeí. El foc féu com una mena de campana o com la 
vela d’un vaixell inflada pel vent; envoltava com una muralla el cos del màrtir, i ell romania al mig de les 
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flames no com la carn que es rosteix, sinó com el pa que es cou o bé com l’or i la plata que es fonen en el 
gresol. I no us enganyo: varem percebre un perfum tan intens com si s’aixequés un núvol d’encens o d’una 
altra substància aromàtica preciosa’”.

Testimoni de sant Ireneu 

Per últim, afegim el testimoni, molt interessant, d’Ireneu de Lió, que fa referència a Policarp i  a 
molts altres detalls de la vida de l’església primitiva: “Essent jo nen, vaig conviure amb Policarp a l’Àsia 
Menor. Conservo una memòria de les coses d’aquella època millor que de les d’ara. Podria dir àdhuc el 
lloc on el benaurat Policarp acostumava a seure per conversar, les seves idees, el caràcter de la seva vida, 
els seus discursos al poble... Explicava com havia conviscut amb Joan i amb els que havien vist el Senyor. 
Deia que recordava molt bé les seves paraules i explicava el que havia sentit d’ells, referent al Senyor, els 
seus miracles i les seves ensenyances. Havia rebut totes aquestes coses dels que havien estat testimonis 
oculars del Verb de la Vida (Jesucrist); Policarp ho explicava tot en consonància amb les escriptures. 
Per part meva, per la misericòrdia que Déu em donà, escoltava amb tota diligència totes aquestes coses, 
procurant prendre nota de tot, no sobre paper, sinó en el cor.

Policarp no només rebé l’ensenyança dels apòstols i conversà amb molts dels que havien vist Nostre 
Senyor, sinó que fou constituït bisbe d’Esmirna a Àsia pels mateixos apòstols. Jo el vaig conèixer des de la 
meva infància, ja que va viure molt temps, i deixà aquesta vida essent ja molt ancià amb un gloriosíssim 
martiri. Sempre ensenyà el que havia après dels apòstols, que és el que ensenya l’Església i l’única veritat. 
Policarp, durant el seu viatge a Roma en temps d’Anicet, convertí molts heretges a l’església de Déu, 
proclamant que havia rebut dels apòstols l’única veritat, idèntica a la transmesa en la tradició de l’església. 
Alguns van escoltar que Joan, deixeble del Senyor, un dia anà als banys d’Efes i allà es trobà amb l’heretge 
Cerint, i sortí d’aquell lloc sense banyar-se dient que tenia por dels banys, que allà dins estava l’enemic 
de la veritat, Cerint. El mateix Policarp es va trobar una vegada amb Marció i aquest li digué: ‘No em 
coneixes?’, i l’altre li va contestar: ‘Et conec com el primogènit de Satanàs’”.

ELS DEIXEBLES DELS APÒSTOLS
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3
Altres testimonis del cristianisme primitiu

• Testimonis cristians de finals del segle I i del segle II
• Pàpies
• El Pastor d’Hermes
• Carta del Pseudo-Bernabé
• Didaké o doctrina dels dotze apòstols
• Carta a Diognet

Testimonis cristians de finals del segle I i del segle II 

Cal presentar altres autors del segle II. Alguns, tot i no destacar tant com ho feien els tres Pares 
Apostòlics que hem vist abans (Climent romà, Ignasi i Policarp) tenen una gran importància per al 
nostre estudi, que és poder presentar testimonis documentals que ens ajudin a estructurar la història 
primitiva de l’església. Aquests són Pàpies i tres autors anònims: el de la Carta del pseudo-Bernabé, el 
del Pastor d’Hermes i el de la Didakhé o Doctrina dels dotze apòstols. També exposarem un testimoni 
excepcional del mateix segle II, la famosa Carta a Diognet, que malgrat ser del grup dels ‘pares 
apologistes’, ens dóna una munió de detalls de com vivien els cristians del segle II.

Pàpies

Fou bisbe de Hieràpolis de Frígia. Nasqué vers l’any 65 i morí el 130. Evangelista i contemporani de 
Policarp, segons Ireneu de Lió fou quiliasta (o mil·lenarista). Per la seva antiguitat i com a autor d’una 
obra hermenèutica sobre les sentències (logia) de Jesús —conservada fragmentàriament sobretot dins 
l’obra d’Eusebi— és molt important en la història de la tradició neotestamentària incipient, i generà 
una famosa controvèrsia, avui superada, sobre l’autoria de l’evangeli de sant Joan en citar com a 
possible autor un tal ‘Joan’, prevere, diferent potser de l’apòstol. Pàpies escrigué vers l’any 130 els 
cinc llibres d’Explicacions de les afirmacions del Senyor, considerats la primera obra d’exegesi dels 
evangelis.

Fonts i traduccions

D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6ª ed., 1993); FUNK-BIHLMEYER, 
Patres Apostolici (Tubinga, 1924); Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000) pàg. 
193-202; LAPLANA, L’església dels primers segles (Barcelona, 2006), pàg. 129-132.
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Fragments

Heus aquí alguns fragments de la seva obra.
“No dubtaré en oferir-te, juntament amb la meva pròpia interpretació, tot el que en un altre temps 

vaig aprendre molt bé dels ancians i vaig gravar en la meva memòria. Jo només vull ensenyar els 
manaments que foren donats pel Senyor a la nostra fe i que procedeixen de la mateixa veritat, del que 
havien dit Andreu, Pere, Felip, Tomàs, Jaume, Joan, Mateu o qualsevol altre deixeble del Senyor o el 
que diuen Aristí i Joan ‘el prevere’, també deixebles del Senyor.

Marc fou intèrpret de Pere i va escriure amb fidelitat, encara que desordenadament, el que 
acostumava a interpretar, que eren les afirmacions i fets del Senyor. Ell mateix no ho havia sentit 
del Senyor, ni havia estat el seu deixeble; tanmateix, més endavant havia estat deixeble de Pere, el 
qual donava llurs instruccions segons les necessitats, però sense pretensió de composar un conjunt 
ordenat de sentències del Senyor. Mateu ordenà en llengua hebrea les sentències del Senyor i 
interpretà cadascuna segons la seva capacitat”.

Pastor d’Hermes

Hermes és de la segona meitat del segle II i escriví el llibre titulat Pastor, en el que destaca el fet 
de l’aparició en una visió d’un pastor amb un missatge de perdó. Segons aquest fragment, Hermes 
fou germà del papa Pius I i composà la seva obra a Roma durant el pontificat del mateix papa, o sigui 
entre els anys 140 i 155.

Fonts i traduccions 

M. WHITTAKER, Der Hirt des Hermas (Berlín, 1956); R. Joly, Hermas. Le Pasteur: Sources Chrétiennes 
n. 53 (París, 3ª ed., 1985); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) pàg. 52-59; Pares 
apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000) pàg. 209-301; J. C. LAPLANA, L’església dels 
primers segles (Barcelona, 2006), pàg. 150-152

L’enigma de la seva visió

L’escrit és molt complex, composat segons el gènere apocalíptic i visionari, probablement vers 
mitjan segle II, tot i que podem trobar en ell elements de diverses èpoques. Es pot dividir en una 
sèrie de visions, comparacions i al·legories, algunes d’elles de sentit bastant confús que es refereixen a 
diversos aspectes de la vida cristiana. Segons es desprèn de l’escrit, Hermes, el seu autor, era un cristià 
senzill i una mica elemental, però ple de preocupacions religioses i amb una particular consciència de 
les seves pròpies mancances morals. Pesa especialment sobre ell el remordiment per no haver sabut 
mantenir les bones relacions familiars amb la seva dona i els seus fills, i per no haver sabut fer bon ús 
dels seus béns, que va perdre. Té consciència de culpabilitat, destacant en els seus escrits el tema de la 
penitència i del perdó que, contra les concepcions rigoristes, podia ser obtingut almenys una vegada 
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més després del baptisme si hom es penedia sincerament. Hermes, simple laic, és conscient de què 
això s’oposa a l’ensenyament d’alguns doctors de l’església que no admeten la possibilitat del perdó 
a qui hagi pecat greument després del baptisme, i presenta les seves idees com l’anunci especial d’un 
missatger de Déu que s’apareix en forma de pastor; d’aquí ve el títol.

Temes del seu escrit

A més del tema de la penitència, és important la manera com apareix el tema de l’església: sota 
l’al·legoria d’una torre en construcció, de la quan en poden formar part diversos tipus de pedra 
que representen els diversos gèneres o estaments de fidels. Algunes pedres són peremptòriament 
rebutjades en la construcció, i d’altres són admeses definitivament, representant unes i altres els fidels 
que faran o no, al seu temps, penitència.

També apareixen altres temes, com poden ser els perills que suposen les riqueses per al fidel, les 
relacions entre els rics i els pobres, o la necessitat de saber distingir els signes de la influència del bé 
o del mal esperit en nosaltres i en els altres. En aquest últim tema, Hermes és l’autor que encapçala 
l’abundosa literatura cristiana referent al discerniment de l’esperit.

L’escrit està ple de divagacions imaginatives —algunes d’elles poètiques—, però generalment té 
poca profunditat teològica, amb una actitud merament moralista. Malgrat tot, té molta importància, 
ja que ens indica què pensava un cristià normal al segle II.

Fragments 

A continuació us presentem uns fragments del Pastor d’Hermes que creiem significatius: 
‘Si escoltes aquestes paraules obtindràs misericòrdia’ 
“Havent fet dejuni i oració en la qual he demanat insistentment al Senyor que m’escoltés, he 

rebut el convenciment de què ell m’ha donat el vertader sentit de l’escriptura. El que era escrit era 
el següent: ‘Els teus fills, Hermes, s’enfrontaren contra Déu, blasfemaren contra el Senyor i traïren 
els teus pares amb gran perversitat. I no en tingueren prou amb això, afegint insolències i perverses 
contaminacions’. 

Malgrat tot, fes saber als teus fills i a la teva esposa aquestes paraules. La teva esposa no modera 
la llengua, amb ella obra el mal, però si escolta aquestes paraules obtindrà misericòrdia. ‘A qui escolti 
aquestes paraules se li perdonaran tots els pecats que anteriorment hagi comès’. Però el Senyor féu 
aquest jurament per la glòria del respecte als seus elegits: si després de fixat el dia de perdó encara 
cometen pecats, no tindran salvació, ja que la penitència per als justos té un límit. Per tant, els qui 
obreu la justícia manteniu-vos ferms i no vacil·leu, així se us concedirà l’entrada als sants àngels. 
Benaurats vosaltres, que suporteu la gran tribulació de les persecucions, perquè el Senyor ha jurat pel 
seu propi fill que els qui neguen siguin privats de la seva pròpia vida, és a dir, els qui negaren des d’ara 
fins als dies futurs. Però els qui l’haguessin negat abans obtindran perdó per la seva gran misericòrdia.

Referent a tu, oh Hermes! No tinguis més rancúnia contra els teus fills, no abandonis la teva 
germana (esposa). Així tindran possibilitats de purificar-se de llurs pecats passats, perquè si tu no ets 
rancorós ells seran educats justament. La rancúnia produeix la mort. Tu, Hermes, has sofert grans 
tribulacions en la teva persona a causa de les transgressions dels de casa teva, ja que no vas tenir cura 
d’ells, perquè tenies altres preocupacions i t’enrolaves en negocis malvats. Però t’ha salvat el fet de 
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no haver apostat pel Déu viu, així com la teva senzillesa i la teva gran continència: això és el que t’ha 
salvat i el que salvarà a tots els que facin el mateix i visquin amb innocència i simplicitat. Aquests 
triomfaran per sobre de tota maldat i perseverança fins la vida eterna. Benaurats tots els qui obren la 
justícia, perquè no es perdran mai”.

‘Penediment, penitència i perdó’
“‘No et sembla —em va dir el pastor— que el mateix penediment és ja una mena de saviesa?’ ‘Sí —

afirmo—, el fet de penedir-se és signe d’una saviesa molt gran, perquè el pecador s’adona davant del 
Senyor que ha fet mal i penetra en el seu cor el sentiment de les obres que féu. Aquell que es penedeix 
ja no torna a obrar cap mal, sinó que es posa a practicar tota mena de bé, i humilia i turmenta la seva 
ànima per haver pecat. Ja veus, com en el penediment es troba una gran saviesa’.

Senyor —li vaig dir— he escoltat d’altres mestres que no es dóna nova penitència fora d’aquella 
per la qual baixem a l’aigua (del baptisme o baptisteri) i assolim el perdó dels nostres pecats anteriors.

Ell em va dir: ‘Has escoltat bé, ja que és així; perquè el qui ha rebut el perdó dels seus pecats ja no 
hauria de pecar de nou, sinó que caldria que visqués pur. Però t’explicaré, ja que ho vols, una altra 
cosa sense que això vulgui dir que es permet pecar. És cert que per als que foren cridats a participar de 
la comunitat cristiana abans d’aquests dies presents, el Senyor té establerta una penitència —perdó de 
pecats—; perquè el Senyor coneix els seus cors i sap perfectament tot el que l’home farà abans de fer-
ho, coneix perfectament la debilitat dels homes i la gran astúcia del diable, que vol fer mal als servents 
de Déu i vol rebaixar-se amb ells. Per això, essent grans les entranyes de la misericòrdia del Senyor, 
s’apiadà de la seva criatura i disposà aquesta penitència. Malgrat tot, cal dir que si algú temptat pel 
diable comet algun pecat, sols té possibilitat d’una penitència, però si contínuament peca i torna a 
penedir-se de poc li serveix a aquest home, ja que difícilment assolirà la vida eterna’”.

‘Els rics i pobres’
“‘Així com la pedra rodona no pot convertir-se en carreu si no és tallada i es treu quelcom d’ella, 

els rics tampoc poden ser útils al Senyor si no se’ls retallen les seves riqueses. Això que he dit ho pots 
comprovar per tu mateix, ja que quan eres ric eres inútil per a les coses del Senyor: ara que ets pobre, 
però, esdevens útil i profitós per a la vida’.

El ric, malgrat que tingui molts diners, esdevé pobre davant del Senyor, ja que és esclau de la 
riquesa: poques vegades fa acció de gràcies i poca oració eleva al Senyor, o almenys la fa molt curta, 
sense intensitat i sense força per elevar-la fins les altures del cel. Però quan el ric es mescla amb el 
pobre i li proporciona el necessari, creiem que podrà trobar en Déu la recompensa del que ha fet per 
al pobre: ja que el pobre és ric en l’oració i en acció de gràcies i les seves peticions tenen força davant 
del Senyor, aleshores el ric atén al pobre en totes les coses sense reserves. Per part seva, el pobre, atès 
pel ric, prega per ell i dóna gràcies a Déu per aquell de qui rep beneficis. I és així com el ric pren més 
interès pel pobre, ja que sap que l’oració del pobre és rica i acceptable davant de Déu. De manera que 
l’un i l’altre porten l’obra en comú: el pobre coopera amb la seva oració, la que el ric rep del Senyor. 
És una gran obra, agradable a Déu. D’aquesta forma els pobres, pregant al Senyor pels rics, donen 
sentit a llur riquesa i a la vegada els rics, socorrent als pobres, assoleixen la plenitud en el que mancava 
la seva ànima. Amb això es fan els uns pels altres col·laboradors en l’obra de la justícia. Per tant, el que 
així obra davant del Senyor no serà per ell abandonat, sinó inscrit en el llibre dels vius. Benaurats els 
que tenen i entenen que les seves riqueses les tenen del Senyor; perquè qui entén això podrà complir 
el servei que cal’”.

‘Dos àngels’
“‘Dos àngels acompanyen l’home; un de justícia i l’altre de maldat. L’àngel de justícia és delicat, canta 

mansuet i tranquil. Així, doncs, quan aquest àngel penetra en el teu cor, et parlarà immediatament de 
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justícia, de puresa, de santedat, d’acontentar-se amb allò que hom té, de tota bona obra i de tota virtut 
reconeguda. Quan sentis que el teu cor està penetrat d’aquestes coses, entén que l’àngel de justícia 
està amb tu, perquè aquestes són les obres de l’àngel de la justícia. A ell, doncs, i a les seves obres has 
de creure’.

‘Considera, per altra banda, que l’àngel de la maldat en primer lloc és impacient, amargat i insensat: 
les seves obres són dolentes i capaces d’abatre els servents de Déu. Quan aquest àngel penetra en el 
cor cal que sàpigues que el pots conèixer per les seves obres. Quan tinguis alguna impaciència o 
amargor, entén que ell està dins teu; igualment fes-ho quan tinguis desigs de dones, o de possessions 
de gran supèrbia i d’altres coses per l’estil. Quan aquestes coses penetrin en el teu cor, has de saber 
que l’àngel de la maldat està dins teu. Així coneixem les seves obres. Aparta’t d’ell i no el creguis en 
res, ja que les seves obres són malvades i no aporten res als servents de Déu’”.

‘L’esperit de la veritat’
“Com es pot saber si un home és vertader o fals profeta? ‘A l’home que té l’Esperit diví has 

d’examinar-lo per la seva vida. En primer lloc, el que té l’Esperit diví és mansuet, tranquil i humil; 
s’aparta de tota maldat, així com dels vans desigs d’aquest segle, i es fa a ell mateix el més pobre de 
tots els homes; no comença a donar respostes a ningú només perquè se’l pregunti, ni parla en secret, 
perquè l’Esperit Sant no parla quan l’home vol, sinó que parla quan Déu vol que parli. Així, doncs, un 
home al qual l’esperit diví porta a una reunió d’homes justos que tenen fe en l’esperit diví, i en aquella 
reunió es fa oració a Déu, després l’àngel de l’esperit profètic que està en ell omple aquell home i així, 
ple de l’Esperit Sant, parla a la multitud com ho vol el Senyor’.

‘Escolta ara el que es refereix a l’esperit terrenal que no té cap virtut. En primer lloc, l’home que 
afirma tenir l’Esperit s’exalta a si mateix i vol ocupar la seu presidencial i immediatament es manifesta 
lleuger, sense vergonya i xerraire, viu entre molts plaers i amb molts enganys. Es fa pagar les seves 
profecies i si no se’l paga no profetitza: és que l’Esperit diví pot cobrar les seves profecies? No pot fer 
això un profeta de Déu, l’esperit d’aquests profetes és de la terra. Quan un atuell buit xoca amb altres 
igualment buits no es trenca, sinó que tots ressonen amb el mateix so. Quan un fals profeta arriba a 
una reunió plena d’homes justos que posen l’esperit en la divinitat i en l’oració, es queda buit i el seu 
esperit terrenal fuig d’ell espantat, i l’home queda mut i totalment destrossat sense poder articular 
paraula. Allà on habita el Senyor, hi ha intel·ligència. Uneix-te, doncs, al Senyor i ho entendràs tot’”.

‘L’alegria dels cristians’
“Arrenca de tu la tristesa i no entristeixis l’Esperit Sant que habita dins teu, no fos cas que l’oració a 

Déu es torni en contra teva i Ell s’aparti de tu. Perquè l’Esperit de Déu que ha estat donat en aquesta 
carn teva no tolera la tristesa ni l’angoixa. Així, doncs, revesteix-te d’alegria, sempre grata davant Déu, 
que sempre li és agradable i es complau en ella. Perquè tot home alegre obra bé, pensa el bé i no fa 
cas de la tristesa. En canvi, l’home trist sempre va per mal camí. En primer lloc, entristeix l’Esperit 
Sant que fou donat en alegria a l’home. En segon lloc, comet la iniquitat en no pregar ni donar 
gràcies a Déu, ja que l’oració de l’home trist mai no té força per pujar a l’altar de Déu. Que la tristesa 
es posseeixi en el teu cor i en mesclar-se amb l’oració no pugi pura fins l’altar de Déu. Purifica’t 
d’aquesta malvada tristesa”.

Carta del Pseudo-Bernabé

Aquest important document ha estat atribuït durant algun temps a Bernabé, company de sant Pau. 
El mateix Climent d’Alexandria (segles II i III) el cita freqüentment en el seu llibre Stromata, i, segons 
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Eusebi de Cesarea, el comentava en la seva obra perduda Hypotyposeis entre les ‘Epístoles catòliques’. 
En la primera meitat del segle III, Orígenes el denomina també ‘Epístola Catòlica’. El Còdex Sinaític 
—també l’Alexandrí— el transcriu entre els llibres del Nou Testament després de l’Apocalipsi, però 
el considera apòcrif. Després de sant Jeroni es considera de gran importància, però formant part de 
les escriptures del Nou Testament, i es nega que fos escrit per sant Bernabé, malgrat que es desconeix 
l’autor.

Pel seu contingut es tracta de donar resposta a la qüestió sobre el valor i sentit de la revelació de 
l’Antic Testament pels cristians. Hom observa que aquells cristians primitius estaven preocupats per la 
relació amb els jueus. Òbviament, per la lectura de la mateixa, es veu que l’autor anònim de la carta 
era ‘antijueu’, i ell només admet en l’Antic Testament un valor al·legòric en tant que profetitza el que 
succeirà en el Nou Testament, que és el que en definitiva té ple valor de revelació. Per tant, la carta de 
Bernabé és com la continuació de la polèmica iniciada per sant Pau referent al valor de la llei. L’autor, 
a més, arriba a afirmar que la interpretació literal de la llei que donen els jueus no és altra cosa que un 
engany diabòlic. Ell està convençut que la fe ha de culminar en el coneixement perfecte que denomina 
‘teleia gnosis’, o sigui una explicació al·legòrica i tipològica de l’Antic Testament que es refereix a Crist 
i als cristians.

La carta també té una secció moral que recull una catequesi jueva que té en compte tant els 
manaments i virtuts com els pecats i vicis.

Els patròlegs discuteixen si aquesta important carta fou redactada a Alexandria o a Síria-Palestina. 
Sembla més probable la primera opinió, doncs si ens hi fixem observem la presència del judaisme 
hel·lènic alexandrí. Els contraris a aquesta teoria volen veure l’origen palestí basant-se en les 
coincidències amb la Regla de Qumran o instruccions d’aquests cercles de pensament.

També caldria dir que l’autor possiblement sigui un jueu convers, ja que, malgrat les expressions 
antijueves, no arriba a prescindir de la tradició semita.

Fonts i traduccions 
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Fragments

Heus ací els fragments més significatius: 
‘Del Senyor heu rebut la llavor plantada en les vostres ànimes’
“Salut, en la pau, fills i filles, en nom del Senyor que ens ha estimat.
Atès que les gràcies que us dóna el Senyor són moltes i molt grans, jo me n’alegro moltíssim i, per 

damunt de qualsevol altra cosa, me n’alegro que els vostres esperits siguin feliços i gloriosos, perquè 
del Senyor heu rebut la llavor plantada en les vostres ànimes, el do de la gràcia espiritual. D’aquí ve 
que me’n feliciti jo més encara a mi mateix amb l’esperança de salvar-me, ja que contemplo de debò 
entre vosaltres com el Senyor ha vessat damunt vostre el seu Esperit. Quan vaig estar entre vosaltres, 
em va commoure molt veure-us, cosa tan anhelada per mi.
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Estic convençut —i ho sento íntimament— que, després d’haver-vos adreçat moltes vegades la 
paraula, encara em resten moltes coses a dir, perquè el Senyor em va conduir pel camí de la justícia, 
i em veig absolutament forçat a estimar-vos més que a la meva pròpia vida, perquè són grans la fe i la 
caritat que teniu en l’esperança de la vida divina. Penso, doncs, que si procuro tenir cura de vosaltres, 
he de comunicar-vos com a mínim una mica del que jo mateix he rebut, i que no m’ha de mancar la 
recompensa per aquest servei. Per això m’he apressat en escriure-us breument, perquè la vostra fe 
arribi al coneixement perfecte”.

Tres revelacions: ‘L’amor amb alegria’
“Tres són les grans realitats revelades del Senyor: l’esperança de la vida, que és el principi i la fi de 

la nostra fe; la justícia, que és el principi i la fi del judici; i l’amor amb alegria i goig, que són testimonis 
de les obres de la justícia. Sí, el Senyor, per mitjà dels seus profetes, ens féu conèixer el pretèrit i el 
present, i ens anticipà les primícies del goig de les coses futures. Si veiem, com veiem, que aquestes 
coses s’acompleixen successivament, tal com el Senyor va dir, tenim el deure de progressar, amb 
esperit generós i alt, en el seu temor. Pel que fa a mi mateix, no pas com a mestre, sinó com un més 
entre vosaltres, vull exposar a la vostra consideració uns punts que faran que us alegreu de la situació 
present.

Com sigui, doncs, que els dies són dolents i que és el Maligne qui té la potestat, és deure nostre, 
si ens mirem a nosaltres mateixos, inquirir la voluntat del Senyor. Mireu: els auxiliars de la nostra 
fe són el temor i la paciència, els nostres aliats són la generositat d’ànima i la continència. Si en el 
que respecta al Senyor mantenim ferma i santament aquestes virtuts, aleshores tindrem amb elles la 
saviesa, la intel·ligència, la ciència i el coneixement”.

‘El Senyor no necessita dels nostres sacrificis’
“Efectivament. El Senyor, mitjançant tots els seus profetes, ens ha manifestat que no necessita 

sacrificis, ni holocausts, ni ofrenes. En una ocasió digué: ‘Tant se me’n dóna que m’oferiu tantes 
víctimes. Estic embafat dels anyells que cremeu i del sagí dels xais! La sang dels vedells, dels moltons i 
dels cabrits no em diuen res. Qui us ha demanat mai tot això? Quan em veniu a veure, esteu atropellant 
els atris del meu temple. No em vingueu més amb ofrenes sense valor, em repugna el perfum dels 
sacrificis. Diades de lluna nova, repòs festiu, aplecs religiosos, descans i dejunis, ja no els puc sofrir’.

Doncs bé, el Senyor va invalidar tots els sacrificis antics, perquè la nova ‘Llei del nostre Senyor 
Jesucrist’, que no està sotmesa al jou de cap necessitat, tingui una ofrena no feta per la mà de l’home. 
Per això els pregunta: ‘Potser jo vaig manar als vostres pares, quan sortien de la terra d’Egipte, que 
m’oferissin holocaustos i sacrificis? No us vaig manar més aviat que ningú de vosaltres no guardi rancor 
dins del seu cor contra el seu germà i que no vulgui els juraments falsos? Per què passeu el dejuni 
pledejant i barallant-vos?’ Però a nosaltres, ens diu: ‘L’únic dejuni que jo aprecio és aquest: deixa anar 
als que has empresonat injustament, fes lliures als que tens sotmesos al jou, allibera els oprimits, fes 
miques els jous de tota mena. Comparteix el teu pa amb els que passen fam, acull a casa teva els pobres 
vagabunds, i si algú no té roba, vesteix-lo’”.

‘Els cristians cal que formin una comunitat’
“Defugim tota vanitat i odiem mortalment les obres del mal camí. No visqueu aïllats i encongits 

en vosaltres mateixos, com si ja estiguéssiu justificats, no, ans aplegueu-vos en un lloc comú per a tots 
i investigueu plegats el que convé a tots. Perquè diu l’Escriptura: ‘Ai dels qui es tenen a ells mateixos 
per savis i entesos!’. Fem-nos espirituals, fem-nos temple perfecte de Déu. En la mesura de la nostra 
fragilitat, no oblidem el temor de Déu i lluitem per guardar els seus manaments, per alegrar-nos de la 
santedat que ell ens dóna. El Senyor judicarà el món sense fer distincions. Cadascú rebrà segons les 
seves obres: si l’home es comporta bé, la seva justícia caminarà davant d’ell; si no ho fa, el preu del 

ALTRES TESTIMONIS DEL CRISTIANISME PRIMITIU



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET58

seu pecat també el precedirà. Feu-ne memòria, no fos que anéssim tranquils a descansar, creient que 
som els cridats, i resultés que ens adormim damunt dels nostres pecats, i així el Príncep de la maldat 
ens foragités del Regne del Senyor.

I encara, germans meus, considereu el que segueix. Després de tants signes i prodigis ocorreguts 
enmig d’Israel, els hebreus foren rebutjats. Vigilem, doncs, que no ens passi el mateix: ‘Els cridats són 
molts, però no tants els elegits’”.

‘La remissió dels pecats’
“El Senyor va lliurar la seva carn a la destrucció perquè nosaltres fóssim purificats per la remissió 

dels pecats, que és el que ens és concedit per l’aspersió de la sang. Efectivament, referent a això hi 
ha escrita una cosa que ens afecta en part a nosaltres i en part a Israel, que és el següent: ‘Per les 
nostres faltes, (Jesucrist) moria malferit, fet pols per les nostres culpes, i les seves ferides ens curaven 
a nosaltres. Com els anyells portats a matar, o les ovelles mentre les esquilen, ell callava i ni tan sols 
obria la boca’. Per tant, ens cal donar moltíssimes gràcies a Déu perquè ens féu conèixer el passat, ens 
ensenyà el camí del present i no ens trobem desvalguts pel que respecta al futur. Ja ho diu l’Escriptura: 
‘No es paren inútilment trampes als ocells’. Això vol dir que ben merescudament es perdrà l’home 
que, tot i conèixer la justícia, es precipita tot sol pel camí de les tenebres”.

‘Jesucrist manifestà la seva mort i resurrecció’
“Meditem encara una altra cosa, germans meus: si és cert que el Senyor es dignà a patir per la 

nostra ànima i és, com ho és de debò, Senyor de tot  l’univers, a qui va dir Déu des de la constitució del 
món: ‘Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres’, com és que es dignà a patir sota la mà dels 
homes? Apreneu això. Els profetes posseïen la gràcia d’Ell, i en vista a Ell profetitzaren. Doncs bé, 
per destruir la mort i manifestar la seva resurrecció, atès que calia que es manifestés en la carn, primer 
sofrí per complir la promesa feta als pares, i després, al mateix temps que es preparava un poble nou 
per a ell quan estava sobre la terra, va dir que quan hagués ressuscitat la judicaria. Finalment, predicà, 
ensenyà a Israel i féu grans prodigis i senyals, i així demostrà el seu amor immens”.

‘La nova creació’
“Quan ens va haver renovat per mitjà del perdó dels pecats, va fer de nosaltres una nova creació, 

i hem arribat a l’extrem de tenir ànimes d’infants, ja que és ben cert que Ell ens ha plasmat de nou. 
Sí, l’Escriptura diu de nosaltres el mateix que Déu va dir al seu Fill: ‘Fem l’home a imatge nostra, 
semblant a nosaltres, i que tingui sotmesos els peixos del mar, els ocells, i els animals domèstics 
i feréstecs, i totes les bestioles que s’arrosseguen per la terra’. I, després de contemplar la nostra 
bellesa, afegí: ‘Sigueu fecunds, multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la’. Tot això ho digué al 
seu Fill.

Però també t’ensenyaré com ens ho diu a nosaltres. La segona creació fou acabada en els darrers 
temps, ja que el Senyor diu: ‘Les darreres coses les faig com les primeres’. Amb referència a això, 
també va dir el profeta: ‘Entreu en la terra que brolla llet i mel, i domineu-la’. La conseqüència som 
nosaltres, els plasmats de nou, de la manera com, per la seva banda, diu un altre profeta: ‘Diu el 
Senyor, trauré de vosaltres aquest cor de pedra —es refereix a aquells que l’Esperit del Senyor ja 
havia previst— i us en donaré un de carn’. Això és perquè ell s’havia de manifestar com a home i havia 
de viure entre nosaltres. I, efectivament germans meus, per al Senyor el nostre cor és un temple sant. 
Diu una altra vegada el Senyor: ‘Us donaré gràcies enmig del poble reunit, davant de tothom us lloaré 
en dies de festa’. No ho dubtem, som nosaltres els que Ell va introduir en la terra bona”.

‘El camí de la llum’
“El camí de la llum és aquest. Si algú vol fer el seu camí envers un lloc determinat, que s’apressi per 

mitjà de les obres, doncs el coneixement que ens ha estat donat per caminar pel camí de la llum és el 
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següent: estimaràs el que et va crear, temeràs el que et va formar, glorificaràs el que et va redimir de 
la mort. Seràs senzill de cor i ric d’esperit. No t’uniràs als que caminen pel camí de la mort, avorriràs 
tot el que no sigui agradable a Déu, odiaràs tota mena d’hipocresia, no abandonaràs els manaments 
del Senyor. No t’exalçaràs a tu mateix, sinó que seràs humil en tot. No t’atribuiràs glòria a tu mateix. 
No decidiràs coses que puguin perjudicar el teu proïsme. No posaràs temeràriament la teva ànima en 
perill.

Estimaràs el teu proïsme més que la teva pròpia vida. No mataràs el fill en el si de la mare, tampoc 
no el mataràs quan ja hagi nascut. No et despreocupis del teu fill o de la teva filla, ben al contrari, ja 
de petits els ensenyaràs el temor de Déu. No cobejaràs els béns del teu proïsme, no seràs avar. No et 
mesclis de bon grat amb els superbs, tracta sempre amb homes humils i justos.

Qualsevol cosa que et passi, l’acceptaràs com un bé, saps que no hi ha res que succeeixi si no és per 
disposició divina. No serà falsa la teva intenció ni la teva llengua, una llengua doble és un parany mortal. 

Compartiràs totes les teves coses amb el teu proïsme, i no diràs que són propietat teva, perquè si 
de les coses eternes en participeu tots comunament, amb molta més raó heu de repartir-vos les que 
s’acabaran. No seràs precipitat en les teves paraules, perquè la boca és una xarxa mortal. Guardaràs 
tant com et sigui possible la castedat de la teva ànima. No siguis dels que estenen la mà per rebre i 
la retiren quan es tracta de donar. Estimaràs com les ninetes dels teus ulls el qui et parli del Senyor.

Recordaràs nit i dia el moment del judici i cercaràs cada dia persones santes. O bé pel ministeri de 
la paraula, caminant per conhortar i meditant per salvar una ànima mitjançant la teva paraula, o bé 
treballant en un ofici manual procuraràs redimir-te dels teus pecats.

No dubtis mai a donar, i quan donis no ho facis murmurant; coneixes bé qui és el que et premiarà 
amb el teu guardó. Guardaràs el dipòsit confiat, sense afegir ni treure res. Avorriràs totalment l’home 
malvat; judicaràs amb justícia.

No faràs partits, ben al contrari, guardaràs la pau i miraràs de reconciliar els que lluiten. Confessaràs 
els teus pecats. No t’atansis mai a l’oració amb pecats a la consciència. Aquesta (l’oració) és el camí de la 
llum’”.

La Didakhé o doctrina dels dotze apòstols

Malgrat que aquesta obra la posem quasi al final del grup d’escrits dels Pares Apostòlics, això no 
vol dir de cap manera que li restem importància. Aquesta obra, segons afirmen alguns, pot situar-se 
a finals del segle I i és com un manual que exposa les veritats fonamentals dels cristianisme pensat 
perquè sigui emprat pel catequista o, si es vol, per l’evangelitzador que vol tenir elencat el que ell 
exposa als seus oients.

Aquest escrit fou trobat a Constantinoble l’any 1883, malgrat que abans ja era conegut en els seus 
trets fonamentals. Alguns veuen en ell un text arcaïtzant, potser d’origen montanista, anterior als 
darrers anys del segle II. Malgrat tot, la crítica històrica vol demostrar que es tracta d’una compilació 
d’elements molt antics del cristianisme que daten d’abans del segle II, d’entre els anys 70 i 90, emprat 
pels evangelitzadors itinerants. Per tant, es pot dir que en ell trobem els elements més antics del 
cristianisme, com la catequesi moral (amb influència judaïtzant), les referències més antigues a la 
litúrgia baptismal i eucarística, així com l’organització eclesiàstica de quan començà a sorgir una 
jerarquia estable i una organització en les esglésies locals.
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Fragments

Presentem, a continuació, alguns fragments de la Didakhé:
«Hi ha dos camins; el de la vida i el de la mort; i gran és la diferència que hi ha entre aquests dos 

camins. El camí de la vida és aquest: “Estimaràs en primer lloc el Déu que t’ha creat i en segon lloc el 
pròxim com a tu mateix. Tot el que no vulguis que es faci per a tu, no ho facis per a un altre”. Aquest és 
l’ensenyament d’aquest discurs: “Beneïu els que us maleeixen i pregueu pels vostres enemics, dejuneu 
pels que us persegueixen”. Perquè, quina gràcia té estimar als que us estimen? No ho fan també això 
els gentils? Vosaltres, estimeu als que us odien i no tingueu enemics. També s’ha dit: “Que la teva 
almoina sigui a les teves mans fins que sàpigues a qui l’has de donar”.

»El segon manament de la doctrina ens diu: “No mataràs, no adulteraràs, no corrompràs els menors, 
no fornicaràs, no robaràs, no practicaràs la màgia, no mataràs el fill en el si matern, no truncaràs 
la vida del nounat. No cobejaràs els béns del pròxim, no perjuraràs, no donaràs fals testimonis, no 
calumniaràs ni guardaràs rancúnia. No seràs doble de ment o de llengua, ja que és el doble llaç de 
la mort. La teva paraula no serà mentidera, ni vana sinó que complirà per l’obra. No seràs avar ni 
hipòcrita, ni malvat, ni superb. No tramaràs plans malvats contra el pròxim, no odiaràs cap home sinó 
que a uns convenceràs, a altres pregaràs i a altres estimaràs com si fossin la teva pròpia ànima».

Tots els preceptes que proposa la Didakhé són de gran contingut cristià i recorden la vigoria dels 
evangelis. També quan es refereix a les tradicions i al que el Senyor manà que fessin els seus deixebles 
i continuadors. Té un encant extraordinari. Així posem un fragment que es refereix a l’Eucaristia.

«Eucaristia»
«Pel que fa a l’acció de gràcies, feu-ho com segueix. Primer sobre el calze: ”Us donem gràcies, 

Pare nostre, per la vinya santa de David, el vostre servent, la qual ens heu fet conèixer per Jesucrist, 
servidor vostre. A vós la glòria pels segles”.

»Després sobre el pa partit: “Us donem gràcies, Pare nostre, per la vida i el coneixement que 
ens heu manifestat per mitjà de Jesús, el vostre servent. A vós la glòria pels segles. Així com aquests 
trossos estaven dispersos sobre les muntanyes i reunits formen un sol pa, que es congregui igualment 
la vostra Església en el vostre Regne, des de tots els confins de la terra. Perquè per Jesucrist teniu la 
glòria i el poder  eternament”.

»Quan ja us sentiu assaciats, doneu les gràcies tal com segueix. “Us donem gràcies, Pare sant, pel 
vostre sant nom que heu fet habitar en els nostres cors, i pel coneixement, la fe i la immortalitat de que 
ens féreu sabedors per mitjà de Jesucrist, el vostre servent. A vós la glòria pels segles”.

»”Vós, Senyor omnipotent, vareu crear totes les coses per la glòria del vostre nom i vareu donar 
als homes menjar i beure perquè en gaudissin i us donessin gràcies. A nosaltres ens heu fet el do del 
menjar i beure espirituals i de la vida eterna per mitjà del vostre servent. Per damunt de tot, us donem 
gràcies perquè sou poderós. A vós la glòria pels segles”.
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»“Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, deslliureu-la de tot mal i feu-la perfecta en el vostre 
amor; congregueu-la des dels quatre vents, santificada en el vostre Regne que ja heu preparat. Perquè 
vostres són el poder i la glòria per tots els segles”.

»”Que vingui la gràcia i que passi aquest món! Hosanna al Déu de David! El que sigui sant, que 
s’acosti. El que no ho sigui, que faci penitència. Veniu, Senyor. Amén”.

»Reuniu-vos el dia del Senyor, partiu el pa i doneu gràcies, quan hàgiu confessat els vostres pecats; 
així el vostre sacrifici serà pur. Però tot aquell que s’hagi barallat amb el seu amic, que no s’uneixi a 
vosaltres si no ha fet les paus amb ell; altrament el vostre sacrifici resultaria profanat. Perquè aquest 
és el sacrifici del qual el Senyor va dir: “En tot lloc, i en tot temps se m’ofereix un sacrifici pur, perquè 
jo sóc un rei gran, i el meu nom és admirable entre les nacions”.

Carta a Diognet

És un curiós i interessant anònim i a l’ensems un tractat apologètic dirigit a un tal Diognet que 
havia preguntat sobre algunes qüestions de la doctrina i vida dels cristians: “Qui és aquest Déu en el 
qual tant hi confien i quina és la religió que els fa menysprear la mort sense admetre els déus grecs ni les 
supersticions dels jueus?”. És molt probable que l’autor d’aquest llibret sigui de finals del segle II. 

Fonts i traduccions

H. I. Marrou, À Diognète: “Sources Chrétiennes”, núm. 33 (París 1952); Ruiz Bueno, Padres 
Apostólicos, BAC (Madrid 1950); J. Vives Los padres de la Iglesia (Barcelona 1982) pàg. 65-72; J. C. 
Laplana, L’església dels primers segles (Barcelona, 2006), pàg. 264

Fragments

La Carta a Diognet es manifesta molt espiritual. Probablement sigui la millor obra dels autors que 
anomenem apologistes. Bona prova en són els següents fragments.

‘Com són els cristians?’
“Els cristians no són diferents dels altres homes ni per la terra ni per la parla ni pels costums. No habiten 

ciutats que siguin només d’ells, no parlen un llenguatge estrany ni menen la seva vida particularment, 
allunyats de tothom. És ben cert que aquesta doctrina no és invenció d’ells com a fruit del talent i de 
l’especulació d’uns homes estudiosos, ni professen tampoc, com fan els altres, una filosofia humana.

Perquè viuen en ciutats gregues o bàrbares, segons la sort que ha correspost a cadascú, i s’adapten al 
vestit, al menjar, als hàbits i als costums de cada país, però tenen una manera especial de comportar-se que 
és admirable i, tal com reconeix tothom, sorprenent. Viuen a les seves pàtries, però com si fossin forasters. 
Participen en totes les activitats dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues, però com si fossin 
pelegrins. Tota terra estranya és pàtria per a ells, i tota pàtria els és terra estranya. Es casen com tothom, i 
com tothom engendren fills, però no exposen els nascuts. La taula els és comuna, però no el llit.

Estan en la carn, però no viuen segons la carn. Passen el temps a la terra, però tenen llur ciutadania al 
cel. Observen les lleis promulgades, però amb la seva vida van més enllà de les lleis. Tothom els persegueix, 
però ells estimen tothom. No els coneixen, i els condemnen. Els maten, però així els donen la vida. Són 
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pobres, i enriqueixen a molts. Els manca tot, però neden en l’abundància. Són ultratjats però en els 
mateixos ultratges rau la seva glòria. Els maleeixen, però són declarats justos. Els insulten, i ells beneeixen. 
Els injurien, però ells honoren. Fan el bé i se’ls castiga com si fossin malfactors; condemnats a mort, se 
n’alegren com si els fos donada la vida. Els jueus els ataquen com si fossin estrangers, els grecs també els 
persegueixen; no obstant això, els mateixos que els avorreixen no saben dir el motiu de llur odi”.

‘Els cristians són l’ànima del món’
“Ho diré breument: el que l’ànima significa per al cos, és el que són els cristians en el món. L’ànima 

està espargida per tots els membres del cos; de cristians n’hi ha arreu del món, a totes les ciutats. L’ànima 
viu en el cos, però no procedeix del cos; els cristians viuen en el món, però no són del món. L’ànima 
invisible està reclosa en la presó del cos visible; igualment els cristians són coneguts com uns individus 
que viuen en el món, però llur culte veritable a Déu és invisible sempre. La carn avorreix l’ànima i lluita 
contra ella tot i no haver-ne rebut cap greuge, però és que no li permet de fruir dels plaers; el món avorreix 
els cristians, que tampoc no li han fet cap greuge, però és que ells rebutgen els plaers del món. 

Encara que la carn i els seus membres avorreixen l’ànima, ella els estima. Igualment els cristians estimen 
els que els odien. L’ànima està reclosa en el cos, però és ella la que el manté unit; igualment els cristians 
són presoners en el món, alhora que són ells els que sostenen el món. L’ànima immortal habita una tenda 
mortal; igualment els cristians viuen de pas en uns estatges corruptibles mentre esperen la incorrupció al 
cel, l’ànima millora, per l’abstinència de menges i beguda; igualment els cristians, castigats de mort cada 
dia, es multipliquen més i més. Déu els ha assenyalat un lloc altíssim, i no els és lícit desertar-ne”.

‘Déu s’ha manifestat per la fe’
“Cap dels homes no ha vist mai Déu ni el va conèixer, sinó que Déu mateix és qui s’ha manifestat. 

S’ha manifestat per la fe, que és l’única a la qual és permès de veure Déu. I, efectivament, aquell Déu que 
és l’amo suprem i l‘artífex de l‘univers, el qui creà totes les coses i les va destriar segons llur ordre, es va 
mostrar no solament benigne amb l’home, sinó també pacient. És que ell fou sempre així, i ho és i ho serà: 
serà clement i bo, mansuet i veraç; més, és l’únic bo. I, havent concebut un designi gran i inefable, en va 
fer partícip només el seu Fill.

Mentre mantenia el secret i es guardava la seva sàvia determinació, feia l’efecte que no es preocupava 
de nosaltres i que no li importàvem gens. Però, quan es va revelar per mitjà del seu Fill estimat i ens va 
manifestar el que havia disposat ja des del principi, llavors va donar-nos-ho tot de cop: no únicament 
participar del seu benefici, sinó també veure i entendre unes coses que cap de nosaltres no hauria pogut 
esperar”.

‘La clemència de Déu’
“Quan Déu ho va tenir tot disposat en si mateix amb el seu Fill, fins no fa pas massa temps va permetre 

que, segons el nostre tarannà, ens deixéssim endur pels nostres impulsos desordenats i que ens arrosseguessin 
les nostres passions. I no diguéssim pas que Ell s’agradés dels nostres pecats, però els tolerava. Déu no 
estava tampoc d’acord amb aquella època d’iniquitat; però preparava el temps d’ara, el de justícia, a fi 
que, convictes en el passat, a causa de les nostres obres, de ser indignes de la vida, fóssim des d’ara fets 
dignes de la justícia per la clemència de Déu. Quedava clar que per les nostres forces era impossible que 
entréssim en el Regne de Déu; però ara ho feia possible el seu poder.

I quan la nostra maldat va arribar al límit i es va veure clarament que l’única paga que d’això podíem 
esperar era càstig i mort, arribat ja el moment que Déu tenia predeterminat per a mostrar-nos des d’aleshores 
la seva clemència i poder (oh benignitat i amor immens de Déu), Ell no ens va avorrir, no se’ns va treure 
del davant, no va guardar gens de ressentiment, sinó que es va mostrar pacient i ens va aguantar; ell mateix, 
per pura misericòrdia, va carregar-se amb els nostres pecats; ell mateix lliurà el seu Fill com a preu de 
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rescat per nosaltres; lliurà el sant pels pecadors, l’innocent pels malvats, el just pels injustos, l’incorruptible 
pels corruptibles, l’immortal pels mortals. Perquè, quina altra cosa hauria pogut cobrir els nostres pecats 
que no fos la seva justícia?  Som uns malvats i uns impius; ¿ens hauria pogut justificar algú altre que no 
fos el Fill de Déu?

Oh insondable i dolç bescanvi, oh beneficis inesperats! Que la iniquitat de molts restés oculta en l’únic 
home just, i que la justícia d’ell justifiqués tants injustos!”.



Església de sant Climent romà. Mosaic de l’absis. De la creu neixen els ministeris de l’Església.
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4
Els ministeris de l’Església primitiva

• Època de la comunitat cristiana primitiva de Jerusalem (a. 30-43)
• Època apostòlica (a. 43-65)
• Època dels evangelitzadors (a. 65-95)
• Època dels Pares Apostòlics (a. 95-150)

Jesús volgué que la seva obra, l’església, fos continuada pel que nosaltres anomenem ‘ministeris’. 
En pocs anys el cristianisme es va estendre arreu i a tots els extrems del món conegut. Cal observar 
que el cristianisme s’arrelà mercès als ministeris. El concepte d’aquests i els seus continguts han 
estat molt discutits entre els catòlics i protestants. Però avui dia, gràcies a l’ecumenisme, podem 
—coincidint les diverses confessions cristianes— presentar el següent esquema: 1/ Època de la 
comunitat primitiva de Jerusalem (30-43); 2/ Època apostòlica (43-65); 3/ Època dels evangelitzadors 
i pastors (65-95); i 4/ Època dels Pares Apostòlics (95-150).

Època de la comunitat cristiana primitiva de Jerusalem (30-43)

En els Fets dels Apòstols se’ns diu que els cristians donen amb il·lusió testimoni de la Resurrecció 
i estan units en la pregària i en la caritat, tant en l’exterior com en l’interior. Però no els manquen 
persecucions ni dificultats d’organització. Vegi’s, per exemple, Fets dels Apòstols 1, 15-26 i 6, 1-6.

Jesús instituí els ‘dodeka’, els ‘dotze’. El ‘Col·legi dels dotze’ fou creat per Jesucrist per jutjar 
les dotze tribus d’Israel (Mt 19, 48). O sigui, segons Jesucrist, la seva església —la nova Israel— 
seria regida pels ‘12’ asseguts en dotze trons. Aquests dotze estarien presidits per Pere, el primer 
en aquest col·legi que aviat fou mutilat, ja que un dels seus membres, Judes, es va suïcidar. Calia 
tornar a completar el número. L’elecció té una base democràtica: la mateixa comunitat escull els seus 
candidats, però la darrera paraula serà la de Déu, manifestada en la sort. I així aquesta recau sobre 
Maties. La tasca fonamental dels dodeka és la de proclamar els “varons d’Israel” (Fets 2, 22; 3, 12; 5, 
35) la Resurrecció de Jesús (Fets 1, 22).

La predicació dels ‘12’ va tenir un gran èxit, però al mateix temps va donar origen a un nou 
problema: “En augmentar el nombre de deixebles, els de llengua grega es queixaren als de llengua 
hebrea, car aquests es cuidaven només de les seves vídues” (Fets 6, 1). Es determinà que s’instituís un 
nou col·legi dels ‘7’ que s’organitzaria per predicar la ‘Bona Nova’ als hel·lènics i també per tenir 
cura de llurs vídues.

Esteve, el líder dels ‘set’, predicava amb tant de vigor i eficàcia que fou detingut i executat. Tot 
seguit la persecució s’estengué als ‘12’. El rei Herodes féu matar a sant Jaume, germà de Joan, i féu 
detenir a Pere (Fets 12, 2-3). Els ‘dotze’ també van haver de dispersar-se (Fets 12, 17). Amb tot això 
sorgí un problema: per què no s’elegí el successor de sant Jaume? Molt probablement degut a les 
persecucions i a la successiva dispersió dels ‘12’. Aquests predicaven àdhuc als pagans, de forma que 
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molts d’ells es convertiren. Per això, es perdé el símbol dels 12 i de les 12 tribus de la nova Israel; calia 
una nova organització que s’adaptés a les circumstàncies i que fos fidel a la idea de Jesucrist. Els ‘12’ 
ja no es poden reunir per elegir un nou successor de sant Jaume, perquè a Jerusalem eren perseguits.

Època apostòlica (43-65)

Els ‘dotze’ van veure que era providencial que la persecució els impel·lís fora d’Israel, doncs Jesús 
els havia manat que anessin arreu del món a predicar l’evangeli. Així es convertiren en apòstols, 
en enviats, en missioners. Aquesta idea, o millor dit el posar en pràctica el manament de Jesús, 
molt probablement sorgí de la comunitat d’Antioquia. En aquesta ciutat per primera vegada, ultra 
denominar-se ‘cristians’ els deixebles de Jesús, s’anuncià l’evangeli als grecs. I aquí, per primera vegada 
també, foren enviats oficialment missioners o apòstols a predicar a altres ciutats de la Mediterrània 
(Fets 13, 1-3). Sobresortiren dos apòstols provinents d’aquesta dinàmica comunitat d’Antioquia: Pau 
(Saule) i Bernabé. Pau recordà a la nova comunitat de Corint com estava organitzada la comunitat 
d’Antioquia: “Déu, en primer lloc, ha establert uns apòstols; en segon lloc, profetes; i en tercer lloc, 
mestres” (Cor 12, 28). La mateixa organització (apòstols, profetes i mestres o doctors) es troba en la 
Didakhé, que és, com hem vist, una espècie de manual del missioner redactat entre els anys 70-90, 
probablement a Antioquia.

Però no totes les comunitats cristianes d’aquesta època es regiren pel mateix esquema organitzatiu. 
Així Jerusalem, per exemple, seguia el model jueu. Al capdavant d’ells hi havia un grup de preveres 
presidits per sant Jaume, “germà del Senyor”. Els preveres vetllen col·legialment tant per l’ordre 
material (Fets 11, 29-30; Gal 2, 10), com pastoral (Fets 15). El mateix succeeix en les comunitats jueves-
cristianes de Silícia i del sud de l’Àsia Menor, on els apòstols (Judes i Sil·les) designaven preveres 
per a cada església (Fets 14, 23; 15, 22-35). Quan Pau es dirigí a l’església de Filipos a Macedònia, 
s’adreçà a aquells que eren encarregats o vigilants i servidors (Episcopoi kai diaconoi) de la comunitat. 
Posteriorment la Didakhé recomana que les comunitats elegeixin els episcopoi i diaques dignes del 
Senyor, que siguin homes pacífics, desinteressats, provats i amants de la veritat: “Ells podran exercir el 
ministeri de profetes i mestres” (Didakhé 15, 1).

Per tant, l’època apostòlica es caracteritza per una extraordinària difusió de les comunitats 
cristianes gràcies als apòstols, admetent-se una gran varietat d’estructures en les esglésies locals.

Època dels evangelitzadors i pastors (65-95)

Vers l’any 65 l’evangeli ja havia arribat als principals centres de la conca mediterrània: trobem 
comunitats importants de cristians a Roma, Corint, Efes, Antioquia, Jerusalem i probablement a 
Alexandria. Aquesta nova època es caracteritza per l’intent de consolidació i desig d’unitat de les 
diverses comunitats, ja manifestat per Jesús. Serà l’època dels denominats “evangelitzadors i pastors” 
(Ef 4, 11).

Els escrits d’aquesta època insisteixen molt que s’ha de cuidar el ramat. O sigui, els episcopoi, 
nomenats pel mateix Esperit Sant, procuraran ser bons pastors de l’Església de Déu (Fets 20, 28). 
Aquests, afirma Pere, no tiranitzaran el ramat, sinó que seran el model de totes les ovelles (1 Pet 15, 
2). No succeïa així en algunes comunitats; sant Pere afirma: «Ja sé que després de la meva partença 
es mesclaran entre vosaltres llops rapaços que no planyeran el ramat» (Fets 20, 29-31). Aquestes 
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advertències signifiquen que l’Església d’aquesta època ja va passar moments de dolorosa experiència 
motivada per la mala conducta d’alguns pastors indignes.

Les cartes apostòliques de Titus i Timoteu ens exposen unes normatives clares respecte a l’ordre a 
seguir en l’organització de les comunitats. «La meva intenció —afirma l’autor de la carta a Titus— en 
deixar Creta fou que acabessis d’organitzar el que mancava i que nomenessis preveres a cadascuna de 
les ciutats. Aquests tindran les següents qualitats...» (Tit 1, 5-6).

De tot això es pot deduir que al front de cada comunitat hi ha un grup de preveres que asseguren 
la presidència i que es dediquen a predicar i ensenyar (1 Tim 5, 17). Aquests han de ser hàbils per 
ensenyar (1 Tim 3, 2), i cal que siguin bons pares de família, ja que «si un no sap governar a casa seva, 
com podrà tenir cura de l’Església o Assemblea de Déu» (1 Tim 3, 5).

Els preveres tenien per sobre d’ells el bisbe (episcopos). Però cal advertir que algunes vegades els 
dos termes, prevere i bisbe, s’empren com a sinònims.

La comunitat d’Efes disposava també de diaques. Aquests tenien una funció itinerant. Sortien dels 
grans centres i anaven a evangelitzar els llocs rurals (vegi’s 1 Tim 3, 8-13; 2 Tim 4, 5 i Felip de Cesarea, 
Fets 21, 8). També hi havien dones diaconesses.

En aquesta època, doncs, hom observa la presència de bisbes, preveres, diaques, diaconesses, 
evangelitzadors i pastors. Tots ells amb una tasca ben concreta però poc definida per a nosaltres. El 
que es veu és que no es miren tant les atribucions jurídiques, com que siguin autèntics animadors de 
les comunitats locals i que assegurin la unitat i fidelitat al gran mestre Jesús.

Època dels Pares Apostòlics (95-150)

La tradició ens ha conservat diversos escrits de finals del segle I i de principis del segle II, dels 
quals ja n’hem fet esment. Dos documents procedeixen de Roma: les cartes de Climent de Roma 
als corintis i el Pastor d’Hermes. Els altres documents procedeixen de l’Àsia Menor: la carta de sant 
Ignasi d’Antioquia i la de Policarp.

A Corint, segons es pot deduir de la carta del papa Climent, alguns dels seus membres es van aixecar 
contra els preveres. Tots desitgen que el bisbe de Roma sigui l’àrbitre d’aquesta revolta per trobar una 
solució eficaç. Climent afirma que en no haver comès aquests preveres cap falta greu, caldrà que 
no siguin excomunicats ni suspesos de llurs ministeris. Per això, la comunitat de Corint continuarà 
obeint-los. Això vol dir que el presbiterat es considera vitalici i que no es pot treure d’aquest càrrec 
qui no hagi comès cap falta greu. Així ho veiem en el lamentable cas del prevere Valent, que en haver 
malversat uns uns diners de la comunitat fou destituït del seu càrrec (vegi’s carta de Policarp a la 
comunitat de Filipos).

Hi ha una coincidència: després de la mort dels apòstols, s’insisteix més en el ministeri pastoral 
(fidelitat doctrinal o continuació de les doctrines del Senyor i els seus apòstols) que no en el ministeri 
de la paraula. Aquesta (o sigui, la revelació) cal dir que ja estava conclosa amb els apòstols i en 
l’època que podríem denominar profètica. Per això ja es determina quins són els llibres canònics. 
La paraula divina queda fixada després de la mort dels apòstols i s’insisteix més en el pastoreig i en 
la unitat.

Sant Ignasi d’Antioquia en les seves cartes a l’Àsia Menor ens diu que cal salvaguardar per sobre 
de tot la unitat de les comunitats, i per això cal que tots els membres obeeixin a un sol cap, el bisbe: 
«El qui així no ho faci, està al servei del diable». El bisbe està rodejat d’un consell de preveres. Els 
diaques estan directament vinculats al bisbe, el qual els encomana diverses missions itinerants. Els 
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diaques serveixen de llaç d’unió entre les esglésies i participen del ministeri de la Paraula de Déu (sant 
Ignasi a l’església de Filadèlfia 11, 1).

Com a conclusió, podem dir que no ens ha d’estranyar que hi hagin diversos ministeris en l’Església 
primitiva: els dotze, els mestres, els preveres, els vigilants (episcopoi), els diaques, les diaconesses... 
Adaptant-se a cadascuna de les èpoques que hem assenyalat. Però les missions queden ben clares, i 
cadascun d’ells participa d’una manera concreta: missió de servir, d’unitat de la paraula, de presidir, 
de governar l’Església... L’autoritat és considera com un servei a la comunitat. Així ho afirma el mateix 
Crist i els apòstols: «Els pastors no han de tiranitzar el ramat, estan al seu servei». 

Després d’una atenta lectura de les esmentades fonts, cal remarcar que l’autoritat en l’Església 
primitiva és un servei; un servei a la paraula de Déu i a la comunitat reunida per l’Esperit Sant.
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5
Persecucions dels anys 68-71. Causa jurídica

• Fonament jurídic de les persecucions
• Sistema de lleis penals comunes
• La llei especial contra els cristians
• El darrer detonant de la persecució
• Neró i el seu edicte contra els cristians

Fonament jurídic de les persecucions

Pregunten a Jesús: «és permès o no, pagar tribut al Cèsar?». Jesús respon als fariseus: «Doneu 
al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu» (Mt 12, 17-22). La resposta suposa una 
separació entre el poder temporal i el poder espiritual. Però se sobreentén també que Jesús accepta 
l’autoritat romana sobre el món palestí. No només evita entrar en conflicte amb els romans, sinó 
que demana als seus deixebles que reconeguin la seva autoritat constituïda i siguin submisos a 
ella. Quan el poble el vol fer rei, o sigui usurpador de Roma, Jesús fuig. Ell farà saber a Ponç 
Pilat que el seu regne no és d’aquest món. Els apòstols tampoc voldran provocar a les autoritats, i 
recomanen que les comunitats de creients retin obediència al poder establert: «Que tot el món sigui 
submís a les autoritats, perquè no hi ha autoritat que no procedeixi de Déu i quantes existeixen han 
estat establertes per Ell. Així que qui s’oposa a l’autoritat es rebel·la contra l’ordre establert per 
Déu» (Rom 13, 1-2). Sant Pere demana als cristians que siguin submisos a tota autoritat humana, 
per amor al Senyor, ja sigui al rei com a sobirà, o als governadors enviats per Ell per castigar i 
premiar als que fan bé» (1 Pe 2, 13). Els cristians, si bé consideraven que la seva ciutadania era el 
regne etern, es comportaven amb gran respecte a la societat en què vivien. M’agrada recordar unes 
paraules de sant Pau als cristians de Filips (Fl 3, 17 - 4, 9): «Nosaltres tenim la nostra ciutadania 
al cel; d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor que transformarà el nostre pobre cos per 
configurar-lo al seu cos gloriós. Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo viviu contents! 
Que tothom us conegui com a gent de bon tracte! Germans! Interesseu-vos per tot allò que és 
veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d’elogi». Com s’entenen, 
doncs, les persecucions? Segons els càlculs més fidedignes, més de 150.000 cristians van sofrir el 
martiri. La majoria d’ells eren jutjats. La llei o el dret defineixen com a característica fonamental 
l’imperi romà. Què va succeir, doncs, en les persecucions? Heus aquí un difícil interrogant: Quina 
va ser la causa de les persecucions? Cal advertir, però, que s’ha de distingir entre les primeres 
persecucions, fins l’any 150, i les que van des del 150 fins a l’edicte de Milà (313). També caldrà 
afinar molt en l’origen de les persecucions, concretament en la de Neró.

L’imperi romà era proverbialment tolerant. En estendre’s per arreu del món l’estament dominant 
es caracteritzarà pel seu sincretisme: cal que els pobles que estan sota el poder de l’Imperi, s’hi trobin 
bé, deien. Per tant, cal respectar-los, especialment en la seva religió. Els déus podran ésser adorats 
al Pantheon (temple de tots els déus que encara es pot visitar a la Roma contemporània). Aquest 
plantejament no és només teòric, sinó també jurídic: tenien llibertat de culte. Es demana que tots els 
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sacerdots ofereixin sacrificis a llurs déus perquè així protegeixin l’Imperi. S’admeten, doncs, totes 
les religions, àdhuc en l’aspecte jurídic hi ha tolerància, però amb una sola excepció: es prohibeixen 
totes les religions que vagin contra la seguretat de l’estat o pertorbin l’ordre públic. Certament, com 
hem vist, els cristians eren incapaços de pertorbar la seguretat de l’estat; no eren uns terroristes. Ja 
hem vist les expressions dels apòstols a favor de l’ordre instituït. Eren gent «de bon tracte, de bona 
reputació».

Malgrat aquest principi de tolerància, trobem en les fonts de la història romana (entre l’any 186 
abans de Crist i el 42 després de Crist) algunes accions que la contradiuen. Titus Livi ens diu, per 
exemple, que l’any 186 foren expulsats de Roma i Itàlia els adoradors de Bacus; d’aquests, més de 
7.000 foren ajusticiats. L’any 136 a.C. foren expulsats i perseguits els caldeus. També els jueus, segons 
ens expliquen Flavi Josep i Suetoni, foren expulsats per l’emperador Tiberi (38) i per Claudi (42) 
respectivament. Aquestes últimes persecucions, però, foren benignes.

Veient aquestes persecucions esporàdiques executades amb una certa tolerància per part de l’Imperi, 
ens preguntem per què es va fer després una persecució tan àmplia i tan extensa dels cristians. Cal 
analitzar la primera persecució i veure les seves característiques per poder descobrir el fonament jurídic.

Si contrastem la lectura de les fonts dels autors no cristians amb la dels cristians, observarem les 
següents acusacions: «És una religió (la cristiana) estrangera, supersticiosa, nova i malèfica»; «els 
cristians no adoren els déus de l’Imperi»; «no reten l’homenatge adequat als emperadors»; «són una 
secta tenebrosa i noctàmbula»; «són gent de la pitjor condició social, mengen infants, i sedueixen les 
dones». Aquestes acusacions, juntament amb altres conceptes jurídics romans, fonamenten diverses 
opinions sobre la causa jurídica de les persecucions. Hi ha tres grups de teories: 

1/ Les persecucions no són altra cosa que l’aplicació del sistema romà coercitiu o lleis de policia. 
2/ Provenen de l’execució de les lleis romanes penals comunes. 
3/ Són la conseqüència d’unes lleis especials dictades específicament contra els cristians.

Sistema coercitiu

El primer grup de teories afirma que els magistrats de primera instància (com els actuals jutges 
de pau) podien assenyalar els delictes, establir la forma de judici i les corresponents penes. Per tant, 
l’emperador no intervenia en les persecucions, només ho feien aquests magistrats.

Malgrat els arguments que exposen els que afirmen aquestes teories, les fonts ens diuen que eren 
els mateixos emperadors els perseguidors dels cristians. Més encara, en les actes dels màrtirs, els 
magistrats sempre invocaven els preceptes de l’emperador. A més, les persecucions tenen entre si un 
lligam comú: sempre es diu que l’anterior emperador així ho havia decretat.

Sistema de lleis penals comunes

Els que afirmen que els cristians varen ser perseguits per l’aplicació de lleis penals comunes, es 
recolzen en les lleis següents: 

1/ La llei de “lesa majestat”.
2/ La llei que protegeix la religió oficial. 
3/ Les lleis que van contra els delictes que atempten contra els bons costums. 
4/ Les lleis que van contra les reunions prohibides.
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La llei de “lesa majestat”, instaurada en temps d’August, es concreta en actes de greu desacatament 
a l’emperador i a la seva imatge. Així, era castigat, àdhuc amb la pena de mort, treure’s el vestit 
davant l’estàtua de l’emperador, pegar davant d’ella a un servent, cremar-la, destruir-la i altres fets 
considerats denigrants davant d’ell o de les seves estàtues. En els processos contra els cristians no 
sembla que cometessin aquests delictes ni que fossin acusats de coses semblants.

Les lleis que dictaven penes pels delictes contra la religió oficial romana eren molt benignes. Només es 
legislaven alguns casos externs, mai interns, i sabem que els romans eren molt tolerants. Els legisladors 
a la pràctica eren agnòstics o sincretistes. Així que la causa jurídica no provenia dels delictes contra la 
religió oficial, ni tampoc de la llei que manava que s’adorés l’emperador. El culte a l’emperador es va 
iniciar després de la victòria de Juli Cèsar contra Pompeu. Hi havia imatges seves col·locades entre els 
déus, però no se’l considerà divinitat fins després de la seva mort. A August, en canvi, en els últims anys 
de la seva vida, se li retia culte com a déu juntament amb la deessa Roma. La primera ciutat que va 
edificar un temple al déu emperador (August) fou Tarragona. Aquest culte, només estaven activament 
obligats a tributar-lo els sacerdots romans. Per això és inconcebible que fos la causa de les persecucions, 
com tampoc es pot admetre que ho fossin els sacrilegis contra els déus pagans. Els cristians, si bé no 
donaven culte als déus, tampoc destruïen, ni robaven imatges o objectes del culte dels déus pagans.

L’acusació que els cristians atemptaven contra els bons costums fou una calúmnia. Els jutges mai 
els acusaren d’aquests delictes.

Pel que fa al delicte de participar en reunions prohibides no podrà ser la causa o fonament jurídic 
dels judicis contra els cristians. El càstig en aquest cas era una càrrega dels centurions contra els 
reunits i  judici del cap de la reunió, però mai eren condemnats a mort.

La llei especial contra els cristians

Llavors ens tornem a preguntar: Quina fou la causa o fonament jurídic de les persecucions? Va ser 
la “llei especial” ja promulgada per Neró, en la qual es deia simplement que els cristians havien de 
morir si no abjuraven de llur religió. Aquesta llei tindrà vigència des de Neró (a. 64) fins a Deci, exclòs 
(a. 249). Els arguments, però, són sempre indirectes, deduïts d’altres fets. Per exemple, Tertul·lià, en 
el seu escrit Ad nationes (cap. VI) fa una crítica als magistrats romans que sense pensar-hi apliquen 
l’edicte imperial contra els cristians pel sol fet de ser-ho. No es fa, afirma Tertul·lià, cap reflexió sobre 
si aquesta llei, que anomena Institutum Neronianum, és justa o injusta. En la seva obra Apologeticus 
Tertul·lià afirma que aquesta llei és injusta, ja que va contra la llei natural. Plini pregunta en una carta 
a l’emperador Trajà què cal fer amb els cristians i li exposa com actua ell en aquests casos; en aquest 
important document, dóna per suposat que existeix una llei contra els cristians, però, degut a que el 
fet de dir “no és lícit ser cristià” és tan general, no sap com cal aplicar-la. De manera que li pregunta 
si convé fer una excepció amb els més joves i ancians, o si cal tenir present els que ja no ho són, o si 
s’ha de fer cas de les denúncies, àdhuc anònimes, etc. L’emperador li contesta que ell actua bé segons 
la llei, però que cal fer unes matisacions: per suposat, cal condemnar als que es demostri que són 
cristians. No es condemnaran, continua l’emperador, a aquells que es demostri que no ho són,  o a 
aquells que ho van ser i en el moment de l’acusació demostren que han deixat de ser-ho.

Aquesta teoria, és a dir l’existència d’una llei especial promulgada per Neró, es confirma llegint les 
actes dels màrtirs, en les quals, si bé és cert que se’ls exigeix que retin culte a l’emperador, això no vol 
dir que el no fer-ho sigui la causa de la condemna, sinó que és una simple fórmula per constatar que 
són cristians, i només per aquesta raó se’ls condemnava.

PERSECUCIONS DELS ANYS 68-71. CAUSA JURÍDICA
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Fou, doncs, un “edicte imperial”, i no pas un senatus consultus, ja que aquest no consta a les fonts. 
Ni un edicte del pretor, ja que aquests només tenien vigència d’un any. El procés del judici era el 
següent: es definia el delicte (si eren o no cristians); no hi havia defensa; el jutge procurava persuadir-
los o fer que abjuressin. Immediatament la pena es fixava, i podia ser: la decapitació, la crucifixió, la 
cremació, lliurament a les bèsties, als gladiadors i a altres jocs cruents, així com a les mines, etc. Si es 
tractava de dones o nenes, les condemnaven a viure en cases de prostitució.

El darrer detonant de la persecució

Però cal que ens preguntem quina va ser la causa última i decisiva que va fer que l’Imperi condemnés 
els cristians. Malgrat les moltes explicacions que els historiadors ens donen, la resposta a aquest 
interrogant sempre quedarà en l’esfera de les incògnites. Heus aquí les explicacions que es donen: «els 
cristians foren condemnats perquè no es distingien dels jueus»; «els cristians portaven sempre un secret 
dintre seu que els feia antisocials»; «la vida dels cristians xocava amb els mals costums dels romans»; 
«els cristians, en estendre’s per tot l’Imperi, eren un perill per a la mateixa institució romana»; «els 
cristians s’ajudaven mútuament, algunes comunitats vivien en règim, diríem, semblants al comunisme 
(tot ho tenien en comú; posaven als peus dels apòstols tots llurs béns) i això feia que fossin un perill 
per a l’estructura econòmica romana». Totes aquestes raons i altres que els historiadors proposen no 
són suficients per explicar les persecucions. Nosaltres creiem que el detonant últim i decisiu fou el 
mateix emperador: un home boig que atrapat per les circumstàncies adverses a la seva supervivència en 
l’Imperi, acusà a uns innocents, els cristians, que eren calumniats pel poble romà. Aquesta és la darrera 
causa: la combinació d’unes calúmnies i la follia de Neró. Tanmateix, en les altres persecucions, caldrà 
estudiar cada cas particular; però mai no es pot oblidar que en la mateixa societat romana existeixen 
dos tarannàs, oposats entre si: el tolerant i l’intolerant. Quan l’emperador era més aviat intolerant, els 
cristians eren sistemàticament perseguits, i quan, en canvi, dominava la tolerància, els cristians tenien 
una treva que no deixava de ser molt feble, perquè podia acabar-se en qualsevol moment. Les lleis de 
l’emperador, en principi, eren sagrades i aspiraven a ser eternes, havien de ser acatades per tots, àdhuc 
pels emperadors futurs. Això era la teoria, però la pràctica podia ser diferent.

Neró i el seu edicte contra els cristians

«Neró era un mal home, un monstre, la mateixa encarnació del diable». D’aquestes i d’altres 
qualificacions semblants fou objecte l’autor de la primera persecució contra els cristians. Les fonts 
cristianes no són gens benignes quan es refereixen a Neró, però tampoc ho són les fonts no cristianes, 
contemporànies al tirà de Roma. Segons aquestes cròniques, Neró aprofità l’enverinament de Claudi 
per ser proclamat emperador per la guàrdia imperial i pel Senat (18 d’octubre del 54). Tot seguit es va 
manifestar cruel per assegurar-se el seu lloc a l’Imperi. Féu enverinar a Britànic, germà d’Octàvia, fill 
de Claudi. També es va desfer dels seus preceptors, Sèneca i Burrus. Semblant sort —mala sort— tingué 
Agripina. I la seva dona Octàvia, acusada d’adulteri, fou desterrada i assassinada a l’illa de Pandatària. 

Neró es creia un gran poeta, per això inicià unes festes en lloança seva, denominades “Neronianes”. 
Perillava la vida de qui no adulava la seva poesia.

És cert que Neró coneixia els cristians i els distingia dels jueus. Sabem que Popea, una concubina 
seva, era jueva. Probablement gràcies a ella l’emperador tenia notícia de les picabaralles entre els 
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sectors religiosos. Tàcit, en els Annales i Suetoni a la Vita Neronis ens parlen de com el dia 19 de juliol 
de l’any 64 s’inicià un gran incendi que duraria tres dies, en el transcurs dels quals quedaren totalment 
destruïdes tres zones de la ciutat i set parcialment. El foc no va arribar a les quatre restants. Ultra 
aquests historiadors contemporanis que hem esmentat, cal citar a Plini “el vell”, Flavi Rústic, Ruf, 
Cassià, i d’altres. Segons tots ells no hi ha dubte de què l’autor de l’incendi fou el mateix emperador 
Neró.

La relació entre l’incendi i la persecució, segons Tàcit, fou indirecta: «Per tant, per sufocar el rumor 
que havia estat l’emperador, Neró va buscar els culpables. Aquests —afirma— foren els cristians, gent 
malsana i odiats pel poble».

Molts havien vist com guardians pretorians de l’emperador, amb torxes, incendiaven els barris de 
Roma. La part més afectada fou la que estava a prop del Palatí i el monticle Celi. Neró estava fora 
de Roma i no hi va anar fins que l’incendi s’apropà al seu palau. Des d’ell va presenciar el macabre 
espectacle i cantà —recordem que era un poetastre— la destrucció de la vella ciutat i augurà una nova 
ciutat, a la qual imposaria el nom de “Neroniana”.

Però el poble sabia que ell mateix havia provocat l’incendi. Per això Neró, volent dissimular, obrí 
els seus palaus i donà blat als ciutadans de Roma. Malgrat això, tothom l’acusava. Veient que no podia 
callar les veus acusatòries, l’emperador va fer jurar en fals davant seu que els cristians havien estat 
els autors de l’incendi. I sense cap escrúpol, els sentencià. Això succeïa a principis de la primavera de 
l’any 65, és a dir vuit mesos després de l’incendi. En aquesta ocasió, va aprofitar la mort d’Agripina 
—de la qual ell n’era també el causant— per organitzar uns dies de jocs circenses i per obrir els nous 
camps de Mart, on —segons ens diu Tàcit— durant la nit, va fer posar als jardins torxes humanes per 
il·luminar la gent que passejava. Neró es barrejava entre la gent per veure l’espectacle terrorífic, o de 
vegades pujava dalt d’una quàdriga enmig d’aquelles torxes humanes. En ocasió, doncs, d’aquests jocs 
circenses, especialment en el circ de Neró —al costat de l’actual Vaticà— també entregà els cristians 
per divertiment dels assistents: uns foren lliurats als lleons, altres —dones vestides de Danaides i de 
Dirces— als bous, altres eren simplement decapitats o crucificats. L’espectacle fou horripilant, i les 
fonts ens diuen que la mateixa gent romana els compadia, però no pas per no creure que els cristians 
no havien de morir, sinó per la terrible mort que sofrien.

Aquesta fou la primera fase de la persecució. La segona fou, molt probablement, durant l’estiu de 
l’any 66. En ella es donà el famós Institutum Neronianum, o sigui, un edicte que no fou circumstancial, 
com la primera persecució, sinó per sempre, i a tot l’imperi romà. El motiu d’aquest edicte va ser la 
constatació de què tots els cristians no havien mort i que estaven per arreu de l’Imperi. Aquest edicte 
ve confirmat per molts testimonis: Sulpici Sever, la carta de sant Pere (4, 12-16), Tertul·lià en el seu 
llibre Ad Nationes... La persecució es va iniciar l’estiu del 66 i no va cessar fins a la mort de Neró el 9 
de juny del 68, data en la qual ell es va suïcidar després d’assabentar-se que a Hispània Galba s’havia 
revoltat. Digué en aquella “fatal” ocasió: «Quin artista mor en mi! (...) visc afrontosament, per això 
cal que em tregui la vida». I ell mateix es traspassà la gorja amb una espasa.

Segons Tàcit i el papa romà Climent I, en el primer període de la persecució neroniana moriren 
una «multitudo ingens», i en el segon període molts més, ja que fou general. En aquesta etapa, moriren 
sant Pere i sant Pau, Martinià, Proces, Bassilissa, Anastàsia i altres.

PERSECUCIONS DELS ANYS 68-71. CAUSA JURÍDICA



Roma en l’època dels Antonins (maqueta).
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6
Persecucions en temps de l’emperador Domicià (81-96)
i els Antonins

• Domicià
• La família de Jesús
• Els Antonins
• Adrià i Antoninus Pius
• Marc Aureli i Còmode
• Plini el Jove
• Rescripte de Trajà

Domicià

Segons expliquen les fonts contemporànies i posteriors a l’emperador, Domicià va perseguir els 
cristians. Climent romà distingeix entre la persecució de Neró i aquesta. També Plini en la seva carta 
a Trajà —que tot seguit comentarem— afirma que fa uns vint anys (coincidint amb l’època en què 
imperava Domicià) es van perseguir els cristians. L’Apocalipsi, escrit durant la darrera dècada del 
segle I, ens parla de les persecucions que van patir moltes esglésies, especialment en els tres primers 
capítols. Melitó de Sardes ens diu explícitament que hi van haver dues persecucions: la de Neró i la de 
Domicià. El Pastor d’Hermes també ens parla d’aquesta última persecució. Tertul·lià, Eusebi i molts 
altres testimonis coincideixen en afirmar l’existència d’una persecució. La causa legal va ser l’aplicació 
del Institutum Neronianum. Tot el que va fer Neró —afirma Tertul·lià— fou abolit, menys l’edicte 
pervers de perseguir els cristians; només calia trobar qui era cristià per condemnar-lo a mort. 

Els màrtirs de la persecució de Domicià, ultra sant Joan que fou provat a la porta llatina de Roma, 
foren el cònsol Flavi Climent, cosí del mateix emperador, el cònsol Acili Glabió i l’esposa de Flavi 
Climent, Domitil·la, que fou exiliada. La persecució durà —segons l’escriptor del segle II Hegesip— 
fins que el mateix emperador cridà els parents de Jesús a Roma per veure quins eren aquells que 
seguien a Jesús. En observar que eren uns «pobres homes, amb les mans plenes de durícies» va 
concloure que no calia perseguir aquella «menyspreable» gent, és a dir a ells, els cristians.

Els parents de Jesús

El text complet d’Hegesip ens el transcriu Eusebi de Cesarea a la seva Història eclesiàstica, llibre III, 
n. 20: «En aquest temps (el de Domicià) vivien encara alguns parents de Crist, néts d’aquell Judes que 
es deia germà de Crist segons la carn. Descoberts i delatats per alguns condescendents que es deien 
de la branca de David, foren cridats a comparèixer davant del tribunal del Cèsar a Roma, car és ben 
conegut que Domicià (semblantment a Herodes) recelava de la vinguda del “Crist”. Preguntats per ell 
(Domicià) sobre si eren de l’estirp de David, testificaren que sí ho eren, en efecte, que eren parents 
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de Jesús. Interrogats de nou per Domicià sobre quines possessions o béns tenien, contestaren que 
ambdós junts —a parts iguals— només tenien 9.000 denaris, però que ni això posseïen en monedes, 
sinó en béns immobles de terres; o sigui 39 parellades (o jovades) les quals tributaven al govern, ultra 
la part que correspon al seu manteniment i al seu treball. Dit això, com a prova, mostraren les seves 
aspres mans, plenes de durícies degut al treball constant per sobreviure. Domicià preguntà finalment 
sobre Jesús i el seu regnat, en què consistia aquest, quan i on es realitzaria. Ells contestaren que 
aquest regnat no és terrenal ni d’aquest món, sinó celestial i angèlic, que arribaria a la fi dels segles. 
En aquesta fita Crist rodejat de glòria vindria a jutjar els vius i morts, i cadascú rebria segons el que 
mereix. Domicià va escoltar atentament tot el que li deien, i no va creure necessari continuar el procés 
ni actuar amb duresa; tot el contrari, els va deixar lliures i ni tan sols va menysprear-los com a gent 
baixa. Aquest fou el motiu gràcies al qual Domicià publicà un edicte, disposant que es posés fi a la 
persecució. Els parents de Jesús, un cop van haver sortit del tribunal —segons es diu— foren posats 
al front de les esglésies com a màrtirs (testimonis) i parents que eren del Senyor. Per això gaudiren de 
la pau fins al regnat de Trajà».

Els Antonins

Domicià no només fou un vertader tirà pels cristians, sinó que també desencadenà el terror entre 
els romans. Fou assassinat i substituït per Nerva (96-98). Amb aquest s’enceta la dinastia anomenada 
dels Antonins (96-192). Tàcit afirma que aquesta inicià un dels segles més feliços de l’Imperi. Un 
bon nombre de monuments romans daten d’aquest període. Si sota l’anterior dinastia julioclàudia 
triomfava encara l’aristocràcia romana, amb els Antonins prevalgueren els alts estaments provincians. 
L’Imperi autoritari fou reemplaçat per l’Imperi liberal. 

Els Antonins no foren pròpiament una dinastia com l’entenem nosaltres, perquè només entre els 
dos últims emperadors existia un lligam de parentiu. Asseguren la continuïtat del govern a través de 
l’adopció o associació a l’Imperi. El mateix Nerva, tres mesos abans de morir, resolgué la successió 
associant al tron un descendent de colons establerts a Hispània, Trajà. Aquest fou respectat com el millor 
emperador pels romans del seu temps i en èpoques posteriors. Amb ell l’Imperi integrà definitivament 
les províncies, esdevinguent, en una paraula, universal. Un 40% dels senadors ja no pertanyia a Roma. 
És el període de màxima extensió de l’imperi gràcies a l’èxit de les campanyes de Trajà més enllà del 
Danubi, a la incorporació de Dàcia (Romània) a província i a la conquesta d’Aràbia Pètria, Armènia 
i Mesopotàmia. Malgrat tot, hem de considerar Trajà com un perseguidor dels cristians, però sols en 
els seus últims anys. Un dels testimonis més qualificats d’aquesta persecució ens el dóna Plini el jove, 
governador de Trajà a Bitínia (111-113). Plini, en una carta enviada a Trajà, afirma que durant l’any 
112 visità la província i foren acusats molts cristians. Li explica com actuava: els que perseveraven eren 
executats, però es trobava amb acusacions sense signar, o sigui, anònimes. Igualment ell cridava els que 
estaven a aquestes llistes. Alguns negaven haver estat mai cristians i altres afirmaven que durant un 
temps ho havien estat però ja no ho eren. Tots aquests sacrificaren. Per últim, els més nombrosos eren 
els que declaraven obertament ser cristians i que no volien sacrificar. A aquests els van jutjar i fins i tot 
els van castigar, però ell va fer suspendre el judici fins conèixer la resposta de l’emperador.

Aquest contestà amb un rescripte, o sigui, amb la interpretació especial d’una llei preexistent. 
Per tant, Trajà acceptà que existia una llei contra els cristians i que ell com a emperador l’avalava 
i la interpretava de nou autènticament. No aboleix la llei, vol que s’acompleixi. Afirma, però, que 
no s’ha de procedir sempre de la mateixa manera, que cal actuar en cada cas segons la gravetat. Per 



77

suposat, Trajà afirma, que els cristians no s’han de buscar. Caldrà condemnar quan es demostri la seva 
cristiandat, sense fer cap excepció per la seva condició social o edat. La manera més contundent de 
demostrar que són cristians és fer-los sacrificar. Si no ho fan, no hi ha dubte que ho són. A aquells que 
deixin de ser-ho se’ls ha de tractar amb benevolència. Cal observar que l’emperador no admeté que 
s’acceptin anònims contra cristians. 

El màrtir més important d’aquesta persecució fou Ignasi d’Antioquia, que morí a l’estadi de 
Dominicià, actual plaça Navona. També foren martiritzats sant Simeó, bisbe de Jerusalem i sant 
Climent I, bisbe de Roma.

Adrià i Antoninus Pius

Hi ha constància documental d’un rescripte de l’emperador Adrià (117-138) dirigit a Minuci 
Fundanus, procònsol d’Àsia, en el qual es confirma el procediment emprat ja anteriorment pel seu 
antecessor Trajà. Tanmateix, exigeix que els cristians tinguin un procés legal, que el denunciant ha de 
provar que l’acusat és cristià i que caldrà condemnar més severament els falsos acusadors. Els màrtirs 
més notables d’aquesta persecució foren Eustaqui i Teopista amb els seus tres fills, Simforosa amb els 
seus set fills i Telesfor, papa (125-136).

Antoninus Pius (138-161) també va perseguir els cristians, però no fou massa violent. Cal citar el 
màrtir sant Policarp, bisbe d’Esmirna, que morí amb onze dels seus companys.

Marc Aureli i Còmode

Marc Aureli fou emperador durant els anys 161-180. Perseguí els cristians durant els darrers anys 
(174-178). Així ens ho confirma Eusebi, Apol·linar, Atenàgores i Melitó de Sàrdica. Els màrtirs més 
importants són Fotinus, bisbe de Lió, Justí (l’apologista romà), Cecília romana, Ptolomeu, els diaques 
Sant i Atalus, Blandina, esclava de Lió i 45 companys també d’aquella ciutat.

Durant l’imperi de Còmode (180-192) l’Església gaudí d’una relativa pau i del favor de l’últim dels 
Antonins, gràcies a Màrcia, esposa de l’emperador, de la qual alguns historiadors suposen que era 
cristiana, o almenys catecúmena. Malgrat això, continuaren els judicis esporàdics contra cristians. 
Foren martiritzats Apol·loni, senador romà, els dotze màrtirs sicilians: Esperanci, Nazari, i companys.

Plini el Jove

Podem concloure aquest apartat de les persecucions dels Antonins presentant el text íntegre 
traduït de la carta de Plini el jove a Trajà (Cartes de l’emperador, llibre X, 96).

«C. Plini a Trajà emperador»
»És costum meu, Senyor, en tots els casos obscurs que em trobo, recórrer a Vós. Qui pot millor 

donar-me llum en el dubte o instruir-me en la meva ignorància? Mai havia intervingut en l’assumpte 
de processos contra cristians. Per aquest motiu ignoro què, i fins a quin punt s’acostuma en aquests 
casos a inquirir o castigar. I no és petita la meva perplexitat quan em pregunto si convé o no tenir 
alguna consideració a l’edat o si cal aplicar el mateix càstig a aquells que tenen pocs anys o als qui 
són ja madurs; també estic perplex si cal perdonar aquells que s’han penedit d’haver-ho estat o si no 
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aprofita res ja el deixar de ser cristià. També tinc els meus dubtes de si el que es castiga és el nom 
mateix de cristià, malgrat que aquest estigui exempt de crims personals, o al revés el nom de cristià 
ja porta inherent el crim que s’ha de castigar. D’una manera provisòria —esperant la resposta de 
l’emperador— jo (Plini) he actuat fins el dia d’avui tenint present la següent pauta amb aquells cristians 
que m’han estat delatats: els hi pregunto si són en efecte cristians. Als que diuen que sí, els torno a 
preguntar per segona i tercera vegada sempre amenaçant-los amb el suplici. Als que persisteixen, 
mano que siguin executats; ja que no dubto gens que malgrat el que sigui el que professen, cal castigar 
la pertinàcia i la inflexible contumàcia.

»Entre els que segueixen aquesta follia (professió de cristians) n’he trobat alguns que són ciutadans 
romans. En aquest cas, he pres nota per a conduir-los (presoners) a Roma.

»També, com succeeix en el transcurs dels processos, s’ajuntaren delacions (acusacions) de nous 
casos. Àdhuc ha succeït que s’ha presentat un escrit d’un elenc amb el nom de molts cristians però 
sense la signatura de l’acusador (llistes anònimes). A tots ells els vaig cridar, i als que negaven ser 
cristians o haver-ho estat abans, vaig creure que calia absoldre’ls pronunciant jo la fórmula, invocant 
als déus i la vostra imatge. Per cert, aquesta imatge (de Trajà déu) la vaig fer traslladar en els esmentats 
processos, així com d’altres noümens (divinitats). Doncs bé: molts d’aquells acusats ofrenaren encens 
i vi i van maleir Crist. Cal observar que els cristians vertaders —segons s’afirma— s’obliguen a no 
ofrenar encens a aquestes divinitats, així com no maleir mai Crist. Es donà també el cas d’aquells 
que descoberts per l’acusador confessaren primer haver estat certament cristians, però que ho havien 
deixat (havien apostatat); uns feia ja tres anys (a. 109), i d’altres ja feia fins a més de vint anys (a. 91, 
essent emperador Domicià). Tots aquests van venerar la vostra imatge i la dels déus, i a la vegada van 
maleir Crist.

»Afirmaven —ho vaig deduir— que en això consistia la síntesi de la culpabilitat i error: que en 
determinats dies (els cristians) acostumen a reunir-se a l’albada i cantar —alternant entre ells— a 
Crist com a Déu. I en aquest acte, també, s’obliguen amb un compromís sagrat a no cometre cap 
crim i a no perpetrar ni furts, ni lladronicis, ni adulteris. S’obliguen també amb un compromís sagrat 
a no faltar a la fidelitat (conjugal), ni renegar —si són reclamats— del dipòsit (de llur fe). Concloses 
aquestes cerimònies es dissolen segons costum, fins a tornar-se a reunir de nou per a prendre l’aliment 
(per menjar). Però tot això ho fan homes i dones sense cap delicte (indecència). Ara, no obstant, ja 
no es reuneixen, ja que he promulgat un edicte en el qual es prohibeix que es reuneixin les hecteries 
(societats secretes) tal com se’m va anunciar pel vostre manament (de l’emperador).

»Referent a tot el que he dit de les reunions dels cristians, me’n vaig assabentar gràcies a dues 
serventes que es deien “ministres” (diaconesses) a les que vaig sotmetre a diversos turments. He 
deduït, doncs, que tot això (dels cristians) no és més que una superstició maligna i desenfrenada.

»És així, doncs, com vaig suspendre noves indagacions, ja que vaig creure que era millor consultar-
vos el cas (dels cristians); tant més quan penso que és molt digne d’assessorament per causa de què es 
molt gran el nombre d’acusats que estan en perill; ja que són molts, de tota edat, classe social, i sexe; 
ja que no només és a les ciutats, sinó també al camp i als poblets s’ha infiltrat el contagi d’aquesta 
superstició, tot i que per altra part sembla que som a temps de poder-la detenir i esmenar. És un fet 
que temples quasi deserts hagin tornat a recuperar el seu culte per massa temps interromput. I per 
tot arreu poden veure’s sacrificis, participants de les victimacions, així com gent que compra aquestes 
víctimes,. Per cert, anteriorment aquestes victimacions quasi s’havien esfumat. Per tot el que he dit, 
bé es pot deduir que aquesta massa d’homes (cristians) poden abjurar del seu culte si se’ls dóna 
l’oportunitat de la penitència». Signa Plini el Jove.
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Rescripte de Trajà responent a Plini el Jove

«Plini estimat meu:»
»Has seguit la conducta que calia en l’examen de les causes d’aquells que t’havien estat denunciats 

com a cristians. El cert és que no es pot establir una regla general que tingui —per dir-ho d’alguna 
manera— una forma fixa. No cal perseguir els cristians per ofici. Si són, però, denunciats i convictes, 
cal condemnar-los (a mort), tot i que és necessària la restricció següent: el que nega ser cristià i en 
dóna prova palesa mitjançant sacrificis als nostres déus, malgrat ser sospitós en el que es refereix al seu 
passat, obtindrà el perdó com a premi de la seva esmena. Referent a les denúncies anònimes, aquestes 
no han d’influir en les acusacions, siguin del tipus que siguin. Fer-ne cas seria un procediment de 
detestable exemple que ja no és propi del nostre temps».
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7
Persecucions del segle III i de Dioclecià

• Septimi Sever (193-211)
• Caracal·la (211-217), Alexandre Sever (222-235) i Maximí (235-238)
• Deci (249-250)
• Valerià (253-260)
• Gal·liè i Aurelià (253-275)
• Dioclecià (284-305)
• Persecució iniciada l’any 303

Les persecucions anteriors al segle III es caracteritzaven per l’aplicació estricta de l’edicte de Neró 
i la interpretació del mateix segons el rescripte de Trajà. Eren persecucions limitades segons l’arbitri 
del governador i sempre prèvia acusació particular. Al segle III comencen unes persecucions molt 
més extenses a tot l’Imperi i amb edictes molt més concrets i amb una finalitat determinada: anar 
contra el proselitisme cristià, contra el seu culte, contra la construcció de temples cristians, etc..., en 
una paraula, contra la difusió del cristianisme.

Septimi Sever (193-211)

Septimi Sever fou un gran emperador. Estava recolzat per eminents juristes (Papinià, Paulus, 
Ulpià...). Els cristians gaudiren d’una relativa pau durant nou anys. Però quan l’emperador va visitar 
Orient va poder constatar que els cristians eren molt nombrosos, i considerà que això amenaçava 
la unitat de l’Imperi. Per això, l’any 202 promulgà un edicte que prohibia el baptisme i la catequesi 
als catecúmens. Contra els transgressors d’aquesta norma i contra els neòfits va decretar una gran 
persecució amb interrogatoris policials i amb grans turments per descobrir al que intentés batejar-
se. Tenim molts testimonis d’aquesta cruent persecució a Alexandria i Cartago. Entre els màrtirs, 
cal recordar a Leònides, pare d’Orígenes. Aquest escriptor tenia 16 anys quan va escriure una carta 
a la presó per animar al seu pare, perquè fos valent en la confessió de la fe. De Cartago posseïm 
la col·lecció d’actes sobre el martiri de Felicitat i de Perpètua (aquesta de 22 anys) amb diverses 
companyes seves. Aquestes actes són genuïnes i constitueixen una peça de gran valor, fins i tot literari. 
A les Gàl·lies i Hispània, possiblement en aquesta persecució, moriren Ireneu, bisbe de Lió, Vicenç de 
València i els diaques Fortunat i Aquileu.

La persecució contra els neòfits i els catecúmens va durar poc, tan sols uns dos anys, però en el 
període que va entre els anys 205 i 235 tenim documentats alguns màrtirs: entre ells cal destacar el 
papa Calixte I (a. 222).
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Caracal·la (211-217), Alexandre Sever (222-235) i Maximí (235-238)

Els successors immediats de Septimi Sever es mostraren més benèvols amb els cristians. Ens consta 
que Caracal·la, que tingué a una cristiana per dida, els mirava amb una certa simpatia. 

Heliogàbal (218-222) volgué sincretitzar el cristianisme amb el culte al sol invicte. Alexandre Sever 
afavorí especialment els cristians, perquè la seva mare, Júlia Mammea, era admiradora d’Orígenes, 
tot i no ser cristiana. 

Alexandre Sever introduí una imatge de Crist en el seu lloc de culte dels “Lars” (Lararium), al 
costat d’Abraham i Apol·loni de Tiana, i sentencià a favor dels cristians que tenien un plet contra els 
boters romans. Això significà un reconeixement oficial dels cristians. El plet era sobre un lloc que els 
cristians consideraven seu i volien convertir en lloc de culte, mentre que uns boters volien aquest lloc 
per produir les bótes.

L’any 235, Maximí I “el Traci” inicià una persecució contra la jerarquia cristiana. Sabem que en 
aquesta època hi havia dos papes: un considerat vertader (Poncià) i un altre antipapa (Hipòlit). 
Ambdós foren condemnats a treballs forçats a Sardenya. Poncià va renunciar, ja que era molt vell i 
no pensava pas tornar a Roma. 

Hipòlit també renuncià a les seves pretensions en favor del que havia de ser elegit a Roma. Ens 
trobem amb el primer cisma, el primer antipapa i la primera abdicació d’un papa. Hipòlit, malgrat 
ésser el causant del cisma, fou també martiritzat. Per això ambdós (papa i antipapa) són considerats 
sants. També rebé el martiri el papa Anter (a. 236).

Deci (249-250)

La persecució de l’emperador Deci contra l’Església fou molt dura. Utilitzà el sistema de buscar 
apòstates. De la seva figura com a emperador poc en sabem. La Historia augusta (crònica dels 
emperadors) no ens en parla. Tenim notícies en alguns papirs, monedes, inscripcions i a les fonts 
cristianes en les quals ens és presentat com un dels emperadors més ferotges. El mes d’agost del 
249 els soldats de la Panònia, assabentats de la mort de l’emperador Filip “l’Àrab”, del qual alguns 
(Eusebi) afirmen que va afavorir els cristians, li posen a Deci el mantell porpra i el proclamen 
emperador. Era un simple militar que provenia de la Il·líria. Tenia un concepte molt elevat dels 
emperadors Antonins. Per això intentà restablir les institucions romanes d’aquells emperadors, 
especialment quant a seguretat de l’Imperi, la disciplina de l’exèrcit i l’esplendor del culte primitiu 
romà. Creia que el cristianisme podia disgregar la unitat i integritat de l’Imperi, ja que una ordre del 
papa o d’un bisbe important era més acceptada que les ordres imperials. L’Església estava —segons 
afirmava— massa organitzada i massa forta.

En l’edicte de Deci contra els cristians, aquests no eren esmentats. Deia: «tot ciutadà romà 
està obligat a oferir un sacrifici als déus o almenys cremar encens». La finalitat no era altra que 
l’apostasia. «Als que hagin sacrificat o cremat l’encens —continuava l’edicte— se’ls donarà un 
document que així ho acrediti». S’han trobat uns 50 papirs a Egipte que van del 12 al 26 de juny, en 
els quals figuren dues mans: la del que havia sacrificat i la del testimoni. Hi havia un “contraban” 
de “libella”. Alguns ho aconseguien per diners, altres ho rebien gràcies a què era suficient amb què 
el cap de família ho fes, perquè així tota la seva gent tingués el document, com si tots els familiars 
haguessin sacrificat.
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Tenim molts testimonis de com s’aplicà l’edicte a les diverses regions de l’Imperi, com per exemple 
a Alexandria, on es van produir aldarulls perquè un mag va profetitzar contra els cristians. Això va 
motivar una aplicació molt estricta de l’edicte. Molts cristians van caure en l’apostasia, altres van fugir 
com el mateix Dionís d’Alexandria; aquest finalment va ser capturat i empresonat durant quatre dies, 
fins que fou alliberat pels nadius agricultors.

També Orígenes ens explica molts casos. Ell mateix morí després dels horribles turments rebuts. 
A Roma la persecució fou molt ferotge. Moriren el papa Fabià i Àgueda. A la passió de sant Trifó 
ens detalla les ares del Capítol i les llargues cues de gent que anaven a sacrificar. La carta VIII del 
clergat romà dirigida a Cebrià diu que molts cristians anaven a sacrificar i que altres procuraven 
arrencar als que feien cua perquè no ho fessin. Molts, però, apostataren, àdhuc preveres, diaques 
i possiblement algun bisbe. També a Cartago fou aplicat l’edicte amb tot el rigor. Foren molts els 
apòstates. A Hispània apostataren dos bisbes: Basilides i Marcial; altres es conservaren en la fe i foren 
martiritzats.  Van haver molts màrtirs a Orient (Babiles, bisbe d’Antioquia; Nèstor; Pius prevere; 
Alexandre, bisbe de Jerusalem...). Els jutges foren més benignes a Orient que a Occident.

La nova tècnica -podríem dir- emprada pel govern romà va sorprendre als cristians. Molts d’ells 
tenien la cèdula segons la qual havien sacrificat, malgrat no haver-ho fet. L’Imperi cregué ingènuament 
que hom havia abolit el cristianisme, però la realitat era una altra.

La persecució s’inicià a finals del 249 i finalitzà l’estiu del 250; durà gairebé un any, però fou 
suficient per causar a l’Església una de les crisis més terribles, dividint els cristians en confessors, els 
que havien sacrificat (sacrificati), els que havien cremat encens (turiferatici), els que tenien la cèdula 
falsa d’haver sacrificat però que no ho havien fet (libellalici) i els que fugiren. Entre aquests últims cal 
esmentar el bisbe de Cartago, Cebrià. L’Església estava dividida. Què calia fer, davant una situació tan 
confusa? Va fer bé sant Cebrià fugint? Hi havia qui pensava que Cebrià fou un traïdor; aquest fou el 
cas de quatre preveres de Cartago (Novat, Fortunat, Llucià, i Felicíssim) que demanaren a un bisbe 
que imposés les mans a un d’ells, Fortunat, perquè així substituís a Cebrià, considerat indigne, i que 
ocupés la seu de Cartago. Ultra aquestes dificultats, els que havien estat forts en la persecució, és a 
dir els confessors, tenien unes atribucions exagerades. Els lapsi (apòstates) podien obtenir el perdó de 
mans dels confessors sense el consentiment del bisbe. 

Sant Cebrià tornà a Cartago el mes d’abril de l’any 251 i convocà un concili. En ell es perdonaren 
tots els libellatici. Els sacrificati i els turiferatici entraren en l’estament anomenat dels penitents. 
Aquests no podrien obtenir el perdó, si no era en perill de mort (“in articulo mortis”). Però en 
el mes de maig de l’any 252, a causa de l’ambient de persecució imminent, es va reunir de nou el 
concili i perquè tots els penitents poguessin anar al martiri sense escrúpols de consciència se’ls donà 
l’absolució general.

Els descontents de Cebrià anaren a Roma. Allà no hi havia papa, doncs sant Fabià morí en 
la persecució de Deci. En l’elecció legítima Corneli ocupà la seu romana, però els que estaven 
influïts pels cismàtics de Cartago, especialment pel prevere Novat, elegiren un tal Novacià. Van 
agafar un bisbe borratxo que li imposà les mans, convertint-se en antipapa. Els partidaris d’aquest 
antipapa i els del cisma de Cartago no acceptaven que els lapsi poguessin ser perdonats. Aquest 
cisma denominat “Novacianisme” durà fins al segle V.

L’estudi d’aquests episodis és, doncs, molt important. Si aprofundim en ells podem observar la 
pràctica de la reconciliació, la qual només podien atorgar el bisbe i els preveres, no ho podien fer 
els confessors, malgrat que aquests tenien un lloc de gran honor dins les comunitats cristianes del 
segle III. Tots aquests detalls es poden observar en les esplèndides cartes que ens han arribat de 
sant Cebrià.

PERSECUCIONS DEL SEGLE III I DE DIOCLECIÀ
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Valerià (253-260)

Amb la desaparició de Deci i amb la guerra contra els gots, una relativa pau penetrà de nou 
en l’Església. Valerià fou emperador durant els anys 253-260.  Malgrat que al principi no tenia cap 
problema amb els cristians degut a la influència d’un tal Marcià, el mes d’agost del 257 promulgà un 
edicte pel qual els bisbes eren exiliats, també els preveres i diaques. Es prohibia el culte i es prohibia 
l’entrada als cementiris, o sigui, a les catacumbes. Qui hi entrava o es reunia als llocs de culte cristià 
—ja establerts—, era ajusticiat. 

Cebrià fou exiliat. Un any després Valerià promulgà un altre decret, el mes d’agost del 258: «Tots 
els clergues seran ajusticiats —afirmava el decret—, els nobles cristians seran castigats fins que 
apostatin de llur fe, els de la cort del Cèsar seran convertits en servents i les matrones cristianes seran 
exiliades». A Roma foren martiritzats el papa Sixte II amb sis diaques; a Cartago, el 14 de setembre 
del 258, Cebrià, Montanus, Luci i altres; a Hispània, Fructuós amb dos diaques, Auguri i Eulogi. Molts 
més foren assassinats. Entre ells cal destacar a Tarsici, que morí resistint-se a donar l’eucaristia als 
que el perseguien. També cal esmentar a Llorenç, diaca de Roma, i els denominats “Massa càndida”: 
153 màrtirs a Utica (Àfrica) que foren llençats a un pou de calç. Sant Llorenç morí quatre dies més 
tard que el papa Sixt II i els quatre companys diaques de Roma. Té el seu sepulcre al costat de la via 
Tiburtina, al camp Verano, on l’emperador Constantí, posteriorment, construí una basílica. El seu 
culte es difongué per l’Església ja al segle IV.

Gal·liè i Aurelià (253-275)

Gal·liè, fill de Valerià, el succeí i donà la pau als cristians, restituint els béns que havien estat 
confiscats a l’Església. És el primer edicte de llibertat a favor dels cristians i durà quasi 40 anys.

La persecució d’Aurelià (270-275), iniciada el darrer any del seu imperi per un edicte que no 
s’arribà a publicar, no va tenir gaire ressò. Malgrat això, es compten alguns màrtirs, especialment a les 
Gàl·lies: Reverià, bisbe d’Autun, i Pelegrí, bisbe d’Auxerre.

Dioclecià (284-313)

Gràcies a l’edicte de la tolerància de Gal·liè (260-268) els cristians gaudiren d’una pau efectiva, 
exceptuant algunes persecucions aïllades. Gal·liè féu restituir a l’Església els cementiris i llocs de 
culte confiscats pel seu pare Valerià. Però l’any 299 Dioclecià inicià una captura sistemàtica de 
cristians, considerada la persecució més ferotge que ha sofert l’Església. Moriren almenys 50.000 
cristians.

Dioclecià, famós general que fou enviat pels emperadors Car i Numeri a sotmetre els perses, 
rebé el mantell de porpra imperial dels seus soldats entusiasmats per les grans victòries aconseguides 
(setembre del 284). No era romà, sinó de la Dalmàcia. Els seus primers 15 anys foren molt pacífics; 
respecte als cristians no solament era tolerant, sinó que els tenia una certa estimació.

L’any 286 dividí l’Imperi amb el seu amic Maximià i l’any 296 de nou féu una nova reorganització. 
Ell es quedava l’àrea oriental, amb la capital a Nicodèmia; Maximià, Itàlia (capital Milà); Galeri, la 
Il·líria (capital Sírmio) i Constanci Clor les Gàl·lies (capital Trèveris). Els dos primers eren nomenats 
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“augustus” i els altres dos “cèsar”. Aquestes quatre prefectures es dividien en 14 províncies i aquestes, 
alhora, es subdividien en diòcesis. O sigui, un total de 100 diòcesis. Aquesta divisió serà admesa també 
per l’Església i perdurarà fins l’època medieval. Les divisions de l’Imperi seran consignades en un 
famós còdex anomenat Notitiae dignitatum. 

Els quatre emperadors que formaven la tetrarquia estaven units per vincles matrimonials. Així, 
Constanci Clor (pare de Constantí) haurà d’unir-se amb Fausta —filla de Maximià— i repudiar la 
seva legítima muller, santa Helena.

El motiu de la divisió era fonamentalment la defensa contra les invasions —els emperadors podrien 
estar més atents a llurs fronteres—, però també responia a un motiu burocràtic i financer.

L’Imperi en temps de Dioclecià tenia una estructura molt militar. Hi havia nombrosos soldats 
cristians. Contra ells es dirigeix la persecució. El causant fou Galeri, que el 298 havia aconseguit una 
gran victòria contra els perses: Exigia a tots els soldats que sacrifiquessin als déus. Així, sofriren el 
martiri (a. 299) Juli Nicador i Marcià, a Mèsia; Marcel centurió i Cassià, escrivà a Mauritània.

Persecució iniciada el 303

Els historiadors distingeixen 4 edictes contra els cristians: 1/ març del 303 (destruir els llocs de culte 
i lliurar i cremar els llibres sagrats); 2/ maig del 303 (els clergues són obligats a sacrificar als déus); 3/ 
octubre del 303 (reitera l’edicte segon); 4/ març del 304 (persecució general: qui no sacrifiqui als déus 
serà ajusticiat).

El primer edicte —com hem dit— fou promulgat el mes de març del 303. En ell es manava que 
les esglésies fossin destruïdes i els còdexs cremats. També calia que tots sacrifiquessin. Si no ho feien, 
eren infamats o reduïts a l’esclavitud. Fou destruïda la gran basílica de Nicodèmia. El bisbe Antim i 
els altres cristians preeminents de la cort foren martiritzats.

S’ha discutit molt sobre quina fou la causa d’aquesta persecució. Lactanci ens diu que en un principi 
Dioclecià no volia perseguir als cristians. Un dia, estant a Orient, Dioclecià consultà un mag, i heus 
aquí que aquest li digué que no obriria la boca, ja que en el palau hi havia cristians. Per això exigia que 
tots sacrifiquessin. A finals de l’any 302 —continua Lactanci— Galeri consultà l’oracle de l’Apol·lo 
de Mileni, i aquest li digué que calia perseguir els cristians. En un principi aquesta persecució fou 
incruenta, perquè així ho exigia Dioclecià. En el mes de març del 303 ambdós emperadors (Dioclecià 
i Galeri) determinaren que calia perseguir els cristians, i d’aquí es promulgà el primer edicte. Per què 
va esdevenir violenta? Lactanci afirma que els cristians esquinçaren l’edicte i provocaren l’incendi del 
palau de Nicodèmia (març del 303). Malgrat aquest testimoni, hi ha qui creu que no es pot fer massa 
cas de Lactanci, ja que aquest tenia un gran odi a Galeri perquè havia tancat l’escola de la qual ell 
n’era director. És difícil esbrinar, doncs, fins a quin punt Galeri fou el causant de la persecució; sabem 
que va donar la pau a l’Església per iniciativa pròpia l’any 311. Quin joc té Dioclecià? No se sap massa. 
Hi ha qui veu en la persecució cristiana l’extensió de l’edicte que promulgà Dioclecià l’any 296 contra 
els maniqueus. Però evidentment Dioclecià distingia perfectament entre els cristians i els maniqueus. 
Per tant, és possible que aquesta no sigui la raó.

El tercer edicte es promulgà la tardor del mateix any 303. En ell, els bisbes havien de ser empresonats 
si no sacrificaven, i havia d’acomplir-se l’edicte anterior, és a dir, cremar els còdexs. Els bisbes i 
preveres no feren cas dels edictes. L’emperador Galeri va donar un nou pas: calia assassinar aquells 
que no en feien cas. Els quatre emperadors acceptaren aquests edictes contra els cristians. Per això 
es va estendre a tot l’Imperi, segons consta en el quart edicte. Foren molts els màrtirs, recordem, 
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per exemple, els màrtirs de la Tebaida. Malgrat això, l’emperador Constanci Clor solament destruí 
algunes esglésies i no perseguí els cristians en la regió que ell governava (les Gàl·lies). L’esmentat 
edicte 4 fou més concret: tots ubique locorum ac gentium han d’oferir públicament sacrificis als déus.

L’any 305 Dioclecià i Maximià abdicaren. El govern passà a Maximí Daia, a Galeri, a Constanci Clor 
(substituït pel seu fill Constantí) i a Sever. La persecució es va estendre amb especial cruesa per Orient.

Posteriorment, l’any 308, es tornà a reorganitzar l’Imperi. Trobem set emperadors (Licini, Galeri, 
Maximí Daia, Constantí, Maxenci —que s’oposava a Sever— i Maximià) els quals, exceptuant 
Constantí, perseguien l’Església. Però també a les Gàl·lies, que incloïa Hispània i Britània, trobem 
màrtirs durant aquest període.

L’historiador Eusebi ens diu que el nombre de màrtirs fou extraordinàriament elevat. Ell (Eusebi) 
fou testimoni directe a Palestina i a Egipte dels detalls horripilants dels martiris. Heus aquí un elenc 
dels més importants: a Roma, Sebastià, Pancraç, Agnès, Soter, Protus, Jacint, Pere, Marcel·lí i molts 
d’altres. Posseïm les actes d’un grup de màrtirs d’Àfrica: Sadurní i els seus companys que foren 
sorpresos mentre celebraven l’ofici dominical. Cal destacar altres màrtirs: les dues Eulàlies (la de 
Mèrida i la de Barcelona), Just i Pastor d’Alcalà, Leocàdia de Toledo, Vicenç i Sabina d’Àvila, Agape, 
Irene i altres dones de Salònica; Ireneu, bisbe de Sirmio; Fèlix, bisbe d’Àfrica que es negà a lliurar els 
llibres; Eupili, diaca de Catània; Filees, bisbe de Tmuis (Egipte); Claudi, Asteri i companys a Sicília; 
Juli de Doròstono (Mèsia), Dasi també de Mèsia, Cristina d’Àfrica. A Hispània, malgrat pertànyer a 
Constanci Clor i Constantí, es compten molts màrtirs car la prefectura de Dacià —que va acomplir 
amb rigor tots i cadascun dels edictes— fou extraordinàriament cruel contra els cristians. Moriren 
milers durant els dos anys escassos en els quals Dacià fou prefecte d’Hispània (303-305).

Els pitjors anys foren els 303-305. Malgrat això, encara en anys successius trobem màrtirs. Així, per 
exemple, l’any 311, el bisbe Pere d’Alexandria sofrí el martiri. En aquest any, Galeri en un sorprenent 
edicte que calumnia els cristians, els hi dóna la pau, o sigui, tolera que hi hagin cristians a l’imperi , i 
els hi retorna els béns confiscats. Diu textualment que els cristians no han seguit les institucions dels 
avantpassats. Per això calia que fossin perseguits, perquè així tornessin a les bones tradicions. Però 
els concedeix veniam ad requendam suam obstinationem i així que denuo sint christiani et convenicula 
sua componant. També Maxenci, que governava Roma encara que no era reconegut com a emperador 
pels altres, retorna els béns al papa Melquíades. Per tant, no és del tot exacte dir que Constantí 
fos l’únic que donà la tolerància als cristians i que hagués posat fi a les persecucions ja que abans 
tingueren la pau, malgrat que no d’una manera definitiva.
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La defensa de la nova doctrina

En poques dècades els deixebles de Jesús s’estengueren per tota la geografia romana i eren calumniats 
i perseguits per tot l’Imperi. El recel provenia per la novetat que suposava la seva doctrina i pel bon 
comportament moral de la gran majoria d’ells. Hem vist com eren considerats gent menyspreable pel 
poble romà i com els emperadors els perseguien. En aquest context era lògic que alguns adeptes a 
la “nova” doctrina i religió intentessin defensar-se de les calúmnies, malgrat que el mateix Jesucrist 
repetí freqüentment com a molt bona l’acceptació de la mort motivada per l’odi dels seus perseguidors. 
D’aquest corrent de pensament neixen els anomenats apologistes —del grec apologia—  ja a mitjan 
segle II. Amb els seus escrits aquests autors no només volen defensar-se, sinó anar una mica més enllà i 
exposar els continguts de la seva fe, fent proselitisme.

Tanmateix, ens hem de preguntar per què calia defensar-se i quines eren les acusacions concretes. 
Òbviament hi havia acusacions vulgars i calumnioses que s’alimentaven de la mala fama que els cristians 
tenien, possiblement per ser ells una interpel·lació constant als mals costums dels romans. Avui ens resulta 
molt difícil entendre que es poguessin difondre acusacions tan nefastes, les quals era fàcil veure que eren 
una simple —però greu— calúmnia: els cristians vénen descrits com caníbals que s’alimentaven de la 
carn d’un noiet enfarinat —com en venia de deformada la doctrina eucarística!—; o eren considerats 
depravats i incestuosos a causa de la predicació de l’amor fratern; o també ateus pel total rebuig 
demostrat envers els déus de les tradicionals religions paganes. Aquestes i altres acusacions els pobres 
cristians havien de suportar. Ells sabien que calia aguantar amb resignació i paciència tal com el diví 
mestre ensenya: tornar bé per mal. Tanmateix, alguns no pogueren quedar-se en silenci i cregueren que 
era millor defensar-se; aquest és l’origen d’un grup nombrós d’apologistes. Llur activitat començà en 
temps de l’emperador Adrià, continuà en l‘imperi d’Antoninus Pius i sobretot en temps de Marc Aureli. 
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Amb un gran coratge, els apologistes cristians s’oposaren a les suposades barbaritats i calúmnies 
que es propagaven sobre ells, els cristians, arreu de l’Imperi romà. Però les apologies no només eren 
contràries als propagadors pagans, sinó també a la gran part dels seguidors del judaisme. Precisament 
contra aquests presenten les escriptures, i a més les expliquen àmpliament, demostrant que Jesús és el 
vertader Messies. El mètode varia contra els pagans; aquí els apologistes exposen senzillament allò que 
els cristians creuen i practiquen, demostrant que tot són calúmnies i que ells són víctimes innocents.

Tots els apologistes escriviren en grec, malgrat que també en aquest sentit, com a continuadors 
dels apologistes grecs, es poden considerar Tertul·lià i Minuci Fèlix, que escriviren en llatí a Cartago 
i a Roma respectivament.

Doctrina dels apologistes

Pel que fa a la doctrina dels apologistes, podem fer una distinció: si els escrits van dirigits als 
jueus, els apologistes subratllen el monoteisme, però no neguen en cap moment la divinitat del Verb 
ni la paternitat del Pare. També volen demostrar la unitat i continuació entre l’Antic Testament i el 
Nou Testament; afirmant que tant els profetes com els evangelistes foren inspirats per l’únic i mateix 
Esperit Sant.

Quant als arguments que van contra els pagans tots tenen la mateixa característica: el politeisme 
pagà és un absurd i la idolatria un nefast pecat. Malgrat tot, els apologistes utilitzen les filosofies 
vigents i imperants en aquell temps: especialment el platonisme.

Els apologistes cristians

El llistat dels apologistes cristians de l’Església primitiva quedaria de la següent manera: 1/
Quadratus, 2/Aristó de Pel·la, 3/Melitó dels Sardis (Lídia, Àsia Menor), 4/ Arístides d’Atenes, 5/
Sant Justí, 6/Tacià, 7/Atenàgores d’Atenes, 8/Teòfil d’Antioquia, 9/l’autor de la Carta a Diognet 
(de la qual ja hem estudiat el seu contingut en capítols anteriors), 10/Apol·linar de Hieràpolis de 
Frígia (Turquia actual), 11/Milcíades, 12/Ermia. De tots ells, ens proposem exposar molt breument 
el seu pensament, remarcant en el cas de sant Justí la transcendència doctrinal i el valor en donar 
testimoni de Jesucrist.

Fonts i traduccions dels apologistes cristians 

De Quadratus, Aristó de Pel·la i Melitó de Sardis tenim les següents: OTTO, G., Corpus Apologetarum 
I-IX (Iena, 1847 ss); RUIZ BUENO, D., Padres Apologistas Griegos (s. II) BAC (Madrid, 2a edició 
1979); Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984).

Quadratus

És de la segona meitat del segle II, i com altres Pares Apostòlics (Policarp, Papies, Apol·linar de 
Hieràpolis i Milcíades), era de l’Àsia Menor. És autor d’una apologia perduda que coneixem gràcies 
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a que Eusebi ens la cita en dos moments de la seva Història eclesiàstica- Aquest és el text: «Després 
de Trajà, que regnà vint anys menys 6 mesos, prengué l’Imperi Elius Adrià. A aquest, Quadratus 
consignà un discurs. Havia composat aquesta apologia a favor de la nostra religió, perquè certs homes 
malvats cercaven provocar molèsties als nostres. Encara avui dia —diu Eusebi— es troba aquest 
llibre a casa nostra, i en ell es troben proves esplèndides de la intel·ligència de l’autor i de la seva fe 
apostòlica». L’autor palesa la seva antiguitat quan s’expressa en aquests termes: «Les obres de Nostre 
Salvador han durat sempre, perquè aquestes eren vertaderes; els malalts que foren guarits, els morts 
que ressuscitaren i no només foren vistos en els dies de la seva resurrecció, sinó també després; vivien 
durant la vida terrestre del Salvador i àdhuc després de la seva mort; més encara, en els jorns de 
Quadratus encara viuen». 

Aristó de Pel·la

Era un jueu cristià originari i habitant de Pel·la, ciutat en què la comunitat cristiana de Jerusalem 
es refugià en temps de l’ocupació de Titus.

És autor d’un diàleg sobre Crist entre Jansó —jueu cristià— i Papiscus (jueu). Es tracta, per tant, 
de l’obra literària més antiga dirigida a combatre el judaisme. Malauradament es va perdre, però 
de la traducció llatina en resten algunes pàgines, falsament atribuïdes a sant Cebrià en altres temps. 
La conversa es dóna a Alexandria. Afirma que les profecies de l’Antic Testament s’acompliren en 
Jesucrist. Malgrat tot, no tenim les objeccions del jueu Papiscus, però sembla que foren repetides 
per Justí en el diàleg amb Trifó, amb una diferència: que Trifó no demanarà el baptisme. Hi ha una 
objecció —segons sant Jeroni—, i és que els jueus no podien admetre la seva culpabilitat en la mort 
ignominiosa del Messies.

Melitó de Sardis (Lídia, Àsia Menor)
És un gran personatge cristià del segle II; sabem que l’any 190 ja era mort. Malgrat la seva gran 

santedat, celebrada pels seus contemporanis i que féu cèlebre el lloc d’on era bisbe, però, el seu 
record i la seva obra foren ràpidament oblidats. D’ell ens parla Eusebi en la seva Història eclesiàstica i 
afirma que participà en la controvèrsia sobre la determinació de la data de la Pasqua, controvèrsia que 
es donà a Laodicea l’any 169. Per part de Tertul·lià tenim la notícia que Melitó combatí el montanisme 
tot just acabada de néixer aquesta heretgia.

Melitó va lliurar una Apologia a Marc Aureli, possiblement quan aquest emperador passà per Àsia 
Menor (a. 176), i Eusebi ens dóna la transcripció d’alguns fragments. En ella es diu que hi ha edictes 
contra els cristians pels quals aquests deixebles de Jesús eren perseguits. Afirma també que la filosofia 
d’inspiració cristiana apareix primer entre els bàrbars i després es va estenent per tot l’Imperi.

Teníem poques referències de les obres de Melitó fins l’any 1940, quan l’estudiós americà Campbell 
Bonner publicà una homilia completa de Melitó. El tema de la mateixa és la Pasqua. En ella ens diu 
que la Passió de Jesús era significada ja en l’Èxode (o trànsit del poble d’Israel d’Egipte a la terra 
promesa): la passió, la mort i la resurrecció de Crist foren el preu de l’emancipació (redempció) del 
pecat dels fidels creients i de la mort. Com es veu, la seva doctrina cristològica constitueix un complex 
dogmàtic d’importància cabdal.

Melitó fou un escriptor molt prolífic pels arguments que tractà, que són molt diversos. Així ens 
consta que escriví dos llibres sobre la Pasqua (166-167), en els quals defensava la data de la celebració 
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de la Pasqua segons la teoria de l’Església d’Àsia Menor. Escriví també un llibre sobre l’Església; 
d’altres sobre el dia del Senyor (el diumenge); sobre la vida cristiana i els profetes (antimontanistes); 
i sobre la creació; set llibres extractes de la llei i dels profetes referents al Salvador i a la nostra fe; un 
llibre sobre la fe i el naixement de Crist; i tres llibres sobre l’encarnació de Crist (antimarcionista).

Melitó, doncs, fou un personatge de gran categoria teològica que gaudí d’una perfecta sintonia 
amb el pensament de l’Església primitiva. 

Fonts i traduccions

PERLER, O. Méliton de Sardes, sur la Pâque: «Sources Chrétiennes» núm. 123 (París, 1966); 
IBÁÑEZ, J. - MENDOZA, F., Homilía sobre la Pascua (Pamplona, 1975); VIVES, Los padres de la 
Iglesia (Barcelona, 1982) pàgs. 100-110; Sobre la Pasqua (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984).

Arístides d’Atenes

Escriví una apologia probablement a l’emperador Adrià, tot i que hi ha qui opina que anava 
dirigida al successor d’aquest: Antoninus Pius. Cal situar els seus escrits a mitjan segle II. Pel que 
sabem, el seu estil i pensament són d’una gran claredat. Segons ell, hi ha tres classes d’homes: els 
pagans, els jueus i els cristians. La superioritat dels cristians per la seva doctrina i moral (costums) 
és òbvia.

Coneixem l’obra d’Arístides a través de traduccions armènies i siríaques, així com per alguns 
fragments traduïts al grec.

Fonts i traduccions

RENDEL HARRIS - ROBINSON, J.A., The Apology of Aristides, Texts and Studies (Cambridge, 
1893); RUIZ BUENO, D., Padres Apologistas Griegos (s. II) BAC (Madrid, 2a edició 1979).

Fragments de la seva obra

Presentem a continuació alguns fragments significatius de la seva apologia.
«Els cristians som del llinatge de Jesucrist. Aquest es confessà Fill de Déu Altíssim que baixà 

del cel per mitjà del seu Esperit Sant per salvar els homes. Engendrat d’una Verge Santa sense 
fecundació ni defloració. Va prendre carn i es mostrà als homes perquè aquests s’apartessin de l’error 
del politeisme. I un cop acomplert el seu meravellós designi tastà la mort per mitjà de la creu per 
lliure voluntat seva, i després de tres dies tornà a la vida, i pujà al cel. La glòria de la seva vinguda la 
pots conèixer, oh emperador!, si vols llegir la que ells (els cristians) anomenen Escriptura Santa dels 
Evangelis. Tingué dotze deixebles, els quals després de l‘ascensió al cel, sortiren per les províncies 
del món i ensenyaren la grandesa de Crist, i així un d’ells va recórrer la nostra pròpia regió predicant 
la doctrina de la veritat». 

«Qui són els cristians?»
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«Des d’aquest moment els que serveixen a la justícia que ells predicaren s’anomenen cristians. 
Aquests són els que han trobat la veritat, abans que cap altra nació de la terra, ja que reconeixen al 
Déu creador i ordenador de l’univers en el seu Fill unigènit i en l’Esperit Sant, sense adorar altre 
déu fora d’Aquest. I tenen gravats en llurs cors els manaments i els guarden amb l’esperança de la 
resurrecció dels morts i de la vida del segle que ha de venir.

 »Els cristians no cometen (els cristians) adulteri, no forniquen, no aixequen falsos testimonis, 
no senten cobdícia de les coses d’altri, honoren el pare i la mare, estimen el seus veïns, jutgen amb 
justícia. El que no volen que se’ls faci a ells, no ho fan als altres; cerquen reconciliar-se amb aquells 
que els han ofès, fent-se amics; s’esforcen en fer el bé als seus enemics; són mansuets i modestos. 
S’abstenen de tota unió il·legítima i de tota impuresa. No menyspreen les vídues ni fan sofrir als 
orfes. El que té (béns) ho subministra sense gasiveria a qui no en té. Si ve un foraster l’acull sota el 
seu sostre i s’alegra amb ell com un autèntic germà. S’anomenen entre ells ‘germans’ no segons la 
carn, sinó segons l’esperit.

»Estan disposats a donar la pròpia vida per Crist, ja que guarden fermament els seus manaments, 
vivint en santedat i justícia com ordenà el Senyor Déu, al qual ells (els cristians) donen gràcies en 
tot moment pel menjar i la beguda i pels altres béns que han rebut. Aquest és l’autèntic camí de 
la veritat que segueixen els que per Ell caminen fins al regne etern que Crist prometé per la vida 
que vindrà. I si vols saber, oh emperador!, que això no ho dic jo de mi mateix, procura llegir les 
Escriptures dels cristians i veuràs que no dic altra cosa que la veritat». 

Tacià

Nasqué a Síria, fill d’una família pagana, i anà a Roma on es convertí al cristianisme i fou deixeble 
de sant Justí. Es conserva un discurs seu contra els grecs en el qual s’oposa al politeisme i a la 
filosofia pagana. Portat pel radicalisme, abandonà la doctrina catòlica, i cap a l’any 170 fundà una 
espècie de secta puritana de tendència gnòstica que fou denominada “encratites”, en la qual hom 
practicava l’abstinència de menjar carn i de beure begudes alcohòliques. En aquesta secta també 
es condemnava el matrimoni i fins i tot es va substituir el vi per l’aigua en la celebració eucarística. 
La seva teologia és de gran interès pel que fa al desenvolupament de les teories sobre la generació 
del Verb, així com en l’elaboració de la doctrina sobre la immortalitat i la resurrecció. També escriví 
contra la màgia i l’astrologia. Tacià és també important per un llibre que anomenà Diatessaron, que 
era una exposició dels quatre evangelis que l’Església de Síria utilitzà en la litúrgia fins al segle V. 
L’any 1934 la John Hopkins University en descobrí uns fragments en una expedició arqueològica a 
Dura Europos. 

Fonts i traduccions

SCHWARTZ, E., Texte und Untersuchungen IV, 1 (Leipzig, 1888); RUIZ BUENO, D., Padres 
apologistas griegos BAC (Madrid, 1954); VIVES, J., Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982); 
Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984).
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Fragments de la seva obra

Presentem alguns fragments de la seva obra extrets dels llibres que acabem de citar.
«De com fou generat el Verb»
«Déu ja hi era en el principi, i hem rebut de la tradició que aquest principi és la potència del 

Verb. Perquè el Senyor de l’univers, essent ell mateix suport de tot, quan la creació encara no s’havia 
efectuat, estava sol; però com en ell hi havia tota la potència d’allò visible i invisible, tot ho sustentà 
en si mateix i en el Verb que era en ell, mitjançant la potència del Verb. I per voluntat de la seva 
simplicitat surt el Verb; i el Verb, que no s’aboca al no-res, esdevé l’obra primogènita del Pare.

»Sabem que ell és el principi del món, i ha esdevingut per distribució i no pas per divisió. Car allò 
que es divideix queda separat del primer; en canvi allò que es dóna per distribució, prenent caràcter 
de dispensació, no causa minva en allò d’on s’ha pres. En efecte, de la mateixa manera que d’una sola 
teia s’encenen molts focs, i per moltes que siguin les teies que s’encenguin la llum de la primera no 
minva, així també passa amb el Verb: bo i procedint de la potència del Pare, no va deixar pas sense 
verb el seu progenitor. Perquè és igual com quan jo parlo i vosaltres m’escolteu; és clar que no em 
quedo buit de paraules a mesura que, parlant, les vaig emetent, sinó que, en emetre la meva veu, 
em proposo d’orientar la matèria que en vosaltres està desorientada. I de la mateixa manera que el 
Verb, engendrat en el principi, un cop elaborada la matèria, va generar-hi ell mateix al seu torn la 
nostra creació per si mateix, també jo, havent estat generat a semblança del Verb i acabada també 
la comprensió de la veritat, procuro orientar la confusió de la matèria de la qual originàriament 
participo. Car la matèria no és pas mancada d’un començament, com Déu, i encara que no tingués 
principi tampoc no seria igual en potència a Déu. Certament ha estat creada, i no ho ha estat per cap 
altre, sinó que ha estat disposada per l’únic Creador de totes les coses».

«La resurrecció dels cossos i la immortalitat de l’ànima»
«Per això també creiem que ha d’existir la resurrecció dels cossos després de la consumació de 

l’univers (fi del món), si bé no de la manera com els estoics dogmatitzen —segons els quals les mateixes 
coses neixen i moren després de determinats períodes cíclics, sense cap utilitat—, nosaltres, en canvi, 
creiem sinó d’una sola vegada, quan totalment acomplerts els nostres temps, es donarà la reintegració 
únicament en els homes, en raó del judici. I ens judicaran no pas Minios i Radamant, abans de la mort 
dels quals, segons diuen les faules, no s’havia jutjat cap ànima, sinó que el jutge és Déu mateix, el 
Creador. I per més que ens tingueu per uns vulgars xerraires sense solta ni volta, tant se’ns en dóna, 
ja que creiem en aquesta doctrina. Perquè jo, de la mateixa manera que, en no existir abans de néixer, 
ignorava qui era i subsistia solament en la substància de la matèria carnal, i un cop nascut, jo, que 
abans no era, vaig tenir noció del meu ésser a causa del meu naixement, així mateix jo, que he nascut 
i per la mort deixaré de ser i altra vegada desapareixeré de la vista de tothom, novament tornaré a 
ser, com si no hagués existit abans; i encara que el foc desfaci la meva carn, l’univers ha de rebre la 
matèria desintegrada; i si em consumeixo en els rius o el mar, o bé sóc esquarterat per les feres, resto 
guardat en els dipòsits d’un amo ric. L’ateu desconeix aquestes reserves, però Déu, que és qui regeix 
la substància que únicament per a ell és visible, la restablirà, quan ell vulgui, conforme al d’abans.

«L’ànima, oh grecs!, no és immortal per si mateixa, sinó mortal; però també és capaç de no 
morir. Certament mor, i es desfà amb el cos, si és que no coneix la veritat, i per més que ressuscita 
finalment amb el cos en la consumació del món, no és sinó per a rebre, com a càstig, la mort en la 
immortalitat. En canvi no mor per segona vegada per més que en el seu moment es desfaci, si ha 
adquirit el coneixement de Déu. Perquè de fet, per ella mateixa l’ànima és foscúria, i no hi ha res de 



93

lluminós en ella, i és això el que sens dubte vol dir l’expressió “Les tenebres no aprehenen la llum” 
(Jn 1, 5). Efectivament, no es l’ànima la que salva a l’esperit, sinó l’esperit el que salva l’ànima; i és 
la llum la que aprehèn les tenebres, tal com el Verb és la Llum de Déu, i l’ànima ignorant, tenebres. 
Per això, quan viu sola es decanta cap avall en la matèria, morint juntament amb la carn; però, quan 
s’aparella amb l’Esperit de Déu, ja no manca d’ajut i s’eleva a les regions on l’Esperit la mena. Perquè 
l’estança de l’Esperit és a les altures, mentre que l’origen de l’ànima és de baix. Ara bé, originàriament 
l’Esperit habitava conjuntament amb l’ànima; però, en no voler seguir-lo, l’Esperit la va deixar, i ella, 
que conservava com una espurna del seu poder però que a causa de la separació ja no era capaç de 
contemplar el que és perfecte, en la seva recerca de Déu concebí erròniament una munió de déus, tot 
seguint els dimonis intrigants. L’Esperit de Déu no es troba en tots els homes, sinó que davalla tan sols 
sobre alguns que viuen rectament. Aleshores estretament abraçat amb l’ànima, anuncia l’incògnit i 
el proclama a les altres ànimes; i aquelles que obeeixen la saviesa atrauen cap a si l’Esperit que els és 
congènit; però les que no volen obeir, sinó que rebutgen el servent del Déu que ha sofert, es mostren 
més aviat agressores de Déu que no pas reverents».

«Els cristians i l’emperador»
«Per quin motiu preteneu que, talment com si fos un pugilat, la legislació s’enfronti a nosaltres? 

I si no vull acatar les normes de certa gent, per quina raó m’han d’avorrir com l’ésser més abjecte? 
L’emperador mana que se li paguin els tributs, i jo estic disposat a pagar-los; el meu amo em mana 
que el serveixi i l’obeeixi, i jo accepto la meva servitud. Perquè l’home ha de ser honorat humanament, 
però témer, només s’ha de témer Déu, el que no és visible als ulls humans ni comprensible per cap 
mena d’enginy. No obeiré únicament quan se’m demani de negar Déu; abans moriré, per tal de no ser 
condemnat per mentider i desagraït».

Atenàgores d’Atenes

Fou un apologista grec contemporani de Tacià. Una de les seves obres és Súplica a favor dels 
cristians, escrita el 177 i probablement dirigida a Marc Aureli. En ella nega l’acusació de l’ateisme i 
l’incest dels cristians. A Sobre la resurrecció dels morts, vol provar amb arguments racionals la doctrina 
de la resurrecció. Està a favor de la indissolubilitat del matrimoni i contra de l’avortament.

Fonts i traduccions 

Texte und Untersuchungen IV, 2 (Leipzig, 1891); RUIZ BUENO, D., Padres apologistas griegos 
(Madrid, 1954); VIVES, J., Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) pàgs. 87-92. Apologetes del segle 
II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984).

Fragments de la seva obra

Presentem a continuació uns quants fragments sobre la vida dels cristians, el matrimoni i 
l’avortament.

«Els cristians són gent corrent»
«Entre nosaltres podeu trobar gent corrent, artesans i vellets que, si bé són incapaços de sostenir 

de paraula la utilitat d’aquesta doctrina, en canvi palesen la seva eficàcia amb llur comportament. 
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Perquè no s’aprenen discursos de memòria, sinó que mostren bones accions: en ser colpejats, no 
s’hi tornen; en ser expoliats, no pledegen; donen a qui els demana, i s’estimen el proïsme com a ells 
mateixos. Ara bé, si no creguéssim que Déu regeix la raça dels homes, per ventura podríem menar una 
vida tan pura? No es pot dir. Però com estem convençuts d’haver de retre comptes de tota la nostra 
vida terrenal al Déu que ens ha creat a nosaltres i al món, escollim una vida moderada, humanitària 
i menystinguda, perquè creiem que no ens pot afectar cap mal tan gran aquí —ni que ens prenguin 
àdhuc la nostra vida— com les compensacions que allí podrem obtenir del Gran Jutge per la nostra 
vida afable, humanitària i moderada. És cert que Plató diu que Minios i Radamant han de jutjar i 
castigar als malvats, però nosaltres diem que ja poden ser Minios i Radamant, o son pare, que no es 
deslliuraran pas del judici de Déu. A més, pels que creuen en una forma de vida a l’estil de “mengem 
i bevem que demà morirem” (Is 22, 13 / 1Co 15, 32) bo i concloent que la mort és un somni profund 
i és l’oblit —“el somni i la mort, germans bessons”—, aquests són tinguts per piadosos. En canvi, les 
persones que considerem la vida present curta i d’escàs interès, i que ens guiem per l’únic desig de 
conèixer el Déu veritable i el seu Verb (conèixer la unitat del Fill amb el Pare, la relació del Pare amb 
el Fill, l’Esperit, quina és la unió d’aquests i quina la diferència dels units: de l’Esperit, del Fill i del 
Pare), i que sabem que la vida que esperem és força més excel·lent del que podem expressar amb 
paraules, si hi arribem purs de tota injustícia, i som humanitaris fins al punt que no estimem solament 
els nostres amics, “perquè si estimeu els qui us estimen —diu— i presteu a qui us presta, quina 
recompensa tindreu?” (Lc 6, 32-34; Mt 5, 42-46), nosaltres que som així i vivim aquesta mena de vida 
per tal d’escapar del judici, no som tinguts per religiosos?».

«El matrimoni i el celibat» 
«Per tant, com tenim esperança de vida eterna, menystenim les coses de la vida present, i fins i tot 

els plaers de l’ànima. D’aquesta manera tots nosaltres tenim una esposa, la que prenguem seguint les 
normes establertes per nosaltres, i encara amb vista a la procreació; perquè tal com el llaurador, un 
cop escampada la llavor pel camp, espera el temps de la collita i no continua sembrant, així també 
nosaltres tenim la procreació com a mesura del designi tot i que podríeu trobar-ne també molts entre 
nosaltres, homes i dones, que arriben a la vellesa cèlibes, amb l’esperança d’una més profunda relació 
amb Déu. Si el fet de romandre en la virginitat del celibat acosta més a Déu, i el sol pensament de 
desigs insans ens n’aparta, donat que defugim els pensaments, amb molta mes raó rebutjarem les 
obres, perquè la nostra norma de vida no es basa en la confecció de discursos, sinó en la demostració 
i l’ensenyament de les obres, això és, o bé romandre en l’estat en què vam néixer, o bé contraure un 
sol matrimoni, ja que el segon constitueix adulteri: “Qui deixa —diu— la seva dona i es casa amb una 
altra, comet adulteri” ( Mt 19, 9; Mc 10, 11), cosa que no permet ni deslligar-se d’aquella la virginitat 
de la qual va fer perdre, ni casar-se de nou. Perquè, qui se separa de la primera dona, encara que 
aquesta sigui morta, és un adúlter encobert, que va contra la mà de Déu, atès que en el principi Déu 
formà un sol home i una sola dona, i desfà la unitat que hi ha en la igualtat de la carn amb la carn en 
favor de la unió per sexes». Observi’s que aquesta expressió no fou acceptada per una part important 
dels cristians d’aquell temps.

«L’avortament és un homicidi»
«Nosaltres, però, que considerem que presenciar un homicidi s’acosta al fet de matar, rebutgem 

tals espectacles. Per tant, ¿com podrem matar nosaltres, que no volem ni mirar per no contraure en 
nosaltres mateixos cap taca ni impuresa? Nosaltres, que afirmem que les dones que fan ús de mètodes 
abortius cometen un homicidi i que n’hauran de donar comptes a Déu?, per quina raó hauríem de 
matar a ningú? ¿Perquè no es pot considerar alhora que el que duu la dona al ventre és un ésser viu 
i, per tant, que gaudeix de la providència de Déu, i després matar al que ja ha avançat en la vida? 
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Tampoc volem exposar els nadons, perquè aquells que els exposen són infanticides; com podríem a 
continuació llevar la vida a l’ésser que ja ha estat criat? De cap manera; nosaltres som en tot i per tot 
iguals i conseqüents, servint la raó i no pas forçant-la.

Teòfil d’Antioquia

Nasqué a la regió de l’Eufrates i fou bisbe (el sisè) d’Antioquia, cap a l’any 169. S’havia convertit 
al cristianisme després d’haver estudiat els profetes. Sabem que Teòfil visqué fins al 180. Conservem 
l’escrit apologètic dirigit al seu amic Autòlic i dividit en tres llibres. Coneix molt bé els escrits pagans 
i la Sagrada Escriptura. 

Ens consta que féu un comentari exegètic del Gènesi, donant-li una interpretació al·legòrica, i un 
comentari als evangelis que s’ha perdut. Doctrinalment, és de particular interès per la seva explicació 
del dogma trinitari. També es mostra com un gran místic. 

Fonts i traduccions 
BARDY, G. - SENDER, J., Trois livres à Antolycus: «Sources Chrétiennes» núm. 20 (París, 1948); 

VIVES, J., Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) pàgs. 93-98.

Fragments de la seva obra
Heus ací un fragment del llibre primer que dirigeix al seu amic Autòlic: 
«Si dius: “ensenya’m el teu Déu” llavors jo et diré “ensenya’m l’home que hi ha en tu i jo t’ensenyaré 

el meu Déu”. I després demostra’m que els ulls del teu esperit s’hi veuen i que les orelles del teu cor 
hi senten. 

»Perquè no altrament de com els qui miren amb els ulls del cos veuen el que es fa en aquesta vida 
terrenal i n’examinen les diferències —si hi ha llum o tenebres,  si una cosa és blanca o negra, lletja o 
bonica, proporcionada o desproporcionada, íntegra o mancada, excessiva o deficient—, i això mateix 
cal dir pel que fa a l’oïda —que distingeix els sons aguts dels greus—, exactament igual ocorre amb 
l’oïda del cor i amb els ulls de l’ànima, per poder veure Déu.

»Déu és vist pels qui poden veure’l; els cal només tenir oberts els ulls de l’esperit. No hi ha ningú 
que no tingui ulls, però alguns homes els tenen entelats, i no poden veure la llum del sol; ara, del fet 
que els cecs no s’hi vegin no se segueix que la llum del sol no brilli. Així, els cecs espirituals s’han 
d’acusar a ells mateixos, han d’inculpar llurs propis ulls. 

»Tu, oh home!, tens els ulls de l’ànima entelats per causa dels teus pecats i de les teves males obres.
»L’ànima de l’home ha de ser pura, tal com brilla un mirall. Si en el mirall hi ha brutícia, el rostre 

de l’home no s’hi pot reflectir. Exactament igual, l’home tacat pel pecat no pot, de cap manera, 
contemplar Déu. Però si ho vols, pot ser guarit: lliura’t al metge i et medicarà els ulls de l’ànima i del 
cos. Qui és aquest metge? Déu és qui guareix i vivifica per la saviesa de la seva Paraula. Déu ho creà 
tot per la seva Paraula i la seva saviesa, perquè la seva Paraula ha fet el cel, amb l’alè de la boca ha 
creat l’estelada. La saviesa de Déu és omnipotent: per ella Déu fonamenta la terra. Déu, a més, per 
la seva prudència arranjà els cels, els abismes s’obriren, i els núvols van deixar caure la seva rosada.

»Si comprens tot això, oh home!, i menes una vida pura, piadosa i santa, podràs veure Déu. Ans 
que tot, que hi hagi en el teu cor fe i temor de Déu: només així entendràs tot el que t’he dit. Quan et 
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despullis de la mortalitat i et revesteixis d’immortalitat, llavors els teus mèrits et permetran contemplar 
a Déu. Perquè ell exalçarà, amb la teva ànima, també el teu cos fent-lo immortal. I quan ja siguis 
immortal veuràs l’Immortal per antonomàsia, perquè ja abans havies cregut en ell».

Apol·linar de Hieràpolis de Frígia (Turquia asiàtica)

No conservem cap escrit seu. Tan sols tenim la certesa que coincideix amb el regnat de Marc 
Aureli (161-180) i que fou el successor de Pàpies en la seu episcopal (Hieràpolis). Segons Eusebi de 
Cesarea, fou un escriptor molt fecund. Escriví una apologia dirigida a l’esmentat emperador. També 
tenim referència d’altres llibres seus, però com hem dit tots ells s’han perdut: cinc llibres dirigits 
als grecs; dos als jueus; dos referents a la veritat; tres o quatre contra els montanistes (heretgia 
que en el seu temps ja s’estenia a Frígia); un altre llibre sobre la pietat i un altre sobre la Pasqua. 
Precisament contra Montanus (l’heretge), Apol·linar posà l’accent en el paper de la jerarquia sobre 
els profetes. Sabem que Montanus començà a profetitzar vers l’any 172, proclamant que la Jerusalem 
celestial baixaria aviat a Perpuza, un poblet situat a prop de Filadelfia de Lídia. Van ser molts els 
seus seguidors. Aquesta heretgia proclamava que l’únic Senyor de l’Església era l’Esperit Sant i que 
els seus governants eren els profetes i no pas els bisbes. Apol·linar, que era successor de Pàpies en 
la seu de Hieràpolis, fou un gran adversari d’aquestes teories, recordant la tradició que havia rebut 
de Pèpies i dels apòstols.

Melicíades

Pertany al grup dels denominats apologistes menors, malgrat que tots els seus textos, escrits en 
grec, s’han perdut. Visqué al segle II i era prevere de l’Àsia Menor. Anà a Roma, on probablement 
fou deixeble de sant Justí (el gran filòsof). D’ell sabem que envià una apologia a favor dels cristians a 
Marc Aureli i també s’oposà tant a Montanus com a Valent, un gnòstic d’origen egipci.

Ermia

Coneixem poques coses d’Ermia, ja que d’ell tampoc s’ha conservat el conjunt d’obres que se li 
atribueix. El que sí tenim és un llibre intitulat Sàtira dels filòsofs pagans escrita d’Ermia filòsof. L’opuscle 
no comprèn més que deu breus paràgrafs i s’inspira en el contingut de l‘article 19 del capítol 3 de la 
segona carta de sant Pau als de Corint «La saviesa d’aquest món és per Déu una follia (stultitia)». 
L’autor en l’esmentat opuscle ressenya les opinions dels grecs sobre la naturalesa de l’ànima i sobre el 
principi de les coses.

Hi ha opinions contradictòries entre els patròlegs, ja que es veu a Ermia no tant com un apologista, 
sinó més aviat com a filòsof, ja que en cap moment ens parla de Jesucrist, malgrat fer una clara 
referència a sant Pau.
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9
Sant Justí, el fervent filòsof cristià

• Obres de Justí
• Platonisme de Justí
• Fonts i traduccions
• Fragments de la seva obra
• Acta de martiri de sant Justí
• Conclusions. Aportacions dels apologistes a la Història de l’Església

Molts cristians veieren amb bons ulls l’intent dels apologistes, especialment perquè naixia de la 
més íntima convicció, bellesa i seguretat de l’evangeli que anunciaven en diàleg constant amb el món 
hel·lenicoromà i amb els jueus. D’entre els apologistes destaca sant Justí. Aquest sant nasqué a Naplusa, 
antiga Siquem (Samaria), a inicis del segle II i morí el 163, en temps de Marc Aureli. Com a filòsof 
va passar per les escoles del pensament: estoica, peripatètica, pitagòrica i platònica. Però de totes 
elles quedà decebut, fins que, segons ell afirma, tingué una visió: un ancià se li presentà i li va indicar 
que l’únic lloc on podria trobar la veritat era a les escriptures dels profetes cristians. Ultra aquesta 
visió, el va sorprendre el testimoni que els cristians donaven en acceptar la mort per així ser fidels 
a la fe que professaven. Aquests dos elements el convertiren i esdevingué un fervent filòsof cristià.

Anà a Roma i allà creà una escola filosoficoreligiosa, i morí màrtir de Jesucrist l’any 165.

Obres de Justí

Es coneixen algunes de les seves obres; tanmateix, només es conserven dues apologies i una 
conversa o diàleg amb un jueu anomenat Trifon.

Òbviament Justí és el més important dels apologistes. És el primer que intentà establir una relació 
entre el missatge cristià i el pensament hel·lènic guiant així els posteriors pensadors cristians. Les 
seves obres foren un gran èxit i possiblement la causa de conversió de molts pagans filòsofs.

Platonisme de Justí

Com hem dit, Justí intenta relacionar la teologia òntica del platonisme amb la teologia històrica 
de tradició judaica. Així, el concepte de Déu que els filòsofs concebien com a ésser suprem absolut i 
transcendent, s’uneix amb el del Déu que a la tradició semítica apareix com autor i realitzador d’un 
designi de salvació per tota la humanitat.

Justí vol solucionar el problema de la relació entre l’ésser absolut i transcendent i els éssers finits 
que les escoles derivades del platonisme feien néixer de la necessitat del logos en funció d’intermediari 
ontològic: la “idea” es remunta, doncs, al “logos universal” d’Heracli i ve expressat en la intel·ligibilitat 
limitada del món que és una expressió o participació infinita de l’ésser absolut.
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Justí, bo i seguint les idees de sant Joan, identifica el logos, mitjancer ontològic amb el Fill etern 
de Déu que s’ha manifestat en Crist. Aquest Logos, que tanmateix ja havia actuat des del principi del 
món, es revelà en els profetes i patriarques d’Israel, coincidint amb la revelació natural dels filòsofs i 
savis no cristians.

Molt s’ha discutit sobre el paper que tingué Justí en l’acceptació del “cànon” o llibres aprovats per 
l’Església del Nou Testament. Tanmateix a ell el que li interessa és la pura ensenyança de Jesús. Per 
Justí el text escrit del Nou Testament només té valor en quant és el reflex del que ensenya el Logos. 
Evidentment ell utilitza la tradició oral i àdhuc alguns apòcrifs com es pot veure en la descripció de 
la cova on nasqué Jesús.

L’ètica de Justí es recolza en la doctrina de Jesús que venia exposada en un catecisme —avui 
perdut— de finals del segle I o principis del segle II, o en una sinopsis perduda també dels quatre 
evangelis. Així doncs, intenta resoldre un dels problemes més greus de la teologia de la seva època: la 
relació del cristianisme amb l’Antic Testament i amb la cultura pagana. Malgrat la seva bona voluntat, 
inicià un perillós camí en la teologia trinitària: una possible subordinació del logos a la primera persona 
de la Trinitat, i també a un concepte que pot portar cap a l’arrianisme. Els escrits de Justí també ens 
donen a conèixer les formes de culte i de la vida cristiana en el seu temps, principalment en el que es 
refereix a la celebració del baptisme i de l’eucaristia.

Fonts i traduccions 

WARTELLE, A., Saint Justin, Apologies, (París, 1987); RUIZ BUENO, Padres apologistas griegos, 
BAC (Madrid, 1954); VIVES, J., Los padres de la Iglesia, (Barcelona, 1982) pàgs. 73-82. Apologetes del 
segle II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984).

Fragments de la seva obra

Presentem a continuació els fragments dels escrits de sant Justí que millor expressen la teologia de 
l’Església primitiva i la seva història. No hi pot faltar també el relat de la seva passió o martiri.

«El cristianisme i la filosofia»
«Algú podria dir que només fa 150 anys que Crist existeix, però nosaltres diem que Crist és el 

primogènit de Déu: és el logos del qual tot el gènere humà ha participat. I així tots els que han viscut 
conforme el logos són cristians, encara que fossin tinguts per ateus entre els grecs, com succeí amb 
Sòcrates, Heracli i d’altres com ells entre els grecs i entre els bàrbars, com Abraham, Elies i molts més.

«El pare de totes les coses»
«Al Pare de totes les coses no se li pot imposar cap nom complet, ja que no és engendrat. Perquè 

en imposar un nom, en pressuposem un de més antic. Els noms de “Pare”, “Déu”, “Creador” 
o “Senyor”, no són pròpiament noms, sinó apel·lacions preses dels seus beneficis i de les seves 
obres. Quant al seu Fill, l’únic a qui amb propietat es denomina Fill, el Logos que és amb ell 
essent engendrat abans de totes les criatures, quan en principi creà i ordenà per mitjà d’ell totes 
les coses— es diu “Crist” a causa de la seva unció i que totes les coses foren ordenades per mitjà 
d’Ell. Aquest nom inclou també un sentit incognoscible, de manera semblant a com l’apel·lació de 
“Déu” no és un nom, sinó que representa una concepció, innata a la naturalesa humana del que és 
una realitat inexplicable. En canvi, “Jesús” és un nom humà que té el sentit de “Salvador”, perquè 
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el Logos es féu home segons el designi de Déu Pare i nasqué per bé dels creients i per la destrucció 
dels dimonis.

»El Pare inefable i Senyor de totes les coses, ni viatja a cap lloc, ni es passeja, ni dorm, ni s’aixeca, 
sinó que roman sempre en el seu lloc, sigui on sigui, amb mirada penetrant i amb oïda aguda, però 
no amb ulls ni orelles, sinó amb el seu poder inexpressable. Tot ho veu, tot ho coneix, ningú de 
nosaltres se li escapa, sense que per això hagi de moure’s el que no cap en cap lloc ni en el món 
sencer, el que existia abans que el món fos fet. Essent això d’aquesta manera, com pot Ell parlar 
amb algú o ser vist per algú, aparèixer-se en una mínima part de la terra, quan en realitat el poble 
no pot suportar la glòria del seu enviat al Sinaí, ni pot el mateix Moisès entrar a la tenda que ell 
havia fet, ja que era plena de la glòria de Déu, i ni el sacerdot pogué aguantar de peu davant del 
Temple quan Salomó portà l’arca a l’estança que ell mateix havia construït a Jerusalem? Per tant, 
ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ni cap home veié al Pare i Senyor inefable absolutament de totes 
les coses i del mateix Crist, sinó que van veure aquest, que és Déu per voluntat del Pare, el seu 
Fill, àngel que el serveix segons els seus designis. El Pare volgué que aquest es fes home per mitjà 
d’una verge com abans s’havia fet foc per parlar amb Moisès des de l’esbarzer [...] Ara bé, que Crist 
és Senyor i Déu, Fill de Déu, que en altres temps es va aparèixer amb el seu poder com home i 
com àngel i en la glòria del foc de l’esbarzer i que es manifestà en el judici contra Sodoma, ho he 
demostrat sobradament.»

«Jutjats, condemnats i salvats»
«Oïu com l’Esperit Sant diu sobre aquest poble que són tots fills de l’Altíssim, i que enmig d’ells hi 

serà el Crist, fent justícia a tot gènere d’homes (cf. Sal 81). En efecte, l’Esperit Sant reprèn els homes 
perquè havent estat creats impassibles i immortals a semblança de Déu, a condició de guardar els seus 
manaments, i havent-los concedit Déu l’honor d’anomenar-se fills d’Ell, ells, per voler-se assemblar a 
Adam i Eva, es procuren la mort a ells mateixos. Queda així demostrat que als homes se’ls concedeix 
el poder de ser déus, i que a tots se’ls dóna el poder de ser fills de l’Altíssim i és llur culpa si són jutjats 
i condemnats com Adam i Eva.»

«El fill de l’home»
«A nosaltres se’ns ha revelat Ell quan per la seva gràcia hem entès les Escriptures, reconeixent 

que Ell és el primogènit de Déu, anterior a totes les criatures, i a l’ensems fill dels patriarques, ja que 
es dignà a néixer home sense formosor, sense honor i passible, fet carn d’una verge del llinatge dels 
patriarques. Per això en els seus propis discursos, parlant de la futura passió, digué: “El Fill de l’Home 
ha de patir molt; els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser 
mort i al cap de tres dies ressuscitarà” (Mc 8, 31; Lc 9, 22). Ara bé, ell mateix s’anomenava “Fill de 
l’home”, o bé a causa del seu naixement d’una verge que era del llinatge de David, de Jacob, d’Isaac 
i d’Abraham, o bé perquè el mateix Adam era pare de tots aquests que acabo d’anomenar, dels quals 
Maria porta el llinatge. Per haver-lo reconegut com a Fill de Déu per revelació del Pare, Crist canvià 
el nom a un dels seus deixebles, que abans s’anomenava Simó, i després s’anomenà Pere. El tenim 
descrit en els “Records dels Apòstols” com a Fill de Déu, i com a tal el tenim nosaltres, entenent 
que procedí del poder i de la voluntat del Pare abans de totes les criatures. En els discursos dels 
profetes és anomenat “Dia”, “Orient”, “Espasa”, “Pedra”, “Vara”, “Jacob”, “Israel”, unes vegades 
d’una manera i altres de l’altra; i sabem que es féu home per mitjà d’una verge, a fi que pel mateix 
camí pel qual començà la desobediència de la serp, fos també destruïda. Perquè Eva, quan era encara 
verge i incorrupta, havent concebut la paraula que rebé de la serp, donà a llum la desobediència i la 
mort; en canvi, la verge Maria concebí fe i alegria quan l’àngel Gabriel li donà la bona notícia que 
l’Esperit del Senyor vindria sobre ella i el poder de l’Altíssim la cobriria amb la seva ombra, per la 
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qual cosa el sant nascut d’ella seria Fill de Déu; a la qual cosa ella respongué: “Que s’acompleixin 
en mi les teves paraules” (Lc 1, 38). I de la Verge nasqué aquell al qual hem vist que es refereixen 
tantes Escriptures, per qui Déu destrueix la serp i els àngels i homes que a ella s’assemblen, i lliura de 
la mort a aquells es penedeixen de les males obres i creuen en Ell.»

«El baptisme del nou naixement»
«Ara us explicarem com nosaltres, renovats per Crist, ens hem consagrat a Déu.
»A tots aquells que estan convençuts i creuen que tot el que nosaltres ensenyem i diem és veritat 

i que prometen que són capaços de viure així, se’ls ensenya a demanar, per mitjà de dejunis i de 
pregàries, perdó a Déu pels pecats que han comès; nosaltres preguem i dejunem amb ells.

»Després els conduïm a un lloc on hi hagi aigua, i allà són regenerats tal com ho fórem nosaltres. 
Perquè aleshores reben el baptisme d’aigua en el nom del Senyor Déu, Pare de l’univers, en el del 
nostre Salvador Jesucrist i en el de l’Esperit Sant.

»És que Crist va dir: “Ningú no podrà entrar al Regne de Déu sense haver nascut de nou”. I és ben 
clara la impossibilitat que els que ja han nascut retornin al ventre de les seves mares.

»S’han de deslliurar dels seus pecats aquells que pecaren i volen fer penitència. Les seves paraules 
són: “Renteu-vos fins que quedeu nets. Traieu del meu davant tot el mal que feu. No perjudiqueu els 
altres, apreneu a fer-los el bé. Sigueu justos, defenseu els oprimits, sosteniu la causa dels orfes i les 
reclamacions de les vídues. Després podreu discutir amb mi. Si els vostres pecats eren vermells com 
l’escarlata, quedaran blancs com la neu, si eren rojos com la porpra, es tornaran com llana. Si em 
voleu obeir, menjareu el bo i millor d’aquest país, però si us hi negueu i resistiu, l’espasa us devorarà. 
La boca del Senyor és la que us parla.

»La raó d’una cosa així l’hem après dels Apòstols. En la nostra primera generació fórem engendrats 
sense que nosaltres en tinguéssim consciència, d’una manera natural i necessària per la unió dels 
nostres pares, i fórem educats en costums depravats i en normes nefastes. Però ara, perquè no 
continuem essent fills de la ignorància i de la fatalitat, sinó que ens tornem fills elegits i conscients i 
aconseguim de l’aigua la remissió dels pecats que haguem pogut cometre, sobre aquell que es vulgui 
regenerar i faci penitència dels seus pecats es pronuncia el nom del Pare de tots, del Senyor Déu, i és 
aquest l’únic nom que invoquem quan conduïm a les fonts el qui es vol batejar.

»Perquè no hi ha ningú capaç d’aplicar un nom al Déu inexplicable, i si algú gosés aplicar-li un, 
seria un boig rematat.

»Aquest lavatori és anomenat també “il·luminació”, perquè la ment dels que aprenen aquestes 
coses s’il·lumina. I aquell que és il·luminat és rentat en el nom del Senyor Jesucrist, crucificat en temps 
de Ponç Pilat, i també en el nom de l’Esperit Sant, que havia anunciat ja amb anticipació, per mitjà 
dels profetes, tot el referent a Jesús».

«L’acció de gràcies»
«Després del bany (del baptisme) conduïm el qui ha vingut a creure i adherir-se a nosaltres, 

anomenats germans, al lloc de la reunió a fi de fer pregària comuna per nosaltres mateixos, en honor 
al qui acaba de ser il·luminat i per tots els altres disseminats arreu del món, amb tot fervor, suplicant, 
ja que hem conegut la veritat, que siguem homes de recta conducta en les nostres obres i guardadors 
del que tenim encomanat, per aconseguir així la salvació eterna.

»Al final de les oracions ens donem el bes de la pau. Després es presenta pa i un got d’aigua i vi a 
aquell que presideix els germans, i ell, bo i prenent-los, ret lloances i glòria al Pare de totes les coses 
en el nom del Fill i de l’Esperit Sant, fent una llarga acció de gràcies, per haver-nos concedit aquests 
dons que d’Ell ens vénen donats. Quan el president ha acabat les oracions i l’acció de gràcies, tot el 
poble present assenteix dient “Amén” que en hebreu vol dir “així sigui”. I quan el president ha donat 
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gràcies i tot el poble ha fet l’aclamació, els que nosaltres anomenem ministres o diaques donen a cada 
un dels assistents un tros de pa i del vi i aigua, sobre el que s’ha pronunciat l’acció de gràcies, i ho 
porten als absents.

»Aquest àpat s’anomena entre nosaltres “eucaristia”, a ningú li és lícit de participar-hi si no creu 
com a vertaders els ensenyaments i s’ha rentat en el bany del perdó dels pecats i de la regeneració, 
vivint d’acord amb el que el Crist ens ensenyà. Perquè això no ho prenem com a pa comú ni com a 
beguda ordinària, sinó que així com el nostre salvador Jesucrist, encarnat per virtut del Verb de Déu, 
tingué carn i sang per la nostra salvació, de la mateixa manera se’ns ha ensenyat que en virtut de 
l’oració del Verb que procedeix de Déu, l’aliment sobre el qual fou pronunciada l’acció de gràcies 
—del qual es nodreixen la nostra sang i la nostra carn en assimilar-lo— és el cos i la sang d’aquell 
Jesús encarnat. I en efecte, els apòstols en els Records que escriviren, que s’anomenen Evangelis, ens 
transmeteren que així els fou encomanat, quan Jesús prengué el pa, donà gràcies i digué: “Feu això 
que és el meu memorial”.

»I nosaltres, després, en fem memòria constantment entre nosaltres, i els que tenim alguna cosa 
donem socors a aquells que en tenen necessitat, i ens ajudem els uns als altres en tot moment. En 
tot el que oferim, beneïm sempre el Creador de totes les coses mitjançant el seu Fill Jesucrist i per 
l’Esperit Sant. El dia anomenat del sol (el diumenge) té lloc una reunió de tots els qui viuen en les 
ciutats o els camps, i en ella es llegeixen, segons el temps ho permeti, els Records dels apòstols o les 
Escriptures dels profetes. Després, quan el lector ha acabat, el president pren la paraula per exhortar i 
invitar-nos a imitar aquells bells exemples. Seguidament ens aixequem tots alhora, i elevem les nostres 
pregàries; i un cop finalitzades, com ja he dit, s’ofereix pa i vi i aigua i el president dirigeix a Déu les 
seves oracions i acció de gràcies de la millor manera que pot, fent tot el poble l’aclamació “Amén”. 
Després es fa la distribució i participació dels dons consagrats a cada un, i s’envien també mitjançant 
els diaques als absents. Aquells que tenen i volen, cadascun segons la seva lliure determinació, donen 
el que els sembla, i el que així es recull s’entrega al president, i és ell qui dóna socors a orfes i vídues, 
als que pateixen necessitat per malaltia o per altra causa, als que són a les presons, als forasters i 
transeünts, essent ell així el simple provisor dels necessitats. I celebrem aquesta reunió comuna de 
tots en el dia del sol (diumenge), per ser el dia primer en el que Déu, transformant les tenebres i la 
matèria, féu el món, i també el dia en el que el nostre salvador Jesucrist ressuscità d’entre els morts.»

«La restaurada ciutat de Jerusalem»
«Confesseu que ha de reconstruir-se la ciutat de Jerusalem, i espereu que allí hagi de reunir-se el 

vostre poble, i alegrar-se amb el Crist, amb els patriarques i profetes i els sants del nostre llinatge, i 
fins els prosèlits anteriors a la vinguda del vostre Crist?

»Si heu topat amb alguns que s’anomenen cristians i no ho confessen, sinó que gosen blasfemar 
del Déu d’Abraham i d’Isaac i de Jacob, i diuen que no hi ha resurrecció dels morts, sinó que en el 
moment de morir llurs ànimes no són rebudes en el cel, no els tingueu per cristians. Sabem que hi 
haurà resurrecció dels morts i un període de mil anys a la Jerusalem reconstruïda i formosejada i 
dilatada, com ho prometen Ezequiel, Isaïes i altres profetes.»

Acta del martiri de Sant Justí i els seus companys

A continuació transcrivim el text de l’acta genuïna i autèntica de sant Justí. És el seu martiri admirable.
«Un cop detinguts els sants, foren conduïts davant del prefecte de Roma, que es deia Rústic. 

Compareguts ja davant del tribunal, el prefecte Rústic s’adreçà a Justí:“En primer lloc has de creure 
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en els déus i obeir els emperadors”. Justí digué al seu torn: “És il·legal que se’ns detingui i se’ns 
acusi perquè obeïm els preceptes del nostre Salvador Jesucrist”. Rústic li preguntà: “Quines doctrines 
professes?” Justí li va respondre: “He buscat aprendre totes les doctrines i m’he adherit a la doctrina 
dels cristians perquè conté la veritat, encara que amb això no hi estiguin d’acord tots els que professen 
errors”. El prefecte Rústic objectà: “¿Pots demostrar que aquesta doctrina és la veritable, desgraciat?” 
Justí contestà: “Sí, no erro en la meva creença quan la segueixo”. El prefecte Rústic inquirí: “¿Com 
és el vostre dogma?” Justí explicà: “Del Déu que venerem, els cristians creiem que és l’únic que 
existeix, que al principi dels temps féu la creació de tot, les coses visibles i les invisibles; creiem que 
el Senyor Jesucrist és Fill unigènit de Déu, que ja l’havien anunciat prèviament els profetes: que ell 
vindria a nosaltres, vull dir a tot el llinatge humà, com a pregoner de salvació i preceptor de deixebles 
egregis. I jo, home com sóc, crec que em quedo curt quan parlo davant la seva majestat infinita, i 
reconec que cal una certa força profètica per parlar d’aquell que acabo de confessar que és Fill de 
Déu i que va ser objecte de profecia. Sé que els profetes anunciaren la seva vinguda entre els homes 
per inspiració sobrenatural”. Rústic interrogà: “¿O sigui, que ets cristià?” Justí va respondre: “Sí, sóc 
cristià”. I el prefecte li digué: “Escolta, tu que dius que ets savi i estàs segur de professar doctrines 
veritables: ¿si t’assotem i et tallem el cap, estàs convençut que pujaràs al cel?” Justí va dir: “Espero 
que entraré a la casa del Senyor. Si sofreixo això ara, és perquè, fins a la consumació del món, Déu 
mira amb benvolença a tots aquells que viuen rectament”. El prefecte Rústic observà: “Així, doncs, 
¿penses que pujaràs al cel, i allà rebràs els premis escaients?” Justí va contestar: “No m’ho penso, 
sinó que n’estic segur i ho tinc per certíssim”. Aleshores el prefecte Rústic exclamà: “Anem al gra, 
que la cosa és necessària i urgent. Poseu-vos tots d’acord i oferiu un sacrifici als déus”. Justí parlà així: 
“No hi ha ningú, que sigui assenyat, que rellisqui de la pietat cap a la impietat”. El prefecte Rústic 
amenaçà: “Si no feu el que us mano, sereu crucificats sense misericòrdia”. Justí va dir aleshores: “Per 
nostre Senyor Jesucrist, desitgem sempre salvar-nos entre turments, perquè això ens donarà salvació 
i confiança davant del tribunal molt més terrible del Senyor i Salvador nostre”. Igualment els altres 
màrtirs afirmaven també: “Fes el que et plagui; nosaltres som cristians i ens neguem a oferir un 
sacrifici als déus”. Llavors el prefecte Rústic dictà sentència i digué: “Aquells que es neguin a oferir 
sacrificis als déus i a obeir les ordres de l‘emperador, que siguin primer assotats, i que després se’ls 
emportin i sofreixin pena de mort segons les normes legals”. 

Els sants màrtirs van sortir glorificant Déu cap al lloc de les execucions, on foren decapitats i 
consumaren el martiri tot confessant el Salvador».

Conclusions. Aportacions dels apologistes a la història de l’Església

Els apologistes comencen a escriure en les primeres dècades del segle II (a. 125). Foren les 
circumstàncies externes les que motivaren la seva intervenció, ja que el cristianisme estava suficientment 
estès per l’imperi romà i la doctrina cristiana i la mateixa vida dels cristians no era ignorada. Les 
circumstàncies adverses al cristianisme eren ben paleses: l’emperador els perseguia i el poble romà 
creia que els cristians tenien moltes supersticions. D’aquí que hi hagi la necessitat no només de 
defensar-se, sinó també d’obtenir nous prosèlits. Per tant, no és del tot exacta l’afirmació segons la 
qual els apologistes simplement volen exposar la doctrina cristiana. Aquesta finalitat serà secundària; 
el primer objectiu era, òbviament, defensar-se de les acusacions. Tanmateix és molt important copsar 
en llurs escrits la història de l’Església en el seu temps i la teologia incipient car, tot i no pretendre 
exposar explícitament l’estructura del “dipòsit” de la fe cristiana, ens transmeten la vigoria de les 
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seves creences amb una naturalitat sorprenent i ens descriuen com vivien els cristians primitius. En la 
lectura de les seves obres el cristià del segle XXI pot comprendre aquella afirmació tan repetida que 
diu: la nostra fe és idèntica a la que els cristians primitius professaven amb normalitat i heroisme. Ens 
plau, però, exposar alguns punts del que possiblement cal remarcar després de la lectura atenta dels 
fragments que hem escollit:

*Sant Justí té una idea sublim de la transcendència de Déu. Malgrat tot, no explica la creació ex 
nihilo de la que es denominarà “matèria primera”, possiblement perquè depèn dels deixebles de 
Plató. Més explícit és Tacià, que exposa la teoria de la creació.

*Els apologistes parlen poc i d’una manera indirecta de l’Esperit Sant, ja que els preocupa 
especialment la relació entre el Pare i Fill (Jesucrist). Per tant, no hi ha un conjunt doctrinal que abraci 
tota la Trinitat en els pares apologistes. El primer que exposa una teoria concreta de les relacions Pare 
i Fill és Atenàgores; segons ell el Verb és el pensament del Pare. Teòfil és el primer en emprar la 
paraula Trinitat.

*Als apologistes, a excepció de sant Justí, no els preocupaven massa les teories del Crist evangèlic, 
ja que ells busquen en què consisteix el Logos. També cal dir que Melitó de Sardis és qui més utilitza la 
terminologia “natura divina” i “natura humana”. En aquest sentit bé se’l pot considerar un precursor 
del gran Tertul·lià.

*En la segona meitat del segle II ja es discuteix la canonicitat dels llibres de la Sagrada Escriptura 
o llibres sagrats que han de ser tinguts com paraula de Déu inspirada i inefable. Melitó de Sardis anà 
expressament a Jerusalem l’any 170 per preguntar quins eren els llibres que calia considerar inspirats 
i acceptats per l’Església catòlica.

*Sant Justí ens parla explícitament dels quatre evangelis definint-los com la “memòria dels 
apòstols”. Teòfil dóna als evangelistes la mateixa categoria i autoritat que als profetes. Els llibres de 
l’Antic Testament i els del Nou Testament són inspirats pel mateix Esperit Sant.

*Ja en els apologistes s’observen unes teories antropològiques bastant definides: per exemple 
Atenàgores, que en parlar de la resurrecció dels morts, afirma que l’home té cos i ànima.

Aparentment els apologistes no haurien estat massa eficaços, ja que les persecucions perduraren 
fins el segle IV, tanmateix els seus escrits són tan interessants que dubtem que es pugui fer una història 
de l’Església primitiva, sense comptar amb ells. En això sí que foren molt eficaços!



Sant Ireneu de Lió. Jean Coquet. Segle XX.
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La primera heretgia

El món grecoromà estava en plena ebullició. Els segles II i III suposen un gir decisiu en la història 
del seu pensament i de la mateixa vida precisament per la presència del cristianisme que es propagava 
a tot arreu. Tanmateix, la mateixa religió cristiana era en plena activitat, en progrés i en contrast vital 
durant aquests primers segles, no sols pel que van significar les persecucions, sinó per la implantació 
d’un nou coneixement, d’una nova sabiduria, d’una nova revelació, i àdhuc d’uns nous costums. Com 
les influències de la gran filosofia grecoromana podrien compartir amb el nou pensament i religió que 
era el cristianisme? Precisament de la conjunció d’aquests dos interessos emergeix la primera de les 
heretgies (el gnosticisme) i també la reacció cristiana en el moviment denominat “irenisme” degut al 
gran sant pare de l’Església Sant Ireneu.

Els gnòstics

«Gnosi» és una paraula grega que significa coneixement aprofundit. El moviment gnòstic ja té 
el seu origen a finals del segle I i formà una secta separada de l’Església. Molta gent, conversos dels 
grans sectors intel·lectuals del paganisme creien que el cristianisme, tal com els apòstols i els primers 
bisbes, el presentaven, era inconsistent i àdhuc vulgar. D’aquí —afirmaven— calia un aprofundiment 
més rigorós i científic.

La gnosi pretenia ser, doncs, una religió-filosofia nova nascuda al marge del judaisme ortodox i 
quasi del mateix temps que el cristianisme. Des dels descobriments de la vall de Qumran, sabem que 
en la mateixa època existia el que es pot denominar com una secta de monjos jueus, els “essenis”. 
Essenisme, cristianisme i gnosi són manifestacions de la intensa efervescència que existia —com hem 
dit— en el món jueu i romà ja en el segle I. No seria correcte afirmar que els gnòstics eren simplement 
uns heretges. Seria més correcte dir que era un corrent molt important que s’estava convertint en una 
nova religió que apareixia sota el rostre del cristianisme. En això consistia el seu gran perill. La gnosi va 
arrelar, durant els primers segles, en les files dels cristians possiblement més sensibles, i si bé és cert que 
gràcies a ells es descobriren nous aspectes del dipòsit que la fe entranyava, implicava un racionalisme 
que volia explicar-ho tot mitjançant mites raríssims, i el que feia era destruir l’essència del cristianisme.
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Els centres on més es va estendre aquest moviment foren Antioquia i Alexandria. Els gnòstics 
volien, a més, estructurar el cristianisme com si fos un simple sistema filosòfic, no admetent que 
en la religió catòlica hi hagués unes veritats immutables. El que va sortir d’aquest intent fou un 
descabdell de teosofies i teogonies en què es mesclaven en vertiginosa confusió conceptes abstractes 
amb concrets. Tot estava mesclat: el temps, el silenci, el verb, l’abisme, Crist, l’Església i una exuberant 
i absurda mitologia.

Sociològicament, el moviment dels gnòstics té una explicació fàcil. Un gran pessimisme existia en 
les regions externes de l’imperi, especialment a Orient. Molts se sentien subjugats i esclavitzats per 
l’imperi. Hi ha, doncs, una sensació d’abatiment radical: el món en què vivim —deien— és horrible: 
hi ha molt més mal que bé; cal buscar viure bé; cal gaudir tot el que es pugui del sexe; i si arriba la 
desgràcia de la mort, cal haver experimentat abans tots els plaers. El pessimisme dels gnòstics portava 
necessàriament a l’acceptació de dos principis en el cosmos: el del bé i el del mal. Per suposat —
afirmaven— el món actual ha estat creat per un déu inferior o potser pervers. 

Una manifestació d’aquest corrent la trobem en el maniqueisme del segle III (religió fundada per 
Mani) en la qual clarament s’accepta el dualisme. I una revifalla la tornarem a trobar en el segle XII 
amb el catarisme. Efectivament els bogomils o càtars afirmaven que les seves teories havien estat com 
congelades durant més de mil anys en l’Església i que ells les tornarien a reviure.

Coneixem alguns sistemes gnòstics gràcies a les refutacions catòliques, especialment les de sant 
Ireneu, que fou un paladí de la religió catòlica i que va saber combatre amb valentia aquestes absurdes 
idees. El bisbe de Lió va escriure «ad hoc» un llibre anomenat Pistis Sophia.

Sembla que a finals del segle II pul·lulaven per tot arreu els mestres gnòstics, celebrant extravagants 
festes eucarístiques amb ritus molts d’ells reprovables.

En el mateix segle II els trobem a Roma, ciutat molt interessada per aquestes teories. Coneixem 
el nom d’alguns d’ells, com Marció, Cerdó, Valentí... Tots ells foren excomunicats pels papes Higini 
i Anicet. Algunes sectes gnòstiques duraren fins al segle IV i àdhuc en trobem a Roma en alguns 
cementiris en segles posteriors. Els que amb més afany lluitaren contra aquestes sectes foren, ultra 
sant Ireneu, sant Hipòlit de Roma, els dos alexandrins Climent i Orígenes i l’africà Tertul·lià.

Ens preguntem per què el gnosticisme tingué tant d’èxit a principis del cristianisme. Òbviament 
en aquella època els cristians no se sentien temptats per la religió romana: qui podia creure que 
l’emperador era un déu? Tampoc era una temptació per als cristians abraçar el mitriacisme que 
era com una lògica massònica per a militars romans. Però la seducció de la gnosi era molt gran, 
especialment perquè incitava a un millor coneixement dels misteris. Es presentava com el «summum» 
del cristianisme. Així afirmava un missioner gnòstic: «El cristianisme que us he ensenyat és pel 
comú dels fidels; jo us explicaré un altre cristianisme secret, sols digne dels esperits selectes». Se’ls 
convocava a la penetració de les coses ocultes, secretes, prohibides per la majoria dels mortals... Era, 
doncs, una gran temptació. I aquests coneixements se’ls donaven a través d’uns evangelis superiors als 
«vulgars» o sigui els de sant Joan, sant Marc, sant Mateu i sant Lluc. El «non plus ultra» dels evangelis 
—afirmaven— són els de sant Tomàs i sant Felip. En aquests darrers evangelis —que s’han conservat 
en el text dels evangelis apòcrifs— se’ns presenta un Jesús que un cop ressuscitat vol explicar tot 
els secrets a un petit grupet d’apòstols excloent els altres. Aquests seran els privilegiats i els altres 
els condemnats. Era una autèntica pedanteria: una exclusió dels no coneixedors de la gnosi. Era un 
insoportable ililisme entre els cristians.
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Sant Ireneu. Els successors de Pere

Com ja hem dit qui millor va combatre els gnòstics fou el gran sant Ireneu. Aquest assevera dirigint-
se als gnòstics: «Vosaltres preteneu que Jesús ha comunicat la seva doctrina a un petit grup dels 
apòstols. Com goseu dir que aquesta doctrina no la va transmetre a Pere i els primers responsables 
de les grans esglésies? Heus aquí la veritat —continua sant Ireneu— ben palesa a tothom, que no 
s’ha d’amagar mai». Enumera després els dotze successors de sant Pere com a garantia de què el que 
ensenyen és l’única veritat. En el món, afirma sant Ireneu, és cert que hi ha maldat, però el Senyor 
té paciència, s’adapta a l’home amb una pedagogia exquisida. De mica en mica els successors de 
Pere expliquen els misteris del dogma. Els cristians fidels saben pair a poc a poc aquest formidable 
menjar». En sant Ireneu trobem un gran entusiasta no sols del món en què vivim, sinó de la mateixa 
Església, que està presidida pel successor de Pere. No hem d’estar angoixats, cal viure el cristianisme 
segurs i esperançats... Fou el cop de gràcia de la destrucció d’un dels moviments més inquietants que 
amenaçaven l’Església: l’entelèquia gnòstica.

Biografia de sant Ireneu

Ireneu nasqué a l’Àsia Menor entre els anys 140 al 150. Fou deixeble de Policarp, bisbe d’Esmirna. 
D’Àsia Menor passà, durant la seva joventut, a les Gàl·lies, concretament a Lió. Aquí fou ordenat 
prevere. L’any 177 fou comissionat per aquesta comunitat per parlar amb el bisbe de Roma Eleuteri 
(175-189). Tractaren la controvèrsia montanista, segons testimoni d’Eusebi de Cesarea descrit en la 
seva famosa història eclesiàstica (llibre V, 1, 29-31). També pacificà les opinions sobre la celebració 
de la Pasqua durant el papat d’Anicet (156-166). Malgrat tot el papa imposà el seu criteri i Ireneu no 
per això trencà la comunió amb ell: sabem que concelebraven l’Eucaristia en el dia de la despedida 
d’Ireneu. Sabem també que fou martiritzat segons testimoni de Gregori de Tours i del mateix Jeroni.

La seva gran obra literària són els llibres Adversus Haereses. En ells Ireneu demostra les fonts de 
l’autoritat: 1/la raó, 2/l’Escriptura i 3/la tradició eclesial. En aquest discurs exposa el caràcter raonable 
de la doctrina salvífica de l’Església. També hi ha en la seva obra una valorització de la unitat: unitat en 
Déu, en Jesucrist i en el pla diví que tendeix a la unitat de l’Església i la unitat final de l’home amb Déu.

En Ireneu observem també una peculiar teologia que va evolucionant segons el temps i sempre en 
progrés. La humanitat a través de la seva història va madurant fins arribar a l’encarnació del Verb i 
en la recepció d’un do espiritual que és el mateix Esperit Sant que impulsa l’home a entrar en l’esfera 
de la divinització. Però l’home en tot aquest procés té llibertat que ha d’usar seguint el camí del bé. I 
és així com l’home que ha sortit de Déu retorna a ell a través d’una evolució sota el guiatge de Crist i 
de l’Esperit Sant.

Ireneu demostra en aquesta visió d’unitat que l’Antic Testament prediu la gran revolució de Jesucrist. 
És precisament el Verb qui efectua la famosa «recapitulació», unint la creació amb la redempció.

La gran obra d’Ireneu Adversus haereses ens ha arribat a nosaltres gràcies a nombrosos còdexs, que 
abracen una cronologia que va dels segles V al VI. L’obra està dividida en 5 llibres. En el 1r hi ha una 
sèrie d’exposicions dedicades als diversos gnòstics, especialment dins el cercle anomenat Valentinià. 
En el 2n hi ha la reputació pròpiament dita contra les tesis valentinianes d’un Pleroma superior, de 
les emissions dels Eons, de la passió de la Sofia i l’existència totalment falsa d’un Demiurgo principi 
diví del mal. En totes aquestes refutacions Ireneu demostra les contradiccions internes de la doctrina 
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gnòstica. En el 3r llibre Ireneu demostra la veritat de les Escriptures i la unitat tant de Déu com del 
mateix Jesucrist. En això demostra la solidesa de la doctrina predicada per l’Església amb el cap d’ella 
el bisbe de Roma. En el 4t llibre exposa l’evolució i el progrés existent dins la unitat de l’economia de 
la salvació. El llibre 5è concreta la demostració de la resurrecció de la carn i la vinguda de l’anticrist.

El gnosticisme segons sant Ireneu i la doctrina cristiana

Hom pot dir que essencialment el gnosticisme era una doctrina de salvació de tendència dualista, 
que suposava una irreductibilitat essencial i originària entre el bé i el mal. La matèria és essencialment 
dolenta i per tant, també és dolent el seu autor o creador, que és identificat com el Déu creador de 
l’Antic Testament. Per damunt d’ell hi ha el Déu suprem, principi del bé. En l’ànima, almenys d’alguns 
homes, s’amaga una espurna de l’esperit del bé, caiguda de les altures per accident desgraciat, explicat 
en complexes formes mitològiques. La salvació rau en el coneixement —gnosi— pel qual l’home pren 
consciència de l’element diví que porta en ell mateix i aconsegueix alliberar-se de la contaminació de 
la matèria i del mal. Aquestes idees es barrejaven confusament amb molts elements cristians, donant 
com a resultat una forma de cristianisme que seduïa molts, i en la qual Crist apareixia com a enviat del 
principi del bé per salvar l’home no tant del pecat o mal moral, sinó del mal còsmic i essencial de l’univers. 

Per oposar-se al gnosticisme, Ireneu intenta fer per primera vegada una síntesi completa del 
que l’autèntic cristianisme ensenya sobre Déu, el món i l’home. La seva idea fonamental, davant el 
dualisme gnòstic, és la de la unitat radical que lliga totes les coses i que prové de la relació de tot amb 
un Déu únic dins d’un designi o pla de Déu sobre el món i l’home. 

La teologia d’Ireneu és, doncs, la teologia de la unitat de Déu, i de la unitat del designi de Déu 
sobre la creació a través de la redempció del seu Fill i de l’acció perenne de l’Esperit en l’Església; 
és també la teologia de la llibertat de l’home i de la realització progressiva del designi de Déu en la 
història, en la que Déu no s’imposa violentament a la creatura, sinó que, respectant les condicions 
de la seva imperfecció, surt triomfant d’ella amb una admirable pedagogia. A més, davant la lliure i 
desenfrenada especulació gnòstica, Ireneu oposa una doctrina de l‘Església i de la tradició apostòlica 
com a garantia de veritat i de fidelitat al missatge de Crist i a la veritat que ell mateix vingué a 
predicar. Sota tots aquests aspectes, Ireneu és el primer gran teòleg del cristianisme després de Pau: 
el seu influx en la teologia posterior fou decisiu.

Fonts i traduccions

MIGNE, Patrologia graeca, vol. 7; ROUSSEAU, A. - DOUTRELAU, L., Irénée de Lyon, Contre 
les héresies, (París 1979-1982); ROMERO POSE, E., S. Ireneo de Lyon. Demostración apostólica, 
(Madrid 1992); VIVES, J., Los padres de la Iglesia, (Barcelona 1982), pàgs. 111-202. IRENEU DE 
LIÓ, Exposició de la predicació apostòlica (Barcelona, Clàssics del Cristianisme, 1984).

Fragments de la seva obra

Presentem uns fragments ben significatius de la temàtica general de l’obra Tractat contra les heretgies 
de sant Ireneu. El text és extret de «La predicació de la veritat (Tractat contra les heretgies...1, 10...)»
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«L’Església, escampada pertot arreu del món fins als límits de la terra, va rebre dels Apòstols i de 
llurs deixebles la fe en un Déu, Pare totpoderós, que ha fet el cel, la terra i el mar, i tot allò que es mou en 
aquests llocs, en Jesucrist, Fill de Déu, encarnat per la nostra salvació, i en l’Esperit Sant, que per mitjà 
dels profetes predicà el que Déu tenia disposat, la vinguda del Fill de Déu, la seva encarnació en el si 
de la Verge, la passió i la resurrecció d’entre els morts, l’ascensió corporal del nostre estimat Senyor 
Jesucrist al cel, la seva segona vinguda des del cel, on ara és en la glòria del Pare, a fi d’unir en Crist 
totes les coses i ressuscitar tot el llinatge humà, perquè davant de Crist Jesús, Senyor, rei i salvador 
nostre, amb beneplàcit del Pare invisible, tothom doblegui el genoll, al cel, a la terra i sota la terra, i tots 
els llavis el reconeguin, i Crist ho judiqui tot amb justícia.

»Des que va rebre aquesta predicació i aquesta fe tal com l’hem explicada, l’Església, escampada 
ja per tot el món, la custodia amb diligència, com si visqués en una sola casa; i, semblantment, creu 
tot això, com si tingués una sola ànima i un sol cor, i, consegüentment, ho predica, ho ensenya i ho 
transmet com posseint una sola boca. Perquè encara que en el món es parlin moltes llengües, la força 
de la tradició és única i idèntica.

»Perquè les Esglésies fundades a la Germània no creuen pas, ni transmeten, una fe diferent, ni 
tampoc les d’Hispània, ni les dels Celtes, ni les d’Orient, ni les d’Egipte, ni les de Líbia, ni les que han 
estat fundades on sigui del món, sinó que, així com el sol, criatura de Déu, és únic i és el mateix per 
a tot el món, també la predicació de la veritat lluu pertot arreu i il·lumina tots els homes que volen 
arribar a conèixer-la.

»I ni aquell molt eloqüent, entre els qui governen les Esglésies, us dirà res divers de tot allò (perquè 
ningú és més que el mestre), ni el qui no és tan eloqüent disminuirà en res la tradició. Perquè essent la fe 
una i la mateixa, ni aquell que en sap dir moltes coses l’eixampla, ni el qui en diu poques la disminueix».

«La Trinitat (Trac...4, 6)»
«Ningú no pot conèixer el Pare si el Verb de Déu, que és el Fill, no l’hi revela; ningú no pot conèixer 

el Fill sense el beneplàcit del Pare. El Fill acompleix el beneplàcit del Pare: el Pare envia, el Fill és 
enviat i ve. I el Pare, que en relació a nosaltres és invisible i indeterminable, és conegut pel seu Verb, 
el qual, a més, tot i que el Pare és inenarrable, ens l’explica. Per altra part, només el Pare coneix el seu 
Verb; que les dues coses són així, ens ho manifesta el Senyor. És per això que el Fill en manifestar-
se’ns ens revela el coneixement del Pare, perquè el coneixement del Pare és la manifestació del Fill, ja 
que totes les coses són manifestades pel Verb.

»I el Pare revelà el Fill per manifestar-se a tots els homes per ell i per acollir, amb tota justícia, en 
la incorrupció i en el refrigeri eterns, els qui creuen. Creure en Déu és fer la seva voluntat.

Aleshores, amb la creació el Verb revela que Déu és el creador, amb el món declara que el Senyor 
és el creador del món, amb els éssers declara qui els ha fet, i per mitjà del Fill declara el Pare que 
l’ha engendrat. D’això en parla, certament, tothom però no tothom ho creu així. Encara que el Verb 
per mitjà de la Llei i dels profetes es predicava a si mateix i predicava també el Pare, tot el poble va 
sentir-lo igualment, però no tothom va creure en ell. I per mitjà del mateix Verb, fet visible i palpable, 
es mostrava el Pare, encara que no tots creien en ell. Però tots van veure en el Fill el Pare, perquè el 
Pare del Fill és invisible, però el Fill del Pare és visible.

»El Fill, que és administrador de totes les coses del Pare, ho acompleix tot des del principi fins al 
final, i sense ell ningú no pot conèixer Déu. Perquè el Fill és coneixement del Pare: però el coneixement 
del Fill és en el Pare, i ha estat revelat pel Fill; d’aquí ve que el Senyor digués: Fora del Pare, ningú no 
coneix veritablement el Fill; igualment ningú no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui 
el Fill el vol revelar. “El vol revelar” no es refereix solament al futur com si el Verb comencés a revelar 
en l’instant que va néixer de Maria, sinó en general a tots els temps. Perquè ja al principi el Fill va 
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assistir el seu Engendrador i revela el Pare a tots els qui vol, quan ho vol i com ho vol el Pare, i per 
això en tot i per damunt de tot hi ha un sol Déu Pare, un sol Verb, el Fill i un sol Esperit; i hi ha només 
una salvació pels qui creuen en la Trinitat».

«Redempció i resurrecció de Crist (Tract... 3, 19-20)»
El Verb de Déu es féu home i el qui és el Fill de Déu es féu fill de l’home perquè l’home, unit al 

Verb de Déu i adonant-se de la seva adopció, esdevingui fill de Déu.
«Perquè no hauríem pogut percebre la incorrupció i la immortalitat si no haguéssim estat units a la 

incorrupció i a la immortalitat. Però, ¿com hauríem pogut ser units a la incorrupció i a la immortalitat, 
si abans la incorrupció i la immortalitat no s’haguessin convertit en el que som nosaltres, perquè la 
incorrupció fos separada de la corruptibilitat i la immortalitat de la mortalitat, i poguéssim percebre 
així l’adopció de fills?

»Aquest Fill de Déu i Senyor nostre, Verb subsistent del Pare i Fill de l’home perquè havia nascut 
de Maria (la qual tenia el llinatge dels homes perquè, ella mateixa, era humana) humanament tingué 
una generació i fou fill de l’home.

»D’aquí ve que el Senyor ens donés un senyal en les profunditats i després un altre en les altures, 
senyal que l’home no havia demanat, perquè no s’esperava que una verge quedés encinta sense 
perdre la virginitat, que pogués tenir en tals condicions un fill, que aquest fill fos Déu-amb-nosaltres 
i que davallés a les pregoneses de la terra per cercar-hi l’ovella perduda (la qual era la seva mateixa 
plasmació) i pugés a les altures per oferir i recomanar al Pare l’home que havia estat trobat, tot fent 
aquell fill, en si mateix, les primícies de la resurrecció de l’home: perquè així com el cap va ressuscitar 
d’entre els morts, igualment el cos restant (el de tot home que es troba en la vida, acomplert el temps 
d’aquella condemnació deguda a la desobediència) ressuscités travat per juntures i lligams i confirmat 
pel creixement en Déu que té cadascun dels membres, que posseeixen en aquest cos una posició 
pròpia i escaient. A la casa del Pare hi ha moltes estances perquè són molts els membres del seu cos.

»Déu va ser ben magnànim quan l’home va fallar: va preveure donar-li aquella victòria que tenim pel 
Verb. Perquè, quan la força actuava en la feblesa, mostrava la benignitat de Déu i el seu magnífic poder.  

»Déu és la glòria de l’home, però l’home és receptacle de l’operació de Déu, de tota la seva saviesa 
i el seu poder.

»Tal com un metge s’acredita als malalts, no altrament Déu es manifesta als homes. Per això diu sant 
Pau: Déu ha deixat uns i altres captius de la desobediència, per compadir-se finalment de tots. Va dir-ho 
de l’home que, després de desobeir Déu i de ser expulsat de la immortalitat, des d’aquesta condició va 
obtenir misericòrdia i va rebre, per mitjà del Fill de Déu, l’adopció que Déu ens proporciona.

»Perquè el Fill de Déu té, sense envanir-se’n ni prear-se’n, la glòria veritable, tant de part de les 
coses creades com de part de qui va crear-les, que és Déu, més potent que no cap altra cosa; ell va fer 
que totes les coses existissin. El qui està en el seu amor, en acció de gràcies i subjecte a ell, rebrà d’ell 
més gran glòria, en traurà també el profit de tornar-se semblant a aquell que va morir per ell.

»Em refereixo a Crist; també ell fou enviat en una carn com la dels homes pecadors per a condemnar 
el pecat i llançar-lo, com a ja condemnat, fora de la carn; l’home fou estimulat per Crist a tornar-se 
semblant a ell, fou assignat a Déu com a imitador d’ell; a l‘home, li fou imposada la regla paterna de 
veure Déu i de copsar el Pare per mitjà de la pròpia donació. El Verb de Déu habità en l’home i fou 
fet Fill de l’home per habituar l’home a percebre Déu i Déu a viure en l’home, tot segons el beneplàcit 
del Pare.

»Per això el mateix Senyor ens ha donat un signe de salvació que és l’Emmanuel (Déu-és-amb-
nosaltres), nascut de la Verge, perquè era el mateix Senyor el qui salvava aquells que no podien salvar-
se per ells mateixos.
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»D’aquí ve que sant Pau digués, tot anunciant la feblesa de l’home: Sé que no hi ha res de bo que 
habiti en la meva carn; volia dir que el bé de la nostra salvació no prové de nosaltres, sinó de Déu; 
i en un altre lloc diu: Home desgraciat, ¿qui m’alliberarà d’aquest cos de mort? D’això en dedueix 
l’alliberador: la gràcia de nostre Senyor Jesucrist.

És el mateix que diu Isaïes: Enrobustiu les mans que es deixen caure, afermeu els genolls que no 
s’aguanten. Digueu als cors alarmats: Sigueu valents, no tingueu por! Aquí teniu el vostre Déu que ve 
per fer justícia; la paga de Déu és aquí, és ell mateix qui us ve a salvar; això és perquè, la salvació, la 
tinguérem no per nosaltres mateixos, sinó per l’ajuda de Déu».

«La missió de l’Esperit Sant (Tract... 3, 17)»
El Senyor, tot donant als seus deixebles la potestat de fer renéixer els homes en Déu, els deia: Aneu 

a convertir tots els pobles, bategeu-los en nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
«Va prometre per mitjà dels profetes que ell infondria l’Esperit, en els últims temps, als seus 

servents i a les seves serventes, perquè profetitzessin; i per això el Sant Esperit va davallar cap al 
Fill de Déu, fet també Fill de l’home; junt amb ell va acostumar-se a habitar entre el llinatge humà, 
a reposar en els homes i a viure en les criatures de Déu, que som nosaltres; l’Esperit féu efectiva en 
nosaltres la voluntat del Pare i ens renovà de l’home vell a la novetat de Crist.

L’evangelista Lluc afirma que l’Esperit sant, després de l’ascensió del Senyor, davallà sobre els 
deixebles el dia de Pentecosta, amb potestat damunt de tots els pobles per fer-los entrar a la vida i a 
la revelació del Nou Testament. Per això els deixebles van entonar en totes les llengües un himne al 
Senyor; l’Esperit Sant aplegava en unitat les races més separades i oferia al Pare les primícies de tots 
els pobles.

»D’aquí ve que el Senyor prometés que ens enviaria el Defensor, el qual ens faria aptes per a 
Déu. Tal com de la farina eixuta no se’n pot fer una massa única ni un sol pa si no s’hi tira aigua, 
tampoc nosaltres, que formem una multiplicitat, no podríem convertir-nos en una sola cosa en Crist 
sense aquella aigua que ve del cel. I tal com la terra àrida no pot llevar fruit si no és regada, tampoc 
nosaltres, que abans érem com un tronc ressec, no hauríem donat fruits de vida si no haguéssim acollit 
voluntàriament la pluja que ve de dalt.

»Els nostres cossos van rebre per mitjà del bany del baptisme aquella unitat que porta la incorrupció: 
les nostres ànimes l’han rebuda per mitjà de l’Esperit.

»L’Esperit de Déu, que davallà sobre el Senyor, és Esperit de saviesa i d’enteniment, Esperit de 
consell i de valentia, Esperit de coneixement i de pietat, Esperit de reverència envers el Senyor. Aquest 
Esperit mateix és donat per segona vegada a l’Església, quan el Pare envià des del cel a tota a terra 
el Defensor, llavor que el diable queia del cel com un llamp. Per la qual cosa necessitem la rosada 
de Déu per no cremar-nos i no resultar infructuosos, i també perquè on tenim l’acusador tinguem 
l’intercessor. El Senyor encomana a l’Esperit Sant l’home, criatura, seva, que havia caigut en mans 
de lladres, del qual s’havia compadit ell mateix, li havia embenat les ferides, havia abonat dos denaris 
regis. Així, si per mitjà de l’Esperit rebem la imatge i l’encuny del Pare i  del Fill, farem fructificar el 
denari que ens ha estat deixat a crèdit, i redituarà per al Senyor».

«L’Antic Testament (Tract. 4, 14...)»
«Déu, per la seva munificència, plasmà ja al principi l’home, i, per salvar-lo, va escollir els 

patriarques; configurava ja d’avançada el poble, tot ensenyant els indòcils a seguir el Senyor. Va 
establir profetes sobre la terra per habituar l’home a portar l’Esperit Sant i a tenir comunió amb Déu, 
el qual, certament, no necessitava de res, però oferí la seva companyonia als qui el necessitaven; com 
si fos un arquitecte, delineava la salvació en favor dels qui el complaïen: ell mateix conduïa els qui, 
a Egipte, no hi veien, i va promulgar una legislació oportuna per als rebels en el desert; forní d’un 
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heretatge escaient als qui van arribar a la terra bona, i preparà el banquet amb el vedell gras i el vestit 
nou als qui retornaren al Pare. Així disposava de moltes maneres el gènere humà per a consonar amb 
la simfonia de la salvació.

»Per això a l’Apocalipsi, sant Joan diu: La seva veu era com el bramul de les onades. Perquè moltes 
són les aigües de l’Esperit de Déu, ja que el Pare és ric i gran. I la Paraula, en passar per tots els homes, 
va ser generosament útil als qui s’hi van subjectar, i els va prescriure una llei congruent i apta per a 
qualsevol situació.

»Així va establir per al seu poble la construcció del tabernacle, l’edificació del temple, l’elecció dels 
levites, els sacrificis i les ofrenes, les purificacions i tots els altres actes del culte, segons la Llei.

»Déu no necessitava res de tot això, perquè posseeix tots els béns, i tenia ja en ell mateix, abans que 
Moisès existís, el perfum d’una bona olor, la flaire de sentors agradables. Però va ensenyar al poble, 
que fàcilment tornava als ídols, a perseverar amb el Senyor i a servir-lo; amb coses secundàries atenyia 
les principals, és a dir, per mitjà de figures arribava a les veritats, per mitjà de coses transitòries 
arribava a les eternes, per mitjà de coses corporals atenyia les espirituals, per mitjà de les coses de la 
terra s’enlairava fins a les del cel, tal com fou dit a Moisès: Mira de fer-ho tot igual al model que has vist 
estant a la muntanya.

»El poble, durant quaranta dies, va aprendre a retenir les paraules de Déu, els signes del cel, les 
imatges espirituals i la prefiguració de les coses futures, tal com va dir sant Pau: Bevien d’una roca 
espiritual que els acompanyava i aquesta roca significava el Crist; i va afegir: Tot això que els succeïa era 
un exemple, i va ser escrit per advertir-nos, ja que els segles passats s’encaminaven cap als temps que vivim.

Fou, doncs, per mitjà de figures que els israelites van aprendre el temor de Déu i la perseverança 
en el seu servei. Per a ells la Llei era un aprenentatge i una profecia de les coses que havien de succeir.

«Escatologia (Tract... 4, 20)»
«Hi ha un sol Déu, que amb la seva paraula i amb la seva saviesa ho creà i ho conjuminà tot.
»I aquesta Paraula d’ell és nostre Senyor Jesucrist, que no fa pas massa temps va fer-se home entre 

els homes per unir el final i el principi, és a dir, l’home i Déu.
»Per això els profetes assumiren d’aquesta mateixa Paraula el carisma profètic i proclamaren, ja 

abans que ocorregués, l’adveniment del Verb en la carn, pel qual es realitzà la unió, la comunió de 
Déu i l’home segons el beneplàcit del Pare. Ja al principi els seus mots havien indicat que Déu seria 
vist pels homes, que conviuria amb ells i que habitaria en els qui són plasmació seva, perquè volia 
salvar-los i fer-se’ls perceptible. Desitjava treure’ns de les mans dels qui ens volen mal, és a dir, de tot 
esperit de desobediència; anhelava possibilitar-nos que l’adoressin amb santedat i amb justícia tota la 
vida; així l’home s’enllaçaria amb l’Esperit de Déu i avançaria envers la glòria del Pare.

Els profetes indicaren que els homes veuran Déu, tal com diu el Senyor: Feliços els nets de cor: són 
ells els qui veuran Déu.

»Però a causa de la grandesa d’ell i de la seva glòria inenarrable ningú no veurà Déu i viurà, ja 
que el Pare no ocupa espai; ara que la seva tendresa, el seu amor als homes i la seva omnipotència 
fan possible als qui l’estimen àdhuc la visió de Déu, cosa que ja van predir els profetes: Les coses 
impossibles per als homes són possibles per a Déu.

»L’home per si mateix no veurà Déu, però Déu, quan ho vulgui, serà vist pels homes; ho serà 
per aquells que ell vulgui, quan ho vulgui i com ho vulgui, perquè Déu és omnipotent. Primer fou 
contemplat profèticament per mitjà de l’Esperit, després fou vist en el Fill per l’adopció, i serà percebut 
en el cel com a Pare, quan l’Esperit haurà reparat l’home de cara al Fill de Déu, el Fill l’haurà conduït 
al Pare, i el Pare li haurà concedit la incorrupció i la vida eterna, que és conseqüència de la visió de 
Déu per aquells que el contemplen.
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»Perquè, així com els qui veuen una llum estan dins d’ella i participen de la seva resplendor, els 
qui contemplen Déu estan ja dins de Déu i participen de la seva resplendor. La resplendor de Déu fa 
viure, i, per tant, els qui veuen Déu participen de la vida de Déu».

Eva i Maria (Tract... 5, 19)
«El Senyor acudí palesament a allò que era seu; el sostenia la seva mateixa creació, que era 

sostinguda per ell. Per mitjà de l’obediència en l’arbre de la creu esmenà la primera desobediència, 
ocorreguda també en un arbre, i aquell engany que seduí malignament la verge Eva, destinada al seu 
home, fou anihilat per la veritat, quan un àngel donà el missatge joiós a Maria, promesa ja també a 
un home.

»Perquè, així com Eva fou enganyada per la paraula diabòlica, que la féu fugir de Déu i transgredir 
la seva paraula, Maria, en canvi, va rebre el missatge joiós de la paraula angèlica, que la feia mare de 
Déu, i la va creure. Eva, doncs, fou seduïda i desobeí Déu; Maria fou convençuda de creure’l; així la 
verge Maria esdevingué consol de la verge Eva.

»Déu, doncs, va recapitular-ho tot envers ell; provocà la guerra contra el nostre enemic i va 
assumir-la; triomfà d’aquell que en el principi ens havia esclavitzat i va esclafar-li el cap; ho té el llibre 
del Gènesi, quan Déu diu a la serp: Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d’ella. Ell 
t’atacarà el cap, i tu l’atacaràs al taló.

»Del qui havia de néixer de la dona Verge, segons la similitud d’Adam, es profetitzava que esclafaria 
el cap de la serp, i aquesta és la descendència de la qual diu l’Apòstol en la carta als cristians de 
Gal·làcia: La llei del fets fou establerta fins que arribés la descendència a la qual era destinada la promesa.

»Però ho palesa encara més nítidament la mateixa epístola quan diu: Mes quan el temps arribà a 
la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona. Perquè l’enemic no hauria estat vençut amb 
justícia si el qui el vencé no hagués estat un home nascut de dona. Fou per mitjà d’ella que l’enemic, 
al principi, vencé l’home, del qual s’havia constituït adversari.

»D’aquí ve que el Senyor reconegui de si mateix que és Fill de l’home, i que assumeixi d’idèntica 
manera aquell home principal del qui esdevingué la plasmació feta segons la dona, perquè així com 
el nostre llinatge s’enfonsà fins a la mort per culpa de l’home vençut, així també pugem fins a la vida 
per la força d’un home victoriós».

«L’Església (Tract... 4, 18)»
«L’oblació de l’Església, que el Senyor va manar que fos oferta per tot el món, és tinguda per 

sacrifici davant de Déu i li és acceptable no pas perquè Déu necessiti el nostre sacrifici, sinó perquè 
el qui l’ofereix és glorificat, ell mateix, en allò que ofereix, si el seu do és acceptat. Si fem un do al 
rei, amb això li demostrem honor i afecte. El Senyor va voler que li ho oferíssim amb tota simplicitat 
i innocència, i va predicar-nos, dient: Ni que et trobis ja a l’altar, a punt de presentar l’ofrena, si allà et 
recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena, i vés primer a fer les 
paus amb el teu germà. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. Cal, doncs, que oferim a Déu les 
primícies de la seva criatura, tal com va prescriure Moisès: Que ningú no vingui amb les mans buides a 
la presència del Senyor. Perquè, en la nostra acció de gràcies a Déu, li esdevenim agradables i dignes 
de ser honorats per ell.

»I no es rebutja cap mena d’oblació, perquè si ja abans n’hi havia, també n’hi ha ara: sacrificis en el 
poble, sacrificis en l’Església. Però s’ha canviat la qualitat de l’ofrena, ja que és oferta, no per servents, 
sinó per homes lliures. Només hi ha un únic Senyor; la característica pròpia de l’oblació dels servents, 
i també de la dels homes lliures, és que les oblacions són indici de llibertat. En Déu no hi ha res inútil, 
res que no tingui sentit, res amb què no es pugui argumentar. Per això els antics li consagraven delmes 
dels seus béns, però els qui van rebre la llibertat destinen tot el que tenen al servei del Senyor; ho 
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donen lliurement i amb joia, i no són pas coses petites. És perquè n’esperen de més grans: la vídua i 
el pobre tiren el que tindrien per viure a la safata de Déu.

»També nosaltres hem de fer una oblació a Déu, perquè ell, que ens ha creat, ens trobi agradables 
en tot, en paraules pures, en fe sense farses, en esperança ferma, en amor fervent: hem d’oferir a Déu 
les primícies d’aquelles criatures que són seves. Una oblació així, només l’Església la pot oferir pura 
al seu creador: la hi ofereix amb acció de gràcies d’allò mateix que ell ha creat.

«L’Eucaristia (Tract... 5, 2)»
»Li oferim coses que ja són d’ell, i prediquem, d’acord amb això, comunió i unitat: creiem en la 

resurrecció de la carn, creiem en el nostre esperit. Així com el pa d’aquesta terra rep la invocació de 
Déu i aleshores ja no és un pa qualsevol, sinó una Eucaristia que té elements de la terra i elements 
del cel, així mateix els nostres cossos quan reben l’Eucaristia ja no són corruptibles, perquè tenen 
l’esperança de la resurrecció».

«Si l’home no se salva, ni el Senyor no ens va redimir amb la seva sang, ni el calze de l’eucaristia 
no és una comunió amb la seva sang, ni el pa que partim no és una comunió amb el seu cos. Perquè la 
sang no pot ser sinó la de les venes i de la carn i de tota la resta de la substància corporal, en la qual el 
Verb es va fer home. Així el Verb de Déu ens va redimir amb la seva sang, tal com diu el seu Apòstol: 
En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang. Les nostres culpes han estat perdonades.

»I atès que nosaltres som membres seus i ens nodrim de coses creades, Ell mateix ens dóna les 
coses creades, tot fent aixecar el sol o caure la pluja segons la seva voluntat; i Ell ha declarat que el 
calze, que és criatura, és la seva pròpia sang, per la qual s’enforteix la nostra; i ha proclamat que el pa, 
que és criatura, és el seu propi cos, pel qual s’enforteixen els nostres.

»Si, doncs, el calze que ha estat mesclat i el pa que ha estat pastat reben la paraula de Déu i es 
converteixen en l’eucaristia, és a dir, en el cos i en la sang de Crist, i si per això es fortifica i es referma 
la substància de la nostra carn, ¿com poden pretendre alguns que la carn és incapaç de rebre el do de 
Déu que és la vida eterna, quan aquesta vida és nodrida per la sang i pel cos de Crist i és membre d’ell?

»Ho diu el benaurat Apòstol en la seva carta als cristians d’Efes: Som membres del seu cos, de la 
seva carn i dels seus ossos. Això no ho ha dit d’un home espiritual i invisible, perquè els esperits no tenen 
carn i ossos, sinó que parla de l’organisme autènticament humà, compost de nervis i d’ossos, compost 
de carn; és aquest organisme mateix que és nodrit del calze que és la sang de Crist i enfortit pel pa 
que és el seu cos.

Naturalment el cep que ha estat colgat a terra, dóna fruit quan n’és temps, i el gra de blat, després 
d’haver caigut a terra, si s’hi podreix, torna a sortir multiplicat per l’Esperit de Déu que sosté totes 
les coses. Les quals coses, després, pel saber de l’home, el serveixen, quan reben la paraula de Déu, 
es converteixen en l’eucaristia, que és el cos i la sang de Crist. Igualment els nostres cossos, que són 
nodrits per aquesta eucaristia, després d’haver estat colgats a la terra i d’haver-s’hi podrit, ressuscitaran 
en el seu temps, quan el Verb de Déu els recompensarà amb la resurrecció per a glòria de Déu Pare, 
perquè el Verb proporcionarà la immortalitat a això que és mortal i pagarà amb la incorruptibilitat 
el que és corruptible, perquè el poder de Déu ressalta més, com més febles són les nostres forces».

«Amor sí! No ofrena de víctimes (Tract... 4, 17)»
«Déu no volia sacrificis i holocaustos, el que volia era fe, obediència i justícia que salvessin els 

homes. És el que Déu deia per mitjà del profeta Osees, tot ensenyant als homes la seva voluntat: El 
que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes, coneixement del Senyor, i no holocaustos. Nostre Senyor 
ensenyava el mateix quan deia: Si haguéssiu entès què volen dir aquelles paraules: «El que jo vull és amor, 
i no ofrena de víctimes», no hauríeu condemnat uns homes que no tenen culpa; amb això declarava que 
els profetes havien dit la veritat i retreia a aquells homes que havien estat necis culpablement.
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»Fent-ho com a consell donat als seus deixebles, que oferissin primícies a Déu de les criatures d’aquest 
món, no perquè a Déu li manqui res, sinó per a què ells mateixos no resultin infructuosos o ingrats, agafà 
el pa, que és cosa creada, donà gràcies i va dir: Això és el meu cos. Igualment féu amb el calze: allò que 
entre nosaltres és vi declarà que era la seva sang, i així ens ensenyà l’oblació del Nou Testament.

»L’Església va rebre aquesta oblació comunicada pels Apòstols i l’ofereix per tot el món a Déu, 
que és qui ens dóna aliments, com a primícies dels dons d’ell en el Nou Testament. D’aquesta oblació, 
un dels dotze profetes, Malaquies, havia profetitzat: Tant se me’n dóna de vosaltres, diu el Senyor de 
l’univers, no acceptar res de tot això que em presenteu. D’orient a occident, els pobles estrangers coneixen 
la grandesa del meu nom i pertot arreu m’ofereixen un sacrifici i una oblació pura, perquè els pobles 
estrangers coneixen la grandesa del meu nom, diu el Senyor de l’univers. Amb aquestes paraules significà 
clarament que el poble de l’Antic Testament cessà d’oferir a Déu, però també que pertot arreu li serà 
ofert un sacrifici pur, i que el seu nom serà glorificat entre els pagans.

»¿Potser hi ha un altre nom que sigui glorificat entre els pobles que no sigui el del Senyor nostre, 
pel qui també és glorificat el Pare, i serà glorificat l’home? I atès que és el nom del seu mateix Fill, i 
aquest fou fet home pel Pare, aleshores el nom del Fill és com el del Pare. No altrament de com si un 
rei en persona pinta la imatge del seu fill pot dir que aquella imatge és seva per dues raons, perquè és 
la imatge del seu fill i perquè l’ha pintada ell, així igualment el nom de Jesucrist, que és glorificat arreu 
del món en l’Església, el Pare declara que és seu, tant perquè és el del seu Fill com perquè ha estat ell 
mateix el qui l’ha escrit i l’ha donat als homes com a salvació d’ells.

»Aleshores, ja que el nom del Fill és propi del Pare, i l’Església ofereix el seu sacrifici a Déu 
omnipotent per mitjà de Jesucrist, per aquestes dues raons va dir bé el profeta: Coneixen la grandesa 
del meu nom i pertot arreu m’ofereixen un sacrifici i una oblació pura. I sant Joan diu, en el llibre de 
l’Apocalipsi, que l’encens és l’oració dels sants».

«Amistat amb Déu i aliança amb el Senyor (Tract... 4, 13-14)»
«Nostre Senyor Jesucrist, Paraula de Déu, primerament ens mou a ser servidors de Déu; després, 

de servidors ens fa amics, tal com ell mateix diu als seus deixebles: Ja no us dic servents, perquè el 
servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit 
del meu Pare. L’amistat amb Déu dóna la immortalitat a aquells que l’accepten.

»Al principi, si Déu va modelar l’home, no fou pas perquè el necessités; va fer-ho per posseir algú 
a qui concedir els seus beneficis. Perquè no ja només abans d’Adam, sinó abans de tota la creació, 
la Paraula glorificava el Pare, tot restant en ell; també el Pare glorificava la Paraula segona diu ella 
mateixa: Ara glorifiqueu-me també vós, Pare, al costat vostre, amb aquella glòria que ja hi tenia abans 
que el món existís.

»No fou tampoc per fretura dels nostres serveis que el Senyor ens manà que el seguíssim; fou 
perquè volia salvar-nos. Sí, seguir el Salvador és participar de la salvació, no altrament de com seguir 
la llum és participar de la llum.

»Déu demana als homes que el serveixin perquè és bo i misericordiós i afavoreix els qui romanen 
en el seu servei. Déu no necessita res; l’home, en canvi, necessita la unió amb Déu.

»La glòria de l’home consisteix a romandre i perseverar en el servei de Déu. Per això el Senyor 
digué als seus deixebles: No sou vosaltres els qui m’heu escollit; sóc jo que us he escollit. Indicava així 
que els deixebles, pel fet de seguir-lo, no el glorificaven, sinó que era Déu Pare que els glorificava 
perquè seguien el seu Fill. I deia encara: Vull que estiguin amb mi allà on jo estic, i vegin la meva glòria.

»Moisès, en el llibre del Deuteronomi, diu al poble: El Senyor, el nostre Déu, va concloure una 
Aliança amb vosaltres a l’Horeb. No va concloure aquesta Aliança amb els nostres pares, sinó amb 
vosaltres.

LES PRIMERES HERETGIES I SANT IRENEU
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I, per què no va concloure l’Aliança amb els pares? Perquè la Llei no ha estat promulgada per al 
just. I els vostres pares eren justos, tenien gravat en llurs cors i en llurs esperits la força del Decàleg, 
estimaven Déu, que els havia creats, i s’apartaven de ser injustos amb el proïsme. Per això no els calia 
una Escriptura que els advertís, perquè ja tenien en ells mateixos la Llei de la justícia.

»Però quan, en el país d’Egipte, els israelites oblidaren la justícia i l’amor a Déu, que en ells 
s’extingiren, Déu, per la seva gran bondat, no veié altra solució que manifestar-se al seu poble de 
paraula.

»I, amb la seva força, va fer sortir d’Egipte els israelites perquè tornessin a ser-li fidels i el seguissin. 
Va increpar els desobedients perquè no menyspreessin el que Déu havia fet per ells.

»Déu va nodrir el seu poble amb el mannà, perquè acceptés també l’aliment espiritual, tal com 
ho diu Moisès en el Deuteronomi: T’alimentà, amb el mannà, que ni tu ni els teus pares no coneixíeu, 
perquè aprenguessis que l’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

»Va manar al poble l’amor a Déu i la justícia envers els germans, perquè així l’home no obrés 
injustament ni indignament davant de Déu; per mitjà del Decàleg, va disposar-lo per a l’amor de Déu 
i per a la concòrdia amb el proïsme. Tot això era profitós només a l’home, perquè Déu no necessita 
res de l’home.

»Tot això convertia l’home en gloriós, perquè l’omplia del que li mancava, és a dir, de l’amistat amb 
Déu, però a Déu no li prestava res, perquè Déu no necessita de l’amor de l’home.

»Però a l’home li mancava la glòria de Déu, de la qual no podia participar si no era servint Déu 
fidelment; per això Moisès va dir encara al poble: “Escull la vida per a tu i per a la teva descendència. 
Estima el Senyor, el teu Déu, obeeix-lo, sigues-li fidel, i en ell trobaràs la vida; ell allargarà els teus anys”.

»I per a disposar l’home a aquesta vida, Déu va dir personalment i per igual a tots les paraules del 
Decàleg, les quals encara queden entre nosaltres i, per l’encarnació del Senyor, no són derogades, 
sinó portades per ell mateix a la perfecció.

»En canvi, va donar al poble per mitjà de Moisès els preceptes de com havien de servir Déu els 
israelites; preceptes escaients per ensenyar-los o reprendre’ls tal com afirma el mateix Moisès: Déu va 
manar-me aleshores que us ensenyés la justícia i el judici.

»Per això, tot allò que era signe d’esclavatge i profecia fou abolit amb la nova Aliança de la llibertat. 
En canvi, Déu va augmentar i eixamplar aquells preceptes que són conformes a la naturalesa humana, 
dignes d’homes lliures i aptes per a tothom. Se’ns va donar generosament el coneixement del Pare 
amb l’adopció de fills, la possibilitat d’estimar-lo amb tot el cor i la gràcia de seguir el Verb amb plena 
fidelitat».

«Glòria de Déu (Tract... 4, 20)»
«La glòria de Déu ens vivifica: en conseqüència, reben la vida els qui veuen Déu. I per això Déu, 

que és impalpable, incomprensible i invisible, es lliura als homes visible, comprensible i palpable, per 
vivificar els qui el perceben i el veuen. Perquè és impossible viure sense vida, però la vida ens ve de la 
participació de Déu; participar de Déu equival a veure’l i a fruir de la seva benignitat.

»Per consegüent, els homes veuran Déu i viuran, i la visió els farà immortals i arribaran a Déu; la 
qual cosa, com he dit abans, es manifestava en figura per mitjà dels profetes: Déu serà vist pels homes 
que porten el seu Esperit i esperen sempre la seva vinguda. Tal com diu Moisès en el Deuteronomi: 
En aquest dia hem vist com Déu parlava a l’home i aquest podia restar en vida.

»Qui és i com és aquell que ho fa tot en totes les coses? És invisible i inenarrable per totes les coses 
que ell ha fet, però no és un desconegut, perquè totes elles aprenen per mitjà de la Paraula que hi ha 
un sol Déu Pare que ho conté tot i que dóna l’existència a les coses, tal com ha estat escrit a l’Evangeli: 
Déu, ningú no l’ha vist mai. Déu Fill Únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.
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»O sigui, que el qui ja inicialment ens explicà el Pare és el Fill, perquè ja des del principi és amb 
el Pare; el Fill mostrà en el temps oportú al llinatge humà, i per utilitat dels homes,  les visions 
profètiques, la varietat de carismes i de ministeris i la glorificació del Pare: on hi ha conseqüència hi 
ha harmonia, on hi ha harmonia hi ha oportunitat, on hi ha oportunitat hi ha utilitat.

»I per això el Verb ha estat fet dispensador de la gràcia del Pare a utilitat dels homes, a favor dels 
quals disposà tantes coses: mostrà Déu als homes i presentà l’home a Déu; custodià certament la 
invisibilitat del Pare per evitar que l’home es tornés un menyspreador de Déu i sempre tingués una 
cosa vers la qual progressar, però ensems mostrà visiblement Déu als homes de moltes maneres per 
evitar que l’home s’extingís si s’allunyava de Déu; l’home que viu és glòria de Déu, la vida de l’home 
és la visió de Déu. Si ja la revelació de Déu per mitjà de figures dóna vida als qui viuen a la terra, molt 
més la revelació del Pare feta per la seva Paraula dóna vida als qui veuen Déu».

LES PRIMERES HERETGIES I SANT IRENEU



Alexandria. Restes d’un teatre romà.
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La Didaskaleion d’Alexandria
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L’escola catequètica d’Alexandria

Sempre que es dóna teologia, al seu voltant òbviament hi ha uns conceptes religiosos. Ben bé 
es pot afirmar que qualsevol noció relativa a Déu porta en el seu nucli un pensament teològic. Així 
succeeix en la teologia cristiana derivada de la reflexió sobre Déu i del dipòsit de la fe, ella neix de la 
Sagrada Escriptura i de la Tradició, és a dir de la mateixa Revelació.

És impossible fixar l’inici cronològic de la teologia cristiana, però no hi ha dubte que la reacció 
a les teories gnòstiques i les posteriors polèmiques trinitàries i cristològiques provocaren un procés 
que portaria a formular els elements doctrinals amb una singular simbiosi amb la fe professada pels 
cristians dels primers segles.

Cap a finals del segle II i principis del segle III es fa sentir, per sobre de les finalitats apologètiques 
i el revulsiu antiherètic, la urgència d’oferir un estudi més sistemàtic i més científic de la Revelació. 
Així neixen els primers “mestres” i les primeres escoles. El bressol inicial d’aquests centres fou Orient, 
on el cristianisme havia assolit una major difusió: l’escola més cèlebre i per nosaltres més coneguda, 
fou l’alexandrina. La ciutat fundada per Alexandre Magne, ja en temps del seu primer sobirà Tolomeu 
I (323-285 a.C.) havia començat a gaudir d’un gran renom. Posseïa, ultra el famós museu, una gran 
biblioteca des d’on es donava impuls a un gran nombre d’activitats literàries i científiques. Allà es 
reuniren estudiosos de tot el món grec, i durant el període imperial de Roma, la gran ciutat egípcia 
no va perdre el seu prestigi arribant a ser la segona ciutat de l’Imperi i el centre comercial més 
important de tot el Mediterrani. A més, en tenir habitants de les més variades procedències de la conca 
mediterrània, esdevindria una síntesi riquíssima de civilització i d’activitat humana. Tots els corrents 
del pensament confluïen en l’interès d’explicar les teories religioses. Cal destacar especialment l’escola 
platònica, que estava –podríem dir— de moda  en aquell temps mentre el cristianisme ja s’havia difós 
per tots els estaments d’Egipte.

No hi ha notícies sobre l’origen de l’Església d’Alexandria. Eusebi, a la seva Història Eclesiàstica, 

dóna per suposat que el primer cop que es va predicar en aquesta ciutat va ser de la mà de l’evangelista 
Marc. Malgrat totes les suposicions, cal recordar que ja en temps anteriors al cristianisme, a Alexandria, 
hi havia una floreixent comunitat hebrea que va realitzar la versió bíblica dels “Setanta”, i també cal 
fer esment del gran savi Filó (nat l’any 30 a. C.) que intentà amb gran èxit interpretar la Bíblia de 
l’Antic Testament amb la filosofia grega.
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En aquest ambient tan favorable el pensament cristià va trobar cabuda, ja en el segle II, doncs 
la predisposició era molt bona per iniciar l’aprofundiment doctrinal en els enigmes o misteris de 
la fe. Alexandria té la glòria de poder presentar a tot el món cristià la primera escola catequètica i 
teològica: alguns dels grans noms més preeminents de la patrística oriental sorgiren d’aquest centre: 
Climent d’Alexandria, Orígenes, Dionís, Atanasi, Didem i Ciril.

Sabem que a l’inici del segle III l’Església estava ja notablement desenvolupada, però hi havia 
una greu dificultat en l’ordre del pensament: ¿seria més convenient seguir el pensament teològic 
judeocristià o, a la inversa, caldria assajar l’entesa del cristianisme amb la cultura hel·lènica? En el 
cas d’acceptar aquesta nova via es preguntaven si la tradició cultural hel·lènica es podria adaptar als 
continguts doctrinals del cristianisme. Òbviament el pas el van donar els grans pensadors de l’Església 
alexandrina, i ho van fer amb gran èxit! El primer doctor cristià alexandrí conegut per nosaltres fou 
Pantè, que possiblement era un jueu-cristià. Fou un autèntic mestre al qual poc li interessava deixar-
nos els escrits. El seu objectiu no era altre que tenir contacte intel·lectual amb els seus alumnes, i per 
això fundà l’escola denominada Didaskaleion. Climent d’Alexandria es relacionà ja amb Pantè vers 
l’any 180; primer n’esdevé el més fidel deixeble i després el seu gran col·laborador i successor (cap a 
l‘any 190).

De bell antuvi podem dir que els trets essencials de la nova escola d’Alexandria seran: una 
clara preferència per la doctrina o pensament platònic i una constant tendència a la interpretació 
al·legòrica de l’Antic Testament. Possiblement Pantè i Climent d’Alexandria no feren altra cosa que 
aplicar el mètode ja emprat per Filó, com ja hem exposat. Però cal reconèixer que els fundadors del 
Didaskaleion hagueren d’emprar el nou mètode per adaptar-se a la greu problemàtica d’oposar-se a 
l’heretgia gnòstica.

Observem que en un principi el Didaskaleion no era una escola oficial sota l’autoritat i control 
directe del bisbe; tanmateix després, en l’època d’Orígenes, es convertí clarament en escola episcopal.

També veiem en la nova escola una característica que la distingirà de les altres escoles que sorgiran 
posteriorment a Occident,  i és que els seus “mestres grecs” s’inclinen molt sovint a l’especulació 
teològica; són audaços, dúctils i rapidíssims en trobar una resposta brillant. A Occident, en canvi, les 
escoles resten més dogmàtiques, no tan exuberants, però, potser, més segures en el “Credo”.

Biografia de Climent d’Alexandria

Climent d’Alexandria nasqué probablement a Atenes vers l’any 150. Fill de pares pagans, fou molt 
ben format en l’aspecte literari i filosòfic. No sabem quan es convertí al cristianisme; tanmateix, ja 
havent abraçat la fe de l’Església viatjà per tota Itàlia, Palestina i Síria cercant els personatges que 
més excel·lien en llurs esglésies. Posteriorment, cap a l’any 190 visità Alexandria i allà conegué el gran 
Pantè, amb el que nasqué una profunda amistat. Climent s’integrà a l’escola alexandrina i quan el seu 
director morí, fou ell el nou cap.

La persecució de Septimi Sever (a. 202) el féu exiliar i es refugià a Cesarea de Capadòcia. Allí establí 
relacions amb el que esdevindria primer el seu deixeble i després bisbe de Jerusalem: Alexandre. 
Amb tota probabilitat Climent fou prevere. Segons es dedueix de la lectura d’una carta de l’esmentat 
Alexandre, bisbe de Jerusalem, a Orígenes. L’any 215 Climent era ja difunt.
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Obres de Climent d’Alexandria

S’han conservat tres obres de Climent d’Alexandria. Possiblement hi ha dispersa alguna homilia 
seva en la patrologia grega que caldria identificar.

L’obra més característica és el Pedagogus. La divisió de l’obra es concreta en tres llibres: el primer 
tracta de Crist com a diví pedagog, emmarcant-lo en la seva divina personalitat. El segon i tercer 
tracten dels ensenyaments de Jesús i de les normes de la vida vertaderament cristiana. Climent exposa 
magistralment el mètode emprat pel mateix Jesucrist com a diví pedagog. Cal dir –afirma Climent— 
que els neoconvertits han de procurar guarir-se de les passions anteriors per poder educar-se en la 
vida sana dels fills de Déu. El diví Educador condueix els nous cristians vers la bondat i la comprensió 
dels seus ensenyaments, plens d’amor i sensibilitat envers les virtuts teologals, sense oblidar la virtut 
de la justícia.

Gran part del Pedagogus està dedicada a l’exposició del que avui diríem “ètica cristiana”; una 
ètica certament convenient per saber com calia comportar-se en relació a una societat –com era 
la d’Alexandria— tan plena de disbauxes i d’injustícies. Tots els aspectes de la vida humana són 
considerats, tant el que es refereix a l’ordre domèstic, privat i social com a la vida conjugal.

El llibre Protrepticon és, com diu el subtítol que porta, una exhortació als grecs (pagans). Va dirigit 
a la intel·lectualitat (no cristiana) i és també una invitació a la conversió que presenta el mateix Logos 
(Jesús) com a vertadera llum de les ànimes, com aquell que distribueix entre les persones la saviesa. 
Tot el discurs d’aquest llibre neix a partir de les paraules pronunciades per sant Pau a l’areòpag 
d’Atenes. Es reconeix que en el pensament filosòfic pagà hi ha quelcom de veritat, però això no és 
més que una petita ombra de la realitat en comparació amb el Logos, l’única i autèntica veritat. Crist 
és el vertader sol. Si aquest manqués de la seva virtualitat, tot el món restaria en l’ombra. En aquest 
llibre s’observa un desig de defensar l’Església i la seva doctrina. Per tant, bé es podria incloure en 
el grup dels apologistes.

L’Stromata (tapissos) és un altre tractat, l’objectiu del qual és molt ampli, segons afirma el mateix 
Climent: «Vull reunir diversos arguments i temes en aquest llibre. Serà com un camp ple d’herbes que 
el mateix lector haurà d’estriar». És, doncs, com una miscel·lània. En tot el llibre s’observa l’intent 
de reconciliar el cristianisme amb la filosofia grega, cosa a la que molts cristians s’hi oposaven. Fou, 
doncs, mèrit de Climent oferir la possibilitat d’entesa entre aquests dos móns. També en tot el llibre 
hi ha un intent de demostrar que la vertadera gnosi no era la proposada pels heretges (Marció i altres 
dualistes), sinó l’acceptada per l’Església en la seva doctrina.

Entre les homilies de Climent cal fer esment d’una que té per títol «Sobre la salvació dels rics». És 
possible que aquest tema sorgís de les moltes preguntes que els neoconvertits es feien sobre què calia 
fer amb les riqueses davant les paraules tan taxatives de Jesús. Climent afirma que la riquesa per sí 
mateixa no és un mal, però sí ho és i molt gros «posar el cor en ella, ja que ens aparta del camí vers el 
diví mestre».

Pensament de Climent  d’Alexandria

Climent, com hem dit, vol reconciliar la vertadera filosofia amb el cristianisme. En primer lloc, cal 
dir que la filosofia ens pot preparar per a l’acceptació de les veritats de la fe i pot proporcionar una 
comprensió més gran de la doctrina cristiana un cop acceptada la fe.
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Climent intenta amb les seves obres que el “gnòstic” o savi cristià, ja amb la fe acceptada, s’endinsi 
en una comprensió intel·lectual més gran, emprant la reflexió i tots els elements que el puguin ajudar. 
Aquesta tasca és molt necessària, ja que les coses de la fe són molt profundes i no s’acaben d’assolir 
plenament amb la lectura superficial de les escriptures o amb la simple observació dels esdeveniments 
humans. A fer aquest difícil camí ens hi ajuda el mateix Logos que ens il·lumina, així com la tradició 
viva de la fe de l’Església.

En la teologia de Climent s’evidencia una gran influència del platonisme; afirma que el bé suprem 
que pot assolir l’home és la contemplació de la veritat i de Crist, el logos de Déu, vertaderament 
encarnat, que ve a il·luminar salvant-nos. Déu és en si absolutament incomprensible per a nosaltres, 
però com a do diví el podem conèixer gràcies a la seva paraula per la qual primer creà el món i 
l’univers, i posteriorment es manifestà en la seva llum i immens amor. Contra el dualisme gnòstic 
Climent afirma que el cos i la matèria no són de per si dolents, sinó criatures del mateix Déu i per 
tant, són bons. Això no vol dir que Climent accepti el panteisme. Hi ha una clara distinció entre Déu 
i les criatures. 

Una altra afirmació capdal en Climent és que la veritat és una i procedeix de la il·luminació o 
revelació del Logos de Déu, i per aquest motiu afirma que cal rebutjar tota especulació intel·lectual 
que porti a l’error i a la incoherència doctrinals: sobre aquest principi Climent afirma que la 
teologia de l’Església és única, que custodia la veritat única, amb la clau única de la tradició de Crist, 
fidelment transmesa pels apòstols i llurs successors. D’aquesta forma es basteix la gran teoria del 
Logos —Crist— il·luminador, al voltant de la concepció platònica sobre la veritat absoluta, seguida 
plenament per tots els pensadors cristians de l’Orient. És, en definitiva, l’acceptació del platonisme 
amb grans avantatges, però també amb l’inconvenient d’acceptar un Logos subordinat a Déu. O 
sigui, una divinitat de segona categoria.

Sant Climent d’Alexandria, com hem dit, es proposa reconciliar la filosofia amb el cristianisme. 
Però afirma a l’Stromata: «Quan parlo de filosofia no em refereixo a l’estoica, o a la platònica, o a 
la d’Epicur o la d’Aristòtil, sinó que em refereixo a tot el que cadascuna d’aquestes escoles ha dit 
rectament, ensenyant la justícia amb actitud científica i religiosa. Aquest conjunt eclèctic és el que jo 
denomino “filosofia”».

La filosofia –en el sentit que sant Climent ha exposat— ens prepara per l’acceptació de l’Evangeli. 
Afirma també a l’Stromata: «Abans de la vinguda del Senyor, la filosofia era necessària als grecs 
per la justícia, ara en canvi és útil per conduir les ànimes al culte de Déu, ja que constitueix una 
propedèutica per a aquells que assoleixen la fe. Si atribueixes a la Providència totes les coses bones, 
també la filosofia és cosa bona o almenys és una preparació apta que ens posa en el camí de rebre 
la perfecció gràcies a la intervenció de Crist. Per això puc dir que la filosofia és un do de la divina 
providència com a propedèutica per la perfecció que es descobreix en Crist. La filosofia donada 
als grecs ens prepara per la predicació de Crist. Entre els cristians n’hi ha que pensen que és inútil 
dedicar-se ja a la filosofia, que és absurd tenir un adequat coneixement de la natura, ja que és 
suficient adherir-se a l’única fe nua, com si penséssim que es poden començar a recollir els raïms 
sense tenir cura de la vinya. Però sabem que la vinya representa el Senyor (Joan 15, 1), i que no se’n 
poden recollir els fruits sense haver practicat abans l’agricultura. I a això ens ajuda la filosofia. A més 
la filosofia ens pot ajudar a transmetre la veritat en contra dels errors de l’heretgia. Malgrat tot, hem 
d’admetre que l’ensenyament del Salvador és perfecte i no té cap mancança de res, ja que conté tota 
la força i la saviesa de Déu (1Cor 1, 24). Quan es diu que la filosofia ens pot ajudar, no es diu en el 
sentit que fa més forta la veritat, sinó que vol dir que a nosaltres ens ajuda a desfer els sofismes de 
les possibles heretgies».
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Fragments de la seva obra

En el mateix Stromata Climent exposa en què consisteix el coneixement aprofundit cristià, és a 
dir la gnosi cristiana: «La gnosi és, per dir-ho així, un perfeccionament de l’home quant a home, que 
es realitza plenament mitjançant el coneixement de les coses divines, conferint en les accions, en la 
vida i en el pensar una harmonia i coherència amb ella mateixa i amb el Logos diví. Per la gnosi es 
perfecciona la fe, de sort que únicament per ella el fidel assoleix la perfecció. Perquè la fe és un bé 
interior que no investiga sobre Déu, sinó que en confessa l’existència i s’adhereix a la seva realitat. Per 
això és necessari que un mateix, a partir d’aquesta fe i creixent en ella per la gràcia de Déu, es procuri 
tot el coneixement que li sigui possible sobre ell. No obstant això, afirmem que la gnosi difereix de la 
saviesa que s’adquireix per l’ensenyament, perquè quan alguna cosa és gnosi serà certament  també 
saviesa, però quan alguna cosa és saviesa no per això serà necessàriament gnosi. Perquè el nom de 
“saviesa” s’aplica només al que es relaciona amb el Verb explícit (logos prophorikós). Amb tot, el no 
dubtar sobre Déu, sinó creure, és el fonament de la gnosi. Però Crist és ambdues realitats, el fonament 
(la fe) i el que sobre ell es construeix (la gnosi): mitjançant ell es dóna el començament i la fi. Els 
extrems del començament i de la fi –em refereixo a la fe i la caritat— no són objecte d’ensenyament: 
però la gnosi és transmesa per tradició, com es lliura un dipòsit als qui s’han fet, segons la gràcia de 
Déu, dignes de tal ensenyament. Per la gnosi resplendeix la dignitat de la caritat “de la llum en llum”. 
En efecte, està escrit: “A qui té se li donarà més” (Lc 19, 26): a qui té fe se li donarà gnosi; a qui té 
gnosi, se li donarà la caritat; a qui té caritat, se li donarà l’herència eterna.

»La fe és, per dir-ho així, com un coneixement en compendi de les coses més necessàries, mentre 
que la gnosi és una explicació sòlida i ferma de les coses que s’han acceptat per la fe, construïda sobre 
ella mitjançant els ensenyaments del Senyor. Ella condueix al que és infal·lible i objecte de ciència. A 
la meva manera d’entendre, es dóna una primera conversió salvadora, que és el trànsit del paganisme 
a la fe, i una segona conversió que és el pas de la fe a la gnosi. Quan aquesta culmina en la caritat, 
arriba a fer al qui coneix amic de l’amic que és conegut.

»Déu es dóna a conèixer a aquells que estimen. “Déu és amor” i es dóna a conèixer als qui 
estimen. Tanmateix, “Déu és fidel” i es lliura als fidels mitjançant l’ensenyament. És necessari que 
ens familiaritzem amb ell per l’amor diví, de manera que si hi ha semblança entre l’objecte conegut 
i la facultat que coneix, arribem a contemplar-lo; i així haurem d’obeir el Logos de la veritat amb 
simplicitat i puresa, com nens obedients. “Si no us feu com nens no entrareu en el regne dels cels” 
(Mt 18, 3): allí apareix el temple de Déu, construït sobre tres fonaments, que són la fe, l’esperança i 
la caritat.»

«Les relacions entre la Sagrada Escriptura, la gnosi i la tradició» 
Heus ací aquest altre fragment de l’Stromata: «Sobre les Escriptures, es diu clarament en els Salms 

que estan escrits en paràboles: “T’alliçonaran amb exemples els meus llavis, t’aclariré el sentit dels 
fets antics”, diu el salm (Sal 77, 2). I el mateix assevera aproximadament l’il·lustre Apòstol: “De fet, 
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als qui són adults en la fe, sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és d’aquest món 
ni dels qui el dominen, que han de ser destituïts, sinó la saviesa amagada en el designi de Déu: des 
d’abans dels temps ell l’havia destinada a ser la nostra glòria. Cap dels qui dominen aquest món no 
l’havia coneguda, perquè, si l’haguessin coneguda, no haurien crucificat el Senyor de la glòria”. I 
afegeix: “Però tal com diu l’Escriptura: “Cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de 
l’home somia, allò que Déu té preparat per als qui l’estimen.” A nosaltres, però, Déu ens ho ha revelat 
per mitjà de l’Esperit, ja que l’Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.” (ibid. 9-10). Sabia 
que el que és espiritual i té coneixement, és deixeble de l’Esperit Sant, que ha rebut de Déu el conèixer 
la ment de Crist. “L’home que es guia per ell mateix no admet res que vingui de l’Esperit de Déu; li 
sembla absurd. No és capaç de comprendre-ho perquè només es pot jutjar espiritualment” (1Cor 2, 
14). Ara bé, l’Apòstol per contraposar a la fe comuna la perfecció del coneixement (gnostiké teleiotes), 
de vegades anomena a aquella “fonament” i de vegades “llet”: «Us vaig donar llet i no menjar sòlid.» 
(1Cor 3, 2) «Jo (Sant Pau), com a bon arquitecte, amb la gràcia que Déu m’ha donat, he posat el 
fonament, i uns altres hi construeixen al damunt. Però que cadascú miri bé com construeix!» (1Cor 3, 
10); això és el que el coneixement edifica sobre la base de la fe en Jesucrist. En canvi, el que aixequen 
els heretges és “palla, llenya i herba; i el foc mostrarà quina fou l’obra de cadascú”. Igualment, en 
l’epístola als Romans, al·ludint a la construcció del coneixement, diu: “Tinc gran desig de veure-us, a 
fi de comunicar-vos alguna gràcia espiritual que us faci més forts”».

«Categoria excepcional de la Sagrada Escriptura» 
I continua exposant a l’Stromata i en el tractat sobre “Si els rics es poden salvar”: «Els qui sabem 

bé que el Salvador no diu res d’una manera purament humana, sinó que ensenya als seus deixebles 
totes les coses amb una saviesa divina i plena de misteris, no hem d’escoltar les seves paraules amb 
una oïda carnal, sinó que, amb un religiós estudi i intel·ligència, hem d’intentar trobar i comprendre’n 
el sentit amagat. En efecte, el que el mateix Senyor sembla haver exposat amb tota simplicitat als seus 
deixebles no requereix menys atenció que el que els ensenyava en enigmes; i fins i tot ara ens trobem 
que requereixen un estudi més aprofundit, degut a què hi ha en les seves paraules una plenitud de 
sentit que ultrapassa la nostra intel·ligència. El que té més importància per al fi mateix de la nostra 
salvació, està com protegit per l’envoltori del seu sentit més profund, meravellós i celestial, i no convé 
rebre’l a les nostres oïdes de qualsevol manera, sinó que cal penetrar-lo amb la ment fins al mateix 
esperit del Salvador i fins al secret de la seva ment».

«El Logos, autor de la revelació i de la il·luminació»
Climent d’Alexandria exposa en què consisteix el Logos: «Ens diu sant Joan (Joan 1, 18) que a 

Déu ningú l’ha vist mai, però l’Unigènit de Déu està en el si del Pare, i aquest l’explica o revela. 
Per això hi ha qui el denomina abisme, ja que malgrat que ell abraça i conté en ell mateix totes les 
coses, és ininvestigable i inacabable. Que Déu és summament difícil de comprendre es mostra en 
el següent discurs: “Si la causa primera de qualsevol cosa és difícil de descobrir, la causa absoluta i 
suprema i més originària, essent la causa de la generació i de la continuada existència de la resta de 
les coses, serà molt difícil de descriure”. Perquè, com podrà ser expressable allò que no és ni gènere, 
ni diferència, ni espècie, ni individu, així com tampoc accident o subjecte d’accidents? No se’l pot 
anomenar adequadament “el Tot” perquè aquesta denominació únicament s’aplica a l’extens, i ell és 
més aviat el Pare del tot. Tampoc es pot dir que tingui parts, perquè l’U és indivisible, i per això és 
també infinit, no en el sentit que sigui ininvestigable al pensament, sinó en el fet que no té extensió 
ni límits. Com a conseqüència no té forma ni nom. I malgrat que de vegades li donen noms, aquests 
no s’apliquen en sentit estricte: quan l’anomenem “U”, “Bé”, “Intel·ligència”, “Ser” en ell mateix, 
“Pare”, “Déu”, “Creador”, “Senyor”, no li donem pròpiament un nom, sinó que podent altra cosa, 
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hem d’usar aquestes apel·lacions honorífiques a fi que la nostra ment es pugui fixar en alguna cosa 
que no vagi errant en qualsevol altra cosa. Cadascuna d’aquestes denominacions no és capaç de 
designar Déu, encara que reunides totes elles en conjunt expressin la potència de l’Omnipotent. 
Les descripcions d’una cosa es diuen amb referència a les qualitats de la mateixa, o a les relacions 
d’aquesta amb altres: però res d’això pot aplicar-se a Déu. Déu no pot ser aprehès amb ciència 
demostrativa, perquè aquesta es basa en veritats prèvies i ja conegudes, però res és previ al que és 
inengendrat. Només resta que el Desconegut arribi a conèixer-se per gràcia divina i per la Paraula 
que d’ell procedeix.»

«El Fill és unitat, principi i fi»
«Déu –afirma— en no ésser objecte de demostració, tampoc és objecte de ciència; en canvi el Fill 

és saviesa i ciència, i tot el que és afí a aquestes coses, i així és objecte de demostració i d’explicació. 
Totes les potències de l’Esperit (la divina naturalesa), reunides en una unitat, completen la noció de 
“Fill”, però aquest no queda completament expressat amb la nostra concepció de cadascuna de les 
seves potències. Perquè ell no és simplement un com a unitat, ni molts com a divisible en parts, sinó 
que és u en el que tot es fa u, i per tant és també tot. És l’òrbita de totes les potències que es mouen 
cap a l’U i que en Ell s’unifiquen. Per això és anomenat “alfa” i “omega” (Ap 1, 8), l’únic lloc on el fi 
es fa principi i de nou torna a fer-se fi per esdevenir principi de nou, sense cap solució de continuïtat.

»La naturalesa del Fill és perfectíssima, santíssima, absolutament sobirana, plena d’autoritat, real 
i benefactora: és el més afí a l’únic Totpoderós. Ell és la suma preeminença, que ordena totes les 
coses segons la voluntat del Pare, que guia degudament totes les coses i actua en totes elles amb 
poder eficaç i infatigable, penetrant en els pensament més ocults a través de la seva activitat. Perquè 
el Fill no abandona mai la talaia observadora: no està dividit ni partit, ni camina d’aquí allà, sinó que 
està sempre pertot arreu, i no està circumscrit a cap lloc determinat. Tot Ell és ment, tot Ell és llum 
del Pare, tot ull, que contempla totes les coses, les sent totes, les coneix totes, penetrant les facultats 
amb el seu poder. Tot l’exèrcit d’àngels i de déus li està subjecte, el Logos del Pare que executa per ell 
mateix el designi diví, perquè aquell ho ha sotmès tot a ell».

«Activitats del Logos»
Climent exposa que el Logos és també metge de l’ànima: «Tres coses hi ha en l’home: els hàbits, 

les accions i les passions. El Logos protrèptic o convertidor és el que ha tingut cura dels hàbits: com 
a guia de la religió, està subjacent a l’edifici de la fe, com la quilla en un vaixell. Per ell ens hem 
omplert de goig, havent oblidat les velles opinions i rejovenit amb la salvació. Amb el profeta cantem: 
“Com n’és de bo Déu per a Israel, per als rectes de cor” (Sal 72, 1). Quant a les accions, el Logos és 
conseller, el qui les governa totes. Pel que es refereix a les passions, el Logos apaivagador és el que 
les cura. Aquest Logos és en tots els casos un i el mateix, arrencant l’home dels seus hàbits naturals 
i mundans i conduint-lo com un pedagog a la salvació que està en la fe de Déu. Així doncs, aquesta 
guia celestial que és el Logos, quan crida a la salvació rep el nom de Protrèptic o convertidor. Quan 
cura i aconsella incita al que ja s’ha convertit, en suma, quan promet la curació de les nostres passions, 
podem anomenar-lo amb el sol nom, molt apropiat, de Pedagog. Perquè el pedagog no s’ocupa de 
la instrucció, sinó de l’educació, i el seu fi no és ensenyar, sinó fer millor l’ànima, guiant-la en la vida 
de la virtut, no en la de la ciència. Evidentment el mateix Logos serà també mestre, però en un altre 
moment, perquè el Logos que ensenya és el que declara i revela les veritats doctrinals, mentre que, 
prèviament, el Pedagog s’ocupà de la vida pràctica, ordenant els nostres costums. Interessat en portar-
nos per les escales de la nostra salvació, el Logos, que en tot mostra el seu amor envers els homes, posa 
per obra un programa excel·lent per educar-nos eficaçment: primer ens converteix, després ens educa 
com un pedagog, i finalment ens ensenya com a mestre».
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«El Logos, el nostre pedagog»
«Cura amb els seus consells les passions de l’ànima que van contra la naturalesa. En sentit propi 

s’anomena medicina a la cura de les malalties del cos, i es tracta d’un art que s’ensenya per saviesa 
humana. Però el Logos del Pare és l’únic metge de les malalties morals de l’home, facultatiu i sagrat 
encantador de l’ànima malalta. Segons Demòcrit, “la medicina cura les malalties del cos, però la 
saviesa allibera l’ànima de les seves passions”. Però el nostre bon Pedagog, saviesa i Logos del Pare, 
i creador de l’home, té cura de la seva criatura en plenitud, i cura igualment el cos i l’ànima, com a 
metge del gènere humà capaç de curar-ho tot. “Aixeca’t”, diu el Salvador, “pren la llitera i vés-te’n a 
casa; ell s’aixeca i se’n va anar cap a casa seva” (Mt 9, 6). I al mort li diu: “Llàtzer, surt a fora; i el mort 
sortí, lligat de peus i mans amb benes d’amortallar” (Jo 11, 43). I és cert que també cura l’ànima en 
ella mateixa amb els seus preceptes i gràcies: potser és tardà en donar receptes, però és abundant en 
les seves gràcies. “Home, els teus pecats et són perdonats.” (Lc 5, 20) Ho diu als pecadors, que som 
nosaltres.

»Nosaltres, amb el seu únic pensament, vam ser fets infants, i rebérem de la seva força ordenadora 
el nostre lloc, el millor i el més segur. En efecte, primer s’ocupà del món i del cel i del curs circular 
del sol i de la resta d’astres: tot per a l’home; i després s’ocupà de l’home mateix, en el qual hi bolcà 
tot el seu afany. I considerant que aquesta és la seva obra suprema, disposà la seva ànima dotada 
d’intel·ligència i de saviesa, i el seu cos adornat amb bellesa i harmonia; i pel que fa a les activitats de 
l’home, li bufà la rectitud i l’ordre que li eren propis.»

«El Logos és el gran pedagog» 
És el nostre pedagog i el que il·lumina les nostres ànimes: «El Pedagog és el Logos que ens condueix 

a nosaltres, infants, cap a la salvació. El propi Logos ho ha dit clarament sobre ell mateix per boca 
d’Osees: “Jo sóc el vostre educador” (Os 5, 2 LXX). Ara bé, la pedagogia consisteix en la vida pietosa, 
que és un aprenentatge de com servir Déu, una instrucció per al coneixement de la veritat i una recta 
educació que condueix fins al cel. Hi ha moltes classes de pedagogia, però la pedagogia de Déu és la 
que indica el camí recte de la veritat que porta a la visió de Déu, la que indica les obres santes que 
romanen eternament. Com el general guia els seus soldats, preocupat per la salvació dels soldats 
mercenaris, i com el pilot governa la nau amb voluntat de conservar sans i estalvis els passatgers, així 
també el Pedagog condueix els infants a un mode de vida saludable, sol·lícit de les nostres persones. 
En general, tot el que podem demanar raonablement a Déu ho assolirem, obeint el nostre Pedagog. I 
així com el pilot no sempre cedeix als vents, sinó que de vegades s’hi enfronta , el nostre Pedagog no 
cedeix als vents que bufen en aquest món, ni deixa l’infant a l’arbitri, com s’abandona una nau, perquè 
es destrueixi amb una vida bestial i llicenciosa; ans al contrari, només segueix ben equipat a l’esbufec 
de la veritat, i s’agafa amb força al timó del nen –em refereixo a les seves oïdes— fins al moment 
d’arribar sa i estalvi al port dels cels. Perquè l’educació rebuda dels pares, com l’anomenen, passa amb 
facilitat; però la formació que ve de Déu és una possessió que roman per sempre...

»...El nostre pedagog és Jesús, Déu sant, Logos conductor de tota la humanitat. El mateix Déu que 
estima els homes es fa Pedagog:

»Salve, llum! Des del cel brillà una llum damunt de nosaltres, que estàvem sumits en la foscor i 
tancats en l’ombra de la mort; llum més pura que el sol, més dolça que la vida aquí a la terra. Aquesta 
llum és la vida eterna i tot el que d’ella participa viu mentre que la nit tem la llum, i ocultant-se de 
por, deixa lloc al dia del Senyor. L’univers ha esdevingut llum indefectible, i l’occident s’ha transformat 
en orient. Això és el que vol dir la “nova creació”, perquè el “sol de justícia” que travessa en la seva 
carrossa l’univers, recorre tanmateix la humanitat imitant el Pare, “que fa sortir el sol sobre tots 
els homes” (Mt 5, 45) i vessa la rosada de la veritat. Ell fou qui canvià l’occident en orient (sic); qui 
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crucificà la mort a la vida; qui arrencà l’home de la perdició i l’aixecà al cel, trasplantant la corrupció 
en incorruptibilitat i transformant la terra en cel, com agricultor diví que és,  que “mostra els presagis 
favorables, incita els pobles al treball” del bé, recorda les subsistències de veritat, ens dóna l’herència 
paterna veritablement gran, divina i immortal; divinitza l’home amb un ensenyament celeste, “dóna 
lleis a la seva intel·ligència i les grava al cor...”

»Aquest és el Logos celestial, el veritable competidor que serà coronat en el concurs de tot l’univers. 
Ell canta el nom etern de la nova melodia que porta el nom de Déu, el càntic nou, el dels levites, 
que allunya la tristesa i la ira, i fa oblidar tots els mals, càntic en el que s’ha barrejat una medecina 
persuasiva, feta de dolçor i veritat».

«Jesús ens ensenya el camí» 
El gran pedagog ens l’ensenya a conèixer Déu més perfectament, encara que de per sí l’home fou 

creat per conèixer Déu. Així afirma: «Què és, doncs, el que vol el Pedagog? Què ens promet? Amb 
les seves obres i amb les seves paraules, ens prescriu el que hem de fer i ens aparta del contrari. Això 
està clar... convé que nosaltres tornem amor a aquell que amb amor ens guia cap a la vida millor; 
que visquem segons els preceptes de la seva voluntat, no només complint allò manat o evitant allò 
prohibit, sinó també complint per un principi de semblança les obres del Pedagog, allunyant-nos 
d’alguns exemples, i al contrari, imitant altres el millor possible. Així es complirà allò de què som fets 
“a imatge i semblança seva” (Gèn 1, 26). Perquè, com sumits en una tenebra profunda, necessitem 
un guia infal·lible i exacte. I el millor guia, com diu l’Escriptura, no és el cec que porta els cecs a 
l’abisme, sinó el Logos de mirada aguda, que penetra els cors. I així com no és llum la que no il·lumina, 
ni és motor el que no mou, ni és amant qui no estima, tampoc és bo qui no fa bé i no condueix a 
la salvació. Estimem els preceptes del Senyor amb les obres: el mateix Logos, fent-se carn, ens ha 
mostrat clarament que la mateixa virtut és alhora pràctica i teorètica. Prenem en conseqüència el 
Logos com a llei i reconeguem que els seus preceptes i consells són dreceres ràpides cap a l’eternitat. 
En efecte, els seus manaments s’han de complir per convenciment, i no per temor.

»Com podré pujar fins als cels?: El camí és el Senyor (Jo 14, 6). És un camí estret, però ve del cel 
i porta al cel. Un camí estret, que és menyspreat sobre la terra, però un camí ample que és adorat 
als cels. Pel que fa a la resta, a aquell que no ha sentit el Logos no se li pot perdonar l’error que 
prové de la ignorància. Però qui ha sentit amb les orelles i no ho ha fet amb la seva ànima incorre en 
culpable manca de fe, i quant més gran sigui la seva intel·ligència, més gran serà la culpabilitat en el 
mal, ja que la seva consciència li servirà per acusar-lo per no haver escollit millor. Perquè l’home ha 
estat fet per naturalesa per tenir familiaritat amb Déu. Així com no forcem el cavall perquè treballi 
la terra, ni al bou per anar de caça, sinó que emprem cadascun d’aquests animals pel que va ser fet, 
igualment nosaltres convidem l’home, fet per a la contemplació celestial “planta celeste”, a conèixer 
Déu. Apel·lem així el que és més propi de l’home i més excel·lent, el que el distingeix de la resta 
d’animals, i li aconsellem que tingui un viàtic suficient per a l’eternitat, vivint pietosament. Si ets 
pagès, diem nosaltres, treballa la terra, però reconeix Déu en treballar-la. Si t’agrada navegar, navega, 
però invoca el pilot celestial. Que el coneixement et troba en l’exèrcit? Dóna atenció al general que 
et mana justament».

«El matrimoni cristià, la virginitat i la igualtat entre l’home i la dona»
«Només per als casats pot entrar en consideració veure el temps oportú del mutu lliurament. El fi 

més immediat del matrimoni és el de procrear fills, però el fi més ple és el de procrear bons fills (sic). 
És quelcom semblant al que succeeix amb l’agricultura: la causa de la sembra és procurar-se aliment, 
i el fi del seu treball és la recol·lecció dels fruits. Però en aquesta altra agricultura la que se sembra és 
una terra vivent, és quelcom més excel·lent, ja que l’agricultor corrent cerca un aliment per al moment, 
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mentre que aquest altre mira per la conservació de l’univers; aquell planta només per a ell, mentre 
que aquest altre planta per a Déu, de qui és aquella paraula que s’ha d’obeir: “Multipliqueu-vos”. I 
aquest és precisament un aspecte sota el qual l’home resulta ser a imatge de Déu, quant que ell mateix 
coopera en la creació de l’home. Així doncs, no tota terra està preparada per rebre la llavor, i fins i tot 
si ho està, no ho està per a qualsevol pagès. Perquè no es pot tirar la llavor sobre les pedres, ni s’ha de 
fer ultratge al semen que és la substància principal de la generació, en la que es contenen els principis 
racionals de la naturalesa: fer ultratge a aquests principis racionals, dipositant-los irracionalment en 
vasos contraris a la naturalesa, és cosa totalment impia.

»El matrimoni s’ha de tenir com quelcom legítim i ben establert, ja que el Senyor vol que els 
homes es multipliquin. Però no diu el Senyor “lliureu-vos al desenfrenament” ni volgué que els homes 
es lliuressin al plaer, com si només haguessin nascut per al coit. Sentim l’amonestació que ens fa el 
Pedagog a la boda d’Ezequiel quan crida: “Circumcideu la vostra fornicació” (Ez 43, 9; 44, 7). Fins i 
tot els animals irracionals tenen el seu temps establert per a la inseminació. Unir-se amb altre fi que 
el d’engendrar fills és fer ultratge a la naturalesa, a la qual cal seguir com a mestra que ensenya amb 
saviesa el temps oportú en el que fa referència a aquest punt: ella no concedeix encara el matrimoni 
als nens, ni tan sols vol que es casi la gent gran, de sort que l’home no pot casar-se en qualsevol temps. 
El matrimoni és el desig de procrear fills, no una desordenada efusió de semen, contrària a la llei 
de la raó (sic). La nostra vida estarà tota ella d’acord amb la raó si dominem els nostres apetits des 
del començament i no matem amb perversos artificis el que la Providència divina ha establert per al 
llinatge humà. Perquè hi ha qui oculta la fornicació utilitzant drogues abortives que porten a la mort 
definitiva (sic), essent així causa de la destrucció no només del fetus, sinó també de l’amor del gènere 
humà».

«La virginitat»
No podia mancar aquesta referència: «(El gnòstic cristià) menja, beu i pren dona, no per ell mateix 

sinó per necessitat. Dic prendre dona quan es fa segons la raó i com convé. Aquell que vol ser perfecte 
té com a model els apòstols i el vertader baró no es mostra en la vida del que escull viure sol, sinó 
que es mostra superior als homes aquell que lluita en el matrimoni, en la procreació dels fills, en la 
preocupació per la família, sense deixar-se arravatar ni pels plaers ni per les penes, sinó que enmig 
de les preocupacions familiars roman incessantment en l’amor de Déu, superant totes les proves que 
sobrevinguin a causa dels fills, de la dona, dels servidors o de les possessions. Aquell que no té família 
resulta no ser provat en moltes coses, i donat que només es preocupa d’ell mateix, resulta ser inferior 
al que es troba certament en pitjors condicions en el que fa referència a la salvació, però està en 
millor disposició en les coses de la vida, en la que procura mantenir com una imatge en petit d’aquella 
providència vertadera de Déu.

»Pel que fa referència a la virtut, l’home i la dona són iguals (sic). Ambdós tenen un mateix Déu, i 
un és també el mestre d’ambdós (Crist). Participen d’una mateixa Església, una mateixa saviesa, una 
mateixa modèstia, un mateix aliment. Comparteixen per igual el jou del matrimoni. La respiració, la 
vista, l’oïda, el coneixement, l’esperança, l’obediència, l’amor..., tot és igual per a un i altra. Per tant, 
els qui tenen una mateixa vida reben també les mateixes gràcies i la mateixa salvació, i la mateixa ha 
de ser la virtut i educació».

«La comunitat cristiana o l’Església»
«Oh meravella de misteri! Un és el Pare de tot, un el Logos de tot, i un l’Esperit Sant, el mateix a 

totes parts, i una sola també és la Mare verge: em complau anomenar-la Església. Única és aquesta 
mare que no tingué llet, perquè només ella no arribà a ser dona, sinó que és alhora verge i mare, 
intacta com a verge, però amant com a mare. Ella crida els seus fills per alimentar-los amb una llet 
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santa, el Logos acomodat als infants. Per això no tingué llet, perquè la llet era aquest nen formós 
i estimat: el cos de Crist. Amb el Logos ella alimentava aquests fills que el mateix Senyor donà a 
llum amb dolors de carn, que el Senyor embolicà amb bolquers de la seva sang preciosa. Oh sants 
infantaments! Oh sants bolquers! El Logos ho és tot per a l’infant; pare, mare, pedagog i dida. Diu 
“Mengeu la meva carn i beveu la meva sang” (Jo 6, 53). Aquests són els aliments apropiats que el 
Senyor ens proporciona generosament: ens ofereix la seva carn, i vessa la seva sang. Res no manca als 
fills perquè puguin créixer.

»Els qui es recolzen en raons profanes i parteixen d’aquests principis, no fent-ne un bon ús, sinó 
un ús equivocat de la paraula de Déu, ni ells mateixos entren en el regne dels cels, ni deixen assolir 
la veritat a aquells als quals ells mateixos enganyen. Perquè ells no tenen la clau d’entrada, sinó que 
tenen una clau enganyosa, o com s’acostuma a dir, una falsa clau, amb la qual no obren la porta 
principal –que és per on entrem nosaltres mitjançant la tradició del Senyor— sinó que obren una 
portella i minen subreptíciament el mur de l’Església, saltant la tanca de veritat i constituint-se així 
guies espirituals de l’ànima dels impius. No es requereixen molts discursos per mostrar que els seus 
conventicles humans foren instituïts amb posterioritat a l’Església Catòlica. Està clar que aquestes 
heretgies van néixer posteriorment i són innovacions i desfiguracions de l‘antiga i vertaderíssima 
Església, així com les que sorgiren en temps encara posteriors a aquestes. I crec que resulta evident 
després del que he dit, que la vertadera Església és una, la realment primitiva, en la qual hi són inscrits 
els qui són predestinats com a justos. Perquè essent Déu un, i un el Senyor, tot el que és summament 
estimable es recomana per la seva unitat, reproduint la unitat del seu principi. Així doncs, “l’Església 
una” té com a herència “la naturalesa de l’u”; però les heretgies l’infereixen violència en dividir-la en 
molts fragments. Per la seva naturalesa, pel seu propi concepte, pel seu origen i per la seva manera 
essencial de ser, afirmem que l’Església primitiva i catòlica és única, en ordre a la unitat de l’única 
fe (Ef 4, 13), la que està fundada sobre les seves pròpies aliances, o millor dit sobre l’única aliança 
feta en temps diferents, la que congrega per voluntat de l’únic Déu, mitjançant l’únic Senyor, els 
qui ja estan ordenats, els qui predestinà Déu que havien de ser justos, coneixent-los des d’abans de 
la constitució del món. La propietat (o característica) essencial de l’Església, així com el principi 
de la seva existència, romanen en la unitat, estant en això per sobre de tot i no tenint res igual ni 
comparable a ella mateixa, o sigui en l’unitat dins l’església».



Diverses obres d’Orígenes. traducció de Rufí i Jeroni. Còdex de 1474-1480. Biblioteca Apostòlica Vaticana.
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Biografia i pensament problemàtics

Òbviament Orígenes fou el més preeminent escriptor de l’escola alexandrina. A ell li devem en 
gran part l’intent reeixit de presentar una síntesi ideològica del cristianisme àmplia i coherent.

Les notícies referents a la biografia d’Orígenes les devem a Eusebi, a sant Jeroni i a Foci; aquest 
amb la seva famosa “patrologia”. Però també, cal assenyalar que Orígenes és molt enigmàtic. Hi ha 
qui el considera sant (Gregori Taumaturg), mentre que d’altres el consideren heretge, i tant és així 
que fou condemnat en alguns concilis. La seva influència fou molt gran, especialment a Alexandria i, 
després de la seva expulsió, a Palestina, a Síria i a les províncies d’Àsia Menor. Nasqué al voltant de 
l’any 183 d’una família que probablement ja era cristiana a Egipte. Quasi segur era d’Alexandria. El 
seu nom ‘Orígenes’, venia de “fill d’Horus”, divinitat egípcia. Entre les víctimes de la persecució de 
Septimi Sever cal esmentar el seu propi pare, Leònides (a. 202). Molts dels condeixebles d’Orígenes 
(de l’escola alexandrina de Climent) foren perseguits i Orígenes els encoratjaria a continuar fidels a 
la confessió cristiana fins la mort. Leònides, víctima d’aquesta persecució, no pogué deixar els béns 
patrimonials al seu fill, ja que foren confiscats, i per això Orígenes hagué de posar-se a ensenyar 
humanitats en la ciutat d’Alexandria, per ajudar la seva mare i els germans menors. Tenia uns 18 
anys quan el bisbe d’Alexandria, Demetri, li demanà que dirigís l’escola de catequesi, la famosa 
Didaskaleion a la qual tant ens hem referit anteriorment. Era l’any 203 i sabem que uns deu anys 
després visità Roma durant el pontificat del papa Zeferí (199-217). Aquí va conèixer el prevere romà 
Hipòlit, gran teòleg d’Occident. En retornar a Alexandria establí contactes amb Ammoni de Sacca, 
el fundador de l’escola neoplatònica anomenada també escola de Plotí. Tanmateix, el magisteri 
d’Orígenes en la seva escola pròpia (Didaskaleion) esdevingué un focus de gran importància, 
convertint-se en una espècie d’universitat on no només anaven deixebles cristians, sinó també 
gnòstics, filòsofs i àdhuc no pocs heretges. S’hi acollí tothom, però sempre s’imposava el pensament 
i les teories del gran Orígenes, el cap d’aquest centre tan notable. Aquesta frenètica activitat es pot 
emmarcar entre els anys 218-230, període en el que Orígenes també visità Aràbia i Antioquia. L’any 
230, mentre es trobava a Cesarea de Palestina, fou ordenat prevere sense el permís del seu propi 
bisbe, Demetri d’Alexandria, que molt enfadat per aquesta indisciplina el va deposar i expulsar 
de la comunitat alexandrina. Aital expulsió li va permetre fundar a Cesarea una escola similar a 
l’anterior Didaskaleion. Entre els seus deixebles tingué Gregori Taumaturg, el qual, com hem dit, 
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considerava Orígenes com un vertader sant de l’Església universal. A Cesarea no només es dedicà a 
l’ensenyament, sinó que també a la predicació.

Vers l’any 249 començà la persecució de Deci. En ella, Orígenes fou arrestat i martiritzat. Donà 
exemple d’una gran fortalesa i, possiblement a causa dels grans turments que sofrí, morí poc temps 
després a Tir (a. 252-254).

Obres d’Orígenes

La producció literària d’Orígenes fou amplíssima, però molt difícil de seguir ja que fou molt 
manipulada i àdhuc censurada per nombrosos opositors al seu pensament. És un dels escriptors més 
problemàtics de l’Església antiga, arribant fins i tot a ésser objecte principal de discussió de com a 
mínim en dos concilis ecumènics que no el van tractar massa bé.

La producció literària d’Orígenes versa especialment sobre les Escriptures, ja sigui en forma 
d’homilies o en forma exegètica. En el grup d’homilies destaca per la seva vivor: riques idees i unció 
espiritual. La majoria dels llibres sagrats són tema dels seus estudis especialment el Pentateuc, el 
Càntic dels càntics, Isaïes, Lluc, Mateu... En el grup de l’exegesi cal destacar els esplèndids estudis o 
comentaris de sant Joan i els –parcialment conservats— de sant Pau en la carta als Romans.

Pensament teològic

El seu pensament teològic sistemàtic es troba en la gran obra anomenada De principiis. D’aquest 
llibre només ens ha arribat la traducció que en féu sant Jeroni, però també aquí hi posa mà la censura, 
que veia en les teories d’Orígenes l’heretgia subordinista (el Verb estava subordinat i era inferior 
al Pare). En aquest tractat Orígenes volgué fer veure el que era patrimoni de l’Església rebut per 
la tradició i també volgué demostrar que tot aquest patrimoni no estava en contradicció amb el 
pensament filosòfic de l’època. Volia que la doctrina cristiana fos intel·ligible i àdhuc acceptada pels 
homes intel·lectuals d’aquells centres privilegiats d’Alexandria, Cesarea i Palestina. Amb la mateixa 
intenció –molt clara en algun fragment apologètic—, sempre conciliadora, escriví el tractat Contra 
Celsum. Celsus era un filòsof pagà que es dedicà, en un llibre, a contradir les teories cristianes i 
els “mals costums” —segons deia— dels seguidors de Crist. Orígenes, sistemàticament i emprant 
citacions textuals de Celsus, fa una refutació molt forta, i ens atreviríem a dir despietada.

La preeminència dins del pensament d’Orígenes la té el concepte de Déu i de la Trinitat. En aquest 
últim tema (la Trinitat) s’expressa de forma que pot semblar subordinista. Orígenes és contundent 
en parlar del caràcter únic i suprem de Déu Pare com a principi absolutament no engendrat. Al 
seu costat el Fill engendrat, i amb més raó l’Esperit Sant, semblen concebuts com en un pla distint. 
Però Orígenes té bona cura de refusar tant l’opinió dels que no admeten la vertadera distinció entre 
Pare i Fill (modalistes), com la d’aquells que neguen la vertadera divinitat del Fill, malgrat que ell 
concep aquesta divinitat com derivada o participada, amb fórmules en les que apareix no només 
com a originada en el Pare, sinó com d’alguna manera inferior a Ell. L’Esperit Sant és substancial, 
personal, actiu i increat. La resta ha estat creació de Déu mitjançant el Fill i a partir del no res.

Déu creà l’home lliure i racional. Segons Orígenes, en un principi el Creador féu els homes iguals. 
La diversitat connota imperfecció. En ser lliure la humanitat, un sector d’ella optà per la imperfecció 
i el pecat; d’aquí la diversitat entre les naturaleses humanes que de per si havien de reflectir la unitat 
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del seu Creador. El món material fou creat perquè aquestes naturaleses fossin purificades i a través 
de les virtuts retornessin a aquella semblança originària, tal com Déu volia. En aquest pensament 
d’Orígenes pot semblar que hi ha una dualitat en la creació, tal com professa el platonisme. És cert 
que Orígenes té escrúpols en admetre que el Creador únic pogués ser ell mateix la causa única del 
món material; per això creu que el mal de tot el món material deriva del mal ús de la llibertat, però 
sempre hi ha l’esperança que les naturaleses humanes escoltin al seu Creador.

L’escatologia i les Sagrades Escriptures

Orígenes accentua més l’escatologia individual que la general. Per ell el nostre caminar vers la 
glòria és un camí místic individual i té la certesa que Déu no pot decebre en la salvació de la humanitat. 
Per tant hi haurà una restauració universal (apokatastasis) la qual potser —afirma Orígenes— també 
afectarà al mateix diable. Tanmateix aquesta teoria és confusa en els seus estudis.

Referent a les Sagrades Escriptures, Orígenes afirma que mai una expressió humana podrà reflectir 
la totalitat de Déu, d’aquí que la vertadera revelació de Déu i dels seus misteris es realitzi per via de 
l’Esperit Sant i que l’Escriptura sigui considerada, sobretot, un vehicle de la comunicació espiritual 
de Déu. Tanmateix, l’autèntica i més eminent manifestació de Déu és el propi Logos. L’encarnació del 
Verb diví, segona persona de la Trinitat, és el punt màxim de la revelació divina, ja profetitzat a l’Antic 
Testament i que es fa realitat en aquest gran misteri en el que el Verb s’encarnà per la redempció de 
tots els homes.

Església i sagraments

Per a Orígenes l’Església és la comunitat de tots els que han estat salvats pel do misericordiós de 
Déu, ja des dels inicis de la humanitat. És dins la mateixa Església on es conserva la tradició apostòlica 
que cal seguir si es vol ésser vertaders cristians.

En Orígenes hi ha una àmplia doctrina sobre els sagraments, especialment el baptisme i l’eucaristia. 
La seva tendència espiritualista el porta a mostrar més estima pel do intern i les disposicions amb què 
es rep, que pel ritus extern en ell mateix. El baptisme requereix la vertadera conversió del cor i la 
purificació interior que es simbolitza en el lavatori. L’eucaristia, que ofereix realment als fidels el cos 
de Crist, requereix al mateix temps l’aliment de la paraula viva de Déu, en la fe sincera i la meditació 
de l’Escriptura.

Fonts i traduccions 

MIGNE, Patrologia grega, vols. 11-17; Die Griechische Christlichen Schriftsteller (Leipzig-Berlín, 
1899); RUIZ BUENO, D., Orígenes. Contra Celso, BAC núm. 271 (Madrid, 1967); VIVES, J., Los 
padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) pàgs. 250-359. RIUS CAMPS, J., professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, té molts estudis sobre Orígenes.
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Fragments de les seves obres

Abans de presentar alguns fragments d’obres pròpiament teològiques, ens plau explicar alguns 
textos de les seves vibrants homilies i exegesis. Heus ací per exemple l’homilia 8:

«Sacrifici d’Abraham»
«Abraham carrega la llenya de l’holocaust a les espatlles del seu fill Isaac, mentre ell portava el 

foc i el ganivet, i començaren tots dos a caminar. Isaac, portant la llenya de l’holocaust, és la figura de 
Crist portant la creu. Portar la llenya de l’holocaust és ofici sacerdotal. Isaac és sacerdot i víctima. Les 
paraules “I començaren tots dos a caminar” es refereixen a això: Abraham caminava portant el foc i 
el ganivet per al sacrifici, ja que era ell qui havia de sacrificar, i Isaac en comptes de seguir-lo li anava 
al costat per demostrar el seu propi ofici sacerdotal.

»I després d’això, què? Explica l’Escriptura: Isaac digué a Abraham: “Escolta, pare”. I en aquelles 
circumstàncies aquesta paraula pronunciada pel fill era paraula de temptació. No ho veus, que amb 
aquesta paraula, el fill que havia de ser immolat havia de commoure el cor del seu pare? I encara 
que en aquell moment la lleialtat tornava exigent Abraham, ell no obstant això va emprar un terme 
afectuós; va dir: “Què vols, fill meu?”. Li diu Isaac: “Tenim el foc i la llenya per a l’holocaust, però 
l’anyell on és?”. Abraham li respon: “Déu mateix ens proveirà d’anyell per a l’holocaust, fill meu”. La 
resposta d’Abraham, cauta però alhora prou diligent, em commou. No sé què veia en el seu esperit, 
perquè no parlava del present, sinó del futur: “Déu mateix ens proveirà d’anyell per a l’holocaust”. 
Respongué al seu fill en futur, quan ell l’interrogava en present. És que el Senyor cercava el seu anyell, 
que és el Crist.

»Llavors Abraham agafà el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Senyor el cridà des del 
cel: “Abraham, Abraham!”. Ell li respongué: “Aquí em teniu”. L’àngel li digué: “Deixa estar el noi, 
no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill únic”. Comparem això 
amb l’afirmació de l’Apòstol en el lloc on assevera de Déu: “No va plànyer el seu propi Fill, sinó 
que l’entregà per tots nosaltres”. Contempla com Déu emula l’home amb una generositat magnífica. 
Abraham oferí a Déu un fill mortal, a qui Déu perdonà la vida, i Déu lliurà a la mort, per tots nosaltres, 
el seu Fill immortal.

»Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes en una bardissa. Abans he 
dit que Isaac era figura de Crist, però aquest moltó també em sembla figura de Crist. Considerem 
atentament com Isaac, que no fou degollat, i el moltó, que ho fou, és figura, cadascun de manera 
distinta, de Crist. Crist és la Paraula de Déu però la Paraula es va fer home.

»Crist va patir, però en la carn, i sofrí la mort en la carn, de la qual aquí és figura el moltó, tal 
com Joan explica: “Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món”. Però la Paraula va 
romandre incorrupta: la Paraula és Crist, per obra de l’Esperit, i figura de Crist és Isaac. Crist mateix, 
per tant, és hòstia i alhora pontífex, això segons l’Esperit. Perquè aquell que ofereix al Pare la víctima 
segons la carn és el mateix ofert a l’altar de la creu».

«Cristians, pedres vives»
Cèlebre és l’homilia novena sobre el llibre de Josuè, en la que afirma que els cristians, com si fossin 

pedres vives, formen el vertader altar de Déu i la seva casa o temple. Aquest fragment és molt habitual 
en les cerimònies de consagració d’esglésies o altars. 

«De tots aquells que creiem en Jesucrist es diu que som pedres vives, segons el que pronuncia 
l’Escriptura quan afirma: “Com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, 
un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, acceptables a Déu per Jesucrist.
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»La cosa és tal com hem après a observar en les pedres terrenals: igual que es fa amb aquestes 
pedres, es tiren primer en els fonaments les més fortes i més resistents, perquè es pugui confiar en 
elles i es pugui carregar sobre elles tot el pes de l’edifici. Igualment pots entendre que, entre les 
pedres vives, n’hi ha algunes que formen els fonaments de l’edifici espiritual. Quines són aquestes 
pedres col·locades com a fonaments? Els Apòstols i els profetes. El mateix sant Pau ho diu quan diu: 
“Formeu un edifici construït sobre el fonament dels Apòstols i profetes, que té el mateix Jesucrist per 
pedra angular”.

»Però, oh tu que m’escoltes, perquè et preparis més promptament per la construcció d’aquest 
edifici, perquè siguis una pedra més propera al fonament, aprèn que també Crist és fonament d’aquest 
edifici que ara descrivim. Ho diu sant Pau: “De fonament, ningú no en pot posar cap altre que el que 
està posat: Jesucrist. Benaurats, doncs, els qui hagin construït edificis religiosos i sants sobre aquest 
fonament tan noble”.

»En aquest edifici de l’Església cal que hi hagi un altar. Jo penso que són aptes per ser-ho aquells 
de vosaltres que sou pedres vives que es dediquen amb promptesa a l’oració, que dia i nit fan oblacions 
a Déu i que immolen víctimes de súplica. Sí, són aquestes amb les que Crist edifica l’altar.

»Mira amb quina lloança s’ha adscrit a les pedres mateixes de l’altar. Tal com diu l’Escriptura: 
“Promulgà el legislador Moisès: l’altar s’ha d’edificar amb pedres senceres i no tocades per ferro”. 
Quines són aquestes pedres senceres? Potser aquestes pedres senceres i incontaminades són els sants 
Apòstols, que foren tots alhora un sol altar, a causa de llur unanimitat i concòrdia. D’ells se’ns diu, en 
efecte, que pregaven tots unànimement, que obrien els llavis i deien: “Vós, Senyor, que coneixeu els 
cors de tots”.

»Són ells, que eren capaços d’orar amb una sola veu i un únic esperit, els dignes, potser, de construir 
al mateix temps un sol altar damunt del qual Jesús ofereix sacrifici al Pare. Nosaltres, nogensmenys, 
provem també de treballar per a dir tots unànimement el mateix, per a tenir idèntics sentiments, sense 
barallar-nos ni obrar per vanaglòria, sinó perseverant en aquest únic sentiment i en el mateix propòsit, 
a fi de poder també nosaltres convertir-nos en pedres aptes per a aquest altar».

«Crist, pontífex, és propiciació per a nosaltres»
«Un cop a l’any el pontífex deixa fora el poble i penetra en el lloc on hi ha el propiciatori, i damunt 

del propiciatori els querubins, on hi ha l’arca de l’Aliança amb l’encens; aquest és un lloc prohibit per 
a tothom, tret del pontífex (sacerdot).

»Però el meu pontífex veritable, Jesucrist, el Senyor, revestit certament de la nostra carn, anava 
tot l’any per entre la gent, i em refereixo a aquell any en el qual ell mateix afirmava: “M’ha ungit 
per portar la “bona nova” als desvalguts, i per proclamar l’any de gràcia del Senyor. Tu adona’t com 
durant aquest any entra una sola vegada, el dia de la propiciació, en el “Sancta Sanctorum”, és a dir, 
realitzada la redempció penetra en el cel, entra fins on és el seu Pare per pregar en favor del llinatge 
humà, i arriba fins a Déu per pregar per tots els qui creuen en ell, el Fill”.

»Joan, l’apòstol, coneix bé aquesta propiciació que reconcilia els homes i el Pare, i per això escriu: 
“Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un 
defensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix és la víctima propiciatòria pels nostres pecats”.

»També sant Pau al·ludeix a aquesta propiciació quan diu de Crist: “Déu va destinar-lo a servir de 
propiciació pels nostres pecats, amb la seva sang, gràcies a la fe. O sigui que per a nosaltres qualsevol 
jorn és dia de propiciació, fins que s’acabi el món”.

»Diu la paraula divina: “Tirarà l’encens sobre les brases en presència del Senyor, i així el núvol 
aromàtic amagarà la coberta d’or que tanca les dues tauletes de l’aliança: altrament moriria. Després 
prendrà sang del vedell, i amb el dit l’aspergirà pel davant, sobre la coberta d’or, cap a orient”. Aquest 
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ritus, certament, entre els antics era de propiciació en pro dels homes; es realitzava davant de Déu, 
que ensenyà com calia executar-lo. Tu, tanmateix, que has anat fins a Crist, que és el pontífex veritable, 
que amb la seva sang et va fer Déu propici i et va reconciliar amb el Pare, no et refiïs només de la sang 
carnal; aprèn més aviat de la sang de Crist; escolta com et diu: “Aquesta és la meva sang, que serà 
vessada per a vosaltres en remissió dels pecats”. I el fet d’aspergir en direcció a orient no el tinguis per 
una cosa sense sentit. És d’orient que et ve la propiciació, perquè d’aquí ve l’home anomenat Orient 
(Jesús), que ha estat constituït mitjancer entre Déu i els homes. Aquí tens, doncs, una invitació a 
mirar sempre cap a orient, que és d’on neix el sol de justícia, que és d’on et neix sempre la llum perquè 
mai no caminis en la foscor, perquè el dia últim no t’arreplegui entre tenebres, perquè ni la nit de la 
ignorància ni la seva boira no t’arrabassin, ans visquis sempre envoltat de la llum de la saviesa, tinguis 
sempre el dia de la fe i atenyis sempre la llum de la caritat i de la pau».

«Bateig dels cristians»
«En el Jordà, l’arca de l’Aliança era el cabdill per al poble de Déu. Es va parar la processó de 

sacerdots i levites i les aigües, com si manifestessin una certa reverència envers els ministres de Déu, 
deturaren el seu curs i s’amuntegaren per possibilitar al poble de Déu un pas sense dificultats.

»No t’admiris si aquests fets, que succeïren al poble d’abans, es refereixen a tu, oh cristià, que pel 
sagrament del baptisme has creuat els corrents del Jordà. La paraula de Déu et promet coses molt 
més grans i excelses encara: et promet obrir-te camí i fer-te passar pels aires. Perquè escolta què diu 
Pau referent als justos: “Serem enduts pels aires, en els núvols, per sortir a rebre el Senyor, i així 
estarem amb ell per sempre”. És ben cert que el just no s’ha d’espantar de res; tota criatura el serveix.

»Escolta també la promesa que Déu fa per mitjà del profeta quan diu: “Si passes per foc, la flama 
no et cremarà, perquè jo sóc el teu Déu”. És a dir: qualsevol lloc acull l’home just i tota criatura li 
presta el servei degut. I no pensis que aquestes coses foren reals en els homes d’abans, però que en tu 
no ocorre res d’això, perquè també en tu s’acompleix tot, per bé que místicament, perquè no fa massa 
temps que tu has deixat les tenebres de la idolatria, i ara desitges arribar a escoltar la Llei de Déu; per 
primera vegada és ara que has deixat Egipte.

»Quan t’has agregat al nombre dels catecúmens i has començat a obeir els preceptes de l’Església, 
has passat el Mar Roig, i situat en les estacions del desert, et dediques cada dia a escoltar la Llei 
de Déu i a contemplar el rostre de Moisès, que revela la glòria del Senyor. En la suposició que ja 
hagis arribat a la font mística del baptisme i, per l’ordre sacerdotal i levític, ja hagis estat iniciat en 
els venerables i magnífics sagraments coneguts per aquells als que els és lícit el seu coneixement, en 
aquest cas, passat el Jordà per obra dels sacerdots, entraràs a la terra de promissió, en la qual t’acull 
Jesús, que succeeix Moisès i es converteix per a tu en guia del teu nou camí.

»I tu, recordant tants i tan grans miracles de Déu, com són el mar dividit i l’aigua del riu retinguda, 
et giraràs i cridaràs: “Què tenies, mar, que vas fugir, i tu, Jordà, per tornar riu amunt? Per què saltàveu, 
muntanyes, com anyells, enjogassades com petits de la camada?” I la paraula de Déu et contestarà i et 
dirà: “És davant del Senyor que s’estremí la terra, davant del Déu de Jacob, que converteix les roques 
en estanys, la pedra dura en dolls d’aigua viva”».

«Que vingui el vostre regne»
En un fragment del llibre sobre l’oració 7, Orígenes explica aquesta frase del Parenostre: «Si, 

segons la paraula del Senyor i Salvador nostre, el Regne de Déu és imprevisible, ningú no podrà dir: 
“Mireu, és a tal lloc o a tal altre”. El Regne de Déu ja és entre nosaltres, perquè tens la paraula molt a 
prop teu; la tens als llavis i al cor, no hi ha dubte que aquell que demana que el Regne de Déu vingui 
ho demana rectament d’aquell Regne de Déu que té dins d’ell, perquè neixi, fructifiqui i maduri. Déu 
regna en tots els sants, i tots els sants observen les lleis espirituals de Déu, que habita en ells com 



137

en una ciutat governada amb justícia. El Pare és present en aquella ànima perfecta, i Crist hi regna 
juntament amb el Pare, segons la sentència “Vindrem a viure amb ell”.

»El Regne de Déu que hi ha dins nostre, si avancem contínuament, arribarà a la seva plenitud quan 
s’hagi acomplert allò que diu l’Apòstol de Crist; un cop sotmesos a ell tots aquells que li són enemics, 
posarà el Regne en mans de Déu, el Pare, i així Déu serà tot en tots. Per això, cal que preguem 
ininterrompudament amb aquell sentiment de l’ànima divinitzada pel Verb, cal que diguem al Pare 
nostre del cel: “Sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre Regne”.

»Quant al Regne de Déu, cal que ens adonem també d’una altra cosa: de la mateixa manera que 
justícia i maldat no s’avenen, ni tampoc claror i tenebra, ni Crist i Llucifer, el Regne de Déu no pot 
coexistir amb el regne del pecat.

»En conseqüència, si volem que Déu regni en nosaltres, no deixem regnar el pecat en el nostre 
cos mortal; fem morir allò que ens lliga a la terra i fructifiquem en l’Esperit. D’aquesta manera Déu 
es passejarà en nosaltres com en un paradís espiritual i regnarà en nosaltres ell sol amb el seu Crist, 
assegut, Crist, dins nostre, a la dreta d’aquella virtut espiritual que desitgem rebre. Que hi segui fins 
que tots els seus enemics que hi ha dins de nosaltres, s’hagin convertit en escambell dels seus peus i 
sigui destruït en nosaltres qualsevol principat, qualsevol potestat i qualsevol força d’aquells enemics.

»Tot això pot succeir en cadascú de nosaltres; en nosaltres pot quedar destruïda la mort, definitiva 
enemiga nostra, de manera que Crist pugui dir en nosaltres: “Oh mort, on és la teva victòria? On és 
l’agulló que t’incitava? Que ara el nostre cos corruptible es revesteixi de santedat i d’incorrupció, i que 
el nostre cos mortal, destruïda la mort, es revesteixi de la immortalitat del Pare: així nosaltres viurem 
ja en el Regne de Déu, enmig dels béns que són la regeneració i la resurrecció”».

«Donar testimoni de Crist»
Orígenes sabia molt bé què significava això, sofrí persecucions oferint la pròpia vida per Ell: «Jesús 

ha donat la seva vida per nosaltres, en conseqüència, donem-la també nosaltres; no diré que ho fem 
per ell, sinó per nosaltres mateixos; i em refereixo a allò que el nostre martiri ha d’edificar.

»Ha arribat, oh cristià, el temps de gloriar-nos. Diu l’Escriptura: “Encara més: fins enmig de les 
proves, trobem motiu de satisfacció, perquè sabem que les proves ens fan constants en els sofriments, 
la constància obté l’aprovació de Déu, l’aprovació de Déu dóna esperança i l’esperança no pot 
defraudar ningú. Només cal que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, hagi vessat en els nostres cors el seu 
amor”.

»Si compartim a mans plenes els sofriments de Crist, també per ell ens vindrà a mans plenes 
el consol. Hem de rebre amb joia els sofriments de Crist, perquè el consol abundi en nosaltres, si 
és que cerquem aquella gran consolació que trobaran tots aquells que ploren: una compensació no 
anivellada, perquè si la consolació es limités a equilibrar el sofriment, no hauria dit l’Escriptura: “És 
cert que compartim a mans plenes els sofriments de Crist, però també per ell ens ve a mans plenes el 
consol”.

»Els qui comparteixen la passió de Crist, en la mateixa proporció que la comparteixen, gaudiran 
del consol de Crist. Això ho aprenen d’aquell que va dir, ple de confiança: “Sabem que, així com 
compartiu els sofriments, compartiu també el consol”. Déu ens ve a dir a través del profeta: “T’he 
escoltat a l’hora favorable, t’he ajudat el dia de salvació. I quin temps és més acceptable que aquell en 
què, a causa de la nostra fe en Déu, per Crist avancem pel món custodiats i a la vista de tothom cap al 
martiri? Som arrossegats com els vençuts, però realment som triomfadors”.

»Perquè els màrtirs de Crist espolien amb ell els principats i les dominacions, triomfen amb ell, 
perquè, tal com havien estat associats als seus sofriments, també tinguin part en aquelles coses que 
Crist realitzà amb la seva fortalesa. Quin dia hi ha que pugui ser tingut per dia de salvació, si no és 
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aquell en què sortim així d’aquest món? Però us demano que no doneu mai cap motiu d’escàndol a 
ningú, ni heu de fer malveure la missió que Déu ens ha confiat. Més aviat us heu d’acreditar en totes 
les situacions com a servidors de Déu, sofrint amb molta constància, tot dient: “I ara, Senyor, quina 
esperança em queda?: és en vós en qui confio”».

«El coneixement de Déu»
A continuació presentem alguns fragments, sobretot del seu llibre Contra Celsum, en què Orígenes 

explica com podem assolir el coneixement de Déu, però no a través de les nostres pròpies forces, ni 
intel·ligència humana: «Plató, el mestre acreditat en qüestions teològiques afirma: “És molt difícil 
trobar el pare de tot l’univers, i és impossible que qui l’hagi trobat el pugui donar a conèixer a altres”. 
Aquest text és certament admirable i impressionant, però cal considerar si la paraula divina no mostra 
una atenció més gran al que requereixen els homes quan ens presenta el Logos diví, el que en el 
principi estava en Déu, fent-se carn, a fi que aquest Logos, del qual deia Plató que qui el trobés no el 
podria donar a conèixer a tothom, pogués fer-se assequible a tots. Plató pot dir que és una tasca difícil 
trobar el pare de l’univers, donant a entendre alhora que no és impossible a la natura humana trobar 
Déu d’una manera digna, o almenys, més del que assoleix la gent del carrer. Però si això fos veritat, 
Plató o algun altre dels grecs haguessin trobat Déu i no haguessin donat culte, ni invocat, ni adorat 
a cap altre fora d’aquest, abandonant-lo i associant-lo amb coses que no poden associar-se amb la 
majestat de Déu.

»Per part nostra, nosaltres afirmem que la naturalesa no és de cap manera capaç de cercar Déu i 
trobar-lo en el seu ésser pur, si no és que sigui ajudada d’aquell mateix que és objecte de la recerca. 
Arriben a trobar-lo aquells que, després de fer el que està en la seva mà, confessen que necessiten de 
la seva ajuda, i Ell es manifesta als que creu convenient, en la mesura que una ànima humana, estant 
encara en el cos, pot reconèixer Déu.

»A més, en dir Plató que si un trobés el pare de l‘univers, seria impossible que el donés a conèixer 
a tots, no afirma que sigui inexpressable i innominable, sinó que fins i tot essent expressable, només 
es pot donar a conèixer a uns pocs. Però nosaltres afirmem que no només Déu és inexpressable, sinó 
també altres éssers que li són inferiors. Pau s’esforça per indicar-ho quan escriu: “El cert és que fou 
endut al paradís i allà va sentir paraules inefables, que als humans no els són permeses de repetir” 
(2Cor 12, 4).

»També nosaltres diem que és difícil veure el Pare de l’univers. No obstant això, pot ser vist, i no 
només segons el dit “Benaurats els nets de cor, perquè ells veuran Déu” (Mt 5, 8), sinó també segons 
el dit que afirma que és “imatge del Déu invisible” (Col 1, 15): “Qui em veu a mi, veu el Pare que 
m’ha enviat” (Jo 14, 9). Ningú que tingui intel·ligència dirà que aquí es refereix al seu cos sensible, 
el que veiem els homes, ja que en aquest cas haurien vist al Pare aquells que cridaren: “Crucifica’l, 
crucifica’l” (Lc 13, 21), el mateix que Pilat, que tenia autoritat sobre el que en Jesús hi havia d’humà. 
Això no és possible. Les paraules “el qui em veu a mi, veu també el Pare que m’ha enviat” no s’han 
d’entendre en el seu sentit material. Qui ha comprès com s’ha de concebre el Déu unigènit, Fill de 
Déu, primogènit de tota la creació, i com el Logos es féu carn, veurà que és contemplant la imatge del 
Déu invisible com s’arriba a conèixer el Pare creador de l’univers.

»Celsum opina que a Déu se’l coneix bé per composició de diverses coses –a la manera que els 
geòmetres anomenen síntesi— o per separació –anàlisi— de diverses coses, o també per analogia com 
la que empren els mateixos geòmetres: d’aquesta sort s’arribaria almenys a “les portes del Bé”. No 
obstant això, quan el Logos de Déu diu: “Ningú no coneix el Pare sinó el Fill, i aquell a qui el Fill ho 
revela” (Mt 11, 27) afirma que Déu és conegut per certa gràcia divina, que no s’engendra en l’ànima 
sense intervenció de Déu, sinó per una espècie d’inspiració. El més probable és que el coneixement 
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de Déu estigui per sobre de la naturalesa humana, i això explica que hi hagi entre els homes tants 
errors sobre Déu. Només per la bondat i l’amor de Déu envers els homes, i per una gràcia meravellosa 
i divina, arriba aquest coneixement a aquells als que la presciència divina els va preveure que viurien 
de manera digna del Déu al que arribarien a conèixer. Aquests són els que per res renegaran de llurs 
deures religiosos envers Ell, malgrat siguin conduïts a la mort pels que ignoren el que és la religió i 
imaginen que és el que no és, o malgrat se’ls tingui per objecte de befa.

»Jo diria que Déu, en veure als que presumeixen d’haver-lo conegut i d’haver après de la filosofia 
el que es refereix a Ell, als que es mostren arrogants i menyspreen els altres, i no obstant això, gairebé 
com els incultes s’entreguen als ídols, i als temples i als famosos misteris, “escollí la ignorància del 
món”, és a dir, els més simples dels cristians però que viuen amb més moderació i puresa que els 
filòsofs, “per confondre els savis” (1Cor 1, 27), els quals no s’avergonyeixen de dirigir la paraula a 
coses inanimades, com si fossin déus o imatges dels déus. El que tingui enteniment, com se’n riurà 
d’aquell que després de tants discursos filosòfics sobre Déu o els déus, es quedi en la contemplació 
de les estàtues i dirigeixi a elles la seva pregària, o almenys la dirigeixi mitjançant la vista d’elles al 
déu que és conegut espiritualment, imaginant que ha d’aixecar-se fins a ell a partir del que és visible 
i simple símbol? El cristià, en canvi, per molt ignorant que sigui, té la convicció que tot indret és part 
de l’univers, i que tot el món és temple de Déu. I així, pregant en tot lloc, tancats els ulls dels sentits 
i oberts els de l’ànima, s’aixeca per sobre de tot el món: no s’atura ni davant la volta del cel, sinó que 
amb el seu enteniment arriba fins a la regió supraceleste guiat per l’esperit de Déu. I així, estant com 
fora del món, dirigeix la seva oració a Déu, no sobre coses trivials, ja que ha après de Jesús el no cercar 
res petit, és a dir, sensible, sinó només sobre les coses grans i vertaderament divines, que són els dons 
que Déu ens dóna pel camí que porta a la felicitat que hi ha en Ell per mitjà del seu Fill, que és el 
Logos de Déu».

«La revelació de Déu»
«Les coses corporals i insensibles per elles mateixes no fan res per ser vistes, sinó que l’ull aliè les 

veu tant si elles volen ser vistes com si no, quan fixa en elles l’esguard i les contempla. Perquè, què 
pot fer un home o qualsevol altra cosa embolicada en un cos material per no deixar-se veure quan 
està present? Al contrari, les coses superiors i divines tot i estar presents no es veuen si elles no volen: 
el que siguin vistes o no, depèn de llur voluntat. Fou gràcia de Déu el deixar-se veure per Abraham 
i els altres profetes. No fou l’ull de l’ànima d’Abraham per ella mateixa la causa de veure Déu, sinó 
que Déu es deixà veure per un home just que s’havia fet digne de tal visió. Això no s’ha d’entendre 
únicament de Déu Pare, sinó també del nostre Senyor i Salvador, i de l’Esperit Sant, i fins i tot, baixant 
a un altre pla, dels querubins i serafins. Pot succeir, en efecte, que mentre nosaltres estem ara parlant 
hi sigui aquí present un àngel, al que, no obstant això, no podem veure perquè no mereixem aital visió. 
Perquè encara que l’ull del nostre cos o de la nostra ànima es posi a mirar-lo, si l’àngel no es manifesta 
per voluntat pròpia ni es deixa veure, no el veurà qui el vulgui veure. Així doncs, sigui on sigui que 
està escrit “s’aparegué Déu”, o com el passatge que comentem “s’aparegué l’àngel del Senyor de peu 
a la dreta de l’altar de l’encens” (Lc 1, 11) cal entendre-ho d’aquesta manera. Tant Déu com l’àngel, 
segons vulguin o no vulguin, són vistos o no per Abraham o per Zacaries. Cal dir això no només en 
el que es refereix a aquest món, sinó també en el que fa referència al futur: quan deixem aquest món 
no s’apareixeran Déu i els seus àngels a tothom de sort que el qui deixi el cos mereix immediatament 
veure els àngels i l’Esperit Sant, i nostre Senyor i Salvador, i el mateix Déu Pare, sinó que només els 
veurà qui tingui el cor net (Mt 5, 8) i qui s’hagi mostrat digne de veure Déu. I malgrat que el net de cor 
i el que encara té alguna taca estiguin en un mateix nivell, aquesta identitat de lloc no serà ni ajuda ni 
obstacle per a la salvació, perquè qui tingui el cor net veurà Déu, i qui no l’hi tingui no veurà el que 
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aquell pugui veure. I cal pensar que succeïa quelcom semblant també amb respecte a Crist quan se li 
demanava veure’l corporalment: car no has de pensar que tots els qui el miraven veien Crist. Veien 
certament el cos de Crist, però a Crist quan era Crist, no el veien. Només el podien veure els qui eren 
dignes de la seva grandesa. Els deixebles, bo i veient-lo, contemplaven la grandesa de la seva divinitat. 
Per això, quan Felip parlà i demanà: “Ensenya’ns el Pare i això serà suficient” (Jo 14, 8), li respongué 
el Salvador: “Tant de temps he estat entre vosaltres i encara no em coneixeu? Felip, el qui em veu, 
veu el Pare”. Tampoc Pilat, que certament veia Jesús, podia veure el Pare; ni tampoc Judes, el traïdor, 
perquè ni Pilat ni Judes veien Crist com a tal, ni tampoc la multitud que el tenia davant. Només uns 
pocs podien veure Jesús: els qui ell mateix jutjava dignes per a veure’l.

»Treballem, doncs, també nosaltres, perquè ara se’ns aparegui Déu, car la paraula sagrada de 
l’Escriptura ens ho promet: “Perquè és trobat pels qui no el tempten, i es manifesta a aquells que no 
desconfien d’ell” (Sab 1, 2). I que en el món futur no se’ns amagui, sinó que el veiem “cara a cara” 
(1Cor 13, 12) i tinguem l’esperança d’una vida bona i gaudim de la visió de Déu omnipotent, en Crist 
Jesús i en l’Esperit Sant, de qui és la glòria i el poder pels segles dels segles.

»Es diu en el salm 17 que “Déu féu de la tenebra el seu amagatall”. És una manera hebrea d’explicar 
que el que els homes poden concebre de Déu per ells mateixos és obscur i no es pot conèixer, perquè 
ell s’oculta a aquells que no són capaços de suportar el resplendor del seu coneixement i els que no 
poden veure’l, com en una tenebra; la qual cosa es deu, en part, a la impuresa de la intel·ligència 
lligada a un cos humà “d’humiliació”, i en part a la seva limitada capacitat per a la comprensió de Déu. 
Per explicar que el coneixement experimental de Déu es dóna en poques ocasions als homes i a pocs 
d’ells, es diu que Moisès entrà “en la obscuritat on era Déu” (Ex 20, 21), si no és que el mateix Crist 
Jesús ho concedeix lliurement».

«La confessió de la Trinitat»
«Déu és el vertader Déu: els qui han estat conformats segons ell, són com reproduccions d’un 

prototipus; però d’altra banda, la imatge arquetipus d’aquestes múltiples imatges és el Logos que 
està en Déu, el que estava en el principi, el qual per estar en Déu roman sempre Déu. Nosaltres 
acceptem la paraula del Salvador: “El Pare que m’ha enviat és major que jo” (Jo 14, 28), per això 
no accepta l’apel·lació de bo que se li dóna en el sentit propi, vertader i ple sinó que la refereix al 
Pare reprovant al qui volia glorificar el Fill més del que és just. Afirmem que tant el Salvador com 
l’Esperit Sant no poden posar-se en igualtat amb cap de les coses creades, sinó que les sobrepassa amb 
una transcendència sobreeminent; però al mateix temps (el Verb i l’Esperit Sant) són sobrepassats 
pel Pare. No és necessari dir quina és la glòria del Fill que ultrapassa els trons, les dominacions, els 
principats, les potestats i tot altre ser que pugui ser nomenat no només en aquest món, sinó en el 
futur, transcendint a més els àngels i esperits i ànimes dels justos. Malgrat tot, i essent superior a 
tants i tan grans éssers per la seva substància, la seva dignitat, el seu poder, la seva divinitat –essent el 
Logos vivent—, la seva saviesa no pot comparar-se en res al Pare. En efecte, Ell és la imatge de la seva 
bondat i esplendor, no ja de Déu, sinó de la seva glòria i de la seva llum eterna, emanació ja no del 
Pare, sinó del seu poder, espill sense taca de la seva activitat, pel qual Pau i Pere i els que s’assemblen 
a Ell, contemplen Déu, car diu “El qui em veu a mi, veu el Pare que m’ha enviat” (Jo 14, 9)».

Possiblement, aquest fragment extret del comentari a Joan 11, 16 és el més difícil d’interpretar. 
Òbviament Orígenes té expressions que semblen subordinistes, però bé es pot matisar dient que 
subordina el Fill al Pare en el sentit que el Fill és engendrat pel Pare, i per això pot semblar en aquest 
aspecte inferior al Pare encara que no ho sigui. És possible que la intervenció d’Orígenes no sigui 
herètica, encara que fou interpretada així, malauradament per alguns que el llegien, sense veure que 
les seves teories venien exposades en termes platònics, que suposaven que el Logos era un entremig 
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entre Déu i el món. Malgrat tot,  és prou evident que Orígenes vol demostrar que el poder genuí (o 
profund) del Fill és idèntic al del Pare. És natural que molts concilis àdhuc ecumènics consideressin 
aquestes formulacions difícils de conjuminar amb la recta ortodòxia. 

Formulacions exagerades sobre la Trinitat

En Orígenes podríem trobar moltes expressions com les que suara hem citat; tot i que cal dir que 
possiblemente fou mal interpretat, malgrat que les seves formulacions literals ens semblin un xic 
exagerades, com també podrà semblar exagerada l’expressió de sant Joan “el Pare que m’ha enviat 
és superior a mi (Jesús)” (Jo 14, 28), si no es comparen amb altres textos de l’Evangeli. Així és que 
aquí, sense tenir presents tots els textos d’Orígenes, es podria tergiversar el seu pensament ortodox. 
Aquest, tot seguit exposa en què consisteix la generació eterna del Verb: «Seria una blasfèmia pensar 
que de la mateixa manera que Déu Pare engendra el Fill i li dóna l’ésser, també engendra un home o 
qualsevol altre ésser vivent. Al contrari, es tracta necessàriament de quelcom molt particular, digne 
i exclusiu de Déu, amb el qual absolutament res es pot comparar. No hi ha pensament ni imaginació 
humana que permeti arribar a comprendre com el Déu inengendrat ve a ser Pare del Fill unigènit. 
Perquè es tracta, en efecte, d’una generació des de sempre i eterna, a la manera com el resplendor 
procedeix de la llum. El Fill no queda constituït com a tal de manera extrínseca, per adopció, sinó que 
és vertaderament Fill per naturalesa.

»Hem d’entendre que la llum eterna no és altra que el mateix Déu Pare. Ara bé, mai es dóna la 
llum sense que es doni juntament amb ella el resplendor, ja que no es concep una llum que no tingui el 
seu propi resplendor. Si això és així, no es pot dir que hi hagués un temps en el que el Fill no existís, i 
no obstant això, no era inengendrat, sinó que era com el resplendor d’una llum inengendrada, que era 
el seu principi fontal quant d’ella procedia. Amb tot, no hi hagué temps en el que (el Fill) no existís.

»Fins ara no he trobat cap passatge de les Escriptures que suggereixi que l’Esperit Sant sigui un 
ésser creat, ni tan sols en el sentit que, com he explicat, diu Salomó de que la Saviesa és creada (Prov 
8, 22), o en el sentit que, com he dit, cal entendre les apel·lacions del Fill com a “vida” o “paraula”.

» “L’Esperit bufa allà on vol” (Jo 3, 8). Això significa que l’Esperit és un ésser substancial, no, 
com alguns pretenen, una simple activitat de Déu sense existència individual. L’Apòstol, després 
d’enumerar els dons de l’Esperit, prossegueix: “I totes aquestes coses procedeixen de l’acció d’un 
mateix Esperit, que distribueix a cada individu segons la seva voluntat (Cor 12, 11). Per tant, si actua, 
vol i distribueix, és un ésser substancial actiu, i no una simple activitat.

»L’Esperit mateix està en la llei i en l’Evangeli: ell està eternament amb el Pare i el Fill, i com el 
Pare i el Fill existeix sempre, existí i existirà. Després de l’Ascensió, l’Esperit Sant està associat al 
Pare i al Fill en honor i dignitat. Però sobre ell no podem dir clarament si ha de ser considerat com 
engendrat o inengendrat, o si és o no Fill de Déu.

»Si és veritat que mitjançant el Verb “totes les coses foren fetes” (Jo 1, 3),  ¿s’ha de dir que l’Esperit 
Sant també vingué a ser mitjançant el Verb? Suposo que si un es recolza en el text “mitjançant ell 
foren fetes totes les coses” i afirma que l’Esperit és una realitat derivada, es veurà forçat a admetre 
que l’Esperit Sant vingué a ser a través del Verb, essent el Verb anterior a l’Esperit. Pel contrari, si 
un es nega a admetre que l’Esperit Sant hagi vingut a ser a través de Crist, se seguirà que l’Esperit 
és inengendrat. Quant a nosaltres, estem persuadits que hi ha realment tres persones (hypostaseis): 
Pare, Fill i Esperit Sant, i creiem que només el Pare és inengendrat, i proposem com a proposició 
més vertadera i pietosa, que totes les coses vingueren a existir a través del Verb, i que de totes elles 
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l’Esperit Sant n’és la dignitat màxima, essent la primera de totes les coses que han rebut existència de 
Déu a través de Jesucrist. I potser és aquesta la raó per la qual l’Esperit Sant no rep l’apel·lació de Fill 
de Déu: només el Fill unigènit és fill per naturalesa i origen, mentre que l’Esperit segurament depèn 
d’Ell, rebent de la seva persona no només l’ésser, sinó la saviesa, la racionalitat, la justícia i totes les 
altres propietats que hem de suposar que posseeix en participar en les funcions del Fill.

»A més, suposo que l’Esperit Sant es pot dir que proporciona el que podríem anomenar la matèria 
dels dons espirituals de Déu, que reberen el nom de sants a través d’ell i per participació d’ell. Aquesta 
matèria actua a partir de Déu, essent administrada pel Verb i existint a causa de l’Esperit Sant. Em 
mouen a fer aquesta suposició les paraules de sant Pau sobre els dons espirituals: “Els dons són diversos 
però l’Esperit és un de sol. Són diversos els serveis, però el Senyor és un de sol. Els miracles són 
diversos, però Déu és un de sol, i és ell qui ho obra tot en tots” (1Cor 12, 4ss)».

«La salvació ens ve de Déu en el baptisme»
«Hom podria preguntar per què quan un home reneix per a la salvació que ve de Déu (en el 

baptisme) hi ha necessitat d’invocar el Pare i el Fill i l’Esperit Sant, de sort que no estaria assegurada 
la seva salvació sense la Trinitat. Per contestar això sens dubte serà necessari definir les particulars 
operacions del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. En la meva opinió, les operacions del Pare i del Fill 
s’estenen no només als sants, sinó també als pecadors, i no només als homes racionals, sinó també als 
animals i a les coses inanimades: és a dir, a tot el que té existència. En canvi, l’operació de l’Esperit Sant 
no arriba de cap manera a les coses inanimades, ni als animals que no tenen parla; ni tan sols podem 
trobar-la en els que, tot i estar dotats de raó, s’entreguen a la maldat i no estan orientats cap a les coses 
millors. En suma, l’acció de l’Esperit Sant està limitada als que es van orientant cap a les coses millors 
i caminen en els camins de Crist Jesús, a salvar els qui s’ocupen de bones obres i romanen en Déu».

Fins aquí el pensament d’Orígenes sobre la Trinitat. Òbviament el concepte de Déu en Orígenes 
és d’una transcendència total i absoluta. Això el porta a preguntar si la matèria no és creada. Veiem 
aquest fragment extret del seu llibre De principiis: «Molts homes de consideració pensaren que la 
matèria és increada, i afirmaren que aquesta devia la seva existència i naturalesa a l’atzar. El que a mi 
em sorprèn és com aquests mateixos autors poden atacar a tots els que simplement neguen l’existència 
d’un creador o d’un ordre en l’univers, doncs en dir que la matèria és increada i coeterna amb el Déu 
increat, adopten un punt de vista igualment impiu. En efecte, si suposem que no hagués existit la 
matèria, aleshores Déu, en la seva manera de veure, no hagués pogut tenir cap activitat, car no hagués 
tingut matèria amb la qual començar a operar. Perquè, segons ells, Déu no pot fer res del no res, i 
al mateix temps diuen que la matèria existeix per atzar, i no per designi diví, imaginant que aquesta 
matèria que no es troba allà perquè sí és suficient explicació de la grandiosa obra de la creació.

»Perquè el nostre silenci no esdevingui argument per als heretges, respondrem segons la mesura de 
les nostres forces a les objeccions que acostumen a posar-nos. Hem dit ja moltes vegades, recolzant-nos 
en les afirmacions que hem pogut trobar en les Escriptures, que el Déu creador de totes les coses és 
bo, just i omnipotent. Quan ell creà en un principi tot el que volgué crear, inclús les criatures racionals, 
no tingué altre motiu per crear fora de si mateix, és a dir, la seva bondat. Ara bé, essent ell mateix 
l’única causa de les coses que havien de ser creades, i no havent en ell diversitat alguna, ni mutació, ni 
impossibilitat, creà totes les criatures iguals i idèntiques, ja que no havia en ell cap causa de varietat 
o diversitat. No obstant això, havent estat atorgada a les criatures racionals, com hem mostrat moltes 
vegades, la facultat del lliure arbitri, fou aquesta llibertat de la seva voluntat la que arrossegà a cadascuna 
de les criatures racionals a millorar amb la imitació de Déu, o a deteriorar-se per negligència. Aquesta 
fou la causa de la diversitat que hi ha entre les criatures racionals, la qual prové, no de la voluntat o 
intenció del creador, sinó de l’ús de la pròpia llibertat».
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«El problema del mal i la providència de Déu»
Aquest és un altre tema vinculat amb l’anterior. Orígenes afirma: «Partint de les divines Escriptures, 

considerem breument el que es refereix al bé i al mal. De quina forma s’ha de respondre a l’objecció 
de com és possible que Déu faci el mal i per què és incapaç de convèncer i amonestar els homes. 
Segons les divines Escriptures, els béns pròpiament dits són les virtuts i les obres que d’elles provenen, 
i els mals pròpiament dits són el contrari. Que ens serveixin de moment les paraules del salm 33, que 
diuen així: “Els qui cerquen el Senyor no seran privats de cap bé. Mireu, fills, sentiu-me, us ensenyaré 
el temor de Déu. Qui és l’home que estima la vida, que desitja veure dies bons? Guarda la teva boca 
del mal, i els teus llavis de parlar amb engany. Allunya’t del mal i fes el bé” (vv. 11-15). Les paraules 
“allunya’t del mal i fes el bé” no es refereixen als mals corporals, com els anomenen alguns, ni als mals 
externs, sinó als mals i béns de l’ànima. El qui s’allunya del mal i fa el bé en aquest sentit, estimant així 
la vida vertadera, arribarà a posseir-la.

»El qui “desitja veure dies bons”, il·luminats pel “Sol de justícia” (Mal 4, 2) que és el Logos, arribarà 
a assolir-los, ja que Déu el lliurarà “del malvat temps present” (Gal 1, 4) i dels dies dolents dels que Pau 
digué: “Rescatant el temps, perquè els dies són dolents” (Ef 5, 16).

»En un sentit menys exacte hom pot trobar que les coses corporals i exteriors en tant en quant 
contribueixen a la vida segons la naturalesa es consideren béns, i els seus contraris mals. Així Job diu 
a la seva muller: “Si hem rebut els béns de la mà del Senyor, no ens sotmetrem als mals?” (Job 2, 10). 
En aquest sentit es troba en les Escriptures divines un passatge que fa dir a Déu: “Jo sóc el que fa la 
pau, i qui crea els mals” (Is 45, 7). I en un altre es diu d’ell: “Baixà el mal de part del Senyor sobre les 
portes de Jerusalem, soroll de carros i genets” (Miq 1, 12). Aquests passatges han confós molts lectors 
de l’Escriptura, car no han sabut comprendre el que en ella se significa quan es parla de béns i de mals.

»Nosaltres afirmem que Déu no féu els mals, ni la mateixa maldat, ni les accions que d’ella procedeixen. 
Si Déu hagués fet el que veritablement és dolent, com es podria tenir l’audàcia d’anunciar el missatge 
del judici que ens ensenya que els malvats són castigats per les seves males accions en proporció al 
seu pecat, i que els qui han viscut segons la virtut i han obrat virtuosament seran feliços i assoliran els 
premis de Déu? Sé molt bé que aquells que volen audaçment dir que Déu féu els mals adduiran certs 
passatges de l’Escriptura, però no assoliran amb ella fer un teixit argumental complet, perquè en ella 
condemna els qui pequen i aprova els qui obren bé, encara que conté aquelles afirmacions, (no) poques 
en nombre, que semblen posar en dificultat els lectors no educats sobre les paraules divines.

»Així doncs, Déu no ha fet els mals, si un entén amb aquesta paraula el que pròpiament es denomina 
així, però de les obres que ell tingué en principi intenció de fer, s’han seguit alguns mals, pocs en 
comparació amb l’ordre de tot el conjunt. Així també de les obres que el fuster fa amb intenció se 
segueixen els flocs i les serradures; i els manobres poden deixar la brutícia escampada al voltant de les 
edificacions, que són les deixalles de les pedres i el ciment.

»Si un es refereix a aquests anomenats mals en un sentit menys exacte, els mals corporals o externs, 
cal concedir que de vegades Déu n’ha fet algun d’aquests, com a mitjà per a la conversió d’alguns. 
Quina dificultat pot haver-hi en aquesta doctrina? Parlant vulgarment anomenem mals als dolors que 
infligeixen els pares, mestres i educadors als que s’eduquen, o els que infligeixen els metges tallant i 
cremant amb vista a la curació. De la mateixa manera si es diu que Déu infligeix alguna d’aquestes 
coses, per a conversió i curació dels que en tenen necessitat, no hi haurà res a objectar a aquesta 
manera de parlar».

«Constitució de l’home»
Sobre això, segons Orígenes, cal afirmar que és essencial que l’home fos creat a imatge i semblança 

de Déu. Més encara, en el mateix home es pot palpar la imatge de Déu quan aquest esdevé perfecte 

LA GRANDESA I L’ENIGMA D’ORIGENES
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com ho és el Pare celestial (Mt 5, 48). L’home és un ésser lliure. Així afirma en el seu llibre Contra 
Celsum: «Està definit en la doctrina de l’Església que tota ànima racional té llibertat de determinació 
i de voluntat, i que ha d’emprendre la lluita contra el diable i els seus àngels, i contra els poders 
adversos. Aquests s’esforcen en acumular pecats sobre l’ànima, però nosaltres hem d’esforçar-nos 
per lliurar-nos d’aquesta desgràcia, vivint amb rectitud i saviesa. Això implica que hem d’admetre 
que no estem simplement subjectes a necessitat, de sort que de totes formes, malgrat no vulguem, 
ens veiem forçats a fer el bé o el mal. Pel contrari, essent lliures en la nostra elecció, podrà ser que 
alguns poders ens indueixin al pecat i altres ens ajudin a la salvació, però no de tal forma que ens 
veiem coaccionats a fer necessàriament el bé o el mal. Això és el que pensen aquells que diuen que 
el curs i els moviments dels astres són la causa del que fan els homes, tant en les coses que succeeixen 
fora de la nostra llibertat d’opció com en les que estan sota la nostra potestat.

»En canvi, no està clarament determinat en la doctrina de l’Església, si l’ànima es propaga 
mitjançant el semen, de sort que la seva essència i substància es troba en el mateix semen corporal, o 
bé té un altre origen per generació o sense ella, o si està infosa en el cos des de fora».

Aquest darrer paràgraf es basava en les teories biològiques de l’època d’Orígenes. Sant Agustí 
repeteix aquesta teoria tan singular en parlar del pecat original.

«Sagrades Escriptures»
Es veu ben clar que Orígenes tenia un alt concepte d’elles. Afirma que és la mateixa veu de Déu. 

Caldrà beure del pou de les Escriptures contínuament: «El poble mor de set, tot i tenir a mà les 
Escriptures, mentre Isaac no ve per obrir-les. Ell és qui obre els pous, qui ens ensenya el lloc en el 
que cal cercar Déu, que és el nostre cor. Considereu, doncs, que dins de l’ànima de cadascú hi ha 
sens dubte un pou d’aigua viva, que és com un sentit celeste i una imatge latent de Déu. Aquest és 
el pou que els filisteus, és a dir, els poders adversos, han omplert de terra, però el nostre Isaac ha 
tornat a cavar el pou del nostre cor, i ha fet saltar en ell fonts d’aigua viva. Així doncs, avui mateix, 
si m’escolteu amb fe, Isaac realitzarà la seva obra en vosaltres, purificarà el vostre cor i us obrirà 
els misteris de l’Escriptura fent-vos creure en la intel·ligència de la mateixa. El Logos de Déu és a 
prop vostre; millor, és dins vostre, i treu la terra de l’ànima de cadascun per fer saltar en ella l’aigua 
viva. Perquè tu portes impresa en tu la imatge del Rei celestial, ja que Déu, quan al començament 
féu l’home, el féu a la seva imatge i semblança. Aquesta imatge no la posà Déu en l’exterior de 
l’home sinó en el seu interior. Era impossible descobrir-la dintre teu estant la teva morada plena 
de brutícia i immundícia. Aquesta font de saviesa estava certament en el fons de tu mateix, però no 
podia brollar, perquè els filisteus l’havien obstruït amb terra, fent de tu una imatge terrestre. Però, la 
imatge de Déu impresa en tu pel mateix Fill de Déu no pogué restar totalment encoberta. Cada vici 
la recobreix amb una nova capa, però el nostre Isaac pot fer-les desaparèixer totes, i la imatge divina 
pot tornar a brillar de nou. Supliquem-li, ajudem-lo a cavar, lluitem contra els filisteus, estudiem les 
Escriptures: cavem tan profundament que l’aigua del nostre pou pugui ser suficient per a tots els 
ramats».

»Quan la divina Providència intervé en els assumptes humans, adopta les maneres de pensar 
i de parlar humans. I així com si parlem amb un nen de dos anys emprem un llenguatge infantil, 
de la mateixa manera creiem que actua Déu quan entra en relació amb el llinatge dels homes, i 
particularment amb aquells que són encara nens. Bé veus com nosaltres, adults, quan parlem amb 
els nens canviem fins i tot les paraules: nomenem el pa amb una paraula que és pròpia d’ells, i l’aigua 
amb una altra, i no utilitzem les que ens serveixen quan parlem a homes de la nostra edat. Som 
potser imperfectes? I si algú ens sent parlar d’aquesta manera amb els nens, creus que dirà “aquest 
vell està boig”? Així parla Déu als homes-infants».



145

Podríem presentar altres fragments referents a l’escatologia, les relacions entre el Nou i Antic 
Testament, l’encarnació del Verb, l’església esposa de Jesucrist, sagraments..., però no ho farem. No 
obstant no podem deixar de llegir uns significatius paràgrafs que fan referència a l’autoritat eclesiàstica, 
afirmant que “aquells que tenen la dignitat episcopal recorren a les paraules. Asseguren que ells han 
rebut, com Pere, de les mans del Salvador les claus del regne del cel. Els qui tenen autoritat declaren 
que el que és lligat, és a dir, condemnat per ells, està també lligat al cel, i que el que ha estat objecte 
de perdó per part d’ells, és perdonat també en el cel. Sobre això cal dir que tal pretensió és vàlida si es 
dóna en ells aquella disposició per la qual li fou dit a Pere “Tu ets Pere...”: aquesta paraula podrà ser 
emprada si Crist pot construir sobre ells la seva Església. Les portes de l’infern no han de prevaldre 
sobre aquell que ha de lligar i deslligar; però si ell mateix està “lligat amb les cordes dels seus propis 
pecats” (Prov 5, 22), en va pot pretendre lligar i deslligar».

«Baptisme cristià»
«Que cadascun dels fidels recordi les paraules que pronuncià en renunciar al dimoni, quan vingué 

per primera vegada a les aigües del baptisme, prenent sobre si el primer segell de la fe i anant a la font 
salvadora: aleshores proclamà que no caminaria en les obres del dimoni, i que no se sotmetria al seu 
esclavatge ni als seus plaers.

»Tot i que, d’acord amb la forma prescrita en la tradició de l’Església, hem estat batejats en aquelles 
aigües visibles i amb el crisma visible, no obstant això, només està vertaderament batejat “de dalt” en 
l’Esperit Sant i en l’aigua el qui ha “mort al pecat” i ha estat veritablement “submergit en la mort de 
Crist” i ha estat sepultat amb ell en un bateig de mort (Rom 6, 3 i 11).

»Cal observar en els quatre evangelistes que Joan confessà haver vingut a batejar amb aigua, però 
només Mateu afegeix que això era “en ordre a la conversió” (eis metanoiam). Amb això ensenya que 
la utilitat del baptisme prové de l’elecció del qui és batejat: el qui es converteix l’obté, però el qui 
s’apropa a ell sense aquesta disposició serà objecte d’un judici més sever. Cal saber, en efecte, que 
les miraculoses manifestacions de potència que el Salvador obrà en les seves curacions són símbols 
de les curacions per les que contínuament el Logos de Déu allibera de tota malaltia i debilitat: i sense 
deixar de realitzar-se en allò corporal, aprofitaven els seus beneficiaris quant que els convidaven a la 
fe. De la mateixa manera també el lavatori mitjançant l’aigua és símbol de la purificació de l’ànima, 
que renta tota taca de maldat, sense que deixi de ser per això principi i font dels dons divins per a 
aquell que s’entrega ell mateix al poder diví de les invocacions de la Trinitat adorable: en efecte, “hi 
ha una varietat de dons” (1Cor 12, 4). Confirma això el que es narra en els Actes dels Apòstols sobre 
l’Esperit que aleshores es feia present d’una manera tan manifesta als qui es batejaven, una vegada 
que l’aigua havia preparat el camí als qui s’apropaven (al bateig) amb sinceritat, fins al punt que Simó 
Mag, impressionat per això, volia assolir de Pere aquesta gràcia, pretenent el summe do de justícia 
amb el diner de la injustícia. Però el baptisme, que és un nou naixement, no és el que atorgava Joan, 
sinó el que atorgava Jesús mitjançant els deixebles i s’anomena “lavatori de regeneració”, que es fa 
amb una “renovació de l’Esperit” (Tit 3, 5). Aquest Esperit que aleshores ve, donat que és l’Esperit de 
Déu, “aleteja sobre les aigües” (Gen 1, 2): però no es comunica a tots simplement amb aigua».

«Eucaristia»
«Els que teniu per costum prendre part en els divins misteris sabeu amb quanta cura i reverència 

guardeu el cos del Senyor quan us és entregat, no sigui que alguna petita molla pogués caure a terra, 
podent perdre alguna petita part d’aquell do santificat (sic.). Amb raó us sentiríeu culpables si per la 
vostra negligència caigués al terra qualsevol fragment. Doncs bé, si amb raó doneu mostres de tal cura 
en guardar el cos del Senyor, podeu pensar que seria menys culpable qualsevol oblit en guardar la seva 
paraula que en guardar el seu cos?

LA GRANDESA I L’ENIGMA D’ORIGENES
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»El que és “santificat per la paraula de Déu i l’oració” (1Tim 4, 5) no santifica sense més el qui 
el rep: si fos així, santificaria també el qui menja el pa del Senyor indignament, i ningú es mostraria 
“malalt, dèbil o adormit” amb aquest menjar (1Cor 11, 30). Per tant, fins i tot en el que es refereix al 
pa del Senyor, el profit del que el rep depèn de qui s’apropi al pa amb una ment pura i una consciència 
neta. Només amb no menjar aquell pa santificat per la paraula de Déu i l’oració no restarem privats de 
cap bé; i, al contrari, no abundarem més en bé només amb menjar-lo. El que serà causa en detriment de 
nosaltres serà la nostra maldat i el nostre pecat, així com el que serà causa d’abundància serà la justícia 
i les bones obres. Fins i tot l’aliment consagrat passa a l’estómac i és evacuat en un lloc secret per la 
seva naturalesa material (Mt 9, 17): i pel que es refereix a l’oració que el consagra, el seu profit està “en 
proporció a la fe” (Rom 12,1 6), essent causa de discerniment espiritual en aquell l’ànima del qual té 
posada l’ull en el profit espiritual. No és el pa material el que aprofita l’home que no menja indignament 
el pa del Senyor, sinó que és més aviat la paraula que ha estat pronunciada sobre aquest pa.

»L’Església és el cos místic de Jesucrist. Jesús la construí sobre Pere, i aquest té el designi de la 
mateixa Església. Així afirma en el seu comentari a Mateu 12, 10: “Simó Pere contestà i va dir “Tu 
ets Crist...”, no perquè això no sigui revelat per la carn i la sang, sinó perquè la llum que ve del Pare 
dels cels ha il·luminat els nostres cors, i aleshores esdevindrem “Pere” i aleshores podrem sentir “tu 
ets Pere”. Perquè cada deixeble de Crist és una pedra, tota vegada que ha begut d’aquella “pedra 
espiritual” (1Cor 10, 4). Sobre aquesta pedra hi ha construït el designi de l’Església i la forma de vida 
que li correspon. Perquè el qui és perfecte posseeix totes les coses que proporcionen la plena felicitat 
en paraules, obres i pensament. I en cadascun d’ells hi ha l’Església construïda per Déu».



147

13
Hipòlit: antipapa, excel·lent escriptor, sant i màrtir

• Els inicis de la literatura cristiana a Occident
• Minuci Fèlix
• Hipòlit de Roma
• Catàleg de les obres de sant Hipòlit
• Fonts i traduccions
• Fragments de les obres de sant Hipòlit

Els inicis de la literatura cristiana a Occident

En parlar de sant Hipòlit cal fer una referència a Occident, o sigui, a l’església llatina. Mentre 
a Orient florien les grans obres literàries de sant Climent d’Alexandria –obertes a qualsevol influx 
de l’hel·lenisme— a Occident els homes de l’Església no es sentien còmodes davant les possibles 
influències de la filosofia grega, intentant també formular els continguts del Credo o símbol dels 
apòstols. Ambdues actituds continuaran a través dels primers segles tot i que es mantíngué la comunió 
de les dues Esglésies: la d’Occident i la d’Orient. En aquesta (l’oriental) va penetrar profundament el 
desig de tenir una “gnosi” perfecta dels grans misteris. I això potencià el gran esplendor dels primers 
concilis ecumènics, tots ells celebrats a Orient, sempre, però, amb l’aprovació del Papa dels mateixos.

Òbviament la influència grega es féu sentir en molts àmbits a Occident. Una bona mostra d’això 
és l’ús del grec en la mateixa Església romana. Fou el papa Víctor I (189-199) el primer que utilitzà el 
llatí i simultàniament Tertul·lià, l’any 197, escriví en llatí l’Adversus nationes. Tanmateix, abans de l’any 
esmentat ja s’havia escrit en llatí la Passio martyrum scillitarum. La litúrgia emprà el llatí més tard, 
gràcies al papa Damas (366-384), especialment en la missa. Recordeu que en l’Església primitiva la 
llengua més emprada, àdhuc a Roma, era el grec denominat koiné (comú).

Les primeres obres en llatí tenen com a objecte la rèplica de les diverses heretgies: especialment 
l’adopcionisme i el modalisme.

Minuci Fèlix

És un apologista dels inicis del segle III, autor de l’obra Octavius. De la seva vida no en sabem gairebé 
res; només alguna cosa a través dels textos de sant Jeroni i Lactanci. Era d’Àfrica, probablement de 
Cirta (avui Constantina, Algèria). Era advocat i s’establí a Roma. Possiblement abans d’anar a Roma 
era pagà. És ben curiosa i original la seva obra Octavius que s’articula en forma de diàleg, amb un 
mètode semblant a l’emprat per Ciceró. Els interlocutors són Marc (possiblement és el mateix Minuci 
Fèlix), Cecili Natalis (pagà i originari de Cirta de Numídia) i Genuari Octavi (cristià). El diàleg es 
dóna durant un passeig dels tres amics. Durant aquest itinerari, Cecili, passant per davant de l’estàtua 
del déu Serapió li envià un petó com obsequi religiós, i aquí comença el diàleg. El pagà Cecili fa un 
elogi de la tradició de la religió pagana, i Octavi respon fent una gran lloança del cristianisme. Marc 
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(Minuci Fèlix) és elegit com a àrbitre de la discussió entre Octavi i Cecili. Aquest vol provar l’existència 
del politeisme que —segons diu— cal acceptar, perquè és la religió dels pares i dels seus antecessors 
que mereixen tota consideració i confiança; «car els déus han estat beneficiosos per l’imperi romà». 
Cecili aboca tota mena de calúmnies contra el cristianisme: costums lascius, cultes ridículs, sacrificis 
delectis, banquets obscens, etc... Octavi respon contestant a cadascuna de les acusacions i afirmant que 
tot són calúmnies. Octavi afirma que si els romans bastiren l’Imperi i li donaren vigor no va ser gràcies 
als déus sinó com a efecte de no poques guerres i d’una gran violència, i per tant, probablement, amb 
moltes injustícies. Continua dient que l’home ha estat creat per conèixer la veritat i ha de fer tot el 
possible per assolir-la. La conclusió del diàleg porta a la conversió al cristianisme de Cecili. No fou 
necessari, per tant, que Marc donés un dictamen de qui havia estat victoriós, ja que l’acceptació de la 
fe cristiana per part de Cecili feia totalment evident que les tesis del cristià Octavi eren les vertaderes.

No sabem si el diàleg es va donar mai, o si fou una estratagema o figura literària. No apareix en 
tota l’obra cap formulació del dogma trinitari, ni eclesiològic, ja que l’autor es vol mantenir en el camp 
apologètic, especialment argumentant que tot el que deien contra els cristians eren calúmnies. L’estil 
de l’obra és prou reeixit i àdhuc resulta elegant en algunes ocasions.

Podeu llegir petits fragments de l’obra Octavius en el capítol del present llibre “¿Culpables o no 
culpables?” (tema 16).

Hipòlit Romà

Malgrat els estudis recents que se n’han fet, encara avui es mantenen moltes incògnites que no 
permeten conèixer l’obra i la personalitat d’Hipòlit tan bé com voldríem. Sabem, però, gràcies a Foci 
—cismàtic, però gran patròleg— que Hipòlit fou oriünd de Grècia essent deixeble de sant Ireneu, 
bisbe de Lió. Fou prevere de l’església de Roma durant el pontificat de Zeferí. En aquell temps ja 
tenia molta fama per la seva vastíssima cultura. Era el període en el qual es va estendre la teoria 
modalista segons la qual es negava la Trinitat: les tres persones divines —deien— no eren distintes, 
sinó simples manifestacions d’una sola persona.

En morir Zeferí esdevé papa Calixte (217-222), i Hipòlit s’oposà al nou bisbe de Roma perquè 
considerava que era massa indulgent amb els pecats contra el matrimoni perdonant fàcilment aquests 
pecats i d’altres. L’enfrontament arribà, àdhuc, a concretar-se en un cisma, doncs els seus partidaris 
l’elegiren nou papa i condemnaren Calixte. D’aquesta manera Hipòlit es convertia en el primer 
antipapa de la història pontifícia. Calixte morí l’any 222 i fou elegit papa el prevere romà Poncià. Tant 
Hipòlit com Poncià foren perseguits i enviats a l’exili. Allà moriren, però abans Hipòlit renuncià al 
pretès papat i es reconcilià amb Poncià. Els cossos d’ambdós personatges considerats sants-màrtirs 
foren traslladats a Roma pel successor de Poncià, el papa Fabià.

Catàleg de les obres de Sant Hipòlit

L’any 1551, a la zona de l’antic cementiri de la Via Tiburtina, es va trobar una estàtua que poc 
després fou reconeguda com la de sant Hipòlit; actualment es pot contemplar a l’atri de la Biblioteca 
Vaticana. En aquesta estàtua que representa el sant assegut en una càtedra, en la que es pot llegir, 
en caràcters grecs, el cicle pasqual que abraça un període de 110 anys. També trobem esculpit en el 
mateix marbre el catàleg de les obres de sant Hipòlit, publicades abans del 224, any en el que fou 
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esculpida aquesta colossal escultura. Cal dir que Hipòlit escriví sempre en grec. Les seves obres són 
les següents:

1/ Syntagma o oposició a les 32 heretgies.
2/ Philosaophumena. Fou l’obra més important d’Hipòlit. Aquesta fou trobada l’any 1842. Els 

primers llibres estan adreçats a la filosofia pagana. Al final exposa la doctrina cristiana.
3/ Anticrist (demostració de Crist i de l’anticrist). Molts cristians veien l’anticrist en cada nova 

persecució, encarnat en la figura de l’emperador.
4/ Homilies, sobre la Pasqua; la lloança del Senyor, nostre Salvador; demostracions contra els 

jueus. La Sagrada Escriptura és interpretada com una exegesi tipològica, tal com ho fa Orígenes.
5/ Tractats exegètics: comentaris a Daniel, al Càntic dels càntics, benedicció d’Isaac, de Jacob i 

de Moisès, història de David i Goliat, sobre els salms, etc.
6/ Dels carismes i de la tradició apostòlica. L’original d’aquesta obra s’ha perdut, però es conserven 

algunes traduccions de fragments en copte, àrab, llatí... La tradició apostòlica és en primer lloc un 
text litúrgic eucarístic. Es refereix a l’ordenació del bisbe després de la qual se celebra l’eucaristia. Hi 
trobem la que amb tota probabilitat és una de les anàfores (o part central de la missa) més antiga que 
es conserva. També s’exposa en aquesta obra el text del ritual del bateig.

Referent a la doctrina trinitària, Hipòlit admet que el Verb és Déu indivisible amb Ell en forma 
immanent (és en teoria el “Logos endiathetos” dels apologistes). Però a ell li interessa especialment la 
funció del Logos en els moments successius: el Verb sortí del cor mateix del Pare. Aquesta expressió 
del Verb continuà fins l’encarnació que el va constituir fill seu perfecte. Del context de totes les obres 
d’Hipòlit no es pot deduir que ell considerés el Verb com un Déu de segona categoria.

Fonts i traduccions

MIGNE, Patrologia grega, 10 i 16; MARCOVICH, M., Hippolytus. Refutatio omnium haeresium 
(Berlín, 1986); NAUTIN, P., Hippolyte. Contre les hérésies (París, 1949).

Fragments de la seva obra

Presentem a continuació un fragment d’Hipòlit escrit contra un heretge gnòstic, un tal Noeci.
«Déu u»
«De Déu només n’hi ha un, germans, que coneixem solament per la font de les Santes Escriptures. 

Vegem, doncs, què diuen les Escriptures divines; coneguem què ensenyen. Creguem com vol ser cregut 
el Pare, glorifiquem el Fill tal com ell vol que sigui glorificat, i rebem l’Esperit Sant de la manera que 
ell vol que sigui rebut. No segons la nostra preferència ni segons la nostra manera d’entendre-ho; no 
violentem tampoc el que Déu ens ha donat, ans vegem-ho tot d’aquella manera que Ell, per mitjà de 
les Santes Escriptures, ha volgut mostrar-nos.

»Quan existia només Déu, i no hi havia res coexistent amb Ell, va resoldre crear el món. Va crear-lo 
amb el pensament, amb la voluntat i amb la paraula. El món va existir a l’acte, i tal com Déu el desitjà. 
Nosaltres ja en tenim prou amb saber que no hi ha res coetern amb Déu. Tret d’ell no existia res, però 
ell sol valia per tot, per tal com no era irracional, ni ignorant, ni impotent, ni sense voluntat. Totes les 
coses eren en ell; ell ho era tot. I, quan ho decidí, i de la manera com ho decidí, va mostrar-nos, en 
l’època predeterminada per ell, el seu Verb, pel qual tot havia estat creat.

HIPÒLIT: ANTIPAPA, EXCEL·LENT ESCRIPTOR, SANT I MÀRTIR
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»El Pare tenia en si mateix el seu Verb, que era invisible pel món creat; el Pare, tanmateix, el féu 
visible tot parlant amb la veu primera; tot engendrant la llum de la llum va donar un Senyor a allò que 
havia creat, i aquest Senyor era la seva mateixa intel·ligència, primerament visible només a ell, Déu, i 
invisible pel món creat, però la féu visible perquè el món la contemplés i així pogués salvar-se.

»Aquesta intel·ligència avançà pel món i va mostrar-se: era el Fill de Déu. Certament tot fou creat 
a través d’ell; ell procedia només del Pare.

»El Pare va donar-nos la Llei i els profetes; en donar-nos-els, els va fer parlar per mitjà de l’Esperit 
Sant, perquè, inspirats per la força del Pare, anunciessin la voluntat i els determinis del Pare.

»La Paraula, doncs, va manifestar-se, tal com diu sant Joan, en recapitular el que havien dit els 
profetes i ensenyà que Crist és la Paraula per la qual tot arribà a l’existència. Perquè diu: “Al principi 
ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al 
principi. Per ell tot ha vingut a l’existència i res del que ha vingut a existir ho ha fet sense ell”. I més 
endavant continua: “El món li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, 
i els seus no l’han acollit”».

«La vertadera doctrina sobre el Verb»
Més general és el següent escrit en el qual refuta tota mena d’heretgia que va contra la vertadera 

doctrina cristiana, i remarca que el Verb –Déu— fet home ens deïfica. 
«No és amb Paraules vanes que tenim fe, ni portats per emocions sobtades del cor; no ens afalaguen 

les blaneses d’uns discursos eloqüents, sinó que ens mouen uns mots proclamats amb força divina.
»Això Déu ho manava al seu Verb i el Verb parlava i apartava l’home de la desobediència. Tanmateix 

no ho feia mitjançant una força coactiva, sinó que cridava l’home en la llibertat i en la determinació 
humana que li són pròpies.

»El Pare va enviar el Verb a la fi dels temps, perquè ja no volia parlar més per mitjà dels profetes 
ni volia tampoc que fos sobreentès en una predicació fosca, ans ordenà que es fes visible perquè el 
món el veiés i se salvés.

»Hem sabut que aquest Verb va assumir un cos en la Verge (Maria) i que va dur en si mateix l’home 
antic en una nova imatge. Sabem que es va fer home com nosaltres, perquè si no hagués existit en 
la nostra matèria hauria estat debades que ens manés que l’imitéssim com a mestre. Si l’home Crist 
em fes d’una substància diversa, com podria manar-me a mi, dèbil com sóc de naixença, que l’imités? 
Com seria ell aquí bo i just?

»I perquè ningú no es cregués que era diferent de nosaltres, va suportar el treball, volgué necessitar 
menjar i beure, i descansà dormint. La passió no li féu repugnància, es va avenir a morir i manifestà la 
seva resurrecció, com oferint així en qualitat de primícia la seva humanitat. Ho féu perquè tu, en sofrir, 
no defalleixis, sinó que reconeguis que ets home i esperis també tot el que Déu va mostrar al seu Verb.

»Quan hagis après qui és el Déu autèntic, el teu cos serà immortal, junt amb la teva ànima, i 
obtindràs el Regne dels cels, tu que havies estat a la terra i allà vas conèixer el Rei celestial. Seràs 
company de Déu i cohereu de Crist: ni les concupiscències ni les passions ni les malalties no et 
subjectaran, perquè serà com si fossis un déu.

»És que tots els mals que vas suportar pel fet de ser home, te’ls donava Déu perquè ets home; tot 
el que és propi de Déu, va prometre donar-t’ho quan t’hagis deïficat, quan t’hagis tornat immortal: 
és conèixer-te a tu mateix, tot reconeixent el Déu que et va crear, ja que conèixer-lo i ser-li conegut 
esdevé al qui ell ha cridat.

»Per tant, no intenteu res contra vosaltres mateixos; no vulgueu retrocedir. Crist és Déu per damunt 
de tot: va determinar rentar el pecat dels homes; va perfeccionar l’home vell en el nou, quan ja, des 
del començament, l’havia anomenat imatge seva i va mostrar visiblement l’amor que li professa. Si 
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obeeixes els seus greus manaments, si et tornes un bon imitador del qui és bo, seràs semblant a Déu, 
i ell et retrà honor. Perquè Déu no és cap captaire: t’ha deïficat a glòria seva».

«Sagraments. Baptisme»
Referent als sagraments vegeu els fragments de l’anàfora (part central de la missa) que transcrivim 

al tema o capítol 22 i un text que es refereix al baptisme: és un sermó que se li atribueix i que a l’època 
medieval es denominava “sermó sobre la santa Teofania”:

«Jesús anà fins a on era Joan i fou batejat per ell. Oh coses paradoxals! ¿Com va ser que el riu 
incircumscrit, que enjoia la ciutat de Déu, es rentés amb una mica d’aigua? La font inaccessible, 
que engendra la vida de tots els homes i que no s’asseca mai, fou recoberta d’unes aigües precàries i 
temporals.

»El qui és omnipresent, el qui està en acte a tot arreu, el qui ni els àngels poden entendre ni els 
homes veure, s’adreça vers el baptisme perquè vol. “I s’obrí el cel i una veu va dir: Ets el meu Fill, el 
meu estimat, en tu m’he complagut”.

»L’estimat engendra amor; la llum immaterial, llum inaccessible. Aquest, de qui diuen que és fill 
de Josep, és, segons la seva essència divina, el meu Fill unigènit: “Ets el meu Fill, el meu estimat”. Ell 
ha de menjar, i és el qui nodreix miríades; es fatiga, i és repòs pels fatigats; no té on reclinar la testa, 
i ho sosté tot amb la seva mà; pateix, quan és ell el guaridor dels sofriments; el bufetejaren, i és el qui 
ofrena la llibertat al món; li foradaren el costat, quan fou ell el qui posà dempeus a Adam.

»Us prego que poseu en tensió les vostres intel·ligències, aguditzeu-les, perquè vull córrer cap a la 
deu de la vida, contemplar la font d’on ragen els nostres remeis.

»El Pare de la immortalitat va enviar la seva Paraula, que és el seu Fill, al món; el Fill vingué 
fins a l’home per a rentar-lo amb aigua i amb l’Esperit, per a regenerar-lo i fer-lo incorruptible 
d’ànima i de cos; ens va infondre l’Esperit que dóna vida i ens va revestir amb una armadura que no 
es descompondrà mai.

»Aleshores, si l’home s’ha tornat immortal, serà àdhuc un déu. Però si es torna un déu per l’aigua 
i l’Esperit Sant, la regeneració del lavatori el transforma, per després de la resurrecció d’entre els 
morts, en cohereu amb Crist.

»Per això proclamo i dic: Veniu tots els pobles gentils a la immortalitat del baptisme. Aquesta és 
l’aigua unida a l’Esperit: rega el paradís, assaona la terra, fa créixer les plantes, dóna fecunditat a les 
bèsties, i per dir-ho tot d’una vegada, vivifica l’home regenerat. El baptisme de Crist fou amb aigua 
d’aquesta, vers la qual davallà l’Esperit Sant en figura de colom.

»El qui davalla amb fe fins aquest lavatori de regeneració renuncia al malvat i s’afilera amb Crist; 
nega l’enemic i confessa que Crist és Déu. Es despulla de l’esclavitud i es revesteix de la filiació divina; 
surt del baptisme resplendent com el sol, refulgent amb els raigs de la justícia i, el que val més que tot, 
retorna fet ja fill de Déu i cohereu amb Crist.

»A ell la glòria i el poder, amb el seu Esperit santíssim, bo i vivificador, ara, sempre i per tots els 
segles dels segles. Amén».

HIPÒLIT: ANTIPAPA, EXCEL·LENT ESCRIPTOR, SANT I MÀRTIR



Inici de l’Apologètica de Tertul·lià. Biblioteca Apostòlica Vaticana.



153

14
Tertul·lià

• Biografia de Tertul·lià
• Obres de Tertul·lià
• Fonts i traduccions
• Fragments de la seva obra

Biografia de Tertul·lià

Les poques notícies que tenim d’aquest gran escriptor –que fou també enigmàtic en el seu pensament 
teològic arribant a ésser considerat heretge— procedeixen de sant Jeroni. El seu naixement cal situar-
lo a Cartago, entre els anys 150-160, i la seva mort cap a l’any 240.

Durant la seva vida pagana, segons diu ell mateix, fou molt dissolut. La seva conversió possiblement 
fou durant l’any 190 motivada pel testimoni de tants sants màrtirs contemporanis a ell.

Visità Roma i possiblement exercí d’advocat a la capital de l’imperi romà. També coneixia a la 
perfecció el grec. Era molt extremista i això el féu caure en el montanisme (a. 213), doctrina que 
negava que alguns pecats es poguessin perdonar.

Tertul·lià, exceptuant sant Agustí, és l’autor llatí més fecund i més original de l’època 
preconstantiniana i el primer teòleg, cronològicament, del món llatí; la seva teologia, però, fou 
ardorosa i polèmica, perquè Tertul·lià no podia escriure si no era veient un enemic al seu davant. 
Les seves obres són escrits d’ocasió, i polèmics, que reflecteixen els aspectes positius i negatius de 
l’Església africana, i més concretament de la de Cartago.

Obres de Tertul·lià

El seu corpus consta de trenta-una obres conservades (tres d’elles escrites originàriament en grec), 
i ens han arribat també títols d’obres perdudes. Haurien estat escrites entre el 197 i el 217. Per altra 
banda, l’ordre de les obres és molt difícil d’establir i les dades més acceptables són les que les situen 
en el període anterior o posterior a la conversió al montanisme.

Les obres de Tertul·lià han estat i són molt estudiades per especialistes patròlegs. Recordem aquí 
les més importants fent-ne una exposició detallada d’algunes d’elles. Els patròlegs ordinàriament 
divideixen les obres de Tertul·lià en:

a) Apologètiques
Ad nationes (Als gentils). És una refutació en dos llibres de calúmnies dels pagans contra els 

cristians.
Apologeticum (Apologètic). L’obra més coneguda. Defensa en forma jurídica estricta i dirigida als 

prefectes de les províncies romanes. Malgrat el caràcter jurídic de l’obra s’hi troben moltes expressions 
definitòries de la fe i la lluita dels cristians, que han esdevingut clàssiques. Tenim traducció catalana de 
F. Senties, amb introducció de M. Dolç, de la col·lecció de la Fundació Bernat Metge, Barcelona 1960.
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De testimonio animae (El testimoni de l’ànima). Vol demostrar que els mateixos pagans, si són 
fidels als impulsos interiors, han de trobar Déu.

b) Dogmàtiques i polèmiques
De praescriptione haereticorum (Sobre la prescripció dels heretges). Per molts aquesta seria l’obra 

cabdal de Tertul·lià; una defensa del valor de la Tradició ininterrompuda des de l’inici de la revelació 
per demostrar la veritat de la fe catòlica.

Adversus Marcionem (Contra Marció). És l’obra més extensa de Tertul·lià, cinc llibres, i en ella 
refuta l’heretgia dualista de Marció amb tota mena d’arguments.

Adversus Praxean (Contra Pràxees).
De baptismo (Sobre el baptisme).
De anima (Sobre l’ànima). És voluminós, gairebé com el llibre contra Marció, i se’l pot considerar 

la primera obra de psicologia cristiana.
c) Ascètiques i pràctiques
De oratione (Sobre l’oració).
De poenitentia (Sobre la penitència).
Ad uxorem (A la seva esposa). Demana a la seva esposa que si ell mor, ella romangui vídua, o si es 

casa, que sigui amb un cristià.
Ad exhortationem castitatis (Exhortació a la castedat). Desaconsella les segones noces. És el moment 

crític del pas al montanisme.
De idolatria (Sobre la idolatria). No només prohibeix qualsevol pràctica idolàtrica, sinó fins i tot les 

professions que poden tenir alguna relació amb elles (mestres, artistes, funcionaris, etc.).
De pudicitia (Sobre la castedat). Crist ha donat a Pere personalment el poder de perdonar tots 

els pecats, però no l’ha donat als seus successors; en el moment present els “psíquics”, o sigui, els 
catòlics, no tenen aquest poder com a Església, en canvi el tenen els “homes espirituals”, és a dir els 
montanistes que, tot i així, s’abstindran d’usar aquest poder per evitar el perill de noves caigudes, 
provocades per la facilitat del perdó.

De pallio (Sobre el pal·li). És una defensa del seu canvi de vida, quan es presenta com a filòsof.

Fonts i traduccions

MIGNE, Patrologia llatina, vol. 1 i 2; PARDO, El apologético de Tertuliano (Madrid, 1943); DOLÇ 
M. - SENTIES, F., Apologético (Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1960); VIVES, J., Los padres de 
la Iglesia (Barcelona, 1982) pàgs. 361-420. Sobre el baptisme i altres escrits (Barcelona, Clàssics del 
cristianisme, 1984). 

Fragments de la seva obra

«L’aigua en la creació»
«Tot recordant aquestes paraules com una prescripció o dret adquirit, aclarim si és tan absurd o 

impossible que l’aigua ens transformi. Atès que, efectivament, aquesta matèria de l‘aigua ha merescut 
una missió tan qualificada, jo crec que ens cal escatir el poder de l’element líquid. En realitat ens 
ha fet grans favors i sens dubte des del principi, perquè l’aigua abans de l’ordenació del món, quan 
tot encara era confusió, reposava en Déu. Trobem escrit: “Al principi Déu va fer el cel i la terra. 
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Però la terra era invisible i caòtica, i les tenebres eren sobre l’abisme i l’Esperit de Déu es movia 
sobre les aigües” (Gn 1, 1-2). Oh home, has de venerar l’antiguitat de les aigües, perquè són l’antiga 
substància! Has de venerar la seva dignitat, perquè són la seu de l’Esperit de Déu, més agradable en 
aquells moments que tots els altres elements. Les tenebres eren encara informes. Sense la bellesa de 
les estrelles l’abisme era trist, la terra inacabada i el cel a mig fer. Només l’aigua que sempre és una 
matèria perfecta, fecunda, simple i pura per ella mateixa, s’oferia com un digne vehicle per a Déu. I 
què direm en veure que la bellesa del món depèn d’alguna manera de la distribució de les aigües feta 
per Déu? Per sostenir la volta del cel, va partir les aigües pel mig i va estendre la terra seca, fent-la 
sorgir de les aigües que havia separat. Ordenat així el món segons els diversos elements, per donar-li 
els primers habitants, va manar a les aigües que produïssin els primers éssers vius, i si l’aigua fou la 
primera a engendrar allò que viu, per què ens ha d’admirar que en el baptisme les aigües donin la 
vida? La creació de l’home, fet d’argila, no es va fer amb l’ajut de l’aigua? Déu va prendre la matèria 
de la terra, però no hauria estat apta si no hagués estat humida i impregnada, ja que les aigües en 
quatre dies havien deixat el fang en el seu punt amb la humitat suficient.

»Ara, si jo volgués esgotar el tema o allargar-me encara més sobre la importància de l’aigua –quina 
és la seva força, la seva influència, utilitats, serveis, ajuts, porta al món— em temo que semblaria que 
he buscat més les lloances de l’aigua que els arguments a favor del baptisme. Encara que de bon grat 
ho faria per demostrar sense cap mena de dubte que aquella matèria que Déu va utilitzar en totes 
les obres de la creació, també ha estat fecunda quan s’ha tractat dels sagraments. Que si l’aigua és 
preeminent en la vida terrenal, també és la que dóna la vida del cel».

«L’aigua i l’esperit»
«Per explicar tot això n’hi haurà prou amb fixar-nos en aquells orígens en els quals ja es troba 

el fonament del baptisme, o sigui, l’Esperit que amb la seva manera de fer prefigurava el baptisme, 
l’Esperit que en el principi es movia sobre les aigües, l’Esperit que havia de romandre damunt d’elles 
per donar la seva eficàcia. L’Esperit Sant es movia sobre l’aigua santa i aquesta pouava santedat 
d’aquell que es movia damunt seu i duia la santedat. Perquè, una matèria sota una altra, forçosament 
prendrà les qualitats de la matèria que plana damunt d’ella; sobretot serà així quan la substància 
material es posi en contacte amb l’espiritual, ja que per raó de la seva subtilitat, li és molt fàcil de 
penetrar i quedar-se en l’altra substància. Així la naturalesa de les aigües, santificada per l’Esperit 
Sant, va concebre ella mateixa també la virtut de santificar.

»Que ningú no digui “és que som batejats amb les mateixes aigües que ja existien des del principi?” 
Certament que no són les mateixes, tot i que són del mateix gènere, encara que siguin diverses les 
espècies; tanmateix allò que és propi del gènere també arriba a les espècies. A més, no hi ha cap 
diferència entre aquell que es renta al mar o en un estany, al riu o en una deu, en un llac o en un 
brollador. Tampoc no hi ha diferència entre els que Joan batejava al Jordà i els que Pere batejava al 
Tíber. Altrament hauríem de creure que l’eunuc que Felip va batejar pel camí en una aigua trobada 
casualment podria obtenir més o menys gràcia salvadora.

»Així, doncs, totes les aigües, per la prerrogativa de llur primer origen, donen el sagrament que 
santifica després que s’ha fet sobre d’elles la invocació de Déu. Tot seguit ve l’Esperit des del cel, es 
posa sobre les aigües i les santifica amb la seva presència; al seu torn les aigües santificades reben el 
poder de santificar. Podríem comparar el baptisme amb un acte de la vida corrent: ens embrutem 
amb el pecat com amb qualsevol sutzura i ens rentem amb les aigües. Però el pecat no es veu en la 
carn  —de fet ningú no porta sobre la pell les taques de la idolatria, d’una impuresa o d’un frau—;les 
faltes toquen l’esperit, que és el responsable del pecat. L’esperit té la iniciativa, la carn el serveix; no 
obstant això, tots dos participen de la falta: l’esperit perquè dóna l’ordre, i la carn perquè la duu a 
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terme. Llavors les aigües, fetes medicinals per la intervenció de l’àngel, poden rentar corporalment 
l’esperit en elles mateixes i la carn hi és purificada».

«”Baptismes” pagans i baptisme cristià»
«Els pagans, aliens a les coses espirituals, concedeixen a llurs ídols un poder semblant al de l’aigua 

baptismal. Tanmateix no tenen raó; llurs aigües no tenen cap poder. En alguns misteris els iniciats 
entren en un bany; per exemple els d’Isis i els de Mitra, i les mateixes imatges del déu són portades al 
bany. A més purifiquen amb una aspersió d’aigua llurs viles, cases, temples i les ciutats enteres. Quan 
celebren els jocs d’Apol·lo i de la ciutat de Pel·lusium, fan ablucions en massa i confien obtenir una 
regeneració i la impunitat de llurs perjuris. Semblantment, entre els antics, aquell que s’havia tacat 
amb un homicidi, es purificava amb l’aigua.

»En conseqüència, si les aigües, per llur natura, capaces de portar fins a la purificació, són plaents a 
l’ídol, quant més compliran aquesta missió, si ho fan per l’autoritat de Déu, que els ha donat la natura! 
Si pensem que les aigües poden guarir en el seu culte, quin culte millor que el reconeixement del Déu 
vivent? En això encara hi veiem el desig del diable que vol imitar les obres de Déu, quan ell aplica 
el baptisme als seus seguidors. Hi trobem alguna semblança? L’immund purifica, l’instigador de mal 
allibera, el damnat absol! Ell mateix desfarà la seva obra, si esborra el pecat que inspira! Tot això és 
un testimoniatge contra aquells que rebutgen la fe, si no creuen les obres de Déu i, en canvi, creuen 
les ficcions del rival de Déu. I no podria ésser que per altra banda, i sense cap ritu religiós, els esperits 
immunds es posessin sobre les aigües, tot imitant l’acció de Déu al principi? Això ho saben les fonts 
ombrívoles i els torrents salvatges, les piscines de les termes, els aqüeductes de les cases i les cisternes 
i els pous que tenen fama d’encantar i que ho fan pel poder de l’esperit maligne. Hom anomena essiets 
o limfàtics o hidròfobs a aquells als que l’aigua ha matat o ha ferit de bogeria o de temor insà.

»Per què ens allarguem dient tot això? Perquè a ningú més li costi de creure que l’àngel sant de 
Déu ve a les aigües per a la salvació dels homes, que no ha de creure que l’àngel impur del mal tingui 
contactes amb el mateix element per a la perdició dels homes.

»Perquè si qualsevol paraula de Déu tindrà força si la proven tres testimonis, quant més no serà 
això en el seu do? En la benedicció baptismal tindrem els mateixos testimonis de la fe per garants 
de la salvació. Els tres noms divins són suficients per afermar la confiança de la nostra fe. I, atès que 
el testimoniatge de la fe i la promesa de la salvació tenen per fiança les tres persones, la menció de 
l’Església és important per ella mateixa, perquè on són els tres, el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, allí hi 
ha l’Església, que és el cos dels tres.

»Després, hom ens imposa la mà, tot invocant i invitant l’Esperit Sant amb una benedicció. En 
realitat l’enginy de l’home és capaç de fer venir una bufada sobre l’aigua i donar-li vida, perquè amb 
l’associació dels dos elements i unes mans d’artista faci un nou to harmoniós; per què, doncs, no 
hauria de poder Déu, amb un orgue modelat per les seves mans, donar la sublim melodia de l’Esperit? 
També amb això recordarem el vell sagrament amb el qual Jacob va beneir els seus néts Efraïm i 
Manasès, fills de Josep; però els imposà les mans entrecreuant els braços, de manera que formant 
damunt d’ells el Crist, ja anunciessin des d’aleshores la benedicció que havia de venir pel Salvador.

»Llavors, aquell Esperit santíssim ve de bon grat des del Pare celestial sobre els cossos nets i beneïts 
i sobre les aigües del baptisme, com qui retorna a la seva primera seu, reposa en forma de colom sobre 
el Senyor i així se’ns manifesta la natura de l’Esperit Sant, com un animal que fins corporalment és 
tot simplicitat i innocència, ja que ni fel li trobem (sic). Després de tot això se’ns diu: “Sigueu senzills 
com els coloms” (Mt 10, 6), i això no es diu sense referència a figures més antigues: quan tot el món 
fou purificat per les aigües del diluvi, que van esborrar el pecat antic, després del que en podríem dir 
el bateig del món, el colom, com un pregoner, va anunciar a les terres l’acabament de la ira de Déu; 
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el colom va sortir de l’arca i va tornar amb un ram d’olivera, cosa que també entre els pagans és signe 
de pau. Amb una disposició semblant, però amb un efecte del tot espiritual, el colom que és l’Esperit 
Sant, ve a la terra, a la nostra carn quan surt del baptisme alliberat dels antics pecats, i enviat des del 
cel vola a dur-nos la pau de Déu a l’Església».

«Necessitat del baptisme»
«Aquí, altra vegada, aquells malvats provoquen confusió. Arriben a dir que el baptisme no és 

necessari als que ja tenen la fe, car Abraham va plaure a Déu sense cap sagrament d’aigua, o sigui, 
amb el sagrament de la fe. Amb tot, cal tenir sempre present que el que ve després és la conclusió 
i que la totalitat supera allò que l’ha precedida. Abans de la passió i la resurrecció del Senyor, la 
salvació venia per la fe sola i nua, però quan la fe augmentà en els creients que admeten el naixement, 
la passió i la resurrecció del Crist, també fou ampliat el sagrament. El segell del baptisme fou com una 
mena de vestit de la fe que abans era nua i que ara no pot res sense complir la llei (del sagrament). 
Fou així establerta la llei del baptisme amb una fórmula prescrita, que diu: “Aneu, ensenyeu els pobles 
i bategeu-los en nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant” (Mt 28, 19). A aquesta llei s’afegeix la 
següent explicació: “Si algú no neix de l’aigua i de l’Esperit Sant no entrarà al regne del cel” (Jn 3, 5), 
cosa que sotmet la fe a la necessitat del baptisme».

«Baptisme dels heretges»
«No sé si es tracten actualment altres coses relacionades amb el baptisme. En tot cas estudiarem el 

que abans he omès perquè no semblés que tallava el fil de la conversació.
»Nosaltres només tenim un sol baptisme, tant segons l’Evangeli del Senyor com segons les cartes 

dels Apòstols, perquè només hi ha un sol Déu i una sola Església al cel. Com s’ha d’actuar enfront 
dels heretges, que ho expliqui qui pugui fer-ho millor que jo. Aquest escrit és per al nostre ús, els 
heretges no tenen cap part en els nostres ritus, i la mateixa ruptura de la comunió ens diu que per 
a nosaltres són uns estranys. Jo no haig de reconèixer en ells el precepte que he rebut, perquè ells 
i nosaltres no tenim el mateix Déu, ni tenim tampoc el mateix Crist; conseqüentment no podem 
tenir un sol baptisme, perquè no és el mateix. Atès que no l’administren de la manera correcta, en 
realitat no tenen baptisme. Ni cal tenir per baptisme allò que no és tal cosa ni poden rebre, per tot 
això, allò que no tenen. Per altra banda, ja he parlat més amplament d’aquest tema en una obra 
escrita en grec.

»Una sola vegada rebem el baptisme, una sola vegada se’ns perdonen tots els pecats, perquè no 
convé recaure en ells. A l’inrevés, Israel cada dia es purifica, perquè cada dia es taca. Però, perquè 
no ens passés el mateix a nosaltres, se’ns ha donat un sol baptisme. Oh, aigua feliç, que ens renta 
una vegada per sempre i no serveix com a excusa per als pecadors, aigua que, encara que no sigui 
embrutada per la repetició dels pecats, embruta als que renta per segona vegada».

«El baptisme de sang»
«Tenim també un segon baptisme, igualment únic, que és el baptisme de sang, referent al qual el 

Senyor digué: “Haig d’ésser batejat” (Lc 15, 20), quan ja havia estat batejat. Havia vingut per l’aigua 
i la sang com escriu Joan (1Jn 5, 6); per l’aigua perquè havia de ser batejat, per la sang perquè havia 
de ser glorificat. Volia fer-nos: per l’aigua cridats, per la sang escollits. Crist ens va donar aquests dos 
baptismes des de la ferida del costat obert, perquè els qui creuen en la seva sang han de ser rentats en 
l’aigua, i els que ja s’han rentat en l’aigua, encara han de dur sobre ells la sang. Aquest és un baptisme 
que supleix el baptisme no rebut, i ens el retorna si l’haguéssim perdut».

«El ministre del baptisme»
«Per acabar aquest petit tractat, resta dir quelcom de la manera com es dóna o rep el baptisme. 

El primer que té el dret d’administrar-lo és el bisbe, si hi és present; després tenen aquest dret els 
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preveres i els diaques, però no l’han d’administrar sense el permís del bisbe per causa de l’honor a 
l’Església, honor que, si es guarda, garanteix la pau. A més, també els laics hi tenen dret: allò que 
hom rep en un grau, en el mateix grau ho pot donar, si bé no volem que tots els deixebles del Senyor 
siguin anomenats bisbes, preveres o diaques! O sigui , així com ningú no ha d’amagar la paraula de 
Déu, tampoc no pot negar el baptisme; és un do de Déu, tothom el pot administrar. Els laics han 
d’ésser més modestos i respectuosos que els clergues, que tenen més atribucions, però no per això 
han d’obstaculitzar l’ofici episcopal. L’ambició d’arribar a l’episcopat és la mare dels cismes. L’Apòstol 
santíssim diu: “Tot és lícit, però no tot és convenient!” (1Co 6, 12 i 10, 23).

»N’hi ha prou, doncs, amb que en les necessitats empris aquests drets, si ho reclama la condició 
del lloc, temps o persona. En aquests casos la decisió del que ajuda es justifica per la situació del que 
perilla, perquè serà culpable de la perdició d’un home aquell que s’excusa de fer allò que lliurement 
podria fer.

»Tanmateix l’atreviment de la dona que va usurpar el dret d’ensenyar (sic.), arrabassarà també el 
dret de batejar? No, si no és que vénen noves bèsties semblants a la primera, perquè, així com ella 
suprimia el baptisme, una altra se’l volia apropiar. I si algunes defensen els Fets, mal anomenats de 
Pau, i l’exemple de Tecla, per justificar el dret de la dona a ensenyar i a batejar, cal que sàpiguen 
que el prevere que a Àsia va escriure aquesta obra, com si fos de Pau, va acabar convicte després de 
confessar haver-ho fet per amor a l’Apòstol i va perdre la seva dignitat.  Com pot semblar inclòs en la 
fe que Pau donés a la dona el poder d’ensenyar i de batejar, ell que mai no va permetre a les esposes 
que preguntessin en la comunitat eclesial? Digué: “Que callin, i preguntin els seus marits a les seves 
cases!” (1Co 14, 35)». Nosaltres, però, opinem que aquestes són expressions que caldria explicar amb 
deteniment, tenint sempre present el paper de la dona en la societat de sant Pau i Tertul·lià. Tanmateix en 
elles trobem sentiments misògins que difícilment haurien de ser admissibles en qualsevol època. Malgrat 
tot, ens diu que hi havia el costum de batejar i ensenyar.

«L’oració del Parenostre»
«L’Esperit de Déu, la Paraula de Déu, la Raó de Déu, la paraula de la raó i la raó de la paraula 

i l’esperit d’ambdues coses, Jesucrist, senyor nostre, va donar als nous deixebles del Nou Testament 
una nova forma d’oració. Calia que també en l’oració el vi nou fos recollit en bots nous i que un 
pedaç nou fos afegit a un vestit nou. Per altra banda, tot el que havia existit abans, o ha canviat, com 
la circumcisió, o ha estat completat, com la resta de la Llei, o s’ha acomplert, com les profecies, o ha 
estat perfeccionat, com la mateixa fe.

»La nova gràcia de Déu ha renovat totes les coses, transformant-les de carnals en espirituals, 
passant-hi l’Evangeli com una esponja que fa recular tot el que és vell, i en aquest Evangeli nostre 
Senyor Jesucrist ha demostrat que ell mateix és Esperit de Déu, Paraula de Déu, Raó de Déu, o sigui 
l’Esperit que el va fer fort, la paraula amb la qual va ensenyar, la raó per la qual va venir. Així l’oració 
establerta per Crist consta de tres coses: l’esperit que la fa poderosa, la paraula amb la qual s’expressa, 
i la raó amb la qual ens reconcilia amb Déu.

»Joan havia ensenyat els seus deixebles a pregar, però tot el que ell feia s’encaminava a Crist, fins 
que, enaltit el mateix Crist –profetitzava que calia que el Messies creixés i que ell, Joan, minvés— 
tota l’obra del precursor i l’esperit que la guiava passés al Senyor. Tanmateix no consten les paraules 
exactes amb què Joan ensenyava a pregar, perquè les coses terrenals fessin pas a les celestials. “El qui 
és de la terra diu coses terrenals, i el qui ve del cel diu allò que ha vist” (Jn 3, 31). I d’allò que és de 
Crist, què hi ha que no sigui celestial com, per exemple, aquest model de pregària?

»Considerem, germans beneïts, la seva saviesa celestial, en primer lloc sobre el precepte d’adorar 
secretament, amb el qual exigia la fe de l’home, que havia de tenir la certesa de la presència de Déu 
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omnipotent i del fet que escolta la pregària fins i tot dins de les cases i en llocs secrets; també volia 
la senzillesa de la fe, per tal de que l’home oferís la seva devoció només a aquell del qual no dubtava 
que el veia i l’escoltava en tot lloc. La saviesa, en segon lloc, demana la fe i la senzillesa de la fe, si no 
és que pensem que hem d’acudir a Déu amb una allau de paraules, essent així que sabem que ell hi 
veu més que nosaltres. I tanmateix aquesta brevetat –que pertany al tercer grau de saviesa— és plena 
de coneixement i felicitat, i com més breu és de paraules, més ample és de sentit. No agafa només els 
deures de l’oració o la veneració de Déu o la petició de l’home, sinó que gairebé agafa tota la paraula 
del Senyor i tot el seu ensenyament, de manera que l’oració de Crist és el compendi de tot l’Evangeli».

«Déu, Pare de tots»
«Comença pel testimoni que donem de Déu i pel valor de la fe, quan diem: “Pare, que esteu en el 

cel” (Mt 6, 9). Certament preguem a Déu i manifestem la fe que troba el seu mèrit en aquest títol. S’ha 
escrit: “Als que creuen en ell, els ha concedit el ser anomenats fills de Déu” (Jo 1, 12). Perquè molt 
sovint el Senyor ens deia que Déu era pare i ens va manar que no diguéssim a ningú “pare” aquí a la 
terra, llevat del que tenim al cel, per això quan adorem complim també un precepte.

»Feliços els que coneixen el Pare! D’això és acusat Israel, d’això l’Esperit posa per testimonis el cel 
i la terra, i diu: “He engendrat fills i no m’han conegut” (Is 1, 2).

»Quan diem “Pare!” també diem “Déu!”. Aquest títol suposa amor i poder. Igualment el Fill és 
invocat en el Pare, perquè diu: “Jo i el Pare som una sola cosa” (Jn 10, 30). Ni tan sols passem per alt 
l’Església mare, ja que en el fill i el pare hi ve compresa la mare (sic.), per la qual s’entén el nom de 
pare i el de fill. D’una sola vegada o amb un sol mot, honorem a Déu en la seva grandesa, complim un 
precepte i denunciem als que han abandonat el Pare».

«Les dones en l’Església. El vestit de les dones»
Presentem íntegres aquests tres capítols sobre les dones, el seu vestit i el vel sols perquè es vegin els 

contrasentits que es treien vers els costums germànics. Ni ells mateixos s’entenien. Tot i que suposa un baix 
concepte que es tenia vers la dona, el qual, òbviament, estava ben lluny del pensament del nostre Mestre 
Jesús! Per a ell tots som iguals davant del celestial.

«Quant al vestit de les dones, la varietat d’usos i costums ha fet que, després del sant Apòstol, 
nosaltres, o els homes de qualsevol lloc, tractéssim el tema amb massa atreviment, i només serà sense 
atreviment si el tractem d’acord amb les paraules de l’Apòstol. 

»Hi ha una norma explícita sobre la modèstia del vestit i de l’ornament, cosa que també diu sant 
Pere amb les mateixes paraules, perquè té el mateix esperit que Pau. Prohibeixen l’orgull dels vestits, 
la supèrbia de les joies d’or i la impertinència cortesana dels pentinats.

»Cal que parlem una altra vegada d’allò que hom observa sovint a les esglésies com quelcom 
incert: si les verges han de portar o no portar el vel. Els que permeten a les verges no cobrir-se el cap 
sembla que es recolzen en el fet de què l’Apòstol no va dir expressament que les verges haguessin de 
dur el vel, sinó les dones, de manera que no indicava el sexe dient “femelles”, sinó la categoria del 
sexe dient “dones”. Si hagués anomenat el sexe dient “femelles”, hauria declarat absolutament que 
parlava de qualsevol dona; ara, en posar una categoria de sexe exclou l’altra. Segons alguns, hauria 
pogut esmentar especialment les verges, o dir d’una vegada “femelles” en general.

»Aquells que ho veuen així han de repensar el sentit de la paraula en si mateixa: què significa 
“donades” les primeres lletres de la Sagrada Escriptura? De fet, trobaran que el sexe és un nom, no 
una categoria de sexe; Déu va donar a Eva el nom de dona i “femella” quan encara no havia conegut 
baró. (Li diu “femella” indicant generalment el sexe, i “dona” indicant especialment una categoria de 
sexe). Així, doncs, el fet de què Eva, encara no casada, tingués el nom de “dona”, va fer que aquest 
nom esdevingués comú també a les verges. No és que l’Apòstol, mogut pel mateix Esperit amb què 
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fou redactada tota l’Escriptura divina i també el Gènesi, usés la mateixa paraula, dient “dona”, nom 
que tant es refereix a Eva no casada, com a una verge».

«Les verges i les casades»
«La resta, per altra banda, no desdiu del que diem. Perquè en el fet mateix de no anomenar les 

verges, com en un altre lloc on parla sobre el matrimoni, diu ben clar que es tracta de qualsevol dona i 
de tot el sexe, i no fa distinció entre dona i verge, car a aquesta última ni tan sols l’anomena. L’Apòstol, 
a més, en altres llocs pensa en distingir on realment la diferència ho requereix (distingeix tots dos 
graus i els designa pel seu nom). En canvi, quan no vol distingir, no anomena ambdues coses ni vol 
que hom hi vegi cap diferència.

»Què vol dir que en la llengua grega, en la qual l’Apòstol va escriure les cartes, és més normal 
emprar la paraula “dones” que “femelles”? És ben clar el sentit quan diu: “Qualsevol dona que 
adora o profetitza amb el cap descobert, deshonora el seu cap” (1Co 11, 5). Què vol dir “qualsevol 
dona” si no una dona de qualsevol edat, grau o condició? No exclou a cap dona dient “qualsevol”, 
com no exclou a cap home o a cap mena de vel; per això diu “qualsevol home” (1Co 11, 4). Així 
com en el sexe masculí, quan esmenta el nom “home” prohibeix que aquest porti vel fins i tot en el 
cas del noi impúber, igualment en el sexe femení amb el nom de “dona” mana que porti vel també 
la verge. Semblantment en tots dos sexes, la de menor edat ha de seguir la disciplina de la major, o 
bé han de portar vels fins els “mascles” verges, si no en porten les verges “femelles” perquè aquests 
nominalment no hi vénen obligats. No és el mateix ésser home que impúber, si tampoc no és el 
mateix ésser dona que verge.

»Diu que les dones han de portar vel per causa dels àngels, perquè els àngels, per causa de les 
filles dels homes, s’apartaren de Déu (sic). Qui gosarà defensar que només les dones, o sigui, les 
casades i que ja han perdut la virginitat, desperten la concupiscència, llevat que no sigui possible que 
les verges despuntin per la seva bellesa i trobin qui s’enamori d’elles? És més, mirem si els àngels 
només van desitjar les verges, essent així que l’Escriptura diu “les filles dels homes” perquè pogué 
anomenar equivalentment les esposes dels homes o les “femelles”. Encara afegeix: “I les van prendre 
per esposes”, que vol dir que les acceptaren com a mullers, o sigui, que eren lliures. Si no ho haguessin 
estat, ho hauria dit d’una altra manera. Són lliures, o per la viduïtat o per la virginitat. Així, doncs, 
anomenant-les “filles”, va mesclar en general el sexe i els seus graus.

»També quan diu que la mateixa naturalesa, que va donar a les dones la cabellera com a cobertor 
i com a ornament, ensenya que s’ha de posar vel a les dones, ¿no és cert que el mateix cobertor i el 
mateix honor del cap han estat donats també a les verges? Si és lleig que una dona es talli els cabells, 
també ho és que ho faci una verge.

»En totes aquelles en les quals es dóna la mateixa condició del cap, també s’ha d’exigir la mateixa 
disciplina pel que fa al cap, fins i tot en aquelles verges que són protegides per llur infantesa. Així ho 
observa també Israel. Si no ho observés, la nostra llei ampliada i supletòria posaria un afegit sobre el 
vel de les verges. Excusem l’edat que ignora el seu sexe (que la innocència mantingui el seu privilegi), 
perquè Eva i Adam, quan van tenir coneixement, van cobrir de seguida allò que havien descobert. 
Certament, en aquelles que ja han passat la infantesa, l’edat ha de complir amb el seu deure envers 
la natura i envers la disciplina; en efecte, tant pel cos com pels deures són considerades dones. No hi 
ha verge des del dia que pot casar-se, perquè en ella l’edat ja s’ha esposat amb el seu home, o sigui, 
amb el temps».

«Dones consagrades a Déu»
Però, i si alguna s’ha consagrat a Déu? «Aleshores vela el seu cap i acomoda el seu vestit al de les 

dones casades. Que manifesti que és dona, però encara més que és verge; allò que amaga per respecte 
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a Déu, que ho cobreixi totalment. Allò que fem per la gràcia de Déu, cal que només ho conegui Déu, 
no fos cas que el premi que esperem de Déu, el rebem de part dels homes.

»”Per què descobreixes davant de Déu el que amagues davant dels homes? Seràs més modesta al 
carrer que a l’església? Si és un do de Déu i l’has rebut, per què et glorieges, com si no l’haguessis 
rebut?” (1Co 4, 7). Per què judiques els altres amb ostentació de tu mateixa? Que potser invites 
les altres al bé, gloriejant-te de tu mateixa? Has de saber que t’exposes a perdre el que tens, si te’n 
glorieges i poses les altres en el mateix perill. Fàcilment es perd allò que es pren per amor a la glòria. 
Cobreix-te, verge, si és que ho ets; has de mantenir el pudor. Si ets verge no toleris molts ulls al teu 
damunt. Que ningú no s’admiri del teu rostre, que ningú no vegi que menteixes. Fingeixes que ets 
maridada si cobreixes el teu cap. Però no sembla pas que menteixis; t’has esposat amb Crist. Li has 
consagrat la teva carn: obra d’acord amb les regles del teu espòs. Si ell mana que les maridades amb 
altres es cobreixin, molt més ho voldrà per a les seves.

»“Hom no creu que hagi de canviar els usatges (costums) del predecessor”. Uns atribueixen al 
costum d’un altre el seu capteniment i l’habitud consegüent. Perquè unes no es vegin obligades al 
vel, no és just prohibir-lo a les que el prenguin voluntàriament; si no poden negar que són verges, 
que s’acontentin en la seva fama i de la tranquil·litat de la consciència a la presència de Déu. Sobre 
les que anomenem “promeses”, puc dir i afirmar, sempre segons el meu punt de vista, que han de 
rebre el vel des del dia en què han tremolat al primer contacte corporal amb la besada i la moixaina 
de l’home. En elles tot és ja una vigília de noces; l’edat per la maduresa, el cos per l’edat, l’esperit 
pel coneixement, el pudor per l’experiència del bes, l’esperança per l’expectació i l’enteniment pel 
determini. Ens forneix un bon exemple Rebeca que, en veure per primera vegada el marit, només de 
saber que s’havia de casar amb ell ja es va cobrir».

«Pregar de genolls»
«Quant a pregar de genolls a terra, hi ha varietat en per part d’alguns, no gaires tanmateix, que 

no s’agenollen en dissabte, divergència que es nota sobretot d’una església a una altra. El Senyor els 
donarà la seva gràcia a fi que deixin aquest costum o el practiquin sense escàndol dels germans. Pel 
que nosaltres hem après, no hem d’agenollar-nos els diumenges i fins i tot hem d’evitar qualsevol 
preocupació o treball, ajornant els negocis i afers per no donar camp al diable. Solament ens 
abstindrem d’agenollar-nos durant el temps de Pasqua, que se celebra amb la mateixa solemnitat i 
alegria tot ell. Per altra banda, un dia qualsevol, qui deixarà d’agenollar-se davant de Déu, almenys 
en la primera oració amb què comença la jornada? Els dies de Statio i de dejuni no s’ha d’adreçar a 
Déu cap oració sense agenollar-se i fer altres signes d’humilitat. I és perquè no solament preguem, 
sinó que supliquem i demanem perdó a Déu nostre Senyor».

«El temps de l’oració»
«Quant al temps de l’oració, no hi ha res prescrit, llevat que cal pregar en tot lloc i en tot moment. 

Però, què vol dir en tot lloc, si ens és prohibit de pregar en públic? Diu “en tot lloc”, o sigui, on et 
dugui l’oportunitat o la conveniència. No es considera que obressin contra cap precepte els apòstols 
que pregaven a la presó i cantaven a Déu mentre ho sentien els escarcellers, o bé Pau que al vaixell 
va celebrar l’eucaristia en presència de tots (sic.).

»També sobre el moment de l’oració, no estarà fora de lloc l’observança d’algunes hores, i em 
refereixo a aquestes més conegudes que marquen els moments del dia (tèrcia, sexta i nona), i que 
trobem com a més acostumades a les Escriptures. L’Esperit Sant va ser infós als deixebles congregats 
a l’hora de tèrcia».

«Què és la penitència»
«Els homes cecs, sense la llum del Senyor (també nosaltres érem abans d’aquesta mena) saben, 
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per natura, que la penitència és una certa afecció de l’esperit que es desdiu de l’ofensa continguda en 
la manera anterior de pensar i fer. Però són tan lluny de la raó d’aquesta penitència com del mateix 
autor de la raó. La raó és cosa divina, per tal com Déu, Creador de tot, de tot ha tingut providència, i 
res no ha disposat ni ordenat sense la raó. Per tant, no vol que res sigui entès o tractat fora de la raó. 
Per això els que ignoren Déu, forçosament ignoren allò que és cosa seva. No hi ha cap tresor d’algú 
que sigui manifest als estranys. D’aquí ve que no sàpiguen evitar la tempesta imminent d’aquest segle 
en travessar sense el timó de la raó tot el curs de la vida humana. Amb un sol exemple n’hi haurà prou 
perquè vegem com en són d’irracionals en l’acte mateix de la penitència: es penedeixen fins i tot de 
llurs bones accions. Hi ha qui es penedeix de la fe, de l’amor, de la simplicitat, de la llibertat, de la 
paciència, de la misericòrdia. Quan els enutja quelcom, ells mateixos es maleeixen per haver obrat bé 
i, amb una penitència semblant a la que aniria acompanyada de les millors obres, es reblen al cor el 
propòsit de canviar i de no fer, d’aleshores endavant, res de bo. No es preocupen gens del mal de la 
penitència, i amb ella pequen fàcilment en lloc d’obrar bé».

«Necessitat de la penitència»
«Si pensessin en Déu i fessin servir rectament la raó, més aviat sospesarien els mèrits de la penitència 

i no la farien servir per a incrementar una esmena dolenta. Moderarien la manera de penedir-se, 
veurien que és una manera de pecar i temerien el Senyor. Però on no hi ha cap temor tampoc hi ha 
esmena. I on no hi ha cap esmena, la penitència és inútil, perquè està mancada d’aquell fruit pel qual 
Déu la va sembrar, és a dir, la salvació de l’home. Déu, després de tants i tan grans delictes dels homes 
temeraris (Adam els començà), després de condemnar l’home amb el món que li fou donat, després 
d’haver-lo tret del paradís i subjectat a la mort, veient que s’acollia de nou a la seva misericòrdia, el va 
lliurar a la penitència, i desféu la primera sentència de furor, decidit a perdonar la seva obra i imatge. 
Així és com es va congregar un poble i el va fer prosperar amb molts dons de la seva bondat. I tantes 
vegades com el va trobar ingrat, sempre el va exhortar a la penitència. Per això li envià innombrables 
profetes. Després va prometre la gràcia que, als darrers temps, mitjançant el seu Esperit, il·luminaria 
el món; però volgué que la precedís un baptisme de penitència. Així disposaria abans amb el senyal de 
la penitència tots els qui cridava per la gràcia a la promesa destinada a la descendència d’Abraham. 
Joan no acaba aquí, i diu: “Feu penitència” (Mt 3, 2); de fet la salvació s’apropava ja a les nacions 
i era el Senyor qui la portava, segons la promesa de Déu. Va determinar que aquesta salvació anés 
precedida de la penitència com d’una serventa que purifiqués els enteniments. Així, tot el que havia 
estat maculat per l’error antic, tot el que la ignorància havia contaminat en el cor de l’home, seria 
desarrelat i foragitat per la penitència, i aquesta disposaria els cors, com una casa neta per a l’Esperit 
Sant que havia de davallar, per tal que hi pogués entrar de gust amb els béns celestials.

»Enumerar els béns de la penitència és un tema molt vast que requeriria parlar-ne molt 
extensament. Nosaltres, però, mancats de lleure, volem inculcar una sola cosa: és bo, és excel·lent 
allò que Déu mana. Considero un atreviment discutir sobre la bonesa d’un precepte diví. I no l’hem 
d’obeir solament perquè és bo, sinó perquè Déu el mana. Quan es tracta de retre homenatge, primer 
és la majestat del poder diví, primer és la majestat de qui mana abans que la utilitat de qui serveix. 
És bo o no penedir-se? Déu ho ha manat! I no solament mana, més encara, exhorta, invita oferint el 
premi de la salvació; i ho fa fins i tot amb jurament: “Per la meva vida” (Ez 33, 11), diu i desitja ser 
cregut.

»Feliços nosaltres, a causa dels quals Déu jura, però dissortats si no creiem en el Senyor ni tan 
sols quan jura! Hem d’emprendre i guardar molt seriosament una cosa que Déu recomana tantíssim 
i de la qual en dóna testimoni jurat com fan els homes. Així ens afermarem en la gràcia divina, en 
mantindrem el fruit i el guany i podrem perseverar».
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«Qui ha rebut la penitència no ha de recaure»
«Afirmo, doncs, que una vegada coneguda i rebuda la penitència que la gràcia divina ens ha 

assenyalat i que ens torna a l’amistat del Senyor, mai més no hem de repetir el pecat. Cap pretext 
d’ignorància t’excusa quan, ja conegut el Senyor i admesos els seus preceptes i després d’haver fet, 
encara, penitència pels teus pecats, recaus de nou en la culpa. Així, tant més et lliures a la contumàcia 
com més t’has allunyat de la ignorància. Car, si et penedies d’haver pecat perquè començaves a tenir 
temor al Senyor, com és que has volgut rescindir el que vas fer amb la gràcia del temor, si no perquè 
has deixat de témer? És només la contumàcia el que destrueix el temor. Cap excusa no fa estalvis 
de la pena en aquells que desconeixen el Senyor, ja que Déu es manifesta palesament i fins i tot pot 
ésser copsat per la intel·ligència gràcies als mateixos béns celestials, de manera que és impossible 
ignorar-lo. No serà, doncs, més perillós menysprear-lo una vegada conegut? I el menysprea qui, 
havent aconseguit d’ell coneixement del que és bo i el que és dolent, torna a fer allò que sap que ha 
d’evitar i de què ja havia fugit. És així com ofèn el seu propi enteniment que és un do de Déu. Refusa 
al donant aquell que refusa el do; nega el benefici aquell que no honora el benefactor! Com podria 
plaure a aquell el do del qual troba desplaent? Així és com no només es mostra contumaç, sinó àdhuc 
desagraït amb el Senyor.

»D’altra banda, peca greument contra el Senyor aquell que, després de renunciar amb la penitència 
al diable, enemic de Déu, i d’haver-lo vençut i subjectat al Senyor en nom seu, l’aixeca de nou, i amb la 
pròpia caiguda, es converteix en motiu d’alegria del Maligne, el qual, recobrada la presa, podrà altra 
vegada gloriar-se contra Déu. No serà que –cosa perillosa de dir, però necessària per a l’edificació- 
prefereixes el diable al Senyor? Sembla talment que hagi establert comparança el que, coneixent-
los tots dos, hagi jutjat que és millor aquell al qual es lliura de nou. Així, qui havia determinat de 
donar satisfacció al Senyor mitjançant la penitència de les culpes, donarà també satisfacció al diable 
penedint-se de la penitència, i serà tant més odiós al Senyor com més agradós es faci al seu enemic.

»Però alguns diuen que el Senyor es dóna per satisfet si un fa el propòsit, encara que no arribi a 
executar-lo. Així, doncs, pecar salvats el temor i la fe, seria el mateix que violar el matrimoni salvada la 
castedat, o donar metzines als pares salvada la pietat filial. Així també aquests aniran a parar a l’infern 
sense menyscapte del perdó, si pequen sense menyscapte del temor de Déu. Meravellós exemple de 
perversitat! Pequen perquè són temorosos. Ben segur que no pecarien si temien! Així doncs, que no 
reverenciï Déu el qui no vulgui tenir-lo ofès, ja que el temor d’ofendre serveix d’excusa. Però aquestes 
martingales acostumen a ser fruit de la raça dels hipòcrites, d’aquells que han establert amistat amb 
el diable. Llur penitència mai no és segura».

«La penitència és per una sola vegada» 
«Senyor Jesucrist, que sigui concedit als vostres servents de parlar o sentir parlar de la penitència 

només en tant que cal que tampoc els catecúmens no pequin; o bé que no sàpiguen res de la penitència 
o que no n’esperin res. Molesta haver de parlar de la segona –en realitat de la darrera— esperança, 
no sigui que, insistint a tractar de l’ajut que encara resta amb la penitència, sembli que obrim un 
camí a pecar de nou. Que ningú no interpreti de cap manera les coses així, ni cregui que encara se li 
obre un camí per a pecar pel sol fet de que se li obre per a la penitència. Que la temeritat humana no 
abusi de la incommensurable misericòrdia de Déu! Que ningú no esdevingui pitjor perquè el Senyor 
és millor, pecant tantes vegades com és perdonat. Ben cert, no sempre podrà escapar-se el que peca 
constantment. Ens hem escapat una vegada: no ens llancem als perills, encara que sembli que ens en 
podrem tornar a escapar. Molts, quan s’han salvat d’un naufragi, diuen un “mai més” a la nau i al mar, 
i amb el record del perill, honorem el benefici de Déu, és a dir, la salvació. Celebro aquest temor, 
m’agrada aquesta moderació. No volen tornar a ésser una càrrega per a la misericòrdia de Déu, tenen 
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por que sembli que menyspreen el que han aconseguit. Amb prudent sol·licitud, miren de no tornar 
a experimentar allò que una vegada van aprendre a témer. És així com la limitació de la temeritat és 
testimoni de temor, i el temor de l’home és l’honor de Déu.

»Però aquell enemic obstinadíssim mai no dóna treva a la seva maldat, i s’enfurisma més contra 
l’home quan el troba plenament alliberat, quan l’apaguen és quan més s’encén. No pot menys que 
doldre’s i gemegar, perquè amb el perdó concedit als pecadors, veu destruïdes en l’home tantes obres 
mortíferes, i estripats tants títols del seu antic domini. Li sap greu que aquell pecador, servent de 
Crist, hagi de jutjar-lo a ell i els seus àngels. Per això espia, combat i posa setge per veure si pot ferir 
els ulls amb la concupiscència carnal, o embolicar l’ànima amb els llaços del món, o destruir la fe amb 
el terror dels poders temporals, o desviar del camí segur amb els mals costums. No para de preparar 
escàndols i temptacions. Déu, en previsió d‘aquests verins, va permetre que s’obstruís encara una 
mica la porta del perdó; per bé que era tancada i barrada amb el forrellat del baptisme. Va posar al 
vestíbul la segona penitència, que obriria als qui truquessin; però això només una vegada, perquè 
ja era la segona i una altra més seria debades. I no és suficient aquesta vegada única? Tens el que 
ja no mereixies, per haver perdut el que t’havien donat. Si la misericòrdia del Senyor et concedeix 
una oportunitat per recuperar el que havies perdut, sigues agraït pel nou benefici, encara que no te 
l’ampliïn. Restituir-te una cosa és més excel·lent que donar-te-la, perquè és més trist haver perdut que 
no pas haver rebut. Malgrat això, l’ànima no ha de defallir ni ha de desesperar-se si un es fa deutor 
d’una segona penitència. Cal que sàpiga greu pecar de nou, però no ha de saber greu penedir-se de 
nou. Un no ha de voler posar-se altra vegada en perill, però ningú no ha de defugir que l’alliberin altra 
vegada. Si la malaltia es repeteix també ha de repetir-se el remei. Seràs agraït al Senyor si en fer-te 
novament un do no el refuses. Has pecat, però encara pots reconciliar-te. Tens algú ben volenterós a 
qui pots satisfer!».  

«Trinitat i monarquia de Déu»
«Els senzills, en efecte, que són sempre la major part dels qui creuen (no vull dir pas els desassenyats 

i obtusos), atès que la mateixa regla de fe ha passat dels molts déus del món a l’únic Déu veritable, en no 
entendre com pot ésser un Déu únic, que ha d’ésser cregut amb l’economia dels tres, s’espanten de tal 
cosa. S’afiguren que el nombre i la separació de la Trinitat introdueix la divisió de la unitat, essent així 
que la unitat de la qual es deriva la Trinitat, no és destruïda per aquesta economia, sinó organitzada. 
Per tot això ja ens tiren encara que nosaltres prediquem a dos o tres déus; ells, en canvi, presumeixen 
d’ésser els adoradors d’un sol déu, com si no fos cert que la unitat mal entesa és una heretgia i que la 
Trinitat raonablement explicada constitueix la veritat. Diuen: “Creiem en la monarquia” i pronuncien 
clarament la paraula, fins i tot els llatins, amb tanta fruïció que et creuries que entenen perfectament 
la monarquia que expressen amb la veu. Però, els llatins desitgen sentir “monarquia”, i en canvi  
els grecs no volen sentir parlar d’economia. Més jo, si és que sé quelcom d’ambdues llengües, sé 
que “monarquia” no significa altra cosa que poder únic i singular; no vull, però, limitar el sentit de 
monarquia, de manera que sigui de qui sigui, no pugui tenir un fill, o bé adoptar-ne un altre com 
a tal, o també que no pugui fer funcionar la seva monarquia per mitjà d’aquells que a ell plaguin. 
Al contrari, diré que cap regne no és tan exclusiu d’un de sol, tan singular, tan monàrquic, que no 
pugui ésser administrat per mitjà d’altres persones amigues, que el redimiran com els seus intendents. 
Nogensmenys, si aquell que té la monarquia té un fill, no direm que tot seguit la divideixi i deixi d’ésser 
monarquia, si pren el fill com a partícip del seu poder, sinó que, essent principalment d’aquell que la 
comunica al fill tot mantenint-la seva, tingui una monarquia governada per dues persones estretament 
unides. Per això mateix, si la monarquia divina és administrada per tantes legions i exèrcits d’àngels 
com trobem escrit: “Els seus servidors eren mil milers, els seus assistents deu mil miríades” (Dn 7, 
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10), no per això deixa d’ésser un de sol el monarca, ni perd el caràcter de monarquia, pel fet d’ésser 
governada per tantes milers de forces. Com és que Déu sembla que sofreixi una divisió i separació 
en el Fill i l’Esperit Sant, que tenen el segon i tercer lloc i participen de la substància del pare, cosa 
que no es repeteix en el gran nombre dels àngels, que per altra banda són ben aliens a la substància 
del Pare? És que penses encara que els membres, els fills, els instruments, la mateixa força i tota 
l’organització de la monarquia són l’esfondrament del regne? No penses rectament. M’estimo més 
que indaguis el sentit de la realitat que no el so del mot. Has de comprendre que l’esfondrament de 
la monarquia vindria quan s’introduís un altre domini de la mateixa condició que el propi estat i, per 
això, competidor, com quan es presenta un altre déu contra el Creador, cosa nefasta; o bé com quan 
se’n presenten molts, segons els valentinians i els pròdigs: això és dolent tant si el que pretenen és 
l’esfondrament de la monarquia, com si el que volen és la destrucció de la idea de creador».

«El Fill no desfà la monarquia de Déu»
«A més, jo que no faig venir el Fill d’enlloc més que de la substància del Pare –un Fill que no fa res 

que no sigui voluntat del Pare, que ha rebut del Pare tot el seu poder—, com podria, a partir de la fe, 
esborrar la monarquia que el Pare ha lliurat al Fill, que és el seu servent? El mateix diré en un tercer 
grau: penso que l’Esperit no pot venir sinó del Pare per mitjà del Fill. Vigila, no fos cas que més aviat 
destruïssis la monarquia, tu que desfàs la disposició divina i la seva donació expressada en tants noms 
com Déu ha volgut. Fins a tal punt roman en el seu estat, encara que hi descobrim la Trinitat, que tota 
l’ordenació del món ha d’ésser restituïda al Pare pel Fill, com l’Apòstol escriu sobre el final de tot:  
“Posarà el regne en mans de Déu, el Pare: perquè ell ha de regnar fins que Déu hagi sotmès tots els 
enemics sota els seus peus –o sigui, segons el Salm: Seu a la meva dreta i espera que faci dels enemics 
l’escambell dels teus peus—, quan tot li haurà estat sotmès, llevat d’aquell que li ha sotmès tota cosa, 
llavors el Fill mateix se sotmetrà a Déu, que li haurà sotmès tot, perquè Déu sigui tot en tots” (1Co 
n15, 24b-25; Sl 109, 1; 1Co 15, 27b-28)».

«La generació de la Paraula»
«Però, com volen que els dos siguin una sola cosa, de manera que el Pare i el Fill siguin considerats 

el mateix ésser, convé examinar tot el que sabem del Fill: si existeix, qui és, com és, i així la mateixa 
matèria defensarà la seva realitat amb les Escriptures i les versions que els diversos autors en fan. 
Alguns diuen que el Gènesi en la llengua hebrea comença així: “Al principi Déu va crear el Fill” (Gn 
1, 1). Aquest argument no és prou fort, però altres arguments em convencen a partir del pla de Déu, 
tal com fou abans de la creació del món i fins a la generació del Fill. Abans de tot Déu era sol, existia 
ell i era, per si mateix, el món, el lloc i totes les coses. Era sol, perquè fora d’ell no existia res que no 
fos ell. Tanmateix, ni llavors era ell tot sol; tenia amb ell allò que hi ha en ell mateix, o sigui, la seva 
raó, Déu és racional... i la raó és primerament en ell mateix i d’ell vénen totes les coses. La raó és la 
seva pròpia consciència. A aquesta raó els grecs l’anomenen logos, mot grec que nosaltres traduïm per 
“paraula”; en conseqüència, ja és habitual que els nostres fidels, amb una traducció molt literal, diguin 
que al principi la paraula estava en Déu, essent així que és més encertat dir que abans és raó, perquè 
al principi Déu no parla, sinó que és raó i pensament abans de començar la creació, i també perquè 
la mateixa paraula, que té el seu fonament en la raó, la palesa primer la raó com a pròpia substància. 
Tanmateix, així, poc ens interessa. Car, per bé que Déu encara no havia enviat la seva paraula, no 
obstant això, tenia la paraula en ell mateix i en la raó; pensava en silenci i preparava en el seu interior 
allò que aviat havia de dir per la paraula. Ell convertia en paraula aquella raó que expressava amb la 
paraula.

»Per tal que ho entenguis millor, reconeix que tu mateix ets fet a imatge i semblança de Déu, per 
la qual cosa tu també tens una raó com a animal racional, no solament fet per un artífex racional, sinó 
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també fet vivent de la substància d’ell mateix. Mira: quan tu raones silenciosament dintre teu, passa 
el mateix que has vist en Déu, la raó t’assisteix, acompanyada de la paraula en qualsevol moviment 
del teu pensament, en qualsevol impuls de la teva consciència. Tot el que penses és paraula, tot el que 
sents és raó. Cal que diguis el pensament en el teu interior i, mentre parles, tens com a interlocutor 
aquella paraula que té aquella mateixa raó amb la qual, pensant amb aquesta paraula, parles, i per 
mitjà de la qual, tot parlant, penses. Així, la paraula en tu és com una segona persona, per mitjà de la 
qual parles pensant, i per mitjà de la qual penses parlant, i la paraula en si mateixa no ets tu mateix. 
Com més perfectament no s’esdevé això en Déu, del qual tu ets tingut per imatge i semblança, fins 
quan calla, la raó i en la raó la paraula? Potser, doncs, he pogut explicar així el fet sense perill d’error 
i afirmar que, abans de la creació del món, Déu no estava sol, tenia dintre seu la raó i en la raó  la 
paraula que havia pronunciat, distinta d’ell mateix, en la seva operació interior».

«La Paraula és el Fill»
«I ara prou d’aquest tema, com si no fos la mateixa Paraula, que amb el nom de saviesa i raó, i de 

tot el coneixement de Déu i de l’Esperit, esdevingué Fill de Déu, del qual procedeix per generació. 
Em diràs: “Així tu admets que la paraula és alguna substància consistent en esperit, saviesa i raó?” 
Efectivament. No voldràs, doncs, considerar-la com quelcom subsistent realment per la propietat de 
la seva substància, talment que pugui semblar una cosa, i en certa manera una persona, i sigui com 
un segon després de Déu, i així resulti que són dos: el Pare i el Fill, Déu i la Paraula? Diràs: “Què és 
la paraula, sinó una veu i un so de la boca i, com ensenyen els gramàtics, un aire tocat i intel·ligible a 
l’oïda, però per altra banda quelcom buit, inconsistent i incorporal?” Però jo responc que de Déu no pot 
procedir res buit i inconsistent, perquè no prové d’un principi buit i inconsistent i no pot estar mancat 
de substància allò que procedeix d’una substància tan poderosa i que ha creat totes les substàncies.

»Déu, en efecte, va crear totes les coses fetes per la Paraula. Què seria la Paraula si no fos res ella, 
sense la qual res no fou creat, de manera que la paraula inconsistent fes coses consistents, la paraula 
buida fes coses plenes i la que és incorpòria fes coses corpòries? De fet, a vegades surten coses diverses 
de l’agent pel qual són fetes; res tanmateix no pot ésser fet per aquell que és buit i inconsistent. La 
Paraula de Déu que rep el nom de Fill de Déu, pot ésser una cosa buida i inconsistent? La Paraula era 
amb Déu, i la Paraula era Déu (Jn 1, 1): Hi ha escrit: “No prendràs el nom de Déu en va” (Ex 20, 7). 
Aquest certament és aquell que, “constituït com a imatge de Déu, no va tenir per rapinya ésser igual a 
Déu” (Fl 2, 6). En quina imatge de Déu?  Realment en alguna, però no sense forma. Qui negarà que 
Déu és cos, encara que “Déu és esperit” (Jn  4, 24)? L’esperit és un cos ben individuable en la seva 
imatge. Però si les coses invisibles, siguin quines siguin, tenen per a Déu llur cos i llur forma, per mitjà 
dels quals són visibles únicament a Déu, amb més raó allò que procedeix de la seva substància, mai 
no serà quelcom sense substància. Sigui quina sigui la substància de la Paraula, l’anomeno persona 
i defenso que ha de portar el nom de Fill, i quan reconec el Fill sostinc que és el segon després del 
Pare».

«Distinció entre les tres persones de la Santíssima Trinitat»
«Tingues sempre present que jo he professat aquesta regla de fe per la qual afirmo que el Pare, 

el Fill i l’Esperit Sant mai no se separen i així comprendràs el que dic i com ho dic. Fixa’t que dic 
que el Pare és un, el Fill un altre, i un altre l’Esperit; l’ignorant o malvat ho entén malament, com si 
signifiqués diversitat o bé de la diversitat deduís separació entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. Tot 
això ho dic per necessitat, perquè els adversaris volen defensar que el Pare, el Fill i l’Esperit són una 
sola persona, amb la qual cosa afavoreixen la monarquia contra l’economia, —el Fill no és el Pare, 
no per diversitat, sinó per distribució, ni per divisió, sinó per distinció, perquè el Pare i el Fill no són 
el mateix, fins i tot per la mesura. El Pare és tota la substància, el Fill és una derivació del tot i una 
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porció, com ell mateix confessa: “Perquè el Pare és més gran que jo” (Jn 14, 28). També en el Salm 
cantem que li és inferior: “Una mica menys que els àngels” (Sl 8, 6). Així el Pare no és el Fill, perquè 
és més gran que el Fill, perquè un és el qui engendra i un altre l’engendrat, un el qui envia i un altre 
l’enviat, un el qui fa i un altre aquell pel qual les coses són fetes. Ho confirma el fet que el Senyor va 
usar aquest verb en la persona del Paràclit sense significar divisió, sinó disposició: “Pregaré el Pare –
diu— i us enviarà un altre defensor, l’Esperit de la veritat” (Jn 14, 16). Així ens fa conèixer un Paràclit 
distint d’ell mateix, tal com nosaltres parlem d’un Fill distint del Pare, per manifestar un tercer grau 
en el Paràclit, com descobrim un segon grau en el Fill per la meditació de l’economia. El fet de rebre 
el nom de Pare i de Fill, no és la demostració que són distints l’un de l’altre? És cert, tot allò que rep 
un nom, això és, i tot allò que serà rebrà el seu nom, i la diversitat dels noms de cap manera no pot 
engendrar confusió, perquè no poden confondre’s les coses que porten noms diversos. “Sí, quan és sí, 
no, quan és no. Tot allò que és de més ve del Maligne” (Mt 5, 37)».

«Divinitat del Fill»
«Els heretges han cregut més fàcil pensar que el Pare va obrar en nom del Fill, que no pas el Fill 

en nom del Pare, sense atendre que el Fill diu: “Jo he vingut en nom del meu Pare (Jn 4, 43), i al Pare 
li diu: He fet conèixer el vostre nom als homes” (Jn 17, 6), cosa que l’Escriptura corrobora: “Beneït 
el qui ve en nom del Senyor” (Sl 117, 26). “Però el nom del Pare és: Déu totpoderós, Altíssim, Senyor 
dels àngels, Rei d’Israel, el Qui és”. I perquè així ens ho ensenyen les Escriptures, diem que aquests 
títols també corresponen al Fill, i que ha vingut portant-los, i que a través d’ells sempre ha obrat, i 
que així s’ha manifestat als homes ell mateix. Diu: “Tot allò que és del Pare és meu” (Jn 16, 15). I per 
què no també els noms de Déu? Quan llegeixen “Déu totpoderós i Altíssim, Déu dels àngels, Rei 
d’Israel, el Qui és”, mira si amb aquests noms no es manifesta també el Fill, que per dret propi és Déu 
totpoderós i ha rebut el poder sobre totes les coses; Altíssim, en tant que ha estat exalçat per la dreta 
de Déu, com Pere predica en els Actes dels Apòstols; Senyor dels àngels, perquè el Pare li ha subjectat 
totes les coses; Rei d’Israel, perquè sobre ell exclusivament ha recaigut l’heretat d’aquell poble; també 
el Qui és, perquè molts es diuen “fills” i no en són.

»Si encara volen que el nom de Crist sigui el nom del Pare, que m’escoltin més endavant. De 
moment tinc molt a mà la resposta en contra del text que em presenten de l’Apocalipsi de Joan: “Jo 
sóc el Senyor, el qui és, el qui va ser, i el qui ve, l’Omnipotent” (Ap 1, 8), i també en algun altre lloc 
pensen que al Fill no li pertany l’apel·latiu de “Déu Omnipotent”, com si el qui ha de venir no fos 
Omnipotent, quan el Fill de l’Omnipotent ha d’ésser Omnipotent, tant com el Fill de Déu ha d’ésser 
Déu!

»Els heretges no entenen fàcilment l’aplicació dels noms del Pare al Fill, perquè la mateixa 
Escriptura sovint estableix que hi ha un sol Déu, com si ella mateixa no hagués parlat de dos déus i 
de dos senyors, com anteriorment hem demostrat. Diuen: “Atès que trobem dos i un, per això, tots 
dos, el Fill i el Pare, són la mateixa cosa i una única persona”. Certament l’Escriptura no està en 
perill perquè la vulguis salvar amb els teus arguments a fi que no resulti contradictòria. Té raó tant 
quan estableix que hi ha un sol Déu, com quan demostra que el Pare i el Fill són dues persones, i no 
necessita que ningú la sostingui. Consta que ella anomena el Fill; salvat el Fill, clarament pot definir 
que hi ha un sol Déu, del qual ell n’és Fill. Perquè el qui té un fill, no per això deixa d’ésser únic, per 
raó del seu nom, sempre que és anomenat sense el fill; l’anomenem sense el Fill, quan al principi és 
presentat com a primera persona, que havia d’ésser presentada abans del nom del Fill, ja que primer 
coneixem el Pare i, després del Pare, es dóna el nom al Fill. Així, doncs, hi ha un sol Déu, Pare, i fora 
d’ell no n’hi ha cap més, i ell mateix amb aquesta afirmació no nega el Fill, sinó un altre Déu. Pensa: el 
Fill no és un altre Déu, a més del Pare. Considera, per fi, l’enllaç d’aquestes afirmacions i veuràs que 

TERTUL·LIÀ
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llur expressió convé més aviat a creadors i adoradors d’ídols, per tal d’eliminar la multitud dels falsos 
déus amb la unicitat de la divinitat, divinitat que, això no obstant, té un Fill, tan indivís i  inseparat del 
Pare, com present sempre en el Pare, encara que no es digui el seu nom. Ara bé, si hagués anomenat 
el Fill, l’hauria separat, dient: “No n’hi ha un altre fora de mi, llevat del meu Fill”. Hauria fet del Fill 
un altre, si l’hagués separat dels altres. Imagina’t que el sol diu: “Jo sóc el sol i no n’hi ha d’altre, llevat 
del meu raig”; no seria una futesa, com si el raig no fos tingut també com a sol. També per això no 
hi ha cap Déu fora d’ell mateix, i ho diu per evitar la idolatria tant dels pagans com d’Israel. I també 
va per als heretges, els quals, si els pagans es fan ídols amb les mans, ells se’n fan amb les paraules; o 
sigui, un és Déu i un altre és Crist. En conseqüència, quan Déu deia que era l’únic, el Pare procurava 
que ningú no cregués que Crist havia vingut d’un altre Déu, sinó d’aquell que havia dit: “Jo sóc Déu i 
no hi ha altre Déu fora de mi” (Is 45, 5), el qual es manifesta únic, però amb el Fill, amb el qual, Déu 
tot sol, ha estès el cel».
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15
Sant Cebrià

• El gran bisbe de Cartago
• Fonts i traduccions
• Fragments de la seva obra

El gran bisbe de Cartago
Cebrià nasqué al voltant del 205 i morí màrtir el 258. Fou bisbe metropolità de Cartago entre els anys 

249-258. El seu nom complet era Cecilius Cebrià, dit Tasci. Destacà per les seves obres: exactament 
coneixem 13 tractats i 65 cartes. Tingué una influència decisiva en els autors cristians posteriors, entre 
ells el bisbe Pacià de Barcelona. Òbviament fou un gran teòleg, dotat d’esperit pastoral i de caràcter 
afable alhora. Resolgué diverses qüestions plantejades pel problema dels apòstates (lapsi) durant les 
persecucions de Deci i Valerià tal com hem explicat en el tema dedicat a les persecucions (tema 7). 

Al final de la seva vida, s’enfrontà al bisbe de Roma (Esteve), ja que el considerava massa lax, 
doncs, segons Cebrià, el papa concedia massa sovint el perdó als pecadors. 

Primer fou exiliat de Cartago i després s’hagué d’amagar per tal de fugir de la policia imperial. Morí 
màrtir durant la persecució del 258, concretament el dia 14 de setembre. També s’han conservat les 
actes preses pels notaris durant el judici de Cebrià davant del procònsol,  així com una vida escrita pel 
seu diaca Ponç; ambdós documents, juntament amb les cartes i moltes obres autèntiques de Cebrià, 
tenen un gran valor històric.

Gràcies a la vida de Cebrià escrita pel diaca Ponç, sabem que la seva iniciació al cristianisme 
es deu al prevere de Cartago Cecilià. Aquest també fou el seu mestre en l’estudi de la Bíblia i els 
escrits de Tertul·lià. Bona mostra dels arguments basats en la Bíblia la trobem en el seu primer 
escrit denominat Ad Donatum: en el relat de la seva conversió en aquest opuscle, Cebrià aglutina 
tant els elements doctrinals procedents de la catequesi cristiana africana com les expressions 
lingüístiques pròpies d’un literat romà, tal i com corresponia a la seva condició social a Cartago 
abans de convertir-se. Cal dir que Cebrià no era un teòleg profund, com per exemple Orígenes, 
però té intuïcions molt riques i originals que assoleixen el grau màxim quan exposa el significat del 
baptisme, l’eucaristia i el sacerdoci. El que més li interessa —referent al Nou Testament— són els 
preceptes o nous manaments de Jesús, considerats com exhortacions pels cristians d’aquell temps. 
La seva freqüent interpretació tipològica es recolza normalment en una persona bíblica i no tant en 
textos escripturístics concrets.

En el seu temps els bisbes de les grans ciutats (Roma, Cartago, Alexandria, Tarragona...) tenien, 
àdhuc en el camp no eclesiàstic (civil o social), un prestigi capaç de fer ombra al dels mateixos 
emperadors. Per això la fugida de Cebrià (perquè no el capturessin els soldats imperials que complien 
l’ordre de perseguir els cristians) fou interpretada en molts casos com una abjuració de la fe. És 
evident que aquesta reacció potser no fou la correcta, però no consta en cap precepte de Jesús ni de 
l’Església primitiva que calgués anar a buscar directament el martiri.

Ja hem exposat àmpliament tota la qüestió dels lapsi en la persecució de Deci (tema 8). És 
comprensible que, en aquell context desesperat, les mirades de tots els fidels contemporanis es 
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dirigissin al que deien o feien els bisbes, i entre aquests especialment els bisbes de Roma i Cartago. 
Això impulsà el concepte d’unitat doctrinal entre els mateixos bisbes. De Cebrià tenim el tractat De 
Ecclesiae Catholicae unitate en el qual remarca la importància de la unitat de l’Església enfront del 
cisma existent a Roma i a Cartago motivat pel cismàtic i heretge Novacià.

També cal remarcar l’aspecte pastoral de Cebrià. Els títols d’algunes de les seves obres són 
suficientment eloqüents: De zelo et livore, De bono patientiae, De habitu virginum, De opere et elemosynis, 
De dominica oratione, De moralitate.

Cebrià fou, doncs, un gran bisbe, sant i màrtir que edificà i impressionà molt gratament els seus 
contemporanis cristians, arribant la seva influència fins i tot a les generacions posteriors incloent la 
nostra. Fou un autèntic do de Déu per la seva i nostra església.

Fonts i traduccions 

MIGNE, Patrologia llatina 4; CAMPOS, J., Obras de San Cipriano (Madrid, BAC 241, 1964); 
MOLAGER, J., Cyprien de Carthage (París, 1982); VIVES, J., Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) 
pàgs. 421-438. CEBRIÀ, La unitat de l’església catòlica (Barcelona, Clàssics del Cristianisme, 1984). 

Fragments 

«L’home nou. De Déu li ve la força per viure santament»
«Quan jo em trobava enmig de les tenebres i en la nit tancada fluctuant en el mar agitat del món, 

ple de dubtes ignorant de la meva pròpia vida, aliè a la veritat i a la llum, en aquestes circumstàncies 
em semblava que, per la meva forma de vida, em seria summament difícil dur el que la misericòrdia 
divina em prometia per a la meva salvació, és a dir, poder renéixer de nou i amb el lavatori de l’aigua 
salvadora començar una nova vida, desfent-me de tot el d’abans i canviar la manera de sentir i 
d’entendre de l’home, malgrat que el cos fos el mateix. Com pot ser possible, em preguntava, una 
conversió tan gran, per la qual de sobte i en un moment donat m’alliberi d’aquelles coses congènites 
que han adquirit la solidesa de la mateixa naturalesa, o d’aquelles coses adquirides al llarg del temps i 
que han arrelat i envellit amb els anys? Aquestes coses estan profundament arrelades. Quan aprendrà 
la temprança el que ja està acostumat als bons sopars i als grans banquets? El qui acostumava a brillar 
per la seva elegància, vestit ricament d’or i porpra, quan podrà posar-se el senzill vestit del poble? 
El qui tenia les seves delícies en els honors i dignitats, no pot romandre com privat i sense glòria. El 
qui anava sempre envoltat de clients i se sentia honorat amb un nombrós seguici de servidors, pensa 
que és un càstig haver d’anar sol. S’han fet imprescindibles els tenaços estímuls a què un s’havia 
acostumat: l’animar-se amb el vi, inflar-se amb la supèrbia, inflamar-se amb la ira, amoïnar-se per la 
rapacitat, excitar-se amb la crueltat, deleitar-se en l’ambició, entregar-se al plaer...».

«L’aigua regeneradora»
«Això ho pensava jo moltes vegades a dins meu, car jo mateix em trobava enredat en molts errors 

de la meva vida anterior, i no pensava que pogués arribar a despullar-me d’ells. Però quan la brutícia 
de la meva vida interior fou rentada mitjançant l’aigua regeneradora, una llum de dalt es vessà sobre 
el meu pit, ja net i pur. Després d’haver begut de l’Esperit celeste, em vaig trobar rejovenit com en 
un segon naixement, fet un home nou: de manera miraculosa desaparegueren de sobte els dubtes, les 
tenebres s’il·luminaren, es féu possible allò que abans semblava impossible. Vaig reconèixer que la 
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meva vida carnal anterior entregada al pecat era cosa de la terra, mentre que la que ja havia començat 
a viure de l’Esperit Sant era cosa de Déu. El lloar-se a un mateix és odiosa supèrbia, però no és 
supèrbia, sinó agraïment, el proclamar el que s’atribueix no a l’esforç de l’home, sinó al do de Déu. El 
deixar de pecar és cosa de Déu, mentre que l’anterior pecat era cosa de l’error humà. El nostre poder, 
repeteixo, tot el nostre poder és cosa de Déu. Seva és la nostra vida, seva la nostra força, d’ell prenem 
tot i assimilem la nostra vitalitat per la que, bo i estant encara en aquest món, reconeixem els signes 
de les coses esdevenidores».

«La persecució és una purificació de la vida cristiana»
«El Senyor ha volgut posar a prova els seus fills. Una llarga pau havia corromput en nosaltres els 

ensenyaments que el propi Déu ens havia donat, i hagué de venir la reprensió del cel per aixecar la 
fe que es trobava decaiguda i gairebé adormida; i malgrat que els nostres pecats mereixien una major 
severitat, el Déu pietós ha ordenat les coses de tal manera que tot el que ha esdevingut sembla ser més 
una prova que una persecució. Cadascun es preocupava únicament d’augmentar la pròpia hisenda 
i, bo i oblidant la fe i el que s’acostumava a practicar en temps dels apòstols i que sempre s’hauria 
d’haver seguit practicant, s’entregaven amb cobdícia insaciable a augmentar llurs possessions. En els 
sacerdots ja no hi havia religiosa pietat, no existia aquella fe íntegra en desenvolupar el seu ministeri, 
aquelles obres de misericòrdia, aquella disciplina en els costums. Els homes es corrompien cuidant 
de la seva barba, les dones s’amoïnaven per la bellesa i els maquillatges; s’adulterava la forma dels 
ulls, obra de les mans de Déu; els cabells es tenyien amb falsos colors. Amb fraus hom enganyava 
els senzills i amb tortes intencions hom abusava dels germans. Es concertaven matrimonis amb els 
infidels, i es prostituïen als gentils els membres de Crist. No només es jurava temeràriament, sinó 
que es perjurava; hom menyspreava els superiors amb gran supèrbia, hom blasfemava amb llengua 
verinosa. Molts bisbes que havien de ser exemple i exhortació per als altres, oblidaven el diví ministeri 
i es feien ministres dels poderosos del segle: abandonaven llurs seus, deixaven destituït el seu poble, 
recorrent les províncies estrangeres seguint els mercats a la recerca de negocis lucratius, amb ànsia 
de posseir abundància de diners mentre els germans de la seva església patien fam, s’apoderaven 
d’hisendes amb fraus i ardits, i augmentaven els interessos amb crescuda usura. Nosaltres, en oblidar 
la llei que se’ns havia donat, hem donat amb els nostres pecats motiu al que ara succeeix: car hem 
menyspreat els manaments de Déu, som cridats amb remeis severs a donar prova de la nostra fe. 
Almenys, malgrat ésser tard, ens hem convertit al temor de Déu, disposats a sofrir amb paciència i 
fortalesa aquesta amonestació i prova (persecució) que ell ens ha imposat...».

«Només amb vertadera penitència s’assoleix el perdó de Déu»
«Ha sorgit, benvolguts germans, un nou gènere d’estrall. Com si hagués estat poc cruel el turment 

de la persecució, s’ha afegit com a súmmum un engany que es presenta sota el títol de misericòrdia. 
Contra el vigor de l’evangeli, contra la llei de Déu i del Senyor, l’audàcia d’alguns concedeix laxament 
la comunió als incauts, com una pau nul·la i falsa, plena de perills per als qui l’atorguen, i de cap 
profit per als qui la reben (vegi’s tema 7: Eren els confessors que perdonaven els pecats). No cerquen 
la penitència que restableix la salut, ni la veritable medecina que està en la satisfacció. La penitència 
roman exclosa dels cors, esborrant-se la memòria d’un delicte gravíssim i màxim. S’encobreixen les 
ferides dels moribunds i la nafra mortal latent en el més profund de les entranyes es tapa amb un fals 
dolor. Els qui tornen dels altars del diable, s’apropen al santuari del Senyor amb les mans brutes i 
infectes de les olors, gairebé eructant encara els menjars mortífers dels ídols. Abans d’haver expiat els 
delictes, abans que hagin fet confessió de llurs pecats, abans que la consciència hagi estat purificada 
amb el sacrifici i amb la mà del sacerdot, abans d’aplacar l’ofensa del Déu indignat i amenaçant, es 
fa violència al seu cos i sang, cometent aleshores amb les seves mans i la seva boca un crim contra el 
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Senyor, més gran que el que cometeren quan el negaren. No és allò pau, sinó guerra: no s’adhereix a 
l’evangeli el qui se separa de l’Església. Ningú no s’enganyi, ningú no es deixi sorprendre. Només el 
Senyor pot perdonar. Només ell pot donar el perdó dels pecats que s’han comès contra ell: ell, que 
carregà amb els nostres pecats, que patí per nosaltres, que fou entregat per Déu pels nostres pecats. No 
pot estar l’home per sobre de Déu, ni pot l’esclau perdonar o concedir indulgència dels delictes greus 
comesos contra el seu Senyor, no sigui que al qui ha caigut se li afegeixi el pecat de no entendre allò que 
està escrit: “Maleït l’home que posa la seva esperança en un altre home” (Jer 17, 5). Hem de pregar al 
Senyor, el Senyor ha de ser aplacat amb la nostra satisfacció, car Ell digué que negaria a qui el negués, 
i que només Ell rebé del Pare el poder de jutjar a tothom. Certament creiem que els mèrits dels màrtirs 
i de les obres dels justos tenen molt poder davant d’aquest jutge; però això serà quan arribi el dia del 
judici, quan després de la posta de sol d’aquest món, el seu poble es presenti davant del seu tribunal».

«L’Església constituïda sobre els bisbes, el clergat i tots els fidels»
«El Senyor nostre, els manaments del qual hem de reverenciar i guardar, en regular la posició del 

bisbe i l’estructura de l’Església, parla en l’Evangeli i li diu a Pere: “Tu ets Pere...” (Mt 16, 18-19). En 
virtut d’això, al llarg del temps es continua la successió dels bisbes i l’administració de l’Església, de sort 
que aquesta sempre està establerta sobre els bisbes, i tot acte en ella és dirigit per aquests prepòsits. 
Estant això fundat en la llei divina, em meravella que alguns, amb audàcia temerària, hagin intentat 
escriure’m presentant la seva carta (és a dir la carta del confessor) en nom de l’Església, essent així 
que aquesta està constituïda pel bisbe de cada demarcació episcopal, pel clergat i per tots els fidels. No 
permetin la misericòrdia i el poder invencible de Déu, que l’Església digui ser el conjunt dels heretges, 
ja que està escrit: “No és Déu de morts, sinó de vius” (Lc 17, 10). Certament volem que tots tornin a 
la vida, i amb les nostres oracions i gemecs preguem perquè tornin a llur primer estat. Però si alguns 
volen ser l’Església, i si ella roman entre ells i la formen ells, quin remei ens resta sinó que nosaltres 
preguem a ells que es dignin admetre’ns en l’Església? Convé, doncs, que siguin submisos, pacífics i 
modestos aquells que, conscients de llur pecat, han de fer penitència davant Déu. I no han d’escriure 
cartes en nom de l’Església, ja que més aviat són ells que escriuen a l’Església».

«L’Esperit Sant en l’Església. El colom»
«En la casa de Déu, en l’Església de Crist, s’habita per la unanimitat, es persevera per la concòrdia 

i la simplicitat. I per aquesta raó vingué l’Esperit Sant en forma de colom: aquest és un animal senzill 
i alegre, sense amargor de fel, que no mossega amb malícia ni esgarrapa violentament amb les urpes, 
sinó que estima l’hospitalitat que els homes li donen, i se sent vinculat a una única morada; quan 
engendra fills, tots veuen la llum al mateix temps; quan volen, ho fan tots junts; fan la seva vida en 
convivència comuna i tenen el bes de la boca com a senyal de pau i concòrdia, de sort que en tots els 
detalls compleixen la llei de la unanimitat. Tal és la simplicitat que cal procurar en l’Església; tal és la 
caritat que cal aconseguir: l’amor fratern ha d’imitar el dels coloms, i la mansuetud i la suavitat han 
de ser similars a la dels anyells i ovelles. Quin sentit té en un pit cristià la ferocitat del lleó, o la ràbia 
del gos, el verí mortífer de la serp, o la sagnant crueltat de les feres? Hem d’alegrar-nos quan aquests 
se separen de l’Església, ja que així les ovelles de Crist no rebran el contagi del seu maligne verí. És 
impossible que coexisteixin i es confonguin l’amargor i la dolçor, la tenebra i la llum, la turmenta 
i la serenitat, la guerra i la pau, la fecunditat i l’esterilitat, les deus i les sequeres, la tempesta i la 
calma. Que ningú pensi que els bons puguin sortir de l’Església: el blat no se l’emporta el vent, i la 
tempesta no arrenca l’arbre arrelat sòlidament. A aquests incrimina i ataca l’apòstol Joan quan diu: 
“Se n’anaren de nosaltres, però és que no eren dels nostres, perquè d’una altra manera haurien romàs 
amb nosaltres” (1Jn 2, 19). D’aquí nasqueren i neixen molt sovint les heretgies: d’una ment retorçada, 
que no té pau; d’una porfidiosa discòrdia que no guarda la unitat».
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«Sobre la legitimitat de l’apel·lació a Roma»
«Ells (aquells que han donat el perdó incorrectament als grans pecadors) no en tingueren prou amb 

allunyar-se de l’Evangeli, amb arrencar als heretges l’esperança del perdó i la penitència, amb allunyar 
de tot sentiment de penitència els involucrats en robatoris, o tacats amb adulteris, o contaminats amb 
el funest contagi dels sacrificis, de sort que aquests ja no preguen Déu ni confessen llurs pecats a 
l’Església. No s’acontentaren amb constituir fora de l’Església i contra ella un conventícola de facció 
corrompuda, al que pogué acollir-se la caterva dels qui tenen mala consciència i no volen ni pregar 
Déu ni fer penitència. Després de tot això, encara, havent donat un fals bisbe, creació dels heretges, 
han tingut l’audàcia de fer-se a la vela i de portar cartes de part dels cismàtics i profans a la càtedra 
de Pere, a l’Església principal de la que sorgí la unitat del sacerdoci (ad ecclesiam principalem unde 
unitas sacerdotalis exorta est); i ni tan sols pensaren que aquells són els mateixos romans la fe dels quals 
l’Apòstol lloà quan els predicà, als que no hauria de tenir accés la perfídia. Per què anaren a anunciar 
que havia estat creat un pseudo-bisbe contra els bisbes? Perquè, o bé se senten satisfets del que feren 
i amb això perseveren en llur crim, o es penedeixen i es retracten i ja saben on han de tornar. Perquè 
fou establert per tots nosaltres que és cosa alhora raonable i justa que la causa de cadascun es tracti 
allí (dins la província metropolitana) on es cometé el crim, i que cadascun dels pastors tingui adscrita 
(dins la província eclesiàstica) una porció del seu ramat, que cadascun ha de regir i governar tot 
donant compte dels seus actes al Senyor.

»Per tant, els nostres súbdits no han d’anar d’aquí a allà ni han de lacerar la coherent concòrdia 
dels bisbes amb llur audàcia astuta i enganyosa, sinó que han de defensar la seva causa allà on puguin 
haver acusadors i testimonis de crims. Si no és que es cregui que l’autoritat dels bisbes establerts a 
Àfrica (província de Cartago) és massa petita per a aquests pocs desesperats i pervertits».

«Contra qui celebra l’Eucaristia sols amb aigua»
«Alguns, per ignorància o per inadvertència, en consagrar el calze del Senyor i administrar-lo 

al poble no fan el que féu i ensenyà a fer Jesucrist Senyor i Déu nostre, autor i mestre d’aquest 
sacrifici. Ara bé, quan Déu inspira i mana alguna cosa, és necessari que el fidel servent obeeixi el 
Senyor, mantenint-se lliure de culpa davant de tots en no arrogar-se res pel seu compte, car ha de 
témer, no sigui que ofengui el Senyor si no fa el que està manat. En oferir el calze ha de guardar-se 
la tradició del Senyor, i nosaltres no podem fer altra cosa més que la que el Senyor féu primerament 
per nosaltres; que en el calze que s’ofereix en la seva commemoració, s’ofereixi una barreja d’aigua i 
vi. No pot creure’s que està en el calze la sang de Crist, amb la qual hem estat redimits i vivificats, si 
no hi ha en el calze el vi pel que es manifesta la sang de Crist.

»Veiem el misteri (sacramentum) del sacrifici del Senyor prefigurat en el sacerdot Melquisedec, 
segons el testimoni de l’Escriptura quan diu: “I Melquisedec, rei de Salem, oferí pa i vi essent sacerdot 
del Déu altíssim, i beneí Abraham” (Gen 14, 18). Ara bé, que Melquisedec fos figura de Crist ho 
declara l’Esperit Sant en els salms, quan el Pare diu al Fill: “Jo et vaig engendrar abans que l’estel 
del matí: tu ets sacerdot segons l’orde de Melquisedec” (Sal 109, 3-4). Aquesta ordre procedeix i 
descendeix evidentment d’aquell sacrifici, pel fet que Melquisedec fou sacerdot del Déu altíssim, i 
que oferí pa i vi, i beneí Abraham».

SANT CEBRIÀ



Emperador romà. Jardins vaticans.
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16
Dos mons que no s’entenien. Acusacions, 
rèpliques i contrarèpliques

• Interrogatori sobre la identitat dels cristians
• Els cristians estaven fora de la llei?
• Misteris i crims sacrets dels cristians
• Els cristians són mals ciutadans?

Des de l’any 68 fins el 313 era obvi que dins l’imperi romà hi havia dos móns que no s’entenien: 
el dels cristians i el dels que no ho eren. En moltes ocasions i durant llargs períodes els cristians eren 
centre de les acusacions dels no cristians. Llurs vides perillaven i en moltes ocasions malauradament 
la persecució sancionarà amb la mort la “culpabilitat” d’aquests seguidors de Crist. Cal reconèixer 
que es tracta també d’un enfrontament d’idees i que seria injust acusar tots els pagans com a homes 
sadolls de sang: la immensa majoria eren homes tranquils, hereus d’una llarga tradició moral, religiosa 
i cultural, que veien perillar la seva estabilitat, la pax romana, davant la ideologia “invasora” cristiana. 
Es tracta d’un fenomen que s’ha donat freqüentment a les societats, pel qual un grup de persones és 
rebutjat, calumniat, difamat, marginat i àdhuc eliminat. Podem citar alguns exemples que s’han donat 
en la història recent, com és el cas de la persecució dels jueus pel nazisme o les massives deportacions 
de pobles sencers en temps d’Stalin. Ningú entén el per què de tanta barbàrie. El mateix succeïa 
en les persecucions dels cristians, tot i que ens preguntem per què duraren tant de temps i per què 
es donaren amb alguns emperadors que, com els Antonins, eren la viva encarnació de la bondat i 
magnanimitat. Què succeí a l’Imperi durant aquests 235 anys?

El debat d’acusacions i de rèpliques que presentem a continuació, no és res més que una reflexió, 
tenint present l’àmplia munió de literatura contemporània a les persecucions que hem presentat en 
el transcurs dels temes anteriors. Es tracta d’una represa de la qüestió fonamental del per què dels 
mals entesos i de les sanguinàries persecucions dels membres de la primitiva Església. Cal reconèixer 
que hi hagueren molts morts injustament victimats, però també es donà un fort debat entorn d’aquest 
tema. Així, tot just encetada la discussió ideològica —ja al segle II, en temps de sant Justí—, ara el 
debat prengué un caire notòriament agressiu entre cristians i pagans. Tant uns com altres eren, per 
la seva naturalesa mediterranis, autèntics pledejadors. La mateixa forma de les intervencions ens 
mostra que, en el sentit més tècnic, es tractava d’un veritable procés. Un bon exemple és el caràcter 
deliberadament bel·ligerant que caracteritza fins i tot el mateix títol de l’Apologètica de Tertul·lià, que 
indica fins a quin punt havia arribat l’acritud del procés.

Observem un canvi en la reacció dels cristians davant les persecucions. Evidentment les primeres 
persecucions els van agafar de sorpresa. Els cristians d’aquest període sabien perfectament que cal 
perdonar llurs enemics i que cal viure en pau amb tothom, àdhuc amb els adversaris; tanmateix ara 
vivien la persecució en la pròpia carn. Ara moltes famílies cristianes ja comptaven amb els seus màrtirs. 
Recordem que durant aquest període foren victimats més de 150.000 cristians. Tertul·lià no és diferent 
de l’autor de la Carta a Diognet o de la de sant Policarp. Tertul·lià deia «No tornem mal per mal, ni 
insultem els qui ens insulten, ni donem cop per cop o maledicció per maledicció». I la Carta a Diognet: 
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«Els cristians no som diferents dels altres homes ni per la terra, ni per la parla ni pels costums..., vivim 
en ciutats gregues o bàrbares, segons la sort que ha correspost a cadascú, i ens adaptem al vestit, al 
menjar, als hàbits i als costums de cada país, però tenim una especial manera de comportar-nos que 
és admirable i sorprenent, tal com és reconegut per tothom. Vivim a les nostres pàtries però com si 
fóssim forasters. Participem en totes les activitats dels bons ciutadans i acceptem totes les càrregues, 
però com si fóssim pelegrins. Tota terra estranya és pàtria per a nosaltres i tota pàtria ens és terra 
estranya. Ens casem com tothom; com tothom engendrem fills, però no exposem els nascuts. La 
taula és comuna, però no el llit... Tothom els persegueix, però ells  —els cristians— estimen tothom. 
Els pagans no els coneixen i els condemnen. Els maten, però així els donen la vida. Són pobres i 
n’enriqueixen molts. Els manca tot, però neden en l’abundància... Els insulten i ells beneeixen. Els 
injurien però ells honoren. Fan bé i se’ls castiga com si fossin malfactors... Els jueus els ataquen com 
si fossin estrangers, els grecs també els persegueixen; no obstant això, els mateixos que els avorreixen 
no saben dir el motiu de llur odi».

Ens hem estès en la cita anterior —que podem trobar quasi íntegra al tema o capítol 3— perquè 
hom observa el testimoni molt bonic del que es pensava en el món cristià fins a mitjan segle II. 
Després s’observarà un canvi: el discurs es torna violent en ambdues parts.

Nosaltres exposem el debat sobre si els cristians eren culpables o no, o si hi havia algun atenuant. 
L’estructura del debat correspon a les cinc preguntes: 

1/ Identitat dels cristians o si es condemna pel nom de cristià. 
2/ Els cristians estan fora de la llei? 
3/ Els misteris dels cristians oculten barbaritats i crims secrets? 
4/ Els cristians són mals ciutadans? Quines són les seves accions públiques? 
5/ Els cristians són jutjats per les seves supersticions? Són jutjats pels seus errors religiosos o per 

la seva ignorància?

Interrogatori sobre la identitat dels cristians

* Els pagans als cristians: «El vostre nom us condemna»
Al llarg del segle I s’estén un rumor: «Una superstició nova i malèfica és professada per un grup de 

persones anomenades cristianes» (Suetoni, Vida de Neró XVI, 2). Pels acusadors és una “superstició”, 
o sigui una caricatura de religió que suposa un gran perill per ells: una “Nova” religió, perillosa per 
a l’estabilitat i l’ordre de l’Estat. “Malèfica”, és a dir, nociva i emparentada amb la màgia, i Roma 
desconfia enormement de la màgia.

Per a l’historiador Suetoni, la lluita contra aquesta superstició forma part de les mesures preses 
per Neró contra els desordres, siguin de la classe que siguin. Aquestes mesures van des de la regulació 
de la campanya contra la luxúria fins a l’exclusió de les pantomimes, inclosos llurs partidaris. Algunes 
que tenen com a objectiu els cristians es troben entre la reglamentació del que se serveix en les 
tavernes i en la repressió dels abusos que tenen l’origen en els conductors de quadrigues. No es 
tracta, doncs, de defendre la religió pagana com a tal. D’altra banda, Tàcit ens revela que l’objectiu 
de l’emperador Neró és essencialment descartar la sospita popular que li atribuïa l’incendi de Roma 
de l’any 64, però acabarà legitimant les mesures preses contra els cristians en invocar les exigències 
generals del manteniment de l’ordre: «Reprimida de moment sota el principat de Tiberi aquesta 
funesta superstició, penetrava de nou, i no només a Judea, on havia nascut, sinó també a Roma, on 
conflueix tot el que d’horrible i vergonyós existeix al món i on troba sempre nombrosa clientela» 
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(Annals XV, 44). No era, doncs, lògic que s’intentés preservar del perill a la capital? Però, quin és el 
perill? Ni Tàcit ni Suetoni precisen per quins crims són castigats els cristians. En tenen prou amb dir 
“aquests crims fan menyspreables aquells que la gent anomena cristians”. El simple nom de cristians 
és suficient per fer-los sospitosos de ser capaços de qualsevol cosa delictiva.

Això és el que es desprèn de la famosa carta enviada mig segle després a l’emperador Trajà per 
Plini el Jove, aleshores governador de la província de Bitínia. «Em pregunto –escriu— si es castiga el 
simple nom de cristià, fins i tot sense crim, o si es castiguen els crims que el nom implica».

La resposta de l’emperador és un xic ambigua, afirmant que no s’han d’acceptar les denúncies 
anònimes fetes contra els cristians; no obstant això, diu que cal condemnar tota persona que hagi 
caigut en aquesta ‘superstició’ i que no accepti renegar d’ella sacrificant als déus. La conclusió 
pràctica d’acord amb la forma d’actuar de Plini serà que només cal descobrir que un és cristià per ser 
condemnat.

Dotze anys més tard, el rescripte de l’emperador Adrià al procònsol d’Àsia, Minuci Fundà, va en 
la mateixa direcció: el nom “cristià” fa de qui el porta és un criminal. Ara bé, la calúmnia no provada 
no pot ser acceptada contra els cristians i ha de ser severament reprimida: «Si algú acusa els cristians 
i prova que han actuat en contra de les lleis, que es decideixi segons la gravetat de la falta. Però, per 
Hèrcules! Si algú al·lega això per calúmnia, pronuncia un veredicte sobre la seva conducta criminal i 
preocupa’t de castigar-la».

Decididament, el problema no és senzill: per una part es condemna el nom criminal; per altra 
s’obliga els acusadors a provar els crims dels anomenats cristians. D’aquesta manera la porta està 
oberta a totes les postures, des de les més tolerants a les més repressives. Aquesta diversitat de 
tractament als cristians la trobem tant entre els magistrats com en el poble. Això ens porta a intentar 
revisar paral·lelament els retrets precisos imposats als cristians i les rèpliques no menys precises 
d’aquests.

Transcrivim el rescripte de Trajà dirigit a Plini per analitzar-lo: «Benvolgut Plini, has seguit la 
conducta deguda en l’examen de les causes d’aquells que t’havien estat denunciats com a cristians. 
La raó és que no es pot establir una regla general que tingui, per així dir-ho, una forma fixa. No 
cal perseguir-los d’ofici. Si són denunciats i convictes cal condemnar-los, però amb la restricció 
següent: qui negui ser cristià i doni prova manifesta de no ser-ho amb fets, em refereixo a sacrificar 
als nostres déus, tot i que hagi estat sospitós pel que fa al passat, obtindrà el perdó com a premi del seu 
penediment. Quant a les denúncies anònimes no han d’influir en l’acusació siguin del tipus que siguin; 
és un procediment d’exemple detestable i que ja no és propi del nostre temps» (Correspondència de 
Plini X, carta 97). Es condemna el nom de cristians, i el sol fet de ser cristià és suficient per merèixer 
pena de mort. 

* Els cristians als pagans:“No hem de ser condemnats pel nostre nom”
L’acusació global concernent al nom de “cristià” és, pràcticament, el tema amb què comença la 

Primera Apologia (mitjan segle II) de Justí dirigida a l’emperador Antoninus (el pietós) i als seus fills 
adoptius, així com de l’Apologètica (197) de Tertul·lià, dirigida als magistrats de l’imperi romà que 
regien els destins d’Àfrica. Refutacions anàlogues trobem a la Súplica dels cristians (177), escrita per 
Atenàgores, filòsof cristià d’Atenes, dirigida a l’emperador Marc Aureli i als seus fills. Aquestes tres 
obres són completades d’una forma positiva amb l’obra de Teòfil d’Antioquia, que en el seu primer 
llibre A Autòlic (180-183), explica per què el nom de “cristià” calia que estigués més ben considerat. 
Tertul·lià confirma aquesta explicació: el rescripte de Trajà a Plini és contradictori en els seus termes: 
«Trajà respongué a Plini que les persones d’aquesta classe no havien de ser buscades, però que si eren 
portades al tribunal, havien de ser castigades. Oh estranya sentència, necessàriament il·lògica! Diu 
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que no cal buscar-los, com si fossin innocents, i ordena castigar-los, com si fossin criminals. Perdona i 
condemna amb rigor, tanca els ulls i castiga» (Tertul·lià, Apologètica II, 7-8).

«Un nom no és ni bo ni dolent —diu Justí—, és precís jutjar els actes que a ell estan lligats. 
Considerant únicament aquest nom que ens acusa, som els millors homes. Pensem que no és just 
pretendre ser absolts pel simple nom, si som convictes de crim; però, pel contrari, si en el nostre nom 
i en la nostra conducta no es troba res culpable, el vostre deure és esforçar-vos, perquè hom no pugui 
imputar en justícia l’haver condemnat innocents injustament» (Justí, Primera Apologia IV).

«...No us amoïneu gens per nosaltres —diu Atenàgores—. Als que anomeneu cristians, i malgrat 
que no cometem injustícies i ens comportem de la manera més pietosa i justa, com es veurà de seguida, 
tant pel que fa a la divinitat com al vostre Imperi, permeteu que se’ns persegueixi, que se’ns segresti 
i que se’ns expulsi; permeteu que la majoria ens ataqui únicament pel nostre nom. No obstant això, 
gosen manifestar el que ens concerneix: el nostre raonament us provarà que patim injustament contra 
tota llei i contra tota raó, i us demanem que examineu el mitjà de què no tornem a ser víctimes dels 
delators» (Atenàgores, Súplica a propòsit dels cristians I). 

«Aquest és, doncs, el primer retret que formulem contra vosaltres: la iniquitat de l’odi que teniu al 
nom cristià. El motiu que sembla disculpar aquesta iniquitat és precisament el que l’agreuja i confon 
la vostra ignorància. Perquè, què hi ha més innocu que odiar quelcom que hom ignora, tot i que 
mereixi ser odiat? En efecte, res mereix el vostre odi, si no és que sabeu si el mereix. Si manca el 
coneixement d’allò que mereix, com es pot provar que l’odi és just? Aquesta justícia, en efecte, no pot 
provar-se pel simple esdeveniment, sinó per la certesa íntima. Quan els homes odien sense conèixer 
l’objecte de llur odi, no pot ser que ells no l’hagin d’odiar? Consegüentment, confonem a la vegada 
llur odi i ignorància; l’un per l’altra, romanen en la ignorància, perquè odien, i odien injustament, 
perquè ignoren» (Tertul·lià, Apologètica I, 4-5).

«...La majoria ha confessat tenir envers aquest nom de cristià un odi tan cec que no pot donar 
testimoni favorable d’un cristià sense barrejar-lo amb el retret de portar aquest nom. “Gai Sever és 
un home honest”, diu un, “llàstima que sigui cristià!”. Un altre, igualment, diu: “M’estranya que Luci 
Titus, un home tan preclar, hagi esdevingut de sobte cristià”. Ningú no es pregunta si Gai és honest i 
Luci preclar precisament perquè són cristians, ni si han arribat a ser cristians precisament perquè l’un 
és honest i l’altre preclar. Lloen en ells el que coneixen, condemnen el que ignoren i censuren el que 
coneixen a causa del que ignoren» (Tertul·lià, Apologètica III, 1-2).

«Quant a la manera de fer befa de mi anomenant-me cristià, no saps el que et dius. En primer lloc, 
allò (ser cristià o ungit) és útil, i no té res de ridícul. Pot un vaixell ser utilitzat abans de ser beneït? Una 
torre, una casa, posseeixen aparença bella i ofereixen bon ús abans de ser beneïdes? No rep l’home que 
neix o que va a lluitar la unció de l’oli? Quina obra d’art, quin ornament pot agradar a la vista abans 
d’haver-li donat lluentor amb oli? I tu no vols rebre la unció de l’oli diví? Aquesta és la nostra explicació 
del nostre nom cristià: estem ungits per l’oli de Déu» (Teòfil d’Antioquia, A Autòlic I, 12).

Els cristians estaven fora de la llei?

* Els pagans als cristians: «Vosaltres esteu fora de la llei»
En la seva carta a Trajà, Plini es pregunta si hom pot castigar el simple nom de cristià o cal castigar 

els delictes que fan els cristians? Aquest és l’informe sobre les mesures que cregué oportunes:  
«Mentrestant, aquesta és la regla que he seguit amb aquells que eren portats al meu tribunal com a 
cristians (vegi’s tema 6). Els feia aquesta pregunta: “Sou cristians?” Als qui confessaven els interrogava 
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per segona i tercera vegada, amenaçant-los amb el suplici. Als que perseveraven els feia executar; 
qualsevol que fos el significat de llur confessió, jo estava convençut que era necessari castigar almenys 
la tossudesa i obstinació inflexibles. A altres que estaven posseïts per la mateixa follia, per ser ciutadans 
romans, els he inscrit per ser enviats a Roma... A aquells que negaven ser cristians o haver-ho estat, si 
invocaven els déus segons la fórmula que jo els dictava, si oferien sacrificis amb encens i vi davant la 
teva imatge, i si a més blasfemaven contra Crist —la qual cosa és, segons hom diu, impossible obtenir 
dels veritables cristians— he pensat que era necessari deixar-los en llibertat» (Plini, Carta X, 96, 2-5).

Cal notar el prudent incís de Plini “qualsevol que fos el significat de llur confessió”. La seva forma 
d’actuar no pretenia de cap manera prejutjar la solució definitiva, però tenia dos mòbils; el primer 
d’ordre racional: és absolutament necessari evitar una onada de follia a l’Imperi, és una obstinació 
que el poder no podria tolerar. El segon mòbil procedia d’una preocupació d’eficàcia: detenir el mal 
mentre s’estigui a temps.

«He suspès la informació per recórrer al teu parer. Penso que l’assumpte mereix que escolti el teu 
consell, sobretot per l’ingent nombre d’acusats. Hi ha una multitud de persones de totes les edats, de 
tota condició, d’ambdós sexes que estan o estaran en perill. El contagi d’aquesta superstició no només 
s’ha estès a les ciutats, sinó també pels pobles i el camp. No obstant això, crec que encara és possible 
detenir-la i curar-la» (Plini, Carta X, 96).

Hi ha una qüestió de principi, més poderosa encara que els mòbils invocats per l’emperador, que 
no pot ser justificada més que per la raó d’Estat i que porta totes les qüestions prèvies al problema de 
la identitat. Ningú no té dret a anomenar-se cristià, perquè ningú no te dret a ser cristià. Tot cristià 
mereix, per tant, ser perseguit en la mesura que ell és qui s’identifica com a tal.

* Els cristians als pagans: «Únicament haurien de jutjar els nostres actes. Una manca indignant de lògica»
«Si feu una investigació sobre algun criminal, per més que es confessi homicida, sacríleg, incestuós, 

enemic públic, per no parlar de més crims que ens imputeu, aquesta confessió no seria suficient 
per pronunciar-vos immediatament? Amb nosaltres no succeeix res de semblant. I no obstant 
això, haurien igualment d’arrencar-nos amb la tortura la confessió d’aquests crims que falsament 
ens imputen: quants infanticidis ha assaborit cadascun, quants incestos ha comès a l’empara de les 
tenebres; quina glòria per a un governador si desenterrés un cristià que hagués assaborit centenars 
d’infants» (Tertul·lià, Apologètica II, 4-5).

«I, en primer lloc, quan en virtut de la llei plantegeu el següent principi: “No està permès que 
existiu”, i ens l’imposeu sense cap consideració humanitària, feu professió de violència i d’un domini 
innocu, com un tirà que ordena des del més alt de la seva ciutadella. Almenys ens hauríeu d’explicar 
que no ens està permès només en raó del vostre caprici i no perquè, en efecte, això no hagi d’estar 
permès» (Tertul·lià, Apologètica IV, 4).

«Si és cert que som grans criminals, per què som tractats de diferent forma que els vostres similars, 
és a dir, que els altres? En efecte, si el crim és el mateix, el tractament hauria de ser també el mateix. 
Quan altres són acusats de tots aquests crims dels quals se’ns acusa, poden, bé per ells mateixos, bé 
per testimonis pagats, provar llur innocència. Tenen plena llibertat per respondre, replicar, perquè no 
està mai permès condemnar un acusat sense que s’hagi defensat, sense que hagi estat escoltat. Només 
als cristians no se’ls permet de dir quelcom en llur defensa, per mantenir la veritat, per impedir que el 
jutge sigui injust; no s’espera més que una cosa, necessària per provocar l’odi públic: la confessió del 
seu nom, i no una investigació del seu crim» (Tertul·lià, Apologètica II, 1-3).

«Aquest és un altre punt en el qual tampoc ens tracteu segons les formes del procediment criminal: 
quan els altres acusats neguen, vosaltres els apliqueu la tortura per fer-los confessar; només als 
cristians l’apliqueu per fer-los negar.  I no obstant això, si hi hagués crim, nosaltres negaríem i vosaltres 
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recorreríeu a la tortura per forçar-nos a confessar. En efecte, no digueu que jutjaríeu inútil investigar 
els crims dels cristians mitjançant la tortura, perquè la confessió del nom de cristià us donaria la certesa 
de què aquests crims es cometen. Car vosaltres mateixos, a cada passa, si un assassí confessa, tot i que 
sapigueu que és un homicida, li arrencareu amb la tortura les circumstàncies del crim. En el nostre 
cas, com pressuposeu els nostres crims per la simple confessió del nostre nom, forçar-nos mitjançant la 
tortura a retractar la nostra confessió és doblement contrari a les regles de la justícia, ja que pel nostre 
nom ens feu negar, sense cap dubte, tots els crims que la confessió del nom us hagi fet pressuposar» 
(Tertul·lià, Apologètica II, 10-11).

«Però algú pot dir que uns cristians han estat detinguts i són convictes de crims? Sens dubte, quan 
examineu la conducta dels acusats succeeix ben sovint que condemneu molts, però no perquè altres hagin 
estat citats abans que ells. Heus ací un fet general que nosaltres coneixem: de la mateixa manera que, 
entre els grecs, tot el món anomena de forma comuna filòsofs a aquells que exposen les doctrines que els 
semblen, per contradictòries que siguin, així, entre els bàrbars, els qui són o passen per savis han rebut una 
denominació comuna: a tots se’ls anomena cristians. Per tant, si hom els acusa davant vostre, demanem 
que s’examini la seva conducta i exigim que aquell que sigui convicte sigui condemnat com a culpable, 
però no simplement per ésser cristià. Si algú és reconegut innocent, que sigui absolt com a cristià, donat 
que en res és culpable. No us demanarem que castigueu amb rigor els nostres acusadors; són castigats 
suficientment per la consciència de llur maldat i la ignorància del bé» (Justí, Primera Apologia VII).

«No hi ha jutge que no pretengui absoldre el criminal que confessa. Però hom no obliga ningú a 
negar. A un cristià tu el creus capaç de tots els crims, enemic dels déus, dels emperadors, de les lleis, 
dels costums, de la natura sencera, i per absoldre’l el forces a negar, car no pots absoldre’l si ell ho 
nega. Tu traeixes les lleis. Vols que negui el seu crim per declarar-lo innocent, i això molt al seu desgrat: 
aquesta és la forma que el seu passat romangui net de tot crim. D’on ve aquesta estranya ceguesa que 
us impedeix adonar-vos que cal creure més un acusat que confessa espontàniament que el qui nega 
per la força? Què us impedeix preguntar-vos si, potser obligat a negar, no és sincer en la seva negació, 
i si absolt després d’abandonar el tribunal, no se’n riurà del vostre odi, romanent cristià com abans? » 
(Tertul·lià, Apologètica II, 16-17).

Misteris i crims secrets dels cristians

* Els pagans als cristians: «Els vostres “misteris” oculten horrors: els crims secrets»
La data del document que citem és incerta, però segurament és posterior a l’Apologètica de Tertul·lià, 

de la que en part deriva. És l’Octavius de Minuci Fèlix (ja esmentat al tema 13), que precisament ens 
proporciona l’exemple d’un debat estilitzat entre un pagà, Cecili, que ataca els cristians, i el cristià 
Octavi, que defensa els seus correligionaris i justifica el cristianisme.

«Per què els cristians es preocupen tant per dissimular i ocultar l’objecte de llur veneració, donat 
que les bones accions cerquen sempre ser conegudes, mentre que els crims intenten romandre ocults? 
Per què no tenen altars, ni temples, ni estàtues divines conegudes? Per què mai no volen prendre la 
paraula en públic, ni reunir-se lliurement, si el que ells honren i oculten a la vista dels altres no és 
digne de càstig i de vergonya? D’on ve, qui és i on resideix aquest Déu únic, solitari, abandonat que no 
coneixen ni pobles lliures, ni regnes, ni tan sols la religió romana? Únicament la miserable comunitat 
jueva venera també un Déu únic, però a la llum del dia, amb temples, altars, víctimes i cerimònies. Per 
cert, aquest Déu està tan desproveït de força i poder que és presoner, amb el seu propi poble, dels 
romans» (Cecili, a Minuci Fèlix, Octavius X, 2-4). 
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«Els cristians es reconeixen per senyals i signes secrets, i s’estimen entre ells, per dir-ho així, ja 
abans de conèixer-se. A més, practiquen arreu, barrejats els uns amb els altres, un veritable culte de 
luxúria, i arriben fins i tot a anomenar-se entre ells germans i germanes per donar-se al simple acte 
carnal, bo i fent al·lusió a un nom sagrat. Tant és així, que llur vana i boja superstició es gloria del 
crim. Per la resta, si acusacions tan greus i variades que un no gosaria reproduir sense permís no es 
recolzessin en un fons de veritat, el reconegut i subtil instint del sentir popular no les propagaria.

»He sentit a dir que no sé quina absurda convicció els ha dut a consagrar i venerar el cap del més 
innoble dels animals, l’ase: culte digne de similars costums i apropiat a ells. Altres informen que 
honoren les parts genitals del seu cap religiós, del seu sacerdot en persona, i les adoren com al sexe 
de llur pare; sospita potser errònia, però apropiada, en tot cas, a cerimònies clandestines i nocturnes. 
I qui els atribueix com a objecte de veneració un home castigat per un crim digne del més greu dels 
suplicis i la fusta funesta d’una creu, els atribueixen igualment un altar digne de depravats i criminals, 
bo i fent-los honorar el que mereixen.

»Quant a la iniciació de nous membres, el que hom diu no és menys abominable. Un infant petit 
recobert de farina, per així enganyar a aquells confiats, és col·locat davant dels que han de ser iniciats 
al culte. El neòfit, incitat per la capa de farina, el mata a cops cecs. Xuclen amb avidesa la sang d’aquest 
infant, oh impietat! Es disputen les parts del seu cos; tal és la víctima que consagra llur aliança; tal 
és la complicitat en el crim que els compromet a observar un silenci mutu. Aquests sacrificis són més 
horribles que tots els sacrilegis.

»També s’informa sobre llur festí. Tot el món en parla a tot arreu; el discurs del nostre conciutadà 
de Cirta també en dóna testimoni. En el dia fixat es reuneixen per celebrar amb tots els germans, 
germanes, mares, persones de tot sexe i edat. Allí, després d’un copiós banquet, quan el festí ha assolit 
un cert clima i l’ardor de la passió incestuosa ha inflamat els comensals beguts, es provoca un gos, 
prèviament lligat a un canelobre, que comença a saltar i dringar, llençant-li una bola fora del cercle de 
la corda que el subjecta. Un cop apagada d’aquesta manera la llum, embolcallen en la impuresa de les 
tenebres les indiscriminades abraçades de llur passió repugnant, tots igualment incestuosos, si no en 
acte, sí almenys per complicitat, donat que llurs desigs unànimes desitgen tot allò que pot produir-se 
en els actes individuals» (Cecili, a Minuci Fèlix, Octavius IX, 2-7). 

* Els cristians als pagans: «Les vostres acusacions són una cadena de calúmnies»
«Creieu que si no tenim santuari ni altars és perquè ocultem l’objecte del nostre culte? De fet, 

quina imatge podria jo construir per representar Déu, quan, si hom jutja sanament, el mateix home 
és la imatge de Déu? Quin temple podria jo erigir, quan tot l’univers del que Ell n’és artesà, no pot 
contenir-lo?» (Octavi, a Minuci Fèlix, Octavius XXXII, 1).

«¿Qui ignora el naixement de Jesús d’una Verge, la seva crucifixió, resurrecció, objecte de fe per 
a molts, i l’amenaça del judici que Déu castigarà i recompensarà segons els mèrits? Més encara, el 
misteri de la resurrecció és befa incessant dels no creients, precisament perquè no és comprès. Dir que 
en aquests punts la nostra doctrina és secreta, és el súmmum de l’absurd» (Orígenes, Contra Cels I, 7).

«...Dels falsos rumors mantinguts pels dimonis prové aquell del qual te’n fas ressò, segons el qual 
un cap d’ase seria per a nosaltres objecte diví. Qui pot ser tan babau com per creure que aquest 
objecte rep culte?» (Octavi, a Minuci Fèlix, Octavius XXXVIII, 7).

«I aquell que difon contra nosaltres contes sobre un culte donat al sexe dels sacerdots, s’esforça 
també en atribuir-nos un tret que li és propi. En efecte, aquestes formes d’impudor poden molt bé ser 
ritus sagrats per a aquells que valoren tots els òrgans sexuals per sobre de les altres parts del cos i que 
donen a l’impudor, sota totes les seves formes, el nom de refinament o que envegen els desordres de 
les prostitutes... » (Octavi, a Minuci Fèlix, Octavius XXVIII, 10).
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«Presentar -continua Octavius- com a objecte de la nostra religió un criminal i la seva creu és 
allunyar-se de la veritat, pensant que un criminal ha merescut, o un ésser terrenal ha obtingut, ser 
cregut com a Déu. Ah, que digne de llàstima és aquell l’esperança del qual es recolza en un home 
mortal! Car el seu recolzament cessa completament amb la desaparició d’aquest home.

»Les creus no són tampoc, per part nostra, objecte ni de culte ni de vots; més bé sou vosaltres els qui, 
en consagrar déus de fusta, podríeu potser adorar creus de fusta com parts dels vostres déus» (Octavi, 
a Minuci Fèlix, Octavius XXIX, 2-3 i 6).

«Voldria sortir al pas d’aquell que pretén o creu que la nostra iniciació es fa amb l’assassinat i la sang 
d’un nen. Únicament és capaç de creure això aquell que és capaç de fer-ho. De fet, a vosaltres sí us veig 
engendrar infants i després abandonar-los a les feres salvatges i als ocells, o més encara, eliminar-los 
amb una mort lamentable: estrangulant-los. Hi ha dones que ofeguen en les pròpies entranyes “prenent 
drogues” el naixement de l’ésser que ha de venir» (Octavi, a Minuci Fèlix, Octavius XXX, 1-2).

«Quant als banquets incestuosos és una enorme llegenda que els dimonis aliats han inventat contra 
nosaltres, per tacar la glòria de la nostra castedat.

»De fet, aquestes pràctiques vénen més aviat de pobles de la vostra espècie. Entre els perses està 
permès unir-se a la mare; entre els egipcis, i a Atenes, el matrimoni amb una germana és legal; els 
incestos constitueixen les glòries de les vostres tragèdies que tant us agraden de llegir o escoltar. També 
honoreu déus incestuosos que han copulat amb la mare, filla o germana. És normal entre vosaltres 
l’incest, incessantment comès...» (Octavi, a Minuci Fèlix, Octavius XXXI, 1-4).

Els cristians són mals ciutadans?

* Els pagans als cristians: «Vosaltres sou mals ciutadans»
«Vosaltres (cristians) no oferiu sacrificis als emperadors: sou culpables del crim de lesa majestat» 

(Tertul·lià, Apologètica X, 1 i XXVIII, 3) Per què aital acusació? Perquè els emperadors en aquesta 
època es consideren déus terrestres. La unitat política del món romà es construeix al voltant d’una 
unitat religiosa: el bon ciutadà és el que ret culte als emperadors.

«Els pagans veuen en els cristians la causa de tots els desastres públics, de totes les desgràcies 
nacionals: que el Tíber ha inundat la ciutat; que el Nil ha abnegat els camps; que el cel ha romàs 
immòbil; que la terra ha tremolat; que s’ha declarat la fam o la pesta, immediatament se sent: “Els 
cristians, als lleons!”» (Tertul·lià, Apologètica XL, 1-2).

«Vosaltres (cristians) que no us conformeu als usos de la societat romana: sou els enemics del gènere 
humà» (Tàcit, Annals XV, 44).

 «Si aquesta acusació persisteix des del principi amb aital tenacitat, ¿és que els cristians, per la 
seva actitud d’abstenció cap a certes manifestacions característiques de la societat romana, donen la 
impressió de constituir una espècie d’estat en l’Estat?

»Amb l’esperit ple d’inquietud us absteniu dels plaers honestos: no aneu als espectacles, no aneu 
a les processons, no esteu presents en els banquets públics; refuseu amb horror les reunions sagrades, 
els aliments ritualment començats i la resta de les begudes derramades sobre els altars. Tanta por teniu 
als déus que negueu! No adorneu amb flors el vostre cap, no perfumeu els vostres cossos, reserveu els 
ungüents, refuseu les corones fins i tot per a les tombes... Així no ressusciteu, desgraciats, i mentrestant 
tampoc viviu» (Cecili, a Minuci Fèlix, Octavius XII, 5-6).

* Els cristians als pagans: «Nosaltres som ciutadans més conseqüents que vosaltres»
«...nosaltres, per part nostra, invoquem el Déu vertader per a la salvació dels emperadors. Ells es 
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situen en segon lloc; els primers després d’Ell, abans i per sobre de la resta de déus... Considerem fins 
on arriben les forces del seu Imperi, i així veurem que Déu existeix. Comprenent que no podem res 
contra Ell, reconeixem que per Ell som poderosos... L’emperador és gran en la mesura que és inferior 
al cel. És, en efecte, criatura d’Aquell a qui el cel i tots els éssers pertanyen. És emperador per Aquell 
que l’ha fet home abans de fer-lo emperador; el seu poder té la mateixa font que l’alè de l’ànima» 
(Tertul·lià, Apologètica XXX, 1-3). 

«Nosaltres vivim amb vosaltres, tenim el mateix menjar, els mateixos vestits, el mateix gènere de 
vida que vosaltres i estem sotmesos a les mateixes necessitats de l’existència.

»...Sense deixar de sovintejar el vostre fòrum, el vostre mercat, els vostres banys, botigues, 
magatzems, hostatgeries, fires i altres llocs de comerç, habitem aquest món amb vosaltres. Naveguem 
amb vosaltres, amb vosaltres servim com a soldats, treballem la terra, ens dediquem al comerç; 
canviem també amb vosaltres el producte de les nostres arts i el nostre treball. Com podem semblar 
inútils per als vostres interessos si vivim amb vosaltres i de vosaltres? Veritablement, no ho comprenc» 
(Tertul·lià, Apologètica XLII, 1-3).

«La passió de la glòria i els honors no ens (els cristians) interessa; no tenim necessitat de coalicions i 
res ens és més estrany que la política. No coneixem més que una única república comuna a tots: el món.

»Quant als vostres espectacles, renunciem a ells perquè renunciem a les supersticions que els 
donen origen i perquè som estranys als fets (crims) que allí succeeixen. La nostra llengua, els nostres 
ulls, i les nostres oïdes no tenen res en comú amb la follia del circ, amb la immoralitat del teatre, amb 
les atrocitats que es desenvolupen en l’arena, amb la frivolitat del gimnàs» (Tertul·lià, Apologètica 
XXXVIII, 3-4).

Tertul·lià, dirigint-se als pagans: «I us pregunto: abans de Tiberi (emperador), és a dir, abans de la 
vinguda de Crist, quantes calamitats no desolaren la terra i les ciutats? Però, on eren, no dic jo sinó 
els cristians, aquests que menyspreen els vostres déus, i els vostres propis déus, quan el diluvi destruí 
la terra sencera?» (Tertul·lià, Apologètica XL, 3 i 5).

La suposada superstició dels cristians

* Els pagans als cristians: «Vosaltres sou ignorants supersticiosos». Errors religiosos
Ens podem preguntar: Serà el debat entre pagans i cristians exclusivament d’ordre sociològic, 

és a dir polític? No. En el món antic tot és religiós, començant pel patriotisme que exigeix el culte 
a l’emperador. D’aquí la dificultat dels cristians per fer admetre que, al marge de llurs pràctiques 
religioses, són lleials ciutadans de l’Imperi.

Independentment del comportament radical d’alguns d’ells –per exemple, respecte al servei militar-, 
les actituds cristianes no poden menys que desconcertar els pagans. Aquests sospiten alguna cosa que 
els desborda, i, per consegüent, els sembla perillós. Quelcom que té una estranya semblança amb allò 
màgic. En efecte, com podria un pagà, des de fora, veure alguna diferència entre un exorcisme cristià 
i un acte de màgia?

En tot cas, l’evocació que es fa aquí dels dimonis sobre els que Crist i els cristians podrien tenir 
domini, no anava a aclarir l’equívoc en la ment dels pagans. Al contrari, els dimonis són part del seu 
univers. El seu problema consisteix en saber si els cristians no estan construint un domini arrencant 
en certa forma el paganisme, exercint respecte als déus pagans un poder particularment destructor.

Cels exhorta a «no acceptar cap doctrina si no és sota la llum de la raó i d’un guia raonable, perquè 
l’error és inevitable quan, sense aquesta precaució, ens adherim a alguna d’elles. I els compara a 

DOS MONS QUE NO S’ENTENIEN. ACUSACIONS, RÈPLIQUES I CONTRARÈPLIQUES



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET184

aquells que creuen sense raó en els sacerdots mendicants de Cibeles i en els endevins, en els devots 
de Mitra i de Sabactos, en tot el que es pot trobar, aparicions d’Hècat, d’altres dimonis. Perquè igual 
que ben sovint entre ells hi ha homes perversos que abusen de la ignorància de les persones crèdules 
i les condueixen segons el seu desig, el mateix succeeix entre els cristians. Afegeix que alguns, sense 
voler donar ni rebre raons sobre el que creuen, empren fórmules com aquestes: “no examinis, sinó 
creu; la fe et salvarà”. Això equival a dir que la saviesa d’aquest món és un mal, i la follia un bé» (Cels, 
a Orígenes, Contra Cels I, 9).

Certament, les paradoxes cristianes no són fàcilment intel·ligibles. Per tant, Orígenes es guardarà 
molt bé d’atacar Cels en aquest terreny estantís. La seva argumentació consistirà en mostrar que 
el cristianisme és la vertadera filosofia, que permet a la gent, i no només a alguns iniciats, fer ús de 
la raó.

Però és poc probable que un grec, com Cels, s’hagi acontentat amb aquesta resposta, suposant que 
li hagi estat donada directament. Car la seva comparació dels cristians amb els devots de Mitra i de 
Sabactos no és una simulació; ans al contrari, és la segona prova que els pagans oposen al cristianisme.

“Res de bo pot sortir d’homes i de dones “bàrbars” com vosaltres (cristians)”. Aquest és el 
sentiment més generalitzat entre els grecollatins. No és que l’atac de Cels sigui radical en aquest punt: 
«Els bàrbars són capaços de descobrir doctrines». Però ràpidament corregeix: «Per jutjar, fundar, 
adaptar a la pràctica de la virtut els descobriments dels bàrbars, els grecs són més hàbils» (Orígenes, 
Contra Cels). Així les diferències no podien ser superades. Davant els homes cultes el cristianisme 
apareix com una filosofia molt pobra, i més quan pretén dirigir-se a les masses i entre aquestes als més 
desposseïts. Als ulls del poble apareix com una secta estrangera, que per un reflex instintiu de defensa 
serà digna de desconfiança. Als ulls de la classe política, i particularment dels emperadors, aflora com 
una reaparició de la màgia contra la que Roma lluità des del principi de la seva història, cremant els 
seus llibres i enviant els seus adeptes a la tortura i a la mort.

«Reclutant entre els fems del poble una pila d’ignorants i de dones crèdules la debilitat del sexe 
de les quals les fa volubles, els cristians formen una massa de conjurats impius que, en llurs reunions 
nocturnes, dejunis periòdics i aliments indignes de l’home, segellen llur aliança no amb una cerimònia 
sagrada, sinó amb un sacrilegi. Raça amiga d’amagatalls i enemiga de la llum, muda davant el món 
i loquaç en els racons. Menyspreen tant els temples com les tombes, escupen als déus, es befen de 
les cerimònies sagrades. Aquests éssers, dignes de llàstima –si aquesta apel·lació no és sacrílega— es 
compadeixen dels nostres sacerdots, menyspreen el porpra i els honors, ells que estan mig despullats» 
(Minuci Fèlix, Octavius VIII, 4).

* Els cristians als pagans: «La vertadera filosofia és el cristianisme»
«Cels declara: “Ignoro sota quin impuls els cristians semblen exercir un poder invocant el nom de 

certs dimonis”. Aquí fa al·lusió als exorcistes que expulsen els dimonis. No és mitjançant invocacions 
com semblen exercir un poder, sinó pel nom de Jesús, unit a la lectura pública dels relats de la seva 
vida. En efecte, aquesta lectura desemboca ben sovint en l’expulsió dels dimonis, sobretot quan els 
lectors llegeixen amb una disposició sana d’autèntica fe. Però tan gran és el poder del nom de Jesús 
contra els dimonis que, de vegades, tot i pronunciat per malvats, realitza el seu efecte» (Orígenes, 
Contra Cels I, 6).

«Tots aquests fets, la major part de vosaltres ho sabeu, els mateixos dimonis els reconeixen, tantes 
vegades com nosaltres (els cristians) els expulsem dels cossos humans per la tortura de les nostres 
paraules i el foc de la nostra oració. Sí: Saturn, Serapis, Júpiter i tots els dimonis que vosaltres adoreu, 
vençuts pel dolor, expliquen el que són i, per a llur vergonya, no menteixen el més mínim, sobretot en 
presència d’alguns de vosaltres. Creieu en el seu propi testimoni, segons el qual són dimonis, donat 
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que confessen la veritat que els concerneix, perquè quan els conjurem en nom del Déu vertader i 
únic, els infeliços tremolen en els cossos i fugen d’un salt o es desmaien progressivament segons 
l’ajuda proporcionada per la fe del pacient o l’efecte exhalat per la gràcia del que cura» (Minuci Fèlix, 
Octavius XXVII, 5-7).

«...Si fos possible que tots els homes abandonessin els quefers de la vida per consagrar el seu temps 
lliure a la filosofia, ningú hauria d’intentar un altre camí que no fos aquest. En el cristianisme no es 
trobarà, podem dir-ho sense orgull, menys examen profund de les creences, menys explicació dels 
enigmes profètics, de les paràboles evangèliques i d’altres mil esdeveniments o preceptes de significat 
simbòlic. Però si això no és possible, donat el nombre reduït de persones que per les necessitats de la 
vida o de la debilitat humana s’entreguen a la raó, quin altre mètode més eficaç podríem trobar per 
ajudar la gent que el transmès per Jesús als pobles?» (Orígenes, Contra Cels V, 9). 

«”La doctrina té un origen bàrbar”, diu a continuació Cels. Evidentment es refereix al judaisme, 
del que el cristianisme depèn. I, molt sensatament, no retreu a l’Evangeli el seu origen bàrbar, perquè 
afegeix aquest elogi: “Els bàrbars són capaços de descobrir doctrines”. Però afegeix: “Els grecs 
són més hàbils per imaginar, fonamentar, adaptar a la pràctica de la virtut els descobriments dels 
bàrbars”. Ara bé, partint de la seva observació, això és el que pogué dir per defendre la veritat de les 
tesis del cristianisme: “Qualsevol que vingui dels dogmes i de les disciplines gregues a l’Evangeli, no 
només podrà jutjar que són vertaderes, sinó posar-les en pràctica, ja que compleixen la condició que 
semblava faltar amb relació a una demostració grega, provant així la veritat del cristianisme. Però 
encara cal afegir: la paraula divina té la seva demostració pròpia, més  divina que la dels grecs, per la 
dialèctica”» (Orígenes, Contra Cels III, 2).

«Se’ns anomena ateus. Sí, certament, ho confessem. Som ateus enfront d’aquests pretesos déus; 
però creiem en un Déu vertader, pare de la justícia, de la saviesa i de les altres virtuts, en el que no es 
troba barreja de mal. Amb Ell venerem, adorem i honrem, en esperit i veritat, al Fill (Jesucrist) que 
d’Ell procedeix, que ens ha donat aquests ensenyaments, i també honrem a l’exèrcit dels àngels bons 
que l’escolten i estan presents en l’assemblea sota l’Esperit profètic. Aquesta és la doctrina que hem 
après i que transmetrem lliurement a qui es vulgui instruir» (Justí, Primera Apologia VI).

Així finalitza el debat entre dos móns que no s’entenien. Com ha sentenciat la història, al final 
acabarà imposant-se el món dels cristians.

DOS MONS QUE NO S’ENTENIEN. ACUSACIONS, RÈPLIQUES I CONTRARÈPLIQUES
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L’esperança i l’audàcia en la fe

Una de les il·lusions més grans de l’historiador de l’Església és arribar al convenciment de què 
hom pot conèixer la vida de les primitives comunitats cristianes: què feien, què pensaven, quines 
preocupacions tenien, com eren... Ens agradaria entrar dins llur intimitat per veure com donaven 
testimoni de Crist. Esbrinar fins a quin punt eren sincers. Certament que la història té aquest al·licient: 
ens submergeix en la mateixa vida dels qui són objecte del nostre estudi. Després de la lectura de tantes 
actes dels màrtirs, de tants concilis, de tants escriptors eclesiàstics i pagans... ens podem interrogar 
sobre quin és el tret que més ens ha corprès dels cristians. Amb tota sinceritat, jo haig de dir que és 
l’esperança en l’audàcia de la professió de la fe. Aquells cristians eren uns valents. Es necessitava molt 
valor per a afirmar, en oposició a totes les autoritats jueves i romanes i de moltíssima gent, que aquell 
crucificat, condemnat per tots, era el Messies anunciat pels profetes. No ens podem fer una idea del 
que significava en aquell ambient l’escàndol de la creu, que òbviament semblava contradir totes les 
promeses i profecies del Senyor Jesús.

La mateixa fe estava sotmesa a una terrible prova, ja que s’esperava el retorn immediat de Crist. 
I aquest, cada cop s’allunyava més. El temps passava. Hi havia torbament en els ànims dels cristians. 
Per què Crist espera tant? Es preguntaven: per què la fi dels temps no havia coincidit amb l’ascensió 
del Senyor? Com és que Crist ressuscitat permetia la derrota i la mort dels qui creien en Ell...? Fou 
—no hi ha cap dubte— la més forta temptació dels màrtirs deixebles del Salvador i d’aquells primitius 
cristians. Cert és que els apòstols es van esforçar a donar una resposta. Deien: «Déu és fidel a les seves 
promeses. El que vol és que els pecadors es converteixin, per això els dóna un temps». Però aquest 
temps als cristians se’ls feia insuportable! Els apòstols insistien: «no us afligiu; no sigueu com els que 
no tenen esperança; quan retorni el Crist ressuscitat, us emportarà amb Ell a vosaltres i tots els que 
dormen en el seu amor». Malgrat tot, és extraordinàriament admirable observar l’esperança d’aquells 
bons cristians quan tot semblava que els anés en contra.

La pedagogia pacient de l’Església ajudarà als creients a comprovar que aquella promesa feta pel 
mateix Jesucrist podia dilatar-se durant molts segles. Avui dia encara no s’ha acomplert la profecia 
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de la parusia. Els homes i dones cristians continuem esperant. Malgrat tot, els cristians primitius 
vivien també en l’esperança apassionada del Senyor, Jesús, tal com ho testifica el final de l’Apocalipsi 
—llibre que data de l’última dècada del segle I— i que ha conservat una entranyable invocació tan 
antiga que apareix amb tota la seva força sense traducció, formulada no en grec, sinó en arameu, la 
vella llengua de Palestina: «Marana tha!», “Vine, Senyor Jesús!”. Aquest és, doncs, —segons el nostre 
criteri— el tret fonamental de la manera de ser dels cristians primitius: una forta esperança de què el 
Senyor és fidel en les seves promeses i també una gran audàcia en professar la fe en Crist Ressuscitat.

L’estudi de tants testimonis documentals dels tres primers segles del cristianisme —però, no tenint 
en compte el Nou Testament— ens permet conèixer la vida de l’Església que va de l’any 68 fins al 313 
amb molta precisió. Podem respondre als següents interrogants: 

1/ Qui són els cristians? Per què són perseguits? Quines són les seves característiques peculiars? 
2/ Què creuen els cristians? Quin és el Déu dels cristians? 
3/ Què fan els cristians? Quina és la seva moral? Quines són les seves virtuts? 
4/ Com es pot definir l’Església i quines són les seves característiques?
6/ Quins són els sagraments dels cristians?
7/ Què esperen els cristians que fins i tot donen llurs vides per assolir un desig tan constant com intens?
Els quasi cinquanta testimonis documentals que hem aportat anteriorment ens permeten contestar 

els interrogants suara anunciats.

Qui són els cristians?

Ja hem presentat les opinions i les acusacions que els pagans dirigien contra els cristians. De totes 
elles, ens sorprèn aquell rumor blasfem que Minuci Fèlix posa en llavis d’Octavi: «Dels falsos rumors 
mantinguts pels dimonis, prové aquell del qual te’n fas ressò, i segons el qual un cap d’ase seria per 
a nosaltres, cristians, objecte diví. Qui pot ser tan babau —contesta el cristià— com per creure que 
aquest objecte (l’ase) rebi culte» (Minuci Fèlix, Octavius, 38,7, tema 16).

Com comentàvem anteriorment, el mateix Octavi, a Octavius, afirma que els cristians són acusats 
de ser seguidors d’un criminal. També hem estudiat l’opinió que del cristianisme tenien alguns pagans: 
que el què els cristians tenen és una doctrina insignificant i secreta; per a Suetoni es tracta d’una 
superstició nova i malèfica; per a Tàcit d’una superstició funesta... Altres pagans no són tan durs, 
afirmant que la doctrina dels cristians és insignificant, tot i que no deixen de dir que els cristians són 
gent de molt poca cultura, com Cels i Octavi, a Orígenes i Minuci Fèlix respectivament.  Però per 
sobre de tot, se’ls acusa de tenir una influència malèfica, d’ésser enemics del gènere humà, causants 
de les calamitats i desastres que esdevenen a l’Imperi i als seus súbdits. Els cristians estan fora de les 
lleis de l’Imperi i tenen inclinació al desacatament a l’emperador; dit amb altres paraules, incorren en 
el delicte de “lessa majestat”, tal i com afirmaven Plini el Jove o Octavi. Són ateus i no volen adorar 
altre déu que no sigui Jesucrist. Els rumors contra els cristians són múltiples, variats i denigrants: 
practiquen l’infanticidi, participen en banquets incestuosos, en sectes secretes...

Totes aquestes calúmnies i moltes d’altres, així com el culte al sexe dels sacerdots cristians, fan 
pràcticament insostenible la presència dels cristians en aquells món injust pagà. Així ho afirma 
Tertul·lià en un text del qual ja n’hem fet esment: «I en primer lloc, quan en virtut de la llei plantegeu 
[els pagans] el següent principi: “no està permès que existiu [els cristians]”, i ens l’imposeu sense cap 
consideració humanitària, feu professió de violència i d’un domini injust, com un tirà que ordena des 
del més alt de la seva ciutadella. Almenys caldria que ens diguéssiu ben clar que no ens està permès  
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existir només en raó del vostre caprici, i no perquè, en efecte, això no hagi d’estar permès» (Tertul·lià, 
Apologètica). Per què eren assassinats? Era totalment injust i clamava al cel!

Calia esborrar els cristians de l’Imperi romà

La qüestió, evidentment, estava en el “nom” dels cristians, que és l’equivalent a dir que els cristians 
havien de ser esborrats de l’Imperi. Ben cert és que si un nom de per si és indiferent tal com afirma 
Justí, per contra, anomenar-se  i ser cristià era motiu de condemna a mort. Per què? En la filosofia 
hel·lenicoromana els noms tenen molta importància, ja que en les persones indiquen qui és i com és. 
Anomenar-se cristià és el mateix que adherir-se totalment a Jesucrist, vertader Déu i home, i això 
equivalia a dir que el nom, per als pagans, era causa de condemna  i que aquell que el portava, era un 
criminal (sic).  En canvi, per als cristians el seu nom era un gran títol de glòria, motiu per testificar 
Jesús com a Salvador, era la denominació més sagrada i estimada; avui dia el nom de cristià conviu amb 
altres denominacions (“catòlics”, “fills de Déu”, “fidels”, “germans”...), tanmateix, caldria que aquesta 
denominació antiquíssima i tan entranyable de “cristià” imperés de nou en totes les exhortacions 
pastorals, en les pregàries oficials i en el llenguatge de tots nosaltres, que ens gloriem de professar 
la nostra fe en Jesucrist. El nom i la valentia d’aquesta professió haurien de ser molt vives com en 
els cristians primitius, cristians que foren perseguits precisament per aquest nom. Així ho testifiquen 
innombrables fonts que ens parlen de les persecucions, com les dades autèntiques de les quals ja n’hem 
fet esment: Policarp,  Perpètua i Felicitat, Justí, Fructuós i diaques de Tarragona, Trifó..., i moltíssims 
testimonis documentals d’emperadors, l’Apocalipsi, cartes dels apòstols, Cebrià, Climent romà, Eusebi 
de Cesarea, Flavi Rústic, Història Augusta, Ignasi, Melitó de Sardis, Orígenes, el Pastor d’Hermes, Plini 
el Jove, Ruf, Suetoni, Sulpici Sever, Tàcit, Tertul·lià i Trajà... Testimonis entranyables per a nosaltres, 
els cristians d’avui (segle XXI). Més de 150.000 foren les víctimes del gloriós nom de cristians, i si és 
admirable llur sacrifici, ho és més encara el desig dels màrtirs de perdonar, pregar i estimar àdhuc els 
seus botxins. Recordem aquell esplèndid fragment que hem transcrit de Policarp: «El qui va ressuscitar 
Jesucrist d’entre els morts, també ens ressuscitarà a nosaltres amb l’única condició de què fem la seva 
voluntat, que complim els seus manaments, que estimem el que Ell va estimar i estima... No tornem mal 
per mal, ni insultem els qui ens insulten, ni donem cop per cop o maledicció per maledicció. Recordem 
més aviat el que el Senyor va dir per ensenyament nostre; “Feliços els pobres i els perseguits pel fet de 
ser justos: el regne del cel és per a ells”. Preguem per tots els sants. Preguem també pels reis, per les 
autoritats i pels prínceps, pels que ens persegueixen i ens avorreixen, i pels enemics de la creu, perquè 
el nostre fruit sigui palès en totes les coses, i sigueu perfectes en Crist» (Policarp, Carta als de Filipos).

Acceptació de les persecucions

La famosa Carta a Diognet diu expressament referint-se als cristians perseguits: «Tothom els 
persegueix, però ells [els cristians] estimen tothom... Els insulten i ells beneeixen. Els injurien, però 
ells honoren. Els cristians estimen a aquelles que els odien».

Ignasi d’Antioquia té unes frases que són molt celebrades per molts autors en la història de 
l’Església primitiva. És un fragment de la seva carta als romans: «Deixeu-me ser aliment de les feres 
per les quals jo pugui assolir Déu. Blat sóc de Déu que ha de ser mòlt per les dents de les feres per així 
ser presentat com a pa pur i net de Crist».

LA VIDA DE LES COMUNITATS CRISTIANES PRIMITIVES. QUI SÓN ELS CRISTIANS?
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Les persecucions eren considerades pels cristians com peculiar benedicció divina i també una 
purificació de la vida cristiana. La majoria dels màrtirs perdonaven els botxins, ja que, tot complint el 
manament del Senyor Jesús que vol que els seus deixebles estimin els mateixos perseguidors, veuen 
més aviat en el martiri un providencial instrument de purificació. Així ens diu Cebrià: «El Senyor ha 
volgut posar a prova els seus fills. Una llarga pau havia corromput en nosaltres els ensenyaments que 
el propi Déu ens havia donat, i hagué de venir la repressió del cel per aixecar la fe que es trobava 
decaiguda. Nosaltres, en oblidar la llei que se’ns havia donat, hem donat amb els nostres pecats, motiu 
del que ara succeeix: com hem menyspreat els manaments de Déu, som cridats amb remeis severs 
a donar prova de la nostra fe. Almenys, malgrat ésser tard, ens hem de convertir al temor de Déu, 
disposats a sofrir amb paciència i fortalesa aquesta amonestació i prova que ens ve de Déu.

Costums dels cristians

L’esplèndida Carta a Diognet afirma: «Els cristians no són pas distints dels altres homes ni per la 
terra, ni per la parla, ni pels costums. Viuen a les seves pàtries, però com si fossin forasters. Participen 
en totes les activitats dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues, però com si fossin pelegrins... 
Ho diré breument: el que l’ànima és per al cos, això són els cristians en el món».

També Tertul·lià en la seva Apologètica afirma que els cristians són bons ciutadans que fan totes 
les activitats comunes de les persones del seu temps, totes excepte aquelles que no són pròpies de la 
seva condició, com per exemple la participació en els espectacles: «Renunciem als espectacles perquè 
renunciem a les supersticions que els donen origen i perquè som estranys als fets que allí succeeixen. 
La nostra llengua, els nostres ulls i les nostres oïdes no tenen res en comú amb la follia del circ, amb la 
immoralitat del teatre, amb les atrocitats que es desenvolupen en l’arena, amb la frivolitat del gimnàs».

Els cristians són homes i dones consagrats i consagrades a Déu, disposats a donar la vida en 
testimoni de Crist. Així ho afirma Arístides d’Atenes: «Estan disposats a donar la pròpia vida per 
Crist, ja que guarden fermament els seus manaments, vivint en santedat i justícia com el Senyor Déu 
ordenà».

Una de les característiques essencials dels cristians és l’amor al pròxim, àdhuc als mateixos 
perseguidors. Entre ells mateixos cal que hi hagi amor i unitat, tanmateix per assolir aquesta unitat hi 
ha moltes dificultats que difícilment poden superar-se en alguns casos tal i com afirma Climent romà. 
En l’Església, malauradament sempre s’ha donat el cisma i l’heretgia. Ja a principis del cristianisme 
existí una heretgia molt malèvola: ens referim a la dels gnòstics, que féu trontollar l’ànim de molts 
cristians. Ireneu de Lió fou el gran defensor de la doctrina ortodoxa catòlica i tradicional. Però quan 
els cristians estan units en la professió personal i comunitària a Jesucrist i en la vertadera comunió 
fraterna entre tots els membres de l’assemblea, formen les pedres vives de l’Església i de l’altar únic, 
tal com ens explicade forma esplèndida Orígenes. Per això, cal que sempre i constantment s’estigui 
edificant la comunitat cristiana, o com insisteix Climent romà: «els cristians no han d’ésser ganduls ni 
remisos a fer bones obres».

La riquesa pot sufocar els cristians

Per a esdevenir cristià calia trencar amb les mol·lícies del món pagà. Als cristians se’ls exigia molt. 
En primer lloc els catequistes els ensenyaven que els pobres eren els predilectes de l’Església, i alhora 
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els incitaven a tots a posar en comú llurs béns. D’aquí l’elogi a la pobresa. Un dels grans entusiastes 
d’aquesta virtut fou l’escriptor i poeta Minuci Fèlix, oriünd de Numídia, de finals del segle II. En el 
seu Octavius, Octavi, en un diàleg bellíssim, ens diu: «Tenim fama (els cristians) de ser pobres i això no 
és cap deshonra per a nosaltres, tot al contrari, és la nostra glòria. Doncs si el luxe debilita les ànimes, 
la vida senzilla les enforteix. 

»És més pobre el que posseeix molt, però desitja encara més. Per altra banda, et vaig a dir clarament 
el meu pensament: ningú pot ser tan pobre en la seva vida com ho va ser en néixer. Els bens viuen sense 
patrimoni, i els ramats pasturen cada dia... A nosaltres ens passa el mateix que aquell caminant que 
avança cada vegada més content com menys carregat va. Així és com per a nosaltres, els més feliços 
són els qui accepten la pobresa, ja que els fa més lleugers i el pes de la riquesa no els sufoca. A més, si 
necessitéssim recursos, els demanaríem a Déu. A Ell tot li pertany. Ell podria sempre i de la manera 
que volgués, concedir-nos una porció. Tanmateix, nosaltres (els cristians) preferim menysprear la 
riquesa, aspirem a ser innocents; exaltem la paciència i preferim la virtut a la prodigalitat».

Qui és exclòs del cristianisme?

Sant Hipòlit romà, l’antipapa, ens exposa amb detall en el seu famós llibre Tradició apostòlica 
qui eren exclosos del catecumenat de l’Església romana: prostitutes, escultors d’ídols, autors i actors 
teatrals d’obres indecents, mestres de ciències profanes, participants dels jocs públics, gladiadors, 
sacerdots dels ídols, soldats que maten, magistrats que condemnen els cristians, sodomites, i autors 
d’altres aberracions, mags, concubines... Tots ells havien de deixar l’ofici o la condició anterior si 
volien ser inscrits en l’escola de catequesi o catecumenat. El text següent s’ha d’entendre en el marc 
de les persecucions a principis del segle III, quan fou escrita la famosa Tradició apostòlica: «...que es 
faci una investigació sobre els oficis i professions dels que han de ser instruïts (catecúmens que volen 
ser batejats). Si algú (d’aquests) té una casa en la qual es dóna la prostitució, que no ho faci de nou; 
i en el cas que continuï que se l’expulsi. Si hi ha algun escultor o pintor entre ells (els que volien ser 
cristians) que se l’ensenyi a no fer ídols. Si no ho vol deixar, que se l’expulsi. Si hi ha algun autor que 
dóna representacions teatrals, que ho deixi o se l’expulsi. Si hi ha algú que ensenya als infants ciències 
profanes (mitologia...) és preferible que ho deixi; tanmateix, si no té altre ofici se li pot permetre que 
continuï ensenyant ciències profanes. El «conductor» o simplement el que participa dels jocs públics, 
assistint a ells, ha de deixar aquesta professió, o si no vol, que se l’expulsi. Un gladiador o aquell que és 
mestre de gladiadors, o el que participa en els jocs dels gladiadors, cal que ho deixi, o si no vol deixar-
ho, que sigui expulsat. Si hi ha algun sacerdot dels ídols o custodi dels ídols, cal que ho deixi, o si no, 
que sigui expulsat. Al soldat que serveix el governador que se li digui que no mati; si rep ordres de 
matar, que no ho faci, i si no accepta aquestes admonicions, que se l’expulsi. Si hi ha algun catecumen, 
o àdhuc un que ja sigui batejat, que desitja ser soldat, cal expulsar-lo perquè ha menyspreat Déu. Una 
prostituta, un sodomita, o algú que fa allò que ni es pot parlar, que se l’expulsi ja que està maculat. El 
mag tampoc és admès a l’examen introductori (per entrar al catecumenat). L’embruixador, l’astròleg, 
l’intèrpret de somnis i el prestidigitador han de cessar en el seu ofici, i si no ho volen, han de ser 
expulsats. La concubina d’algú, si és esclava, si ha educat els seus fills i no té relacions més que amb 
ell, pot ser admesa si deixa de ser-ho, si no ho vol, que se l’expulsi. Un home que té una concubina que 
la deixi i es casi legalment; si es nega a fer-ho, que sigui expulsat. Si hem omès alguna cosa, vosaltres 
mateixos (els preveres de la comunitat) preneu la decisió, ja que tots posseïm l’Esperit Sant».

LA VIDA DE LES COMUNITATS CRISTIANES PRIMITIVES. QUI SÓN ELS CRISTIANS?
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Soldats

Referent als soldats, Tertul·lià afirma que entre els cristians hi ha soldats sense determinar cap 
condicionament, i a finals del segle III i principis del IV hi havia molts soldats cristians, tal com consta 
en la persecució de Dioclecià. Tertul·lià afirma: «Els cristians sovintegem el fòrum i altres llocs de 
comerç, habitem aquest món amb vosaltres. Naveguem amb vosaltres, servim com a soldats, treballem 
la terra, ens dediquem al comerç; canviem també amb vosaltres els productes de les nostres arts i el 
nostre treball».

Els cristians són gent normal corrent

Finalitzem la primera resposta —a la pregunta “Qui són els cristians?”— amb aquest fragment: 
«Entre nosaltres podeu trobar gent corrent, artesans i vellets que si bé són incapaços de sostenir de 
paraula la utilitat d’aquesta doctrina  [dels cristians], en canvi estan manifestant l’eficàcia d’aquesta 
amb llur comportament» (Atenàgores d’Atenes, Súplica dels cristians).
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En què creuen els cristians?

• La veritat sobre les ensenyances cristianes
• La “gnosi” que dóna la vida als cristians
• Jesús, el gran pedagog
• Déu és visible per a aquells que el poden veure
• El Déu dels cristians envoltat de llum i bellesa és u i tri
• La confessió explícita del misteri de la Trinitat
• Exageracions d’Orígenes
• Jesucrist, vertader Déu i vertader home
• Déu va crear el món i l’univers. L’aigua en la creació
• La Mare de Déu, misteri ocult en el silenci de Déu

La veritat dels ensenyaments cristians

Segons l’últim fragment d’Atenàgores d’Atenes —suara exposats en el tema anterior—, els cristians 
en la seva gran majoria, durant aquests tres primers segles, manifestaven «l’eficàcia del que creien 
amb llur comportament».

Justí, el gran màrtir i apologista vol defensar la fe cristiana dels atacs dels filòsofs pagans. En el seu 
interessant llibre Apologies ens exposa quina era la fe dels primitius cristians. Sorprèn la seva clara 
exposició, malgrat que es veu en ell un difuminat escrúpol en no revelar tots els misteris cristians, 
el coneixement d’alguns dels quals era prohibit revelar-los als no cristians (llei de l’arcà). Diu així: 
«Qui hi ha que sigui assenyat, que no admeti que nosaltres (els cristians) no som ateus? Adorem el 
creador de l’univers. Reconeixem, com la nostra doctrina ho ensenya, que Déu no necessita sang, 
ni libacions, ni encens. Nosaltres glorifiquem Déu com podem, amb himnes de pietat i acció de 
gràcies. La vertadera manera d’honorar-lo —segons el que ens ha estat ensenyat— no és consumir 
inútilment pel foc les coses que Ell ha creat per a la nostra subsistència, sinó usar-les en benefici 
nostre i compartir-les amb els pobres, oferint-li el nostre homenatge solemne i els nostres himnes 
d’acció de gràcies per la vida que ens ha donat i la seva preocupació per conservar-nos sans. Li 
demanem també la immortalitat futura per la fe que tenim en Ell.

»Us mostrem també que adorem justament Aquell que ens ha ensenyat aquestes coses i que ha 
estat engendrat, Jesucrist, que fou crucificat sota Ponç Pilat, governador de Judea en temps de Tiberi 
Cèsar, en el qual nosaltres veiem el Fill, vertader Déu, i hi posem també el tercer, l’Esperit profètic.

»Els qui creuen en la veritat de les nostres ensenyances i de la nostra doctrina, prometen en 
primer lloc viure segons la llei. Nosaltres els ensenyem a pregar i a demanar a Déu, dejunant, la 
remissió dels seus pecats». 
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La “gnosi” que dóna vida als cristians

És evident que els cristians, ja abans dels concilis de Nicea (325), de Constantinoble (381) i d’Efes 
(431), professaven la fe en un sol Déu creador, en la Trinitat, en Jesucrist redemptor i l’Esperit Sant. 
Seria inacabable presentar els fragments que fan referència a aquesta creença. Sols farem unes breus 
pinzellades, escollint els fragments que, segons la nostra opinió, són els més significatius. Insistim 
que és la doctrina anterior a Nicea i això és molt important: hi ha una coincidència entre nosaltres 
(creients del segle XXI) i els assistents als grans concilis trinitaris i cristològics (325-451) i també els 
cristians de l’Església primitiva. «La nostra fe és la d’ells: la de l’Església dels primers temps».

En primer lloc, cal recordar que aquesta Església primitiva tingué uns grans pedagogs: Justí, 
Climent d’Alexandria, Orígenes... Ells exposen que, gràcies a Jesucrist i les Sagrades Escriptures, 
podem arribar al coneixement de Déu, sempre imperfecte, però que és suficient, ja que aquí a la 
terra se’ns ofereix la possibilitat de trobar la vida que ens dóna aquesta sublim gnosi o coneixement 
doctrinal. Ens hi ajuda una sana filosofia. Així hi ha testimonis documentals en Justí, en Climent 
d’Alexandria, Orígenes, i Teòfil d’Antioquia.

Climent, cap de la Didaskaleion d’Alexandria, diu: «La gnosi [o coneixement] és un perfeccionament 
de l’home quant a home, que es realitza plenament mitjançant el coneixement de les coses divines, 
conferint en les accions, en la vida i en el pensar una harmonia i coherència amb ella mateixa i amb 
el logos diví (Jesucrist). Per la gnosi es perfecciona la fe, i així i únicament així el fidel assoleix la 
perfecció. Perquè la fe és un bé interior, que no investiga sobre Déu, sinó que en confessa l’existència 
i s’adhereix a la seva realitat. Per això és necessari que, a partir d’aquesta fe i creixent en ella per la 
gràcia de Déu, cadascú es procuri el coneixement que li sigui possible sobre Ell. No obstant això, 
afirmem que la gnosi difereix de la saviesa que s’adquireix per l’ensenyament, perquè quan alguna 
cosa és gnosi serà també saviesa, però quan alguna cosa és saviesa no per això serà necessàriament 
gnosi: perquè el nom de saviesa s’aplica només al que es relaciona amb el Verb explícit (Jesucrist)».

Jesús, el gran pedagog

Climent d’Alexandria continua exposant les relacions del logos (Jesucrist), la gnosi i la tradició. Diu 
també que el logos és el revelador i il·luminador, «Fill u i tot, principi i fi», el gran pedagog. Jesús ens 
ensenya el camí per conèixer més perfectament Déu, tot i que, de per sí, l’home fou fet per conèixer-lo.

Orígenes exposa d’una manera admirable com l’home pot arribar al coneixement de Déu: «Per la 
nostra part, nosaltres afirmem que la naturalesa (humana) no és de cap manera capaç de cercar Déu i 
de trobar-lo en el seu pur ésser, si no és que sigui ajudada d’Aquell mateix que és objecte de la recerca. 
Arribem a trobar-lo els qui després de fer tot el que està en la nostra mà, confessem que necessitem 
de la seva ajuda, i Ell es manifesta als qui creu convenient, en la mesura en què una ànima humana, 
estant encara en el cos, pot reconèixer Déu».

Déu és visible per a aquells que el poden veure

Teòfil, bisbe d’Antioquia (a. 160-180), afirma: «Déu és vist pels qui poden veure’l; només els 
cal tenir oberts els ulls de l’esperit. No hi ha ningú que no tingui ulls, però alguns homes els tenen 
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entelats, i no poden veure la llum del sol; ara, del fet que els cecs no s’hi vegin, no es segueix que 
la llum del sol no brilli. Així, els cecs espirituals s’han d’acusar a ells mateixos, han d’inculpar llurs 
propis ulls. Tu, oh home, tens els ulls de l’ànima entelats per causa dels teus pecats i de les teves males 
obres... Però si ho vols, pots ser guarit: lliura’t al metge i et medicarà els ulls de l’ànima i del cos. Qui 
és aquest metge? Déu és aquell que guareix i vivifica per la saviesa de la seva paraula, Jesucrist».

El Déu dels cristians envoltat de llum i bellesa, és “u” i “tri”

Evidentment els cristians primitius creien en la santíssima Trinitat. Hipòlit romà diu: «Déu només 
n’hi ha un, germans, que coneixem solament per la font de les Santes Escriptures... Creiem com vol 
ser cregut el Pare, glorifiquem el Fill tal com Ell vol que sigui glorificat i rebem l’Esperit Sant de la 
manera que Ell vol que sigui rebut».

No menys clara és la fe en la Trinitat —cent cinquanta anys abans de la celebració del concili 
de Nicea— tal com proclama un altre excel·lent escriptor clàssic. Ens referim a Atenàgores. Diu: 
«Nosaltres no som ateus. Reconeixem un sol Déu, increat, etern, invisible, impassible, incomprensible, 
impossible de circumscriure, conegut únicament per l’esperit i la raó, envoltat de llum, de bellesa, 
d’esperit, d’una força inenarrable, pel qual l’univers sencer ha estat creat, ordenat i es conserva per 
mediació del seu Verb, que està al seu costat... Reconeixem també el Fill de Déu. El Fill de Déu és 
el Verb del Pare en coneixement i poder. Tot ha estat fet segons Ell i per la seva mediació, essent un 
el Pare amb el Fill. Estant el Fill en el Pare i el Pare en el Fill, el Fill de Déu és esperit i verb de Déu 
per unitat i poder de l’Esperit».

La confessió explícita del misteri de la Trinitat

La Santíssima Trinitat ve confessada per la totalitat dels sants pares i escriptors eclesiàstics 
d’aquests primers segles de l’Església. Per exemple, en la carta de Climent romà a l’església de Corint, 
veiem constantment la confessió de la Trinitat. En tot el text hi ha l’acceptació del gran misteri cristià 
(un sol Déu i tres persones), així com es diu i confessa que Jesucrist és vertader Déu i vertader home. 
De totes aquestes doctrines se’ns parla amb gran amor i amb una admirable senzillesa. D’Ireneu 
trobem també fragments esplèndids de la confessió de la santíssima Trinitat: «...en tot i per damunt 
de tot hi ha un sol Déu Pare, un sol Verb, el Fill i un sol Esperit; i hi ha una salvació només pels qui 
creuen en la Trinitat».

Tertul·lià exposa àmpliament en els seus escrits el misteri de la santíssima Trinitat, i afirma: 
«La gent senzilla, en efecte, que és sempre la major part de la que ens creiem (no vull dir pas els 
desassenyats i obtusos) atès que la mateixa regla de fe ha passat dels molts déus del món a l’únic 
Déu veritable, en no entendre com pot ésser un Déu únic que ha d’ésser cregut amb “l’economia” 
dels tres, la gent s’espanta d’aital cosa... S’afiguren que el nombre i la separació de la Trinitat 
introdueix la divisió de la unitat... Tingues sempre present, però, que jo professo aquesta fe per la 
qual afirmo que el Pare, el Fill i l’Esperit Sant mai no se separen. Fixa’t que dic que el Pare és un, 
el Fill un altre i encara un altre l’Esperit. No existeix separació entre ells, però tampoc hi ha una 
sola persona, sinó tres».

EN QUÈ CREUEN ELS CRISTIANS?
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Exageracions d’Orígenes

La preeminència  dins el pensament d’Orígenes la té l’afirmació de Déu u i de la Trinitat. Per 
a Orígenes, i per a tots els cristians del seu temps, aquesta afirmació és absoluta i contundent; així 
ho és per al cristià, i tant és així que el distingeix dels altres no cristians. Tanmateix, hi ha algunes 
expressions que es poden interpretar com una subordinació del Fill en relació amb el Pare. De tot 
això, ja n’hem fet esment en el tema 12. La frase que pot semblar més contrària a la igualtat de les 
tres persones és la següent: «Afirmem que tant el Salvador com l’Esperit Sant no poden posar-se en 
igualtat amb cap de les coses creades, sinó que les sobrepassa amb una transcendència supereminent; 
però al mateix temps el Verb i l’Esperit Sant són sobrepassats (sic) pel Pare. Així per exemple el 
logos (segona persona) per la seva substància, la seva dignitat, el seu poder i la seva saviesa, no pot 
comparar-se en res al Pare (sic)».

Òbviament, Orígenes té expressions subordinistes, o almenys així ho poden semblar. Tanmateix, 
no ho són ni més ni menys que les que es poden derivar d’una frase de l’evangeli mal interpretada 
per alguns: «El Pare que m’ha enviat és més gran que jo (Jesucrist)». I en l’evangeli de sant Marc 
no s’accepta l’apel·lació de bo que hom dóna al mestre Jesucrist... Són frases que cal interpretar 
en el conjunt de l’evangeli, i així ho intenta Orígenes, possiblement amb poca fortuna. Es féu un 
garbuix creiem.

Jesucrist, vertader Déu i vertader home

Podríem presentar molts fragments que testimonien la creença de què Jesucrist és vertader Déu 
i home: Ignasi, Climent romà, Ireneu, Policarp, Tertul·lià... Caldria també subratllar el testimoni de 
Tacià, sobre la generació del Verb, o d’Hipòlit romà. 

Per a Tertul·lià, Jesucrist és el pontífex de la gran promesa. Climent d’Alexandria afirma que 
Jesucrist és «Fill u i tot, principi i fi, i és el nostre gran mestre».  Per Aristó de Pel·le, Jesucrist acompleix 
les profecies de l’Antic Testament.

Déu creà el món i l’univers. L’aigua en la creació

La creació del món, obra de Déu, ve exposada explícitament per molts sants pares d’aquests segles 
primers. Recordem, per exemple, Hipòlit romà: «Quan existia només Déu i no hi havia res coexistent 
amb Ell, va resoldre crear el món. Va crear-lo amb el pensament, amb la voluntat i amb la paraula. El 
món va existir a l’acte, i tal com Déu el desitjà».

Segons Hipòlit els dies de la creació del Gènesi no són altra cosa que una venerable al·legoria que 
vol afirmar que l’home, el cel, els mars, els animals, la terra, l’aigua... foren creats per Déu però en 
un sol acte. També hi ha una preferència per fer intervenir les aigües i l’Esperit en la creació, ja que 
és el símbol de la nova creació. Així, afirma Tertul·lià: «Cal fixar-nos en aquells orígens (del món) 
en els quals ja s’hi troba el fonament del baptisme, o sigui, l’Esperit que amb la seva manera de fer 
prefigurava el baptisme, l’Esperit que en el principi es movia sobre les aigües, l’Esperit que havia de 
romandre damunt d’elles per transmetre la seva eficàcia. Oh home! Has de venerar l’antiguitat de les 
aigües perquè són l’antiga substància! Has de venerar la seva dignitat, perquè són la seu de l’Esperit 
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de Déu, més agradable en aquells moments que tots els altres elements. Les tenebres eren encara 
informes, sense la bellesa de les estrelles, l’abisme era trist, la terra inacabada, i el cel a mig fer. 
Només l’aigua que sempre és una matèria perfecta, fecunda, simple i pura per ella mateixa, s’oferia 
com un digne vehicle per a Déu. I el que direm en veure la bellesa del món, depèn d’alguna manera 
de la distribució de les aigües feta per Déu?».

La creació de l’home i dels àngels no s’exclou en els sants pares de l’Església primitiva. El pseudo-
Bernabé afirma que l’home fou creat a imatge de Déu i Orígenes exposa com l’home fou creat.  
Climent romà té uns bonics fragments sobre la creació dels àngels, i el Pastor d’Hermes afirma que 
els àngels acompanyen l’home en el pelegrinar per aquest món.

La Mare de Déu, misteri ocult en el silenci de Déu

Amb dos fragments referents a la Mare de Déu, concloem exposant el que els cristians primitius 
creien: un d’Ignasi d’Antioquia  i l’altre d’Ireneu. Diu Ignasi en la carta als efesis: «Jesucrist, Nostre 
Senyor, fou concebut en el si de Maria segons el designi de Déu; era de part del llinatge de David 
i per obra de l’Esperit Sant... La virginitat i el part de Maria són dos fets que queden ocults als 
prínceps d’aquest món, així com també la mort del Senyor. Són aquests els tres misteris sonors 
que es van complir en el silenci de Déu. Déu es va manifestar en forma humana, d’aquí l’Epifania 
i l’estel fulgent. Hi ha un metge carnal i espiritual, engendrat i no engendrat, Déu fet home i carn, 
vida vertadera malgrat que mortal, fill de Maria i fill de Déu, primer passible i després impassible, 
Jesucrist nostre Senyor».

I Ireneu de Lió afirma: «El Senyor, per mitjà de l’obediència en l’arbre de la creu, esmenà la primera 
desobediència ocorreguda també en un arbre, i aquell engany que seduí malignament la verge Eva, 
destinada al seu home, fou anihilat per la veritat quan un àngel donà el missatge joiós a Maria, promesa 
ja també a un home (Josep). Perquè, així com Eva fou enganyada per la paraula diabòlica, que la féu 
fugir de Déu i transgredir la seva paraula, Maria en canvi, va rebre el missatge joiós de la paraula 
angèlica, que la feia Mare de Déu, i va creure la paraula. Eva, doncs, fou seduïda i desobeí Déu; Maria 
fou convençuda i va creure; així la Verge Maria esdevingué consol de la verge Eva».

Els cristians dels primers segles creien també en el misteri de Maria Verge i Mare de Déu que va 
estar present en la redempció i salvació nostra.



El Bon Pastor. Segle III. Museu del Laterà. Roma.
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19
Què fan els cristians? Quina és la seva moral?
Quines són les seves virtuds?

• La  doctrina i la moral dels cristians
• El problema del mal
• Fe, esperança i caritat. “Em veig absolutament forçat a estimar-vos”
• El cristià no ha de viure aïllat
• Les reunions dels cristians. La caixa de la caritat. Els àgapes
• Els pobres són els predilectes en les comunitats cristianes
• El cor gran i compassiu de les comunitats cristianes. L’alegria sense tanques

La doctrina i la moral dels cristians

La clara exposició dels continguts de la fe cristiana —com hem vist anteriorment—, de la moral 
peculiar i de llurs virtuts eren objectius essencials que les primitives comunitats volien assolir. Per 
això, la pedagogia tenia un lloc cabdal en la vida cristiana. Aquells homes i dones creients tingueren 
la gran sort d’estar formats pels que anomenaven doctors i mestres. Entre ells, no mancaren grans 
personatges, les lliçons dels quals encara avui dia ens impressionen. Per exemple, Climent d’Alexandria, 
el gran pedagog de finals del segle II i principis del III. Era el cap de l’Escola alexandrina i va 
escriure —arribant a nosaltres— una exhortació als grecs, denominada Stromata (relacions entre la 
ciència profana i la religió cristiana) i el famós Pedagogus, on exposa com els iniciats han d’aprendre 
la doctrina i la moral cristianes. Hem escollit un fragment en el qual afirma que el gran mestre de 
l’Església és el mateix Jesucrist. Climent d’Alexandria, com a bon pedagog, exposa el seu pensament: 
«Hem dit que en l’Escriptura se’ns denomina “nens” i que a més, quan maldem a seguir Crist, rebem 
aquest mateix nom al·legòric de “nens petits”, i que sols el Pare de l’univers és perfecte, perquè el Fill 
està en Ell i el Pare està en el Fill. Si seguim la nostra present exposició (lliçó) cal que ara indiquem 
qui és el nostre pedagog: s’anomena Jesús! El pedagog és, naturalment, el Logos, perquè Ell ens 
condueix a nosaltres, nens, vers la salvació. Així, el Logos ha dit molt clarament per boca d’Osees: 
«Jo sóc el vostre mestre». La pedagogia és la religió. És, també, una ensenyança del servei de Déu, 
educació per al coneixement de la veritat i bona formació que ens condueix cap al cel. El nom de 
pedagogia inclou múltiples realitats: pedagogia de qui rep directrius i instruccions; pedagogia de qui 
dóna la direcció i l’ensenyança; pedagogia, en tercer lloc, és la mateixa formació rebuda; pedagogia, 
també són les matèries ensenyades, com per exemple els preceptes. La pedagogia de Déu és la 
indicació del camí recte de la veritat vers la contemplació de Déu, l’advertiment d’una conducta sana 
que ens assegurarà la perseverança eterna».
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El problema del mal

Evidentment, el camí que ens condueix cap al cel es troba esvaït pel mal. És un dels grans problemes 
que els cristians primitius es troben , així com succeeix amb nosaltres, cristians del segle XXI. Orígenes 
ens ho exposa amb frases contundents: «Partim de les divines Escriptures, considerem breument el 
que es refereix al bé i al mal... Segons les divines Escriptures, els béns pròpiament dits són les virtuts 
i les obres que d’ells provenen, i els mals pròpiament dits són tot el contrari d’això... Nosaltres (els 
cristians) afirmem que Déu no féu els mals, ni la mateixa maldat, ni les accions que d’ella procedeixen, 
però tots nosaltres patim freqüentment el mal».

Els cristians no es distingeixen dels altres ciutadans tal com ho afirma l’autor de la Carta a Diognet 
o el mateix Tertul·lià. Són també pecadors. El mal moral envaeix, malauradament, alguns dels seus 
membres com ho manifesta, per ell mateix, l’autor de la visió del Pastor d’Hermes. Aquest autor ens 
diu que el pecat entristeix l’Esperit Sant, però que el pecat també ens pot servir per assolir el perdó i la 
nostra purificació. Tanmateix, entre els cristians primitius, hi ha autoconsciència que els costums dels 
pagans són immensament més perversos que els dels cristians tal i com vèiem als textos de Climent 
romà, Justí, Tertul·lià, Minuci Fèlix, Arístides d’Atenes... D’aquest últim podem presentar aquest 
interessant fragment: «Els cristians no cometen adulteri, no forniquen, no aixequen falsos testimonis, 
no envegen les coses d’altre, honoren el pare i la mare, estimen els veïns, jutgen amb justícia. El que 
no volen que se’ls faci a ells, no ho fan als altres; cerquen reconciliar-se amb aquells que els han ofès, 
fent-se amics; s’esforcen per fer el bé als seus enemics; són mansuets i modestos... S’abstenen de tota 
unió il·legítima i de tota impuresa. No menyspreen les vídues, ni fan sofrir els orfes. El que té béns els 
subministra al qui no en té sense gasiveria. Si ve un foraster, l’acull sota el seu sostre i s’alegra amb ell 
com un autèntic germà. S’anomenen entre ells “germans”, no segons la carn, sinó segons l’esperit».

Després de la lectura d’aquest fragment d’Arístides potser es podria deduir falsament que aquells 
cristians eren uns sants immaculats. No era pas així, el propi Cebrià, per exemple, ens diu: «La 
persecució (de Deci) és més aviat una prova per la nostra purificació; ja que entre nosaltres cadascun 
s’amoïnava d’augmentar la pròpia hisenda, i oblidant-se de la fe i del que acostumava a practicar 
en temps dels apòstols i que sempre s’hauria d’haver seguit practicant, s’entregaven amb cobdícia 
insaciable a augmentar llurs possessions. Entre els sacerdots ja no hi havia religiosa pietat, no existia 
aquella fe íntegra en desenvolupar el seu ministeri, aquelles obres de misericòrdia, aquella disciplina 
en els costums... Els homes es corrompien cuidant de la seva barba, les dones amoïnades per la bellesa 
i els maquillatges; s’adulterava la forma dels ulls, obra de les mans de Déu; els cabells es tenyien 
amb falsos colors. Amb fraus hom enganyava els senzills i amb torçades intencions hom abusava dels 
germans... Molts bisbes que havien de ser exemple i exhortació per als altres, s’oblidaven del diví 
ministeri i es feien ministres (servents) dels poderosos del segle: abandonaven llurs seus, deixaven 
destituït el seu poble, recorrien les províncies estrangeres seguint els mercats a la recerca de negocis 
lucratius... Nosaltres (els cristians) en oblidar la llei que se’ns havia concedit hem donat, amb els 
nostres pecats motius pel que ara succeeix (les persecucions); és una prova que ens ve de Déu».

Fe, esperança i caritat. “Em veig absolutament forçat a estimar-vos”

Les virtuts teologals són molt preuades pels cristians primitius: la fe, l’esperança i la caritat. Així, 
Ignasi d’Antioquia en la carta a l’església de Magnèsia diu textualment: «La fe en Jesucrist és el 
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principi i la caritat és el terme final. Les dues travades en la unitat són de Déu i totes les virtuts morals 
provenen d’elles. L’arbre es manifesta gràcies als seus fruits. Així qui professa ser de Crist es posarà 
de manifest per les seves obres».

La carta del Pseudo-Bernabé, que alguns cristians dels segles III i IV consideraven inspirada en 
la Sagrada Escriptura, part d’ella valora molt les tres virtuts teologals, així com presenta un grup de 
virtuts estimades pels cristians primitius. Malgrat que l’esmentada carta no es pot considerar Sagrada 
Escriptura (o llibre canònic), cal tenir-la com un dels testimonis més respectables, fonamentals i 
remarcables de l’Església primitiva: «Em veig absolutament forçat a estimar-vos més que la pròpia vida, 
perquè són grans la fe i la caritat que teniu per l’esperança de la vida divina... Són tres les grans realitats 
revelades del Senyor: l’esperança de la vida, que és el principi i la fi de la nostra fe; la justícia, que és el 
principi i la fi del judici; i l’amor amb alegria i goig, que són testimonis de les obres de la justícia. Mireu 
els auxiliars de la nostra fe, que són el temor i la paciència. Els nostres aliats són la generositat d’ànima 
i la continència. Si en el que fa referència al Senyor mantenim fermament i santes aquestes virtuts, 
aleshores tindrem, amb elles, la saviesa, la intel·ligència, la ciència i el coneixement. Practicar aquestes 
virtuts és el que importa per al cristià: efectivament, el Senyor per mitjà de tots els seus profetes, ens 
ha manifestat que no necessita ja sacrificis ni holocaustos, ni ofrenes... Defugim tota vanitat, odiem 
mortalment les obres del mal camí. No visquem aïllats i encongits entre nosaltres mateixos, com si ja 
estiguéssim justificats; no, aplegueu-vos en un lloc comú per a tots i cerqueu plegats el que convé a 
tots. Fem-nos espirituals, fem-nos temple perfecte per a Déu... El camí de la llum és aquest: si algú vol 
fer el seu camí envers un lloc determinat, que s’apressi per mitjà de les obres... Seràs senzill de cor i 
ric d’esperit. No t’uniràs als que caminen pel camí de la mort, avorriràs tot el que no sigui agradable a 
Déu, odiaràs tota mena d’hipocresia, no abandonaràs els manaments del Senyor. No t’exalçaràs a tu 
mateix. No decidiràs coses que puguin perjudicar el teu proïsme. No posaràs temeràriament la teva 
ànima en perill. Estimaràs el teu proïsme més que la teva pròpia vida. No mataràs el fill en el si de la 
mare, tampoc no el mataràs quan ja hagi nascut... No et precipitaràs en les teves paraules, perquè la 
boca és una xarxa mortal. No siguis d’aquells que estenen la mà per rebre, i la retiren quan es tracta de 
donar. Estimaràs com les ninetes dels teus ulls a aquell que et parli del Senyor».

El cristià no ha de viure aïllat

L’autor de la carta del Pseudo-Bernabé insisteix que els cristians no han de viure aïllats i encongits 
dintre de cada u individualment. Cal que els cristians s’apleguin en un lloc comú per a tots, cercant 
plegats el que convé per a tots. Aquestes reunions són essencials per als cristians. Aquestes assemblees 
tenen forma externa, de celebracions eucarístiques o simplement de dinars o sopars de germanor, 
en les quals es tractaven els temes espirituals. Eren els famosos àgapes dels cristians. A vegades, 
especialment en els primers temps, s’unia l’eucaristia als àgapes.

Als cristians els vincula entre sí la fe en Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Formen «un sol cos —com 
diria Tertul·lià—; unitat que prové del sentiment comú d’una única creença o fe». Els detalls són 
esplèndids, referents a com es reuneixen per ajudar-se, per pregar, per celebrar l’eucaristia. En tots 
ells es reflexa la gran categoria, per exemple, d’aquella església africana de la que Tertul·lià en formava 
part. El seu escrit Apologètica va dirigit als pagans, d’aquí que molts misteris estiguin velats, tal com 
ho manava “la llei de l’arcà”. Tertul·lià veia tan clara la grandesa de ser cristià que es tornà exigent i 
exageradament inquiet; per això s’apartà de l’Església oficial en no admetre que tots els pecats podien 
ésser perdonats. El fragment que oferim, traduït, és un magnífic relat del que era —o ell desitjava 
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que fos— la comunitat cristiana de l’Àfrica del nord. Deia: «Formem un cos pel sentiment comú 
d’una mateixa creença, per la unitat de la disciplina, i pel vincle d’una mateixa experiència. Formem 
una unió i una congregació per a assetjar Déu amb les nostres pregàries com un batalló compacte. 
Aquesta violència agrada a Déu. Preguem també pels emperadors, pels seus ministres i pels pobres; 
per l’estat present del món, per la seva pau, i per l’ajornament del dia final».

Les reunions dels cristians. La caixa de la caritat. Els àgapes

Tertul·lià afirma: «Ens reunim per la lectura de les Sagrades Escriptures si els esdeveniments del 
temps present ens obliguen a cercar en elles, ja sigui un advertiment per al futur o bé explicacions del 
passat. Per aquestes santes paraules alimentem la nostra fe, animem la nostra esperança, envigorim 
la nostra confiança, i perfeccionem la nostra disciplina inculcant els seus preceptes. En aquestes 
reunions es fan també les admonicions, les correccions i les censures en nom de Déu. En efecte, en 
elles es  pronuncien també judicis d’una gran transcendència, convençuts tots nosaltres d’estar en 
la presència de Déu. Tanmateix, suposa un terrible inconvenient per al judici futur si algú d’entre 
nosaltres ha comès una falta tal que el faci indigne i per tant exclòs de la comunió, de l’oració, de les 
assemblees i de tot tracte amb les coses santes.

»Les nostres reunions —continua Tertul·lià— són presidides per adults experimentats, que no 
obtenen aquest honor per diners sinó pel testimoni de la seva virtut, ja que cap cosa de Déu és 
assolida per diner. I malgrat que existeix entre nosaltres una espècie de caixa comuna, no es composa 
d’una “suma honorària” pagada pels elegits, com si la religió estigués sotmesa a subhasta. Cada un 
de nosaltres paga una contribució mòdica, en un dia establert cada mes o quan ell ho vol, sempre 
si vol i ho desitja. Ningú n’està obligat. L’aportació és lliure. Es tracta d’una caixa de caritat. En 
efecte, d’aquesta caixa no se’n treu res per a les festes ni per a les folgances, ni per als tecs. Els diners 
d’aquesta caixa sols són emprats per sepultar els pobres i per alimentar-los, per a auxiliar els joves que 
no tenen parents ni fortuna i per a socórrer els servents (que són vells) i els nàufrags. Aquesta caixa 
també serveix per a auxiliar els cristians que, per causa de la defensa del nostre Déu, sofreixen en les 
mines, en les illes de càstig, en les presons... Tots ells són ajudats per la religió que professen.

»És per causa d’aquesta pràctica de caritat que, a la vista de molts, se’ns moteja amb una marca, per 
a ells, infame, dient-nos: “Mireu com s’estimen els uns als altres”. Així, estretament units en esperit 
i ànima, no dubtem en compartir els nostres béns amb altri. Tot ho compartim, menys les nostres 
mullers. Tot està a l’ús comú entre nosaltres. No realitzem la comunitat precisament en el que els altres 
(no batejats) la practiquen. Què hi ha d’estrany en celebrar aquesta gran caritat amb àpats en els quals 
tots s’asseuen a taula? Els nostres àpats tenen una raó de ser com el seu nom indica: es denominen amb 
una paraula que entre els grecs significa “amor” (àgape). Costin el que costin, és profitós fer aquestes 
despeses per raó de la pietat. En efecte, és una acció amb la qual ajudem els pobres...

»Ens asseiem a la taula, després d’haver pregat a Déu. Mengem sols allò que l’apetit ens exigeix; 
bevem tant com la sobrietat ens permet. Ens assadollem conscients que som homes que recorden que, 
àdhuc durant la nit, hem d’adorar Déu.

»Parlem —acaba Tertul·lià— com a persones que saben que el Senyor els escolta. Després d’haver-
nos rentat les mans i encès els llums, cada un de nosaltres és convidat a aixecar-se per cantar en honor 
a Déu un càntic que trobem en les Sagrades Escriptures, o que hem composat nosaltres mateixos. Bé, 
això pot demostrar el que hem begut. Un cop acabat, cadascú se’n va..., com persones que han pres 
una lliçó a taula, i no tant un àpat».
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Els pobres són els predilectes en les comunitats cristianes

Tertul·lià afirma que els cristians «formen una unió i una congregació per assolir Déu amb les seves 
oracions i obres, units entre sí com un batalló compacte». Tanmateix, hi ha entre ells uns predilectes: els 
pobres, els orfes, vídues i pobres afamats. La pobresa és molt preuada pels cristians, ja que la riquesa 
els resulta molt perillosa. També la virginitat i la castedat són molt ben valorades entre els cristians. 

L’autor de la carta del Pseudo-Bernabé afirma: «Guardaràs tant com et sigui possible la castedat 
de la teva ànima».  De cap manera s’admet l’adulteri i aquelles professions contràries a l’ètica i la 
moral cristianes (gladiadors, escultors d’ídols...), tal i com hem dit anteriorment. Tampoc s’accepta de 
cap manera l’avortament, i així ho diu Atenàgores d’Atenes: «Com podem matar nosaltres, que no 
volem ni mirar els vostres espectacles per no contraure en nosaltres mateixos cap taca ni impuresa? 
(Es refereix a l’assistència als jocs circenses). Nosaltres afirmem que les dones que fan ús de mètodes 
abortius cometen un homicidi, i que n’hauran de donar comptes a Déu. Tampoc volem exposar els 
nadons, perquè els que els exposen són infanticides». I el Pseudo-Bernabé diu: «No mataràs el fill en 
el si de la mare, tampoc no el mataràs quan ja hagi nascut».

El gran i compassiu cor de les comunitats cristianes. L’alegria sense tanques

Les exigències per ser un bon cristià són moltes i molt complexes. Tanmateix, l’Església apostòlica 
i les comunitats primitives dels cristians tenen un cor ample. Respecten i àdhuc estimen el pecador. 
Recorden aquelles paraules del seu fundador. «Estima els teus enemics». El perdó, la penitència i el 
desig d’esmena seran ben acollits en l’Església com estudiarem en el proper tema. Ho trobem, per 
exemple, en les cartes de sant Cebrià, en les quals afirma que no són els confessors els qui poden 
perdonar, sinó els bisbes i preveres. El mateix autor del Pastor d’Hermes —pseudònim d’un gran 
personatge anomenat Cairus— que era germà de Pius I (a. 140-154), en el seu llibre, que és una espècie 
d’Apocalipsi, insisteix una i altra vegada en la necessitat de concedir el perdó. D’aquest mateix autor 
és el Càntic a l’alegria. Malgrat les persecucions, les calúmnies, els martiris, les injustícies..., el cristià ha 
de ser un home alegre. El pecat porta, més aviat o més tard, a la tristesa. En aquest sentit el cristià mai 
ha d’estar trist. La tristesa, farcida del pecat, cal allunyar-la del cristià. Diu: «Revesteix-te de l’alegria 
que sempre agrada a Déu i que Ell acull favorablement. Posa en ella les teves delícies. Tot home alegre 
fa el bé, pensa bé i menysprea la tristesa, fruit del pecat. L’home trist està abocat al mal; més encara, 
el trist fa el mal perquè entristeix l’Esperit, cometent així iniquitat, ja que difícilment prega, ni lloa les 
meravelles del Senyor. L’oració de l’home trist (pecador) mai té la força per pujar a l’altar de Déu. 
Per què la pregària d’un home trist no puja a l’altar? Perquè la tristesa li assetja el cor. Barrejada amb 
l’oració, la tristor no li permet pujar vers l’altar. El vinagre i el vi mesclats, ja no tenen el mateix encís. 
Així l’Esperit Sant, mesclat amb la tristesa, no és capaç de fer emergir una grata pregària a Déu».

L’autor de la carta del Pseudo-Bernabé diu: «Atès que les gràcies que el Senyor us dóna són moltes i 
molt grans, jo me n’alegro en extrem i, per damunt de qualsevol altra cosa, me n’alegro que els vostres 
esperits siguin feliços i gloriosos... L’amor, amb alegria i goig, és testimoni de les obres de la justícia (o 
santedat)».

Ignasi d’Antioquia també manifesta la importància de trobar l’alegria que prové de Jesucrist: «Cal 
que entre vosaltres hi hagi una única oració comú, una sola súplica, una sola ment, una esperança en 
la caritat, en l’alegria sense tanques, que és Jesucrist».

QUÈ FAN ELS CRISTIANS? QUINA ÉS LA SEVA MORAL? QUINES SÓN LES SEVES VIRTUDS?
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Evidentment aquells cristians primitius manifestaven una immensa alegria «sense tanques» o 
límits quan les seves obres, especialment llur caritat, els transformaven en Jesucrist vivent de nou 
en aquella societat. Un bon exemple que hem de seguir els cristians del segle XXI, és el que jo vaig 
veure en els rostres alegres i serens de molts, moltíssims joves que pregaven en un dia memorable (18 
d’agost del 2000) en un via crucis a Roma (prop del Coliseum), en el jubileu de l’any 2000, que bé es 
pot definir com el jubileu de la reconciliació i de l’alegria cristiana. Jo ho vaig viure personalment. Jo 
vaig palpar l’alegria cristiana. Vaig ser un afortunat. L’experiència del goig que em dóna Jesucrist fou 
i és immensa!
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Com podem definir l’Església? 
Característiques i jerarquia

• La comunitat dels cristians. Lloc d’oració
• El cap de la comunitat cristiana. Els ministeris
• Un cos presidit pel seu cap, que és Jesucrist
• L’ofrena pura de l’Església
• Els cristians, pedres vives del temple de Déu
• Els habitants de la casa de Déu i la seva ànima. El colom
• L’Església catòlica. L’obediència als bisbes
• Els preveres són els col·laboradors dels bisbes. Els diaques
• La presència de Pere i dels seus successors a l’Església

La comunitat dels cristians. Lloc d’oració

En els Pares Apostòlics i els Sants Pares, fins el 313 “Ecclesia” es referia a la reunió o assemblea de 
creients, o a la comunitat cristiana amb els bisbes, preveres, diaques, doctors, profetes, mestres, vídues, 
pobres i especialment el poble de Déu que pelegrina en la vida terrenal, redimits per Jesucrist. “Església” 
inclou, també els termes següents: el cos místic, l’esposa de Jesucrist, i no exclou els difunts redimits i 
salvats. Per tant, és un concepte molt ampli que conté el temple material, encara que no tenim temples 
cristians fins al segle III. Recordem per exemple les paraules de Tertul·lià referents al lloc de l’oració 
dels cristians, als que els estava prohibit reunir-se durant les persecucions: «Quant al temps de l’oració 
no hi ha res prescrit, llevat que cal pregar en tot lloc i en tot moment. Però, què vol dir en tot lloc, si ens 
és prohibit de pregar en públic? Dic “en tot lloc”, o sigui, on et dugui l’oportunitat o la conveniència. 
No es considera pas que els apòstols obressin contra cap precepte quan pregaven a la presó i cantaven a 
Déu mentre ho sentien els escarcellers; o bé Pau quan en el vaixell va celebrar l’eucaristia en presència 
de tothom. També sobre el moment de l’oració, no estarà fora de lloc l’observança d’algunes hores, vull 
dir d’aquestes més conegudes que marquen els moments del dia; tertia, sexta i nona, i que trobem com a 
més acostumades en les Escriptures: l’Esperit Sant va ser infós als deixebles congregats a l’hora tertia».

El cap de la comunitat cristiana. Els ministeris

En els primers anys, després de la fundació de l’Església per Jesucrist, tal com hem estudiat 
anteriorment (tema 4), les comunitats cristianes estaven organitzades sota la vigilància i autoritat 
d’un cap, que era qui després anomenaran episcopus o el primer del col·legi de preveres. En el primer 
segle els termes episcopus i “prevere” algunes vegades són coincidents, tanmateix en les comunitats 
cristianes hi havia una suficient organització i autoritat que aglutinava els fidels. Quant als altres 
ministeris, observem en els primers anys que mentre n’existien uns, altres després desaparegueren en 
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part, com és el cas dels profetes. Dels profetes ens en parla, per exemple, el Pastor d’Hermes, que ens 
explica com diferenciar un vertader d’un fals profeta.  Els diaques són molt primitius, com estudiarem 
tot seguit, així com les diaconesses.

Climent romà —recordem que escriu pels anys 88-97— ens diu: «S’establiren les primeres 
comunitats, de les quals l’Esperit Sant feia emergir bisbes per als futurs creients. Els apòstols han 
rebut per a nosaltres la bona nova per mitjà del Senyor Jesucrist. Jesús, el Crist ha estat enviat per 
Déu. Per tant, Crist ve de Déu i els apòstols vénen de Crist. Ambdues coses procedeixen del bon 
ordre de la voluntat de Déu. Reberen instruccions, i convençuts de la resurrecció de Nostre Senyor, 
Jesucrist, reafirmats per la paraula de Déu, amb plena certesa de l’Esperit Sant, sortiren a anunciar la 
bona nova de què el regne de Déu arribaria. Predicaven als llocs rurals i a les ciutats». 

Un cos presidit pel seu cap, que és Jesucrist

El mateix Climent romà afirma que els cristians han d’estar ben units formant un cos presidit per 
Jesucrist: «Militem, doncs, germans, amb tot fervor sota les seves [de Crist] ordres perfectes. Aquells 
que són grans no poden subsistir sense els petits, i tampoc els petits sense els grans; en la conjunció de 
tots és on radica la seva utilitat. Prenem l’exemple del nostre cos: el cap sense els peus no és res, però 
tampoc no són res els peus sense el cap. I és que els membres més petits del nostre cos són necessaris 
i útils per al conjunt, i tots col·laboren i s’ordenen de comú acord a la conservació de tot el cos».

L’ofrena pura de l’Església

L’Església, és la que ofereix una oblació pura al seu Senyor, segons afirma Ireneu: «També nosaltres 
hem de  fer una oblació a Déu, perquè Ell, que ens ha creat, ens trobi agradables en tot; en paraules 
pures, en fe sense farses, en esperança ferma, en amor fervent: hem d’oferir a Déu les primícies 
d’aquelles criatures que són seves. Una oblació així, només l’Església la pot oferir pura al seu creador: 
la hi ofereix amb acció de gràcies d’allò mateix que Ell ha creat».

Ireneu afirma el mateix referint-se a l’Eucaristia que s’ofereix a l’Església: «L’oblació de l’Església 
que el Senyor va manar oferir per tot el món, és tinguda per sacrifici davant de Déu i li és acceptable, 
no pas perquè Déu necessiti el nostre sacrifici, sinó perquè qui l’ofereix, és glorificat, ell mateix en allò 
que ofereix, si el seu do és acceptat».

Els cristians, pedres vives del temple de Déu

Orígenes fa una esplèndida comparació entre l’edifici de l’església i la comunitat cristiana: 
«Vosaltres [cristians], com pedres vives deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, un 
sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, acceptables a Déu per Jesucrist... Quines són aquestes 
pedres col·locades com a fonament? Els apòstols i els profetes. El mateix diu sant Pau: “Formeu 
un edifici construït sobre el fonament dels apòstols i profetes que té per pedra angular el mateix 
Jesucrist...” Però, oh tu que m’escoltes, perquè aviat estiguis preparat per la construcció d’aquest 
edifici, l’Església, perquè siguis com la pedra més propera al fonament, aprèn que també Crist és 
fonament d’aquest edifici que ara descrivim».
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Els habitants de la casa de Déu i la seva ànima. El colom

Cebrià, bisbe de Cartago, afirma: «En la casa de Déu, en l’Església de Crist, s’habita per la unanimitat 
i es persevera gràcies a la concòrdia i a la senzillesa. I per aquesta raó vingué l’Esperit Sant en forma 
de colom: aquest és un animal senzill i alegre, sense amargor de fel, que no mossega amb malícia ni 
esgarrapa violentament amb les urpes, sinó que estima l’hospitalitat que els homes li donen, i se sent 
vinculat a una única morada. Aital és la senzillesa que cal procurar que sigui patent a l’Església; aital 
és la caritat que cal aconseguir: l’amor fratern ha d’imitar el dels coloms, i la mansuetud i la suavitat 
ser similars a la dels anyells i ovelles. Quin sentit té en un pit cristià la ferocitat del lleó, o la ràbia del 
gos, el verí mortífer de la serp, o la sagnant crueltat de les feres? Ens n’hem d’alegrar quan aquests 
se separen de l’Església, ja que així les ovelles de Crist no rebran el contagi del seu maligne verí o la 
ferocitat... No pensi ningú que els bons puguin marxar de l’Església».

L’Església catòlica. Obediència als bisbes

Ignasi d’Antioquia afirma que la vertadera Església cristiana és l’Església universal o catòlica. Així 
ho diu a la carta als d’Esmirna, i per tant no hi ha vertadera Església quan una comunitat cristiana 
es tanca en si mateixa i exclou les altres esglésies, i això es manifesta en la celebració de l’eucaristia: 
«Que el poble vagi on aparegui el bisbe. Així com on està Crist, allí està l’Església universal Katholiké».

El propi Ignasi, en la carta a la comunitat de Magnèsia, exposa molt clarament l’autoritat i obediència 
que cal obsequiar al propi bisbe, com a successor dels apòstols, malgrat que aquest (el de Magnèsia) 
sigui molt jove: «...us convé no abusar del fet que el vostre bisbe sigui jove; mireu en ell la virtut de Déu 
Pare i reteu-li tota reverència. Jo he sabut que els vostres preveres no miren d’eludir la seva joventut, 
que prou que es veu, ans com a homes prudents en el Senyor, obeeixen el seu bisbe, o més ben dit no 
l’obeeixen a ell, sinó al Pare de Jesucrist, que és el bisbe que vetlla per tots nosaltres. Aleshores, per 
l’honor del Déu que ens ha estimat, convé obeir sense cap fingiment. Perquè no és aquest bisbe que 
veiem a qui enganyaríem, sinó que pretendríem esquivar el bisbe invisible. L’afer per consegüent, no 
és una cosa humana, sinó que afecta Déu, que veu àdhuc tot el que és ocult. Cal que siguem cristians 
no només de nom, sinó també de fets; perquè entre vosaltres n’hi ha alguns que de paraula reconeixen 
el seu bisbe, però després actuen només a espatlles d’ell. Crec que uns homes així no poden tenir la 
consciència neta, ja que no es congreguen vàlidament per al culte diví, tal com ens ha estat manat... Qui 
obeeix el seu bisbe, no l’obeeix a ell, sinó el Pare de Jesucrist que és el bisbe que vetlla per tots nosaltres».

La presència dels bisbes a l’Església dels cristians és òbvia i abundant en els testimonis que 
estudiem. Ja hem vist el testimoni de Climent de Roma, que afirma que els bisbes són els successors 
dels apòstols i que l’Esperit Sant fa emergir bisbes i diaques al servei dels futurs creients. Ignasi 
d’Antioquia no sols ens parla dels bisbes en la carta als cristians de Magnèsia, tal com hem aportat 
en un petit fragment anteriorment, sinó en altres cartes com la dirigida als d’Esmirna: «Que ningú —
diu— sense el bisbe faci res del que pertany a l’Església. Aquella eucaristia sols pot tenir-se per vàlida 
si la fa el bisbe o aquell que ha estat autoritzat per ell... No és lícit celebrar el baptisme o l’eucaristia 
sense el bisbe. El que ell aprovi serà també agradable a Déu... El que el bisbe honora és honrat per 
Déu. El qui fa quelcom ocult del bisbe, ret culte al diable. Cal que vosaltres conveniu (coincidiu) amb 
el pensament del vostre bisbe... que ningú us enganyi; qui no està dintre l’àmbit de l’altar es priva del 
pa de Déu. Perquè si l’oració d’un o dos té tanta força, major serà la del bisbe amb tota l’Església... 

COM PODEM DEFINIR L’ESGLÉSIA? CARACTERÍSTIQUES I JERARQUIA
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Fem tot el possible per no enfrontar-nos al bisbe, de manera que si estem amb ell estem units a Déu... 
Cal mirar al bisbe com al mateix Senyor... Que no hi hagi res entre vosaltres que us pugui dividir, sinó 
formeu tots una unitat amb el bisbe i amb qui us presideix. Així com el Senyor no féu res sense el Pare, 
sent una mateixa cosa amb Ell, tampoc vosaltres feu res sense els bisbes i els preveres».

No menys clara és la doctrina de Cebrià referent a la doctrina sobre la gestió de les comunitats 
cristianes que ja en el segle III era ben palesa. Diu: «...Al llarg dels temps es van succeint els bisbes i 
l’administració de l’Església, de sort que aquesta sempre està establerta sobre els bisbes, i tot acte de 
l’Església és dirigit per aquests prepòsits. Estant això fundat en la llei divina, em meravella que alguns, 
amb audàcia temerària, hagin intentat escriure’m presentant la seva carta en nom de l’Església, essent 
així que l’Església està constituïda pel bisbe, clergat i tots els fidels».

Els preveres són els col·laboradors dels bisbes. Els diaques

Els preveres, o el seu col·legi, apareixen clarament en els documents que estem estudiant. És una 
figura que ja a mitjan segle II es diferencia dels bisbes. També hi ha una constant: els preveres són 
col·laboradors dels bisbes. No poden actuar a part d’ells. Recordem els fragments d’Ignasi d’Antioquia: 
«El bisbe té el lloc de Déu, i els preveres tenen el lloc del col·legi dels apòstols, i dels diaques, per mi 
dolcíssims, que tenen confiats al servei de Jesucrist. Cal coincidir amb el pensament del vostre bisbe com 
ja ho feren els de l’Església d’Esmirna, perquè en efecte el vostre col·legi de preveres, digne d’aquest 
nom i digne de Déu, està amb el vostre bisbe en una harmonia comparable a la de les cordes de la cítara; 
la vostra concòrdia i la vostra unísona caritat eleven així un himne a Crist.

»Formeu tots una unitat amb el bisbe i amb tots els qui us presideixen. Així com el Senyor no féu 
res sense el bisbe, tampoc heu d’actuar sense els qui us presideixen (els preveres). Així, com el Senyor, 
no féu res sense el Pare, sent una mateixa cosa amb Ell, així tampoc vosaltres no feu res sense el bisbe i 
sense els preveres».

També Climent romà parla de la unitat entre els preveres, bisbes i diaques, als quals els fidels cal que 
obeeixin, i demana que no es faci una església separada d’ells. Policarp també ens parla del presbiterat 
com una institució fortament vinculada amb el bisbe. Així la seva carta està encapçalada amb la frase 
«Policarp i els preveres que estan amb ell a l’Església de Déu, que habita com a forastera a Filipos».

Des de principis del segle II els preveres ja tenen unes atribucions ben concretes. En molts d’altres 
testimonis d’autors que hem estudiat, és constant trobar els preveres sempre al costat del bisbe. I el 
mateix caldrà dir dels diaques. Sant Ignasi ens diu: «Els diaques, per mi dolcíssims, tenen confiats el 
servei de Jesucrist».

També Policarp i la majoria d’autors estudiats parlen dels diaques. Aquests tenen com a funció el 
«servei de Jesucrist»: en concret la primera evangelització de zones que l’Evangeli encara no ha arribat. 
Són el que llegeixen l’Evangeli i escriptures i en fan els pertinents comentaris o homilies. També es 
dediquen a administrar la beneficència o caritat als pobres, orfes i vídues. No són com uns sagristans 
majors, sinó molt més, són els pioners de l’Evangeli i segons Ignasi col·laboradors “dolcíssims”.

La presència de Pere i dels seus successors a l’Església

Més endavant exposarem l’expansió de l’Evangeli en les diverses regions del món romà, gràcies als 
apòstols. El tema de la successió apostòlica en diverses diòcesis, és apassionant i a la vegada intricat, 
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car hi ha molts testimonis i bisbes, alguns dels quals són llegendaris i no es col·loquen a l’episcopologi 
fins el temps medieval. Però la presència de sant Pere a Roma és comprovable també per Climent 
romà, Papies, Ireneu, cànon Muratorià, Dionís de Corint, Cebrià, i posteriorment pels papes Innocenci 
I (any 416) i Lleó I (440-461), i molts d’altres Sants Pares. De tots aquests testimonis escollim el de 
Cebrià: «Uns heretges i cismàtics que han donat un fals bisbe —creació dels heretges— han tingut 
l’audàcia de fer-se a la vela cap a Roma —navegar— i de portar cartes de part dels cismàtics i profans 
a la càtedra de Pere, a l’Església principal de la que sorgí la unitat del sacerdoci; i ni tan sols pensaren 
que aquells són els mateixos romans, la fe dels quals l’Apòstol lloà, quan els predicà, al qui no deuria 
tenir accés la perfídia. Per què anaren, doncs, a Roma a anunciar que havia estat creat un pseudo-
bisbe contra els bisbes?».  És ben cert que Cebrià considerava inoportuna aquesta concreta apel·lació 
a Roma, ja que diu que: «Fou establert per tots nosaltres que és cosa raonable i justa que la causa 
de cadascun, es tracti allí on es comet el crim, i que cadascun dels pastors tingui adscrita una porció 
del seu ramat, que cadascun ha de regir i governar tot donant compte dels seus actes al Senyor». 
Tanmateix, en el text de sant Cebrià consta que la càtedra de Pere és la de l’Església principal de la 
que sorgí la unitat del sacerdoci. A una mateixa conclusió arribaríem si estudiéssim la intervenció de 
Climent romà a l’Església de Corint, de la qual ja hem fet esment al tema 2.

COM PODEM DEFINIR L’ESGLÉSIA? CARACTERÍSTIQUES I JERARQUIA



L’evangelista Marc. Mosaic de la basílica de Sant Pere del Vaticà.
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Les escriptures sagrades dels cristians

• Els llibres inspirats en el Nou Testament
• Repetir les paraules i els fets de Jesús i els apòstols
• L’Antic i el Nou Testament
• Les cites del Nou Testament dels Sants Pares
• Testimonis oculars contemporanis a Jesús

Els llibres inspirats del Nou Testament

Els llibres inspirats i reconeguts com a tals per l’Església van tenir en llur origen una interessant 
evolució: primerament els fets o les paraules foren transmesos oralment, després aquests fets o paraules 
foren recitats o llegits oficialment i per últim es van fixar definitivament en els escrits que denominem 
Sagrades Escriptures. En les comunitats cristianes de l’època dels apòstols es predicava oralment 
el que en direm Nou Testament. L’Església representava la tradició vivent i l’òrgan de transmissió 
d’aquest missatge oral sota l’acció de l’Esperit Sant, tot i que de mica en mica s’intenta posar per escrit 
tota aquesta tradició oral, sempre amb el guiatge i autoria principal de l’Esperit Sant. 

Repetir les paraules i fets de Jesús i dels Apòstols

En els orígens de l’Església sembla que domina la preocupació de repetir exactament les 
mateixes paraules i fets de Jesús; d’aquí neixen els llibres dels evangelis del Nou Testament, així 
com les cartes de sant Pau i d’altres apòstols que foren transmeses i copiades entre les esglésies 
primitives. Que aquests llibres ja existien a principis del segle II, es pot demostrar gràcies a les obres 
literàries d’autors que paral·lelament a les Escriptures Sagrades, en feien comentaris o exégesis. Per 
exemple hem vist que Papies (a. 65-130) escriví cinc llibres d’Explicacions dels dits del Senyor que són 
considerats com la primera obra d’exegesi dels evangelis. Així diu textualment: «Jo vaig aprendre 
molt bé dels ancians i vaig gravar ben bé en la meva memòria... els manaments que foren donats 
pel Senyor a la nostra fe... Jo preguntava sempre què és el que havien dit Andreu, Pere, Felip, 
Tomàs, Jaume, Joan, Mateu o qualsevol altre deixeble del Senyor, o què és el que diuen Ariston i 
Joan el prevere, deixebles del Senyor. Marc fou intèrpret de Pere i escriví amb fidelitat, encara que 
desordenadament, el que acostumava a interpretar (parlar en nom de sant Pere o sant Pau), que 
eren els dits i fets del Senyor. Ell mateix (Marc) no els havia sentit del Senyor, ni havia estat el seu 
deixeble; tanmateix, més endavant havia estat deixeble de Pere, el qual donava llurs instruccions 
segons les necessitats, però sense pretensió de composar un conjunt ordenat de sentències (o 
frases) del Senyor... Quant a Mateu, ordenà en llengua hebrea les sentències (evangeli) del Senyor 
i interpretà cadascuna segons la seva capacitat».

És un fragment de gran interès no sols per als exegetes dels evangelis sinó també per als historiadors 
de la història de l’Església primitiva. En el mateix fragment podem arribar a la conclusió hipotètica de 
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que aquest Joan prevere era Joan evangelista, l’apòstol del Senyor —que afirma que era ancià— i que 
encara vivia en temps de Papies. També ens sorprenen els detalls que ens dóna sobre Marc, del que 
diu que era un xic desordenat, i de Mateu. Aquest fragment és, doncs, una peça-testimoni de notable 
interès històric.

L’Antic i el Nou Testament

En la carta que durant els segles III i IV alguns atribuïen a sant Bernabé, company de sant Pau, hi 
ha una comparació entre l’Antic i el Nou Testament. És evident que l’autor anònim d’aquesta carta 
de l’any 130 es mostra molt negatiu amb les institucions dels jueus i només dóna a l’Antic Testament, 
en la seva interpretació, un valor al·legòric. Diu textualment: «El nostre Pare no vol que caminem 
esgarriadament com els hebreus quan cerquem la manera d’atansar-nos a Ell... El Senyor va invalidar 
tots els sacrificis antics, perquè la nova llei de Nostre Senyor Jesucrist, que no està sotmesa al jou de 
cap necessitat, tingui una ofrena no feta per mà d’home». 

Malgrat les anteriors expressions, el pseudo-Bernabé admet l’Antic Testament com una profecia 
referida a Jesucrist. Afirma: «Els profetes posseïen la gràcia de Jesucrist i en vista a Ell profetitzaren... 
Sí, l’Escriptura (Antic Testament) ens diu a nosaltres el mateix que Déu va dir al seu Fill: fem l’home 
a imatge nostra...».

Les cites del Nou Testament dels Sants Pares

L’anterior postura, contrària, en part, als hebreus, no era compartida per la majoria dels cristians 
ni molt menys. Notem també que, en tots els testimonis que estudiem, s’observa una gran admiració 
vers l’Antic Testament, així com vers el recent format Nou Testament. Ambdós blocs es consideren 
llibres inspirats i paraula de Déu indiscutible, i que cal seguir sempre si hom vol ser cristià. Climent 
romà cita constantment l’Antic Testament amb gran reverència i veneració, però també fa insistents 
referències al Nou Testament amb el mateix respecte i honor. Gràcies a aquestes últimes es poden 
entreveure alguns fragments dels evangelis i això ajuda molt a provar l’autenticitat i àdhuc l’exegesi dels 
llibres canònics.  Un segle després, l’homònim Climent d’Alexandria, gran pedagog, en el seu tractat 
Stromata, té unes frases molt interessants referents a la relació existent entre la Sagrada Escriptura, 
la gnosi i la tradició, així com a la profunditat de la mateixa Sagrada Escriptura, en la qual inclou els 
evangelis i les cartes de sant Pau. Diu: «...de fet, als qui són adults en la fe, sí que els ensenyem una 
saviesa amagada en el designi de Déu... Com diu l’Escriptura “cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha 
sentit” ni el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als qui l’estimen. A nosaltres, però, Déu 
ens ho ha revelat per mitjà de l’Esperit (per les Escriptures)... Ara bé, l’Apòstol, per contraposar la 
fe comuna a la perfecció del coneixement, de vegades anomena a aquella “fonament” i de vegades 
“llet”. Que cadascú miri bé com construeix; això és el que el coneixement edifica sobre la base de la fe 
en Jesucrist... Sabem bé que el Salvador no diu res d’una manera purament humana, sinó que ensenya 
als seus deixebles totes les coses amb una saviesa divina i plena de misteris, per la qual cosa no hem 
d’escoltar les seves paraules amb una oïda carnal, sinó que, amb un religiós estudi i intel·ligència, hem 
d’intentar trobar i comprendre’n el sentit amagat... El que té més importància per al fi mateix de la 
nostra salvació està com protegit per l’embolcall del sentit més profund, meravellós i celestial, i no 
convé rebre’l a les nostres oïdes de qualsevol manera, sinó que cal penetrar-lo amb la ment fins al 
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mateix esperit del Salvador i fins al secret de la seva ment... Crist és el logos, revelador, il·luminador, 
i el nostre gran pedagog que ens explica les escriptures».

El prevere Orígenes, deixeble de Climent d’Alexandria, té un elevat concepte de la Sagrada 
Escriptura. Afirma que és la mateixa veu de Déu. Caldrà beure sempre dels pous profunds de les 
Escriptures. Diu: «El poble mor de set, tot i tenir a mà les Escriptures, mentre Isaac —Jesucrist és el 
nou Isaac— no ve per obrir-les i treure-les del pou... Ell és qui  obre els pous, qui ens ensenya el lloc en 
el que cal cercar Déu, que és el nostre cor... El nostre Isaac —Jesús— ha tornat a cavar el pou al nostre 
cor, i ha fet brollar en ell fonts d’aigua viva... Així doncs, avui mateix, si m’escolteu amb fe, el nou 
Isaac realitzarà la seva obra en vosaltres, purificarà el vostre cor i us obrirà als misteris de l’Escriptura 
fent-vos creure en la intel·ligència de la mateixa... La Paraula de Déu és a prop vostre; millor, és dins 
vostre, i treu la terra de l’ànima de cadascun per fer saltar en ella l’aigua viva... Supliquem al nou 
Isaac, ajudem-lo a cavar, estudiem les Escriptures: cavem tan profundament que l’aigua del nostre 
pou pugui ser suficient per abeurar tots els ramats...».

Testimonis oculars contemporanis a Jesús

Podríem aportar, en aquest petit resum que només intenta conèixer el pensament cristià anterior 
al 313, altres notícies sobre les Escriptures i sobre els seus autors (evangelistes, autors de les cartes, 
dels Fets dels apòstols, de l’Apocalipsi...). Ja ens hem referit a Papies, que ens dóna informació sobre 
Pere, Marc, Mateu i Joan. D’aquest últim tenim un fragment a l’obra d’Ireneu, deixeble de Policarp, 
que ens diu: «Essent jo (Ireneu) nen, vaig conviure amb Policarp a l’Àsia Menor... Aquest explicava 
com havia conviscut amb Joan i amb els qui havien vist el Senyor. Deia que recordava molt bé les 
seves paraules i explicava el que els havia sentit dir, referent al Senyor, als seus miracles i les seves 
ensenyances. Havia rebut totes aquestes coses dels qui havien estat testimonis oculars del Verb de la 
vida, i Policarp ho explicava tot en consonància amb les Escriptures... Ell havia rebut dels apòstols la 
veritat única, idèntica a la transmesa en la tradició de l’Església».

L’última frase sintetitza el gran valor i interès que els cristians professaven per la Sagrada Escriptura 
(Antic i Nou Testament), i també per la Tradició, idèntica a les Escriptures. Per a nosaltres, cristians 
del segle XXI, produeix una grandíssima satisfacció observar que les Escriptures d’aquells homes i 
dones dels primers segles del cristianisme, són les mateixes en les que nosaltres volem aprofundir 
per pouar l’aigua viva que és la Paraula de Déu. La mateixa fe, els mateixos sentiments i les mateixes 
Escriptures. Déu ens ha parlat! Estem d’enhorabona! Llegim les Escriptures! Com ho feien els 
cristians dels primers segles! Seguim i estimem Jesucrist, el Logos diví! La fe dels primers cristians és 
la nostra (la dels cristians del segle XXI)!



Sant Pere imposa les mans a Esteve per fer-lo diaca. Tapís de finals del segle XV. Museu de Cluny.
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22
Els cristians preguen i reben els sagraments

• El Paresnotre
• Pregar de genolls
• Pregar a tot arreu i en tot moment. Diumenge. Statio
• El sacrifici de Jesucrist
• Les eucaristies i els àgapes cristians
• L’anàfora
• “Feu això que és el meu memorial”
• El pa i el vi eucarístics
• Pa àzim i dues espècies
• Càntics i vestits litúrgics
• Dia del Senyor. Festes cristianes
• La Pasqua
• Culte als màrtirs
• Oració oficial
• Dejuni i almoina
• Baptisme i els seus efectes
• Sermons d’Hipòlit i d’Orígenes sobre el baptisme
• El baptisme dels infants i el ministre del sagrament
• El catecumenat
• La confirmació
• Baptisme dels heretges
• El perdó dels pecats
• El matrimoni cristià
• La fi del matrimoni. No a l’avortament
• Unció dels malalts
• Orde sagrat
• Els cristians també eren dèbils, però esperaven la vida eterna
• Els ascetes i les verges
• Constitució de bisbes i arquebisbes (esquema)

Els cristians pregaven. L’oració és per a ells un manament del Senyor. Sobre aquesta pràctica hi ha 
molts testimonis. Recordem la carta de Plini el Jove a l’emperador (Trajà), en la qual diu que havent 
agafat per la força dues ministres o diaconesses de l’Església de Bitínia, després de diversos turments, 
aquestes li explicaren què feien els cristians quan es reunien durant l’albada de cada diumenge; 
commemoraven la resurrecció del Senyor Jesucrist. En aquestes reunions s’entonaven himnes, 
alternant dos grups entre els cristians assistents, dirigits al mateix Jesucrist com a Déu i salvador.
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El Parenostre

En els primers anys de l’Església no es van produir canvis en la manera externa de pregar dels 
jueus des de temps de Jesucrist. Tanmateix, a causa de la resurrecció de Jesús espontàniament i 
consegüents al mandat del Senyor s’introdueix la pregària a Jesucrist com a vertader Déu i home, 
recordant i celebrant la seva mort i resurrecció. Alhora, s’afegeix com a pregària dels cristians l’oració 
del Parenostre que Jesucrist ensenyà. Ho demostren les referències en els testimonis documentals 
que hem estudiat. Per exemple, Orígenes explica en un llibre el Parenostre o oració oficial del cristià.

Pregar de genolls

Tertul·lià explica alguns detalls de l’oració dels cristians primitius: «Quant a pregar de genolls 
a terra, hi ha varietat en l’oració per part d’alguns —no gaires, tanmateix— que no s’agenollen en 
dissabte (durant l’eucaristia), divergència que es nota sobretot d’una església a l’altra. El Senyor els 
donarà la seva gràcia a fi que deixin aquest costum o el practiquin sense escàndol dels germans. Pel que 
nosaltres hem après, no hem d’agenollar-nos els diumenges, i fins i tot hem d’evitar qualsevol treball, 
ajornant els negocis i afers... Solament ens abstindrem d’agenollar-nos durant el temps Pasqual... Per 
altra banda, un dia qualsevol, qui deixarà d’agenollar-se davant de Déu, almenys en la primera oració 
amb què comença la jornada? Els dies d’Statio i de dejuni cap oració no s’ha d’adreçar a Déu sense 
agenollar-se; cal fer signes d’humilitat... Quant al temps d’oració no hi ha res prescrit, llevat que cal 
pregar en tot lloc i tot moment... Tanmateix, cal que es marquin els moments d’oracions del dia: tertia, 
sexta i nona, i els que trobem com a més acostumats a les Escriptures».

Pregar en tot lloc i moment. Diumenge. Statio

Així, doncs, els dies més adequats per a l’oració dels cristians són el dissabte nit i el diumenge, 
malgrat que cal pregar en tot lloc i tot moment. En temps de Tertul·lià (160-240) l’oració dels cristians 
s’hauria independitzat totalment de la pràctica de l’oració dels seguidors del judaisme. Fins i tot 
ja es comença a parlar d’alguns recintes apropiats per aquesta activitat que no eren exclusivament 
l’eucaristia, i es parla de les oracions durant tres moments que representen fites del dia: tertia, sexta i 
nona. També ens diu que hi ha dies de dejuni i penitència en els quals es feia l’Statio. Per últim, hi ha el 
temps pasqual, que cal celebrar amb tota solemnitat i alegria, i en el qual l’oració no es farà de genolls.

El sacrifici de Jesucrist

També observem que es sublima l’oració i no es volen continuar els sacrificis de l’Antic Testament. 
Ireneu afirma: «Déu no vol sacrificis ni holocausts; el que vol és fe, obediència i justícia que salvin els 
homes». «L’únic sacrifici agradable a Déu és el de Jesucrist».

Orígenes fa la comparació entre el sacrifici d’Abraham i el de Jesucrist. Diu: «Llavors Abraham 
alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes a una bardissa. Abans he dit que Isaac era figura de 
Crist, però aquest moltó també em sembla figura de Crist. Considerem atentament com Isaac, que no 
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fou degollat, i el moltó, que ho fou, són figura —cadascun de diferent manera— de Crist.
»Crist és la Paraula de Déu però la Paraula es va fer carn, va patir i sofrí la mort en la carn».

Les eucaristies i els àgapes dels cristians

Ja hem esmentat anteriorment —en l’apartat intitulat Què fan els cristians?, tema 19— un fragment 
de Tertul·lià en el qual explica en què consisteixen les reunions —eucaristies i àgapes— dels cristians 
primitius. Efectivament són molt freqüents els testimonis segons els quals els cristians es reunien per 
celebrar l’Eucaristia. També el gran màrtir sant Justí ens explica què fan els cristians en reunir-se 
per a celebrar-la. Ens diu que primer reciten unes oracions, i segueixen les següents parts: lectura 
de la Sagrada Escriptura; homilia del bisbe o president de l’Assemblea; oració en comú per a tots 
els homes; presentació de les ofrenes: pa i vi mesclat amb aigua; consagració mitjançant les paraules 
de Jesucrist, a les que els assistents responien “amén” en senyal d’adhesió; comunió del president de 
l’assemblea i distribució de la mateixa per part dels diaques a tots els assistents.

L’anàfora

Si són admirables aquests trets fonamentals de la celebració de l’Eucaristia en el segle II, ho és 
encara més el testimoni de sant Hipòlit romà (antipapa 217-235) que va tenir l’encert de fer-nos 
arribar les mateixes pregàries de l’anomenada anàfora (o part central de la Santa Missa). Diu així:

«Els diaques li presenten l’ofrena i ell, el bisbe, imposant les mans sobre aquesta, davant de tot el 
col·legi de sacerdots, diu la següent oració:

“El Senyor sigui amb vosaltres”. Contesten tots: “I amb teu Esperit”
“Amunt els cors”. “Els tenim posats en el Senyor”
“Donem gràcies al Senyor”. “És digne i just”
»El bisbe continua:
“Jesucrist, a qui heu enviat en aquests darrers temps com a Salvador, Redemptor i Missatger de 

la vostra voluntat; Ell que és el vostre Verb inseparable, a través del qual heu creat tot, i en el que 
reposeu les vostres complaences; Ell, a qui heu enviat del cel al si d’una verge i que havent estat 
concebut, s’ha encarnat i s’ha manifestat com el vostre Fill, nascut de l’Esperit Sant i de la Verge; 
Ell, que ha acomplert la vostra voluntat i que per adquirir-vos un poble sant, ha extès els seus braços 
mentre sofria per a alliberar dels sofriments a tots els qui creuen en vós”.

“Mentre voluntàriament es lliurava al sofriment, per a destruir la mort i trencar les cadenes del 
diable, per dominar l’infern, il·luminar els justos, establir el Testament, i manifestar la seva resurrecció, 
havent pres pa i donant gràcies, digué: preneu i mengeu, aquest és el meu cos, trossejat per vosaltres. 
Igualment, prengué el calze dient: aquesta és la meva sang, vessada per vosaltres. Quan feu això, feu-
ho en memòria meva”.

“Recordant, doncs, la seva mort i resurrecció, us oferim el pa i el vi, donant-vos gràcies per haver-
nos jutjat dignes d’ésser a la vostra presència i de servir-vos. I us demanem que envieu el vostre Esperit 
Sant sobre aquesta ofrena de la Santa Església. Congregueu a tots els sants que la reben, i concediu-
los emplenar-se de l’Esperit Sant per enfortir la seva fe en la veritat, a fi que us alabin i glorifiquin pel 
vostre Fill Jesucrist, per qui teniu la glòria i l’honor. Glòria al Pare i al Fill, amb l’Esperit Sant, en la 
vostra Santa Església, ara i pels segles dels segles. Amén”».

ELS CRISTIANS PREGUEN I REBEN ELS SAGRAMENTS
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“Feu això que és el meu memorial”

Sant Justí afirma: «Aquest àpat s’anomena entre nosaltres eucaristia i a ningú li és lícit de participar-
hi si no creu com a vertaders els ensenyaments (cristians) i si no s’ha rentat en el bany del perdó dels 
pecats i de la regeneració, vivint d’acord amb el que Crist ens ensenya. Perquè això no ho prenem com 
a pa comú ni com a beguda ordinària, sinó perquè Nostre Salvador Jesucrist encarnat per virtut del 
Verb de Déu, tingué carn i sang per a la nostra salvació. Així se’ns ha ensenyat que en virtut de l’oració 
del Verb que procedeix de Déu, l’aliment sobre el qual fou pronunciada l’acció de gràcies (eucaristia) 
és el cos i la sang d’aquell Jesús encarnat. I en efecte, els apòstols en els records que escriviren, que 
s’anomenen Evangelis, ens transmeten que així els fou encomanat; quan Jesús prengué el pa, donà 
gràcies i digué “feu això que és el meu memorial”».

També podríem presentar les referències a l’Eucaristia d’Ignasi d’Antioquia. Aquest sant ens diu 
que se celebra en un altar i en un calze, o que tant l’altar com el calze són un, així ho és Jesucrist. 
“També l’Eucaristia és comú al mateix Jesucrist, i cal celebrar-la sota l’obediència i autoritat del 
bisbe”. Riquíssimes són les referències de Cebrià a l’Eucaristia (tema 15).

El pa i el vi eucarístics

Respecte a la celebració de l’Eucaristia, Cebrià fa unes advertències ben concretes, gràcies a 
les quals ens exposa la creença dels cristians a l’Eucaristia. Diu: «Alguns, per ignorància o per 
inadvertència, en consagrar el calze del Senyor i administrar-lo al poble, no fan el que Jesucrist 
Senyor i Déu nostre, autor i mestre d’aquest sacrifici, féu i ens ensenyà a fer... En oferir el calze ha 
de guardar-se la tradició del Senyor... El calze s’ofereix en la seva commemoració amb una barreja 
de vi i aigua. No pot creure’s que està en el calze la sang de Crist amb la qual hem estat redimits i 
vivificats, si no hi ha en el calze el vi pel que es manifesta la sang de Crist. Cal oferir pa i vi». No es 
pot celebrar sols amb aigua.

L’Eucaristia, doncs, com ja hem comprovat, és un fet obvi en el relat històric i evidentment se 
celebrava ja en els primers temps del cristianisme. En època dels apòstols se celebrava per la tarda 
amb un menjar de germanor (àgape) en record del darrer sopar del Senyor. Però ja sant Pau hagué de 
corregir alguns abusos en aquests àgapes (1Cor 9, 20).

Pa àzim i dues espècies

En prohibir l’emperador Trajà les “hetèries” (reunions nocturnes), els cristians celebraren 
l’Eucaristia pel matí, separant-la del menjar de germanor, que a poc a poc es va convertir en una 
espècie d’ajut de beneficència per als pobres. Els àgapes pròpiament dits anaren desapareixent 
definitivament durant el segle IV.

L’Eucaristia es podia celebrar amb pa àzim o fermentat. Els fidels rebien la comunió amb els dos 
tipus de matèries: pa i vi. Als nens infants —àdhuc de pocs dies— se’ls podia donar algunes gotes 
de vi consagrat. Quan l’Eucaristia era portada als malalts i/o a llurs cases, només se’ls lliurava el pa 
consagrat. El pa eucarístic, com és obvi, el rebien a la mà. El dejuni eucarístic (hores abans de rebre 
la comunió) ja ve esmentat per Tertul·lià.
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Referent a l’Eucaristia, existia la denominada “llei de l’arcà”. Les notícies de què els cristians 
menjaven la carn i bevien la sang eren mal interpretades pels pagans. Sembla que en l’Església primitiva, 
els ensenyaments referents a l’Eucaristia s’impartien als fidels després del baptisme. Els Pares diuen 
que els no iniciats no poden comprendre aquest gran misteri que prové del mateix Jesucrist.

Cants i vestits litúrgics

El cant fou sempre part integrant de la missa. El papa Silvestre (314-335) instituí a Roma la primera 
Schola Cantorum. Però fins Gregori Magne (590-604) no existí en l’Església romana uniformitat en el 
cant eclesiàstic (cant gregorià).

Pel que fa a vestits litúrgics, al principi els ornaments no existien. A partir del segle IV, els vestits 
emprats durant la celebració de l’Eucaristia ja s’excloïen de l’ús ordinari. Posteriorment, aquests 
vestits comuns, quan s’introduïren noves modes en el vestir dels romans, esdevingueren ornaments 
litúrgics que perduren fins els nostres temps.

Dia del Senyor. Festes cristianes

Els cristians solemnitzaren el primer dia de la setmana en memòria de la Resurrecció del Senyor: 
“Dia del Senyor”. S’abstenien de fer treballs servils (dits també manuals) i oïen missa.

L’Església acceptà, des d’un principi, les dues festes principals del judaisme, però interpretant-les 
en sentit cristià. Aquestes són el Pentecosta, vinguda de l’Esperit Sant, i Pasqua, commemoració de la 
resurrecció del Senyor.

A partir del segle II s’introduí a l’Església d’Orient la festa de l’Epifania, en la que es commemorava 
l’adoració dels mags, el baptisme de Crist i el miracle de Cannà; aquesta festa passà a l’Església 
occidental en el segle IV. La festa de la Nativitat és d’origen occidental. A Hispània se celebrava des 
de principis del segle IV la festa de l’Ascensió del Senyor.

La Pasqua

La data de la celebració de la Pasqua no era uniforme a tota l’Església. Les esglésies d’Orient la 
celebraven un dia fixat: el catorze de Nisan (Quatordecimanos). L’Església llatina —i algunes regions de 
l’Orient— la celebraven el diumenge següent a la primera lluna després de l’equinocci de primavera. 
Sant Policarp d’Esmirna havia vingut ja a Roma per tractar aquesta qüestió amb el papa Anicet (a. 
150). No arribaren a cap acord, però cadascun pogué seguir en pau amb el seu costum, disparitat que 
perdura fins els nostres dies.

L’enfrontament entre les dues celebracions sorgeix quan el papa Víctor volgué que totes les 
esglésies s’acomodessin al costum romà. Cap a l’any 190 el Papa ordenà la celebració de concilis a tota 
l’Església: Roma, Gàl·lies, Ponto, Àsia Menor, Palestina, etc. Tots coincidiren en què la Pasqua s’havia 
de celebrar el diumenge, a excepció de les esglésies d’Àsia Menor, liderades per Efes, que decidiren 
continuar amb el costum de celebrar-la el dia 14 de Nisan. El papa Víctor els comminà a uniformar el 
costum universal, sota pena d’excomunicació. La intervenció de sant Ireneu dissuadí el papa Víctor 
de prendre aquesta decisió, per considerar-la massa dràstica. No es produí el cisma.

ELS CRISTIANS PREGUEN I REBEN ELS SAGRAMENTS
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El concili d’Arles (a. 314) i el concili de Nicea (a. 325) aconseguiren definitivament que tota 
l’Església es conformés amb el costum romà. I s’encarregà a l’Església d’Alexandria l’establiment de 
la “Taula pasqual” per a cada any. Tanmateix, com és ben conegut, l’església ortodoxa actual celebra la 
Pasqua en dies diferents de la llatina.

Culte als màrtirs

A mitjan segle II es començà a formar el “Calendari dels sants”. Inicialment cada Església 
commemorava solament l’aniversari dels màrtirs propis. Posteriorment s’introduïren en el calendari 
de cada Església els màrtirs principals de la resta de la cristiandat. Cal veure el nostre estudi: Sacralia.

Oració oficial

En l’oració oficial de l’Església es distingien tres temps reconeguts oficialment per a l’oració: tercia, 
sexta, i nona. Hipòlit romà esmenta també l’oració de mitja nit: «Quan reposa tota la creació i els justos 
alaben el Creador»; i l’oració de l’hora del cant del gall: «Quan els jueus renegaren de Jesús». Cal veure 
el nostre estudi: Sacralia.

Dejuni i almoina

Referent al dejuni, la Didakhé parla d’un per al dimecres i un altre pel divendres; a Roma es dejunava 
també el dissabte. Sant Ireneu parla d’un dejuni preparatori per a la Pasqua, però el primer document 
que esmenta el dejuni de quaranta dies (quaresma) és el cànon cinquè del concili de Nicea (a. 325). El 
dejuni durava només fins a les tres.

L’almoina es considera superior a l’oració i el dejuni. Sant Cebrià, que escriví una obra sobre 
l’almoina, la considera com el mitjà per a alliberar-se de les “cadenes de la cobdícia”, com a “rescat 
dels pecats” i com a “dret al regne dels cels”.

Baptisme i els seus efectes

L’admissió a l’Església es fa pel baptisme. Els apòstols, seguint el precepte del Senyor, l’administraven 
immediatament després que els convertits fessin una professió de fe en Jesucrist. En els testimonis 
documentals que hem aportat des de Climent romà (a. 88-97) fins al concili de Nicea (325), són 
constants les referències al baptisme; com a una nova il·luminació, un perdó dels pecats i un nou 
naixement, necessari per a la resta dels sagraments i per a la integració a l’Església. 

Un dels testimonis més notables, més explícits i més primitius el trobem en Justí, màrtir del 165. Ja 
ho avançàvem al tema 10.  Sant Justí exposa com els catecúmens es preparen per rebre el baptisme. 
Primer cal manifestar la creença en Crist i la Trinitat. Es preparen amb dejunis i pregàries, demanant 
perdó pels pecats. En concret, Justí afirma: «Ara us explicaré com nosaltres [els cristians], renovats per 
Crist, ens hem consagrat a Déu... Els conduïm a un lloc on hi hagi aigua i allà són regenerats, tal com ho 
fórem nosaltres. Perquè aleshores reben el baptisme d’aigua en nom del Senyor Déu, Pare de l’univers, 
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en el de Nostre Salvador Jesucrist i en el de l’Esperit Sant. Crist va dir: “Ningú no podrà entrar al 
Regne de Déu sense haver nascut de nou”. I és ben clara la impossibilitat de que ja nascuts retornin al 
ventre de les seves mares. S’han de deslliurar dels seus pecats els qui pecaren i volen fer penitència... La 
raó d’aital cerimònia, l’hem apresa dels apòstols... Així esdevenim fills elegits i aconseguim en l’aigua 
la remissió dels pecats que haguéssim comès... Aquest lavatori és anomenat “il·luminació” perquè la 
ment dels qui aprenen aquestes coses s’il·lumina. I el qui és il·luminat, és rentat en el nom de l’Esperit 
Sant, que ja havia anunciat amb anticipació, per mitjà dels profetes, tot el referent a Jesús.

A principis del segle II Ignasi d’Antioquia, el gran màrtir, amb tota naturalitat ens parla del 
baptisme dels cristians, emprant frases indirectes que suposen un coneixement per part dels qui reben 
les cartes d’Ignasi. En elles s’exposa el contingut d’aquesta pràctica, la del sagrament del baptisme. 
Afirma: «Jesucrist, Nostre Senyor, fou concebut en el si de Maria segons el designi de Déu... Nasqué 
i fou batejat perquè així l’aigua (del baptisme) fos purificada amb la passió...». «No és lícit celebrar el 
baptisme o l’Eucaristia sense el bisbe».

Sermons d’Hipòlit i d’Orígenes sobre el baptisme

Hipòlit romà, de principis del segle III, té un sermó sobre el baptisme. Diu: «Jesús anà fins a 
on era Joan i fou batejat per ell... El qui és omnipresent, el qui està en acte a tot arreu, el qui ni 
els àngels poden entendre ni els homes veure, s’adreça vers el baptisme perquè vol... Us prego que 
poseu en tensió les vostres intel·ligències, aguditzeu-les, perquè vull córrer cap a la deu de la vida, 
contemplar la font d’on ragen els nostres remeis... Aleshores, si l’home s’ha tornat immortal (pel 
baptisme) serà àdhuc un déu. Però si es torna un déu per l’aigua i l’Esperit Sant, la regeneració del 
lavatori el transforma per després de la resurrecció d’entre els morts, en cohereus amb Crist... El qui 
davalla amb fe fins aquest lavatori de regeneració renuncia al malvat, i s’uneix a Crist; nega l’enemic 
i confessa que Crist és Déu. Es despulla de l’esclavitud i es revesteix de la filiació divina, surt del 
baptisme resplendent com el sol, refulgent amb els raigs de la justícia i, retorna fet ja fill de Déu i 
cohereu amb Crist».

Orígenes, en una homilia, fa una comparació entre el pas del Jordà i el bateig dels cristians, i 
l’explica de la seguent manera: «...No t’admiris si aquests fets (el pas del Jordà) succeïts en el poble 
d’abans, es refereixen a tu, oh cristià, que pel sagrament del baptisme has traspassat els corrents del 
Jordà... En tu (cristià) s’acompleix tot, per bé que místicament... Quan t’has agregat al nombre de 
catecúmens i has començat a obeir els preceptes de l’Església, has passat el Mar Roig, i situat en les 
estacions del desert... En la suposició que hagis arribat a la font mística del baptisme, entraràs a la terra 
promesa, en la qual t’acull Jesús, que succeeix Moisès i es converteix per a tu en guia del teu nou camí».

De tots els testimonis documentals que hem presentat, qui parla més extensament del baptisme 
és Tertul·lià. Els epígrafs en què hem dividit el llarg fragment són ja de per si mateixos significatius: 
L’aigua en la creació primera i segona; L’aigua i l’esperit; El baptisme cristià; Necessitat del baptisme; El 
baptisme dels heretges; El baptisme de sang i el ministre del baptisme (tema 14).

El baptisme dels infants i el ministre del sagrament

Fins al segle II, sembla que el baptisme —com a pauta general— era administrat als adults, malgrat 
que es troba la pràctica de batejar infants en moltes esglésies i en els ensenyaments d’Ireneu (a. 180) 
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i d’Orígenes (a. 230). En ells ens diuen que batejar els nens era de tradició apostòlica. El concili de 
Cartago (a. 250) condemna als que afirmen que cal diferir el baptisme als infants.

El baptisme podia ser administrat per qualsevol cristià, però generalment l’administrava el bisbe. 
Normalment es batejava per immersió, encara que ja trobem casos per infusió o per aspersió. Pràctica, 
aquesta última, considerada en part abusiva, però que sols es practicava quan eren una multitud els 
que es volien batejar; recordem, per exemple, el baptisme o conversió dels pobles gots.

El catecumenat

El catecumenat era el temps destinat a la preparació dels neòfits per al baptisme. Sembla ser que 
ja sant Pau s’inclinava per algun moment determinat per l’administració del baptisme (1Cor 1, 144); 
però el catecumenat no va rebre una forma fixa fins al segle III. Durava de dos a tres anys, però podia 
ser abreujat si el candidat estava suficientment preparat. Els catecúmens es dividien en dues classes: 
audientes (oients) i competentes. Els oients eren instruïts durant dos anys per un doctor o catequista, i 
llur conducta era observada i examinada pels diaques o les diaconesses. Als catecúmens se’ls exigia un 
bon comportament moral, com el que es manava als cristians. Així ho hem vist en el text d’Hipòlit. Si 
no donaven garanties de comportar-se cristianament, se’ls perllongava el catecumenat per més anys o 
àdhuc per tota la vida. Alguns romangueren voluntàriament en aquest estat de prova i de formació i 
no reberen el baptisme fins l’hora de la seva mort o fins contraure una malaltia greu, ja que deien que 
no podrien suportar la penitència si, com preveien, caiguessin en pecat.

La segona classe de catecúmens eren els competents. En aquest estament ingressaven els destinats 
a ser batejats 30 ó 40 dies abans de rebre el sagrament. Era un període de preparació immediata. El 
baptisme s’administrava amb tota solemnitat sols dues vegades l’any: les vigílies de Pasqua i Pentecosta.

Tertul·lià esmenta un padrí i una padrina que responien davant del bisbe de les intencions del 
candidat al baptisme.

Si catecumen sofria martiri, la seva mort ja era un baptisme, anomenat “baptisme de sang”.

La confirmació

Aquest sagrament s’administrava tot seguit al del baptisme. En l’Església llatina, únicament el 
bisbe el podia (i el pot) administrar; però en l’oriental també els sacerdots ho podien fer. El ritus 
s’integrava en les uncions del baptisme. A l’església llatina, amb autorització del bisbe ordinari, el 
sacerdot avui dia pot administrar la confirmació.

Baptisme dels heretges

Quan començaren a pul·lular les heretgies, succeí sovint que els heretges batejats en llur secta 
demanaven l’admissió en l’Església catòlica. Aleshores sorgí la qüestió de la validesa del baptisme 
administrat pels heretges. Tertul·lià, a principis del segle III, negava la validesa del baptisme dels 
heretges. Alguns concilis —Cartago (a. 220), Sinnada (a. 230) i Iconi (a. 230)— decidiren que calia 
rebatejar (tornar a batejar) els heretges que demanessin de nou l’admissió en l’Església catòlica. El 
papa Esteve es veié obligat a amenaçar amb l’excomunicació (a. 254) dos bisbes, Elè de Tars i Firmilià 
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de Cesarea, per seguir el costum de rebatejar els heretges. La intervenció de Dionís Alexandrí evità 
un cisma a l’Església per aquest motiu.

Una nova disputa sorgí entre Cebrià de Cartago i el papa Esteve. Dos concilis de Cartago (anys 
255 i 256) confirmaren la pràctica africana de rebatejar els heretges. El papa Esteve no negà, i àdhuc 
defengué la validesa del baptisme administrat per un heretge si aquest s’havia administrat en nom de 
la Santíssima Trinitat. La persecució de Valerià, que s’emportà els dos protagonistes —Cebrià i Esteve 
moriren màrtirs—, evità un cisma de l’Església africana.

La pràctica (de no batejar de nou els heretges) s’anà imposant paulatinament a tota l’Església. El 
concili d’Arles (any 314) contra els donatistes silencià definitivament la qüestió a favor de la validesa 
del baptisme conferit pels heretges.

El perdó dels pecats

Les paraules de Jesús, dirigides a Pere i als apòstols, segons les quals se’ls dóna la potestat de 
perdonar tots els pecats, foren acceptades i cregudes des de l’inici de l’Església per tots els cristians. 
Recordem aquestes paraules contundents: «Rebeu l’Esperit Sant; als qui perdonàreu els pecats, 
perdonats els són, als qui els retingueu, els són retinguts». «Et donaré ―dirigint-se a sant Pere― les 
claus del regne del cel: allò que lliguis a la terra serà tingut per lligat al cel, i allò que deslliguis a la 
terra serà tingut per deslligat al cel». «Aneu per tot el món i pregoneu “l’Anunci Joiós” a tota criatura. 
El qui creurà i serà batejat es salvarà; però el qui no creurà, es condemnarà».

És obvi pels testimonis documentals que hem aportat, que un dels efectes del baptisme (d’aigua 
o de sang) és el perdó dels pecats. Però també apareix el perdó dels pecats dels que ja han rebut el 
baptisme a través d’una altra via de misericòrdia divina i eclesial (el sagrament de la reconciliació). 
En efecte l’Església els podia —i així ho feia sempre— perdonar. Junt amb aquest fet indiscutible, 
apareix la penitència que fa realitat l’eficàcia de l’esmentat perdó. D’aquí neix també un estament 
dins la comunitat cristiana anomenada el grup dels “penitents”.

El propi Climent romà (finals del segle I) proposa als que han caigut en el pecat de la desunió 
(cisma) en l’Església de Corint que practiquin la penitència i seran perdonats. Policarp, de mitjan 
segle II, afirma: «Cal que els preveres tinguin entranyes de misericòrdia i siguin compassius amb 
tothom; han de procurar portar al bon camí els extraviats».

D’aquesta època (140-155) tenim l’exemple de l’autor del llibre Pastor d’Hermes, amb un 
protagonista que està molt preocupat i té grans remordiments per no haver sabut mantenir bones 
relacions familiars amb la seva muller i els seus fills, i per no haver sabut fer bon ús dels béns que va 
perdre. Té consciència de culpabilitat. Demanava el perdó una vegada més després del baptisme ja 
rebut, amb la preocupació de què alguns —no tots— dels doctors de l’Església no acceptin un segon 
perdó. Malgrat tot, demana insistentment el perdó de l’Església. Hermes, en una visió, rep aquest 
consol: «No tinguis més rancúnia contra els teus fills, no abandonis la teva esposa. Així tindreu la 
possibilitat de purificar-vos dels vostres pecats... No et sembla que el mateix penediment és ja una 
espècie de saviesa? El pecador afirma: “Senyor, he escoltat alguns doctors (mestres) que diuen que 
no es dóna nova penitència o absolució dels pecats fora d’aquella per la qual baixen a l’aigua —del 
baptisme o baptisteri—, quan assolim el perdó dels nostres pecats anteriors”. I li contestà: “Qui ha 
rebut el perdó dels seus pecats, ja no hauria d’haver pecat de nou, sinó que caldria que visqués pur”. 
Però el Senyor té establerta una nova penitència... el Senyor té entranyes de misericòrdia i disposa 
d’aquesta penitència i d’un nou perdó».
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L’autor de la carta atribuïda impropiament a Bernabé ens parla també del perdó dels pecats. 
Tanmateix es pot referir al baptisme, encara que, en no concretar-ho, també es pot aplicar a la que 
anomena “penitència” o “nova reconciliació”. Diu: «El Senyor va lliurar la seva carn a la destrucció, 
perquè nosaltres fóssim purificats per la remissió dels pecats, que és el que se’ns concedeix per 
l’aspersió de la seva sang». 

Les paraules de Justí (mitjan segle II), es refereixen al perdó dels pecats pel baptisme, tot i que no 
s’exclou la pràctica de l’Església de perdonar tots els pecats. Diu: «De la Verge Maria nasqué aquell 
al qual hem mostrat que es refereixen tantes Escriptures, per qui Déu destrueix la serp. Els àngels i 
homes que a ella (serp) s’assemblen, els lliura de la mort (espiritual). Però als qui es penedeixen de 
les males obres i creuen en Ell obtenen el perdó. Als pecadors se’ls ensenya a demanar, per mitjà de 
dejunis i de pregàries, perdó a Déu pels pecats que han comès». 

A principis del segle III observem que la discussió sobre si calia perdonar tots els pecats o si se 
n’havien d’excloure alguns, com el d’apostasia, es féu molt viva en les comunitats cristianes. Tertul·lià, 
entre els anys 197 i 217, escriu les trenta-una obres que constitueixen el seu corpus literari. Òbviament 
es manifesta molt rigorós, i segons el seu criteri no s’ha de donar el perdó segon —després del 
baptisme—, especialment quan s’hagin comès uns pecats molt greus. En el resum de fragments que 
hem presentat, Tertul·lià concreta què és la penitència i parla de la necessitat de la penitència; afirma 
“qui ha rebut la penitència no ha de recaure; la penitència és per una sola vegada”. Evidentment, 
l’Església —tan misericordiosa— reaccionà en contra de les teories de Tertul·lià, tal com es veu en 
la situació dels lapsi i apòstates, després de la persecució de Deci (a. 250). Cebrià, en els seus escrits 
i concilis fixà clarament la doctrina sobre el perdó dels pecats. Sant Pacià seguí aquesta mateixa 
doctrina, benigna, essent bisbe de Barcelona, al segle IV (Vegi’s el nostre estudi Barcelona i Ègara-
Terrassa...,Terrassa-Barcelona 2004, pàgs. 56-68).

El matrimoni cristià

El matrimoni cristià, amb els seus tres elements (consentiment, benedicció i imposició d’un vel a 
la núvia), sembla que es pot deduir que es celebrava en presència del bisbe, com es pot veure en la 
capella velata o “orant” de les catacumbes romanes de Priscil·la dels segles II i III. Vegi’s també el 
nostre estudi Sacralia. Tanmateix, com s’exposa en el nostre estudi, hi ha una interessant evolució que 
va del matrimoni romà fins el tridentí. En bona teologia catòlica, cal admetre que el sagrament del 
matrimoni fou instituït per Jesucrist.

Les segones núpcies en algunes comunitats no eren permeses. Es veia també amb mals ulls el 
matrimoni en el qual alguna de les parts fos pagana. 

El divorci era quasi totalment vetat a l’Església d’occident. A orient, en canvi, es podia donar sols 
en alguns casos concrets i especials.

“Els cristians es casen com tothom, però hi ha normes establertes per nosaltres”
Tanmateix, simultàniament es complien els requisits civils del matrimoni romà, almenys en els 

primers segles. Així ens diu la Carta a Diognet (segle II): «Els cristians viuen en ciutats gregues o 
bàrbares, segons la sort que ha correspost a cadascú, i s’adapten al vestit, al menjar, als hàbits i als 
costums de cada país... Es casen com tothom, com tothom engendren fills, però no exposen els nascuts. 
La taula els és comuna, però no el llit». 

L’any 177 Atenàgores d’Atenes escriu una Súplica a favor dels cristians dirigida a l’emperador Marc 
Aureli. En ella diu: «Cadascun de nosaltres tenim una esposa, la qual prenem seguint les normes 
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establertes per nosaltres i amb vista a la procreació com a mesura del designi; tot i que en podríeu 
trobar també molts entre nosaltres (cristians), homes i dones, que arriben a la vellesa cèlibes, amb 
l’esperança d’una relació més profunda amb Déu». Posteriorment, Atenàgores fa un elogi als cèlibes 
i s’oposa al divorci.

La fi del matrimoni. No a l’avortament

Climent d’Alexandria, a finals del segle II o principis del III, escriu sobre el matrimoni cristià, la 
virginitat i la igualtat entre home i dona. Diu: «Només per als casats pot entrar en consideració veure 
el temps oportú de la mútua entrega. El fi més immediat del matrimoni és el de procrear fills, però 
el fi més ple és el de procrear bons fills... En el matrimoni l’home i la dona resulten ser imatges de 
Déu, ja que ells mateixos contribueixen a la creació de l’home... El matrimoni és el desig de procrear 
fills, no una desordenada efusió de semen, contrària a la llei de la raó. La nostra vida estarà tota ella 
d’acord amb la raó si no matem amb perversos artificis el que la Providència divina ha establert pel 
llinatge humà. Perquè hi ha qui oculta la fornicació utilitzant drogues abortives que porten a la mort 
definitiva, essent així causa de la destrucció no només del fetus, sinó també de l’amor del gènere 
humà». Acaba Climent d’Alexandria fent un gran elogi a la virginitat i a la igualtat entre home i 
dona. 

Hom observa, en llegir aquests fragments, que encara que se’ns diu que els cristians es casen 
“seguint unes normes internes de l’Església”, externament compleixen les normatives legals dels 
romans. També s’insisteix en el fi primari del matrimoni, però s’incideix en la contribució a la 
creació divina, essent la parella matrimonial imatge i col·laboradora de la creació divina de Déu. El 
matrimoni no és sols una mera funció biològica; “cal procrear bons fills, amb amor al gènere humà. 
El cristià no accepta l’avortament ni els anticonceptius”.

Unció dels malalts

La unció dels malalts, denominada també abans del Concili Vaticà II “extremunció”, és el 
sagrament instituït per Jesucrist per alleugerir espiritualment i corporalment les dolences dels fidels 
greument malalts o ancians. La base en l’escriptura rau en un fragment de la carta de sant Jaume: «Si 
algú d’entre vosaltres es posa malalt, que convoqui els preveres de l’Església perquè preguin sobre 
ell i l’ungeixin amb oli en el nom del Senyor...». En la Didakhé trobem indicacions d’aquest costum 
(sagrament) d’ungir els malalts; així mateix en Ireneu, Hipòlit romà i Tertul·lià. Vegi’s Sacralia en el 
terme “Unció dels malalts o extremunció”. 

Orde sagrat

Dels testimonis històrics d’escriptors eclesiàstics i sants pares de l’Església que van de l’any 88 al 
255, es pot extreure l’existència del sagrament de l’Orde sagrat que inclou l’episcopat, presbiterat 
i diaconat. Tots ells han estat suficientment estudiats en els temes anteriors en parlar dels bisbes, 
preveres i diaques, i en el nostre estudi Sacralia.
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Els cristians també eren dèbils però esperaven la vida eterna

Els cristians, doncs, no es distingien dels altres ciutadans en la majoria dels costums, a no ser per 
una gran espiritualitat i una serena alegria. Però no convé deixar-se arrossegar pel romanticisme, que 
veu un sant a cada cantonada de l’Església primitiva. Els cristians d’aleshores eren dones i homes 
dèbils, potser com els d’avui dia (segle XXI). La història de la Penitència i les defeccions d’alguns 
cristians durant les persecucions ho demostren. Però sí que hi ha una cosa clara: el cristianisme donava 
serenitat i alegria, i aquesta última —com hem vist— era una exigència del ser cristià, perquè eren 
conscients de la presència de Jesús i de què els esperava la vida eterna. Precisament la doctrina sobre 
l’escatologia de l’Església primitiva era ben clara en aquest punt: els cristians esperaven el premi de 
llur perseverança en la fe i en la misericòrdia infinita. Així ho veiem en diversos fragments de Justí i 
d’Ireneu. Climent Romà exposa en què consisteix la vida eterna. Veure Déu. I l’autor de la carta del 
Pseudo-Bernabé espera la vida eterna. Així com Teòfil d’Antioquia afirma que ja podem veure Déu, 
aquí a la terra: «Déu és vist pels qui poden veure’l; només els cal tenir oberts els ulls de l’esperit. La 
pràctica totalitat dels humans tenen els ulls entelats i no poden veure la llum del sol; ara, del fet que 
els cecs no s’hi vegin no se segueix que la llum del sol no brilli. Així els cecs espirituals s’han d’acusar 
a ells mateixos i han d’inculpar llurs propis ulls... L’home tacat pel pecat no pot, de cap manera, 
contemplar Déu... I quan ja siguis immortal veuràs l’Immortal per antonomàsia, perquè ja abans 
havies cregut en ell».

Els ascetes i les verges

D’entre la massa comuna dels cristians sobresortia, a cada comunitat cristiana, un grup d’homes i 
dones que aspiraven a la perfecció de la vida cristiana. Eren els ascetes i les verges.

Els ascetes feien vot de castedat perfecta; molts distribuïen llurs béns als pobres. Generalment 
romanien amb llurs famílies, però, de vegades, es reunien en comunitats i no duien un vestit especial. 
Alguns es retiraren al desert per viure en soledat. El més cèlebre d’aquests eremites fou sant Pau de 
Tebes. Aquest sant —elogiat per sant Jeroni— el trobem practicant l’eremitisme en la regió de la 
Tebaida, a prop del Nil, vers l’any 228. És el primer eremita cristià. Morí el 342. Sant Antoni Abad 
—del qual en parlarem posteriorment— és també del segle IV. D’ell sabem que nasqué a Egipte 
vers l’any 250. Morts els seus pares, distribuí els seus béns entre els pobres i es ratirà a la solitud, on 
començà a menar un vida de penitència. Va tenir molts deixebles i patí per l’església, animant els 
confessors en la persecució de Dioclecià. Ajudà sant Atanasi contra els arrians. Morí l’any 356, setze 
anys després de sant Pau de Tebes. 

Una vida semblant duien les denominades “verges”. Estaven sota la vigilància d’un membre del 
clergat. Això donà ocasió a alguns abusos. La institució de les virgines subintroductae fou prohibida 
per diversos concilis des del segle III. Els ascetes i les verges són la base de la vida monàstica posterior 
com estudiarem.
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La donació de Constantí. Roma, església dels quatre sants coronats.
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Per fi la tolerància!

• L’emperador Constantí
• Edicte de Milà
• El catecumen Constantí
• La conversió de Constantí
• L’emperador Constanci
• Julià l’apòstata
• Els emperadors i l’arrianisme
• La concòrdia entre arrians i catòlics
• El pas de la religió pagana a la cristiana. Lleis a favor dels cristians
• L’emperador i l’Església
• El cristianisme com a religió de l’Estat?
• La sort dels setanta temples pagans de Roma
• Conversions en massa. Roma ja era cristiana
• L’emperador no té cap poder sobre el ministeri de les coses sagrades

L’emperador Constantí

L’enorme desgràcia, la calúmnia constant i el vessament de sang —150.000 víctimes— finalitzaren 
amb el bon encert del qui fou un gran home: l’emperador Constantí. Els cristians podrien, ara, existir!

Parlar de l’emperador Constantí —per a molts historiadors— és l’equivalent a exposar l’inici 
de la llibertat de l’Església i el domini de l’àrea civil i política sobre l’eclesiàstica. Malgrat tot, cal 
matisar aquests dos conceptes. No fou Constantí el que inaugurà el que posteriorment s’anomenà 
“constantinisme”, o sigui la subjecció a l’Imperi del papat i dels bisbes. Certament que la tendència 
constantiniana començà amb el successor de Constantí, és a dir, en l’imperi de Constanci. També cal 
matisar el significat de l’edicte de Milà de l’any 313, atribuït a Constantí. Aquest és un dels documents 
més enigmàtics de la història de l’Església. Nosaltres opinem que no fou ni edicte, ni de Milà, ni del 
313, ni fou Constantí el primer emperador que donà llibertat als cristians, tanmateix fou un personatge 
molt important i cabdal per la història de l’església.

Flavi Valeri Constantí —aquests eren els seus noms—, fill de Constanci Clor i de santa Helena, 
va néixer entre els anys 280-285 a Nis (actual Sèrvia). Educat a la cort de Dioclecià, a Nicodèmia, 
acompanyà després el seu pare a Britània, on a la mort d’aquest (306) fou proclamat august. Reconegut 
només per Galeri (emperador) com a cèsar, emprengué una sèrie de campanyes victorioses —aliat 
amb l’emperador Maximià— a través d’Hispània i de les Gàl·lies. Aliat després a l’august Licini 
(emperador), avançà per Itàlia contra Maxenci, el qual pretenia ser emperador i fou vençut a les portes 
de Roma en la batalla del Pont Milvi (312) per Constantí. Així aquest dominà l’Occident romà. Calia, 
però, pactar amb l’emperador d’Orient, Licini. Ho féu a Milà l’any 313. En aquest marc històric hem 
de situar el famós “edicte de Milà” del mateix any.
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Edicte de Milà

El text de l’anomenat edicte de Milà el trobem en l’obra de Lactanci De malis persecutorum, i 
també en la història eclesiàstica d’Eusebi de Cesarea. Molts autors han estudiat l’esmentat edicte. 
Entre aquests cal destacar Seek, Stein, Wittig, Shnyder, Batiffol, Moreau, Vogt... El text està dividit 
en dues parts: en la primera s’anuncia que s’accepta el principi de llibertat i tolerància que cal aplicar 
als cristians. En la segona part es diu que els llocs de culte i béns immobles confiscats en la darrera 
persecució seran restituïts a l’Església. Inclús aquells que actualment estan en mans de particulars. 
Tots ells es tornaran al Corpus Christianorum. 

La importància d’aquesta llei o edicte rau en el fet que s’aplica el principi de llibertat als cristians. 
També en ell es considera l’Església com un corpus subjecte de drets. Però no s’ha d’exagerar, ja que 
aquest document no vol dir que la religió cristiana sigui la de l’Estat. La problemàtica de l’esmentat 
document és molt àmplia i planteja grans interrogants: Fou Constantí el seu autor? Hi intervingué 
també Licini? Fou promulgat a Milà el 313? Què fou? Una simple carta o un edicte?

Heus aquí diverses conclusions a les que arriben els estudiosos: 
1/ Seek afirma que el que ens ha arribat no és ni un edicte ni un pacte, ni és de Milà. Conseqüentment, 

no es va concedir res a Milà. 
2/ Stein i Palenque afirmen que hi va haver un pacte a Milà. El text que ens ha arribat és una 

circular imperial però no un edicte. 
3/ Wittig afirma que és un rescripte, no un edicte. No es va fer a Milà sinó en successives etapes i 

en diversos llocs. 
4/ Shnyder distingeix entre els dos textos: el d’Eusebi és una carta de Constantí i el de Lactanci 

una carta de Licini. Hi va haver —continua— un pacte entre ambdós emperadors i ens n’ha quedat 
constància a les esmentades cartes. 

5/ Batiffol no dóna cap crèdit al testimoni d’Eusebi, però sí al de Lactanci, segons el qual es donà 
un pacte. 

6/ Moreau afirma que hi ha dues redaccions textuals d’una sola constitució, o sigui, la de Licini. 
7/ Vogt afirma que el text de Lactanci correspon a una carta explicativa de la reunió de Milà, i el 

d’Eusebi es refereix a la llei perfectíssima de Constantí. Són, per tant, fets històrics diversos. Segons 
Vogt, a Milà ambdós emperadors tractaren la manera d’actuar envers els cristians. Així doncs, el text 
de Lactanci és una simple comunicació de Licini al procurador i el d’Eusebi és el vertader document 
de llibertat religiosa favorable als cristians.

En l’actualitat la majoria d’historiadors afirmen que els textos d’Eusebi i de Lactanci no són un 
edicte, sinó sols una carta que Licini va escriure dirigida al president de Bitínia l’any 313. Concretament 
en el mes de febrer d’aquest any, Licini va anar a Milà per casar-se amb Constança, germana de 
Constantí. Allà tractaren diversos assumptes d’estat i, com hem dit, allà pactaren la distribució de 
l’Imperi. Entre els temes exposats, hi havia la llibertat que calia concedir als cristians. Probablement 
no es va promulgar cap edicte a Milà tal i com s’entén popularment, ja que Constantí havia concedit 
anteriorment amplíssimes llibertats als cristians, com per exemple una “llei perfectíssima” que ens 
relata Eusebi. Sabem que, abans de febrer del 313, Constantí va escriure a Anulí d’Àfrica (Cartago) 
perquè als cristians se’ls hi restituïssin els béns confiscats, s’eximís als clergues de l’exèrcit i es donessin 
diners a l’Església. Per tant, bé es pot considerar Constantí com el gran protagonista de la concessió 
de llibertat a l’Església.
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El catecumen Constantí

Malgrat tot, la personalitat de Constantí encara és força enigmàtica per a nosaltres, i àdhuc 
seriosament problemàtica. Ell no rebé el baptisme fins a la fi de la seva vida, en el mateix llit de mort. 
Era, podríem dir, un catecumen per vitam. De les seves conviccions cristianes, però, no en podem 
dubtar, especialment després de l’any 313. Tot i que manifestà una i altra vegada la seva adhesió a 
l’Església, al Papa i als bisbes, l’autèntic cristianisme semblava que no aconseguia arrelar-se en la seva 
ànima. Hi ha moments al llarg de la seva vida en què es manifesta realment cruel: féu ajusticiar molts 
dels seus adversaris polítics, entre els quals cal fer esmen del seu cunyat Licini, del seu propi fill Crisp, i 
de la seva muller Fausta, filla de Maximià. La seva personalitat, tanmateix, impressionà tant a cristians 
com a pagans. Tothom s’hi desfà en elogis. El gran historiador Eusebi de Cesarea el considera com el 
màxim entre els emperadors i notabilíssim benefactor de l’Església. L’admiració, doncs, era sincera, no 
obstant cal observar que molts dels èxits polítics de Constantí els deu a Dioclecià, el gran organitzador 
de l’Imperi. Però Constantí convertí la figura de l’emperador en una monarquia no tan dependent dels 
capricis de l’exèrcit. És a dir, gràcies a Constantí es passà d’un règim dictatorial militar al monàrquic, 
semblant al de Carlemany i els Otons a l’Edat Mitjana. La fundació de la nova capital de l’Imperi, 
Constantinoble, fou, com avui es podria dir, un esdeveniment geopolític de primera magnitud.

Actes graduals a favor dels cristians

Exposem amb més detall l’evolució que es produeix en Constantí pel que fa a la seva relació amb 
els  cristians. Quan l’any 313 es troba amb el seu homòleg emperador Licini, coincideix amb aquest 
en que havia de donar-los llibertat. El seu pare ja estava ben disposat vers aquests súbdits de l’Imperi. 
Sovintegen en aquest període molts textos que testifiquen la benevolència i bones disposicions 
imperials. Així, des del 313, les esglésies se’n beneficiaran amb privilegis i diners. També l’església 
gaudirà de diversos privilegis fiscals, i el 315 apareixen en les monedes de l’imperi símbols cristians 
que acabaran per eclipsar totalment els símbols pagans. Els bisbes guanyaran prestigi; llur autoritat 
és reconeguda per les mateixes autoritats civils. Des del 318, els litigants poden apel·lar el tribunal 
del bisbe. La sentència episcopal té quasi la mateixa força legal que la dels magistrats municipals. 
El diumenge és declarat dia festiu, des de l’any 320. No és gens estrany que els escriptors cristians 
utilitzin frases elogioses, com ho feia Eusebi de Cesarea, lloant l’emperador com “el beneït de Déu” 
i benefactor de l’Església.

L’aliança pactada amb Licini l’any 313, en la qual es repartiren l’Imperi, no podia durar massa, ja 
que Constantí era ben conscient que la gent, i per suposat els cristians, el volien a ell. La mort de Licini 
(323) en la batalla amb Constantí, és aclamada com a victòria definitiva del cristianisme. Perquè Licini 
mai havia manifestat cap afecte envers els cristians, tot al contrari, volia iniciar de nou les persecucions.

La conversió de Constantí

És cert que Constantí es convertí —tot i que no es batejà— al cristianisme cap a l’any 322. Les 
interpretacions de quan donà el pas definitiu són molt variades, i donaran peu a l’aparició de llegendes. 
Per a uns, Crist en persona li va anunciar la victòria al Pont Milvi. Per a d’altres, una creu va aparèixer 
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en el cel amb la inscripció “guanyaràs”. Àdhuc el bon record féu que Constantí fos canonitzat en 
l’Església d’Orient, sense mirar els grans defectes que tingué.

La conversió de Constantí sembla que fou progressiva, possiblement guiada pel seu conseller 
Osi, bisbe de Còrdova. És ben cert que quan Constantí estava enfrontat a Licini, ja era cristià. Però 
ens podem preguntar per què no demanà el baptisme. En aquell temps, era habitual evitar aquest 
sagrament fins a l’últim moment de la vida, especialment en les persones que degut a funcions 
oficials havien de fer actes incompatibles amb el cristianisme, com per exemple la idolatria en vessar 
sang sobre els altars. A més a més, si Constantí s’hagués batejat, hauria d’haver renunciat a les seves 
prerrogatives religioses paganes i abandonar les funcions de pontífex màxim de la religió romana, 
abandó impensable políticament.

Insistim que Constantí fou un gran polític. Els seus èxits, però, no provenen exclusivament del fet 
d’haver donat la llibertat als cristians. Aquests, als inicis del segle IV, eren encara una minoria. El 
seu èxit es fonamenta en el principi del respecte a les persones que integren el seu imperi: aconseguí 
donar una nova esperança a tots, assolint la “pau constantiniana”. Aquest fou el seu gran encert, i la 
seva relació amb els cristians fou sols un símbol de l’èxit de la seva gestió imperial.

En la història de l’Església, el nom de Constantí està vinculat a la convocatòria del concili de 
Nicea —la primera assemblea ecumènica (universal) de l’Església. D’ell en parlarem en tractar de 
les controvèrsies trinitàries. Constantí hi jugà un paper molt destacat, confirmant-se en el concili 
com a home conciliador, i a l’ensems, com l’home que honradament cercava per sobre de tot la pau 
i la unitat, àdhuc política, de l’Imperi.

Favors als cristians. L’isapostolos

Però ja abans de la convocatòria del concili de Nicea, especialment des de l’any 323, Constantí 
multiplica les mesures i actituds de gran correcció i respecte envers l’Església. Així ofereix al bisbe de 
Roma el seu palau reial del Laterà, que serà residència papal durant molts segles. Com tots els seus 
antecessors, Constantí va voler que l’arquitectura fos el testimoni perenne del seu poder. Al costat 
del Laterà, fa edificar una espaiosa basílica, la catedral de Roma. Per iniciativa pròpia i pagant ell 
personalment, va construir una basílica al puig del Vaticà, precisament on estava enterrat sant Pere, 
deixant intacte tot el contorn i per aquest motiu, aixecant uns arcs —ens atreviríem a dir— faraònics 
que actualment no es veuen per estar soterrats a la plaça de Sant Pere. Féu construir també una 
altra basílica on està enterrat sant Pau, en el camí cap a Òstia. La seva mare, l’emperadriu santa 
Helena, pelegrinà a Palestina, i ordenà a expenses de l’Estat la construcció de la basílica del Sant 
Sepulcre a Jerusalem i la de la Nativitat a Betlem. A ell cal atribuir la construcció d’una immensa 
ciutat a Constantinoble. Si bé és cert que tenia per finalitat aturar els bàrbars perses i del Danubi, 
volgué donar-li el caràcter cristià malgrat que en les festes d’inauguració, les cerimònies cristianes 
es mesclaven amb les paganes. Cal també destacar la seva iniciativa i magnificència en la construcció 
de les basíliques de Santa Sofia, Santa Irene i la romana dels Dotze Apòstols, on volgué ser enterrat. 
El sarcòfag de pòrfir que ara es pot veure en els museus vaticans havia de custodiar el que els 
contemporanis anomenaren isapostolos, igual als apòstols, o el “13è apòstol”, signe del gran respecte 
que tots els cristians li tenien.
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L’emperador Constanci

Constantí morí l’any 337 després de rebre el baptisme de mans del bisbe de Nicodèmia. El seu 
successor, Constanci, no posseïa les qualitats de líder del seu pare. Ell buscarà imposar les seves 
idees, més que conciliar els bàndols que van apareixent, a causa de l’arrianisme, entre els cristians. 
Recolzà descaradament als arrians, tot i que ell personalment no formava part de l’Església, ja 
que —igual que Constantí— rebé el baptisme en els últims moments de la seva vida. Les seves 
intervencions i ingerències en l’àmbit de l’Església provenien del mateix concepte d’emperador, 
segons el qual l’imperator era el cap de les religions romanes i el summus pontifex de totes elles. Per 
aquest motiu, Constanci afirmava ser l’episcopus episcoporum tot i ésser un simple catecumen. Però 
el que en Constantí fou una simple expressió emfàtica (“el primer dels bisbes”), en Constanci fou 
una insuportable intromissió. Certament bé es pot dir que el “constantinisme” o cesaropapisme 
(abusiva ingerència del poder civil en l’Església) sols començà en l’imperi de Constanci. I encara cal 
matisar, ja que no fou sinó a la mort del seu germà Constant, en esdevenir únic emperador, quan 
Constanci féu el joc als arrians actuant despòticament contra l’autèntica Església. Així, l’emperador 
no estalvià coaccions per obligar els partidaris de la fórmula homoousios del concili de Nicea a 
acceptar altres expressions contràries a la consubstancialitat del Fill, atemptant clarament contra la 
divinitat de Jesucrist.

El mateix papa Liberi fou forçat a deixar Roma i, sol, sense cap dels seus consellers, i sota les més 
horroroses vexacions, fou coaccionat per l’emperador a signar una fórmula, almenys equívoca, així 
com la deposició de sant Atanasi (bisbe d’Alexandria) paladí de l’ortodòxia. Aquesta debilitat papal 
fou reprovada pel mateix Atanasi, per sant Hilari de Poitiers i pel propi sant Jeroni. Malgrat tot, no 
es pot dir que el Papa caigués en l’heretgia; almenys desconeixem el text de la fórmula que signà. 
Segurament, com hem dit, era equívoca, però no negaria la divinitat de Jesucrist. 

Julià, l’apòstata

L’any 361 morí l’emperador Constanci, després de rebre el baptisme. El tron va passar al fill d’un 
germanastre anomenat Julià. Aquest havia estat educat en el cristianisme i àdhuc és possible que 
hagués rebut el baptisme. Mentre Constanci va governar, Julià es féu passar per cristià, però, un cop 
mort el seu cosí, quan havien passat quaranta vuit anys de l’edicte de Milà, Julià es declarà simplement 
“filòsof” i manifestà obertament el seu odi al cristianisme. 

Julià era un general hàbil, però un mal governant, impulsiu, fantasiós, presumptuós i possiblement 
un neuròtic. Contra els cristians promulgà edictes, no sanguinaris però que sí atemptaven contra la 
seva llibertat, com per exemple aquell que manava que els bisbes i preveres tornessin a l’imperi els 
subsidis (o ajuts) que se’ls havien atorgat en temps de Constantí. La beneficència cristiana rebé un 
fort revés. Però el més greu fou el seu intent d’estructurar comunitats religioses paganes similars a 
les dels cristians. Tots els cristians i arrians —que en aquesta època arribaren a ser quasi la meitat 
dels habitants de l’Imperi— creien que es repetirien les anteriors persecucions. Es feia especial 
esment de les tribulacions que sofriren els cristians en temps de Dioclecià i àdhuc de Deci. Malgrat 
tot, no es produí cap repressió general, ja que l’Imperi de Julià durà molt pocs anys: morí l’any 363 
lluitant contra els perses.
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Els emperadors i l’arrianisme

Cal, però, recordar que Julià fou en part providencial per a l’ortodòxia de la fe. Volia, certament, 
destruir l’Església catòlica i per això emprà un sistema, diríem, diabòlic. Molts bisbes catòlics estaven 
exiliats, i tornar-los a les seves respectives seus episcopals —pensava Julià— seria una mesura política 
gràcies a la qual els arrians i els catòlics es destruirien entre ells mateixos. Així li estalviarien tota acció 
sanguinària de persecució. Però heus aquí que aquest retorn de l’exili va portar inevitablement a la 
victòria dels catòlics. La doctrina arriana era ben poca cosa.

Els arrians pròpiament dits mai no havien estat molt nombrosos, i després de la mort de Constanci 
havien perdut el recolzament oficial. 

La gran majoria dels arrians, davant el perill d’una nova persecució, s’uniren als bisbes que els 
donaven més seguretat, o sigui, als catòlics. Deixaren de banda aquella doctrina que atemptava contra els 
fonaments del cristianisme, és a dir, la negació de la divinitat de Jesucrist. Sant Pacià era bisbe a Barcelona 
i en els seus escrits no ens diu que l’arrianisme estigués estès. La situació de la Gàl·lia era diferent.

Així, per exemple, Hilari de Poitiers, en tornar del desterrament, convocà un sínode a París en 
el qual tots els bisbes de la Gàl·lia es pronunciarien a favor de l’homousios (consubstancial al Pare). 
Tanmateix, es va permetre —pro bono pacis— el terme d’homoios (semblant al Pare en tot) indicant, 
però, que el Fill és Déu vertader com ho és el Pare.

La concòrdia entre arrians i catòlics

També, al mateix temps i per la mateixa causa —el retorn de l’exili—, a Orient un grup nombrós 
de bisbes, entre els quals cal destacar Atanasi i Eusebi de Vercelli, decidiren que sols els bisbes que 
acceptessin una fórmula plenament arriana serien excomunicats. Amb altres paraules, segons Atanasi 
i Eusebi afirmaren que calia que s’acceptés sense reserves el concili de Nicea. Es donaren també 
instruccions sobre l’ús de determinats termes tècnics teològics, especialment els termes de “persona” i 
“naturalesa”, ja que la diferent significació que es donava a aquests termes, (fos en llatí o en grec) era 
motiu d’inacabables malentesos.

Per difondre aquesta concòrdia es va encomanar als bisbes Asteri de Petra i Eusebi de Vercelli 
que expliquessin als bisbes d’Orient i d’Occident respectivament els esmentats termes teològics per 
aconseguir la definitiva concòrdia. Els esmentats bisbes foren realment eficaços en la seva tasca, de 
forma que els d’Hispània, de Macedònia, de Grècia i d’altres països s’adheriren al papa Liberi. A la 
Gàl·lia no fou necessària tal intervenció ja que Hilari de Poitiers, com ja hem dit, obtingué abans la 
signatura de tots els bisbes a favor d’una fórmula totalment ortodoxa.

Els últims reductes d’arrianisme es mantingueren a les zones frontereres de l’Imperi i allà, precisament 
gràcies al bisbe Ulfila, feren nous prosèlits entre els pobles i invasors gots. Cal, però, observar que a 
Orient l’ortodòxia es va veure vacil·lant en acceptar el metropolita Macedoni una fórmula trinitària 
que era més arriana que ortodoxa. Aquesta postura la va afavorir el nou emperador Valente, que morí 
en la batalla d’Adrianòpolis contra els gots. Gracià, el seu nebot i successor, que estava sota l’influx del 
gran bisbe de Milà sant Ambròs —com explicarem posteriorment—, nomenà corregent seu Teodosi, 
un gran polític que estava al costat de la vertadera ortodòxia.

Teodosi convocà l’any 381 un gran sínode ecumènic a Constantinoble. Hi acudiren els pensadors 
amb les ments més privilegiades de l’època: Maleci d’Antioquia, Timoteu d’Alexandria, Ciril de 
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Jerusalem, Gregori de Nazianzè, Gregori de Nisa i el seu germà Pere de Sabaste, Anfiloqui d’Iconi 
i Diodor de Tars. Les sessions foren tumultuoses, ja que, no en va, aquells bisbes portaven a les 
espatlles discussions teològiques que en altres temps els havien fet excomunicar-se mútuament. El 
mateix Gregori Nazianzè va dimitir del seu rang de metropolita de Constantinoble. Malgrat tot, el 
concili suposà la fi de l’arrianisme. Aquests heretges sols romangueren —com hem dit— fora dels 
límits de l’Imperi, entre els pobles gots o germànics. De l’arrianisme en parlarem abastament en el 
proper capítol o tema 24; aquí hem volgut presentar la política des de Constantí fins l’any 381, quan 
era emperador Teodosi.

El pas de la religió pagana a la cristiana

Des del 313 al 381 (any en què Teodosi convocà l’esmentat concili ecumènic) havien passat moltes 
coses que possiblement expliquen el canvi de religió dels romans.

Recordem que Constantí, ja l’any 324, es manifestà obertament a favor de l’Església en expressar 
la seva devoció a ella, cedint al Papa el palau del Laterà, i construint mitja dotzena de grans basíliques. 
Tot semblava indicar que l’Imperi volia fer-se seva l’Església. Tal actitud no sols es palesà en els 
monuments, sinó també en les lleis, que eren eix vertebrador dels romans. Aquestes lleis i donacions 
aniran enriquint l’Església. En primer lloc, una munió de lleis ja dictades des de l’any 324 autoritza les 
esglésies a adquirir béns. La benevolència dels rics particulars rivalitza amb la de l’emperador, i així 
s’anirà creant un vast i ric patrimoni eclesiàstic.

La mateixa legislació romana s’impregna d’influència cristiana. Tota una sèrie de textos apunta 
a la instauració d’un ordre moral molt més rigorós que abans, amb lleis que reprimeixen l’adulteri 
amb els esclaus; lleis que fan que el divorci sigui cada vegada més difícil en la societat romana; lleis 
que fan que el concubinat sigui un delicte... En altres textos es proposa protegir els esclaus contra la 
brutalitat dels seus amos, així com defensar els empresonats dels capricis i tortures de llurs guardes. 
Una llei de Constantí ordena que els presoners puguin veure tots els dies la llum del sol. Hi ha també 
lleis que tendeixen a prohibir la pràctica de l’abandó dels neonats, i àdhuc n’hi ha que volen evitar 
els maltractaments als nens i protegir a vídues i orfes. Les pròpies famílies dels esclaus es beneficien 
d’algunes disposicions legals: Constantí prohibeix que siguin separats els membres d’una família 
d’esclaus a causa de la venda dels béns de l’estat.

En el 325 una llei prohibí els espectacles de gladiadors. Malgrat el text d’aquesta llei, en ser tan 
populars aquests terribles jocs, no s’aplicà amb gaire rigor, però de mica en mica aquests jocs anaren 
a menys, i a finals del segle IV deixaren de celebrar-se.

L’emperador i l’Església

Com hem vist, Constantí i els seus successors intervenien en els assumptes interns de l’Església. 
Cal assenyalar aquesta evolució; la de passar d’ésser un perseguidor a ésser gairebé l’ànima de 
l’Església, que fa al seu protagonista comparable al Papa. Així l’any 313 veiem ja clares intervencions 
de Constantí a l’interior de l’Església de Cartago. En aquells moments aquest important bisbat (que 
presidia la gran província de bisbes amb un viu record de sant Cebrià), estava dividit degut a l’elecció 
de nou bisbe. Hi havia dos partits, i es demana la intervenció de Constantí: ell es manifestà a favor de 
Cecilià, que esdevindrà bisbe gràcies a aquest arbitratge de l’emperador. El cap del partit opositor, un 
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tal Donat, no acceptarà la intromissió de Constantí i erigirà una església apart, provocant així el cisma 
intern de Cartago denominat “donatisme” que durà més d’un segle.

Després de Constantí, els emperadors intervingueren abusivament en els afers de l’Església, 
almenys en molts casos. És ben cert que els bisbes s’oposaven als emperadors —parlem dels successors 
de Constantí— i freqüentment desencadenaren les ires imperials. Sant Atanasi, “culpable” d’haver 
defensat l’ortodòxia contra els emperadors arrians, pagà la seva “audàcia” amb molts anys d’exili. A 
principis del segle V, sant Joan Crisòstom, bisbe de Constantinoble, es va permetre alguna crítica a 
l’emperador i a l’emperadriu, i això el va fer mereixedor d’injustos descrèdits i àdhuc l’exili, on morí. 
En canvi, sant Ambròs, el bisbe de Milà (374-397) encertà en les maneres de criticar i fer-se obeir 
per la gran figura de l’emperador Teodosi. Aquest fou culpable de la matança d’uns quants milers 
de persones a Tessalònica, per la qual cosa fou excomunicat l’any 390. Com explicarem en un capítol 
proper, Teodosi, com un anyell, tornà a la comunió de l’Església havent passat una llarga temporada al 
que es denominava “grup dels penitents”; aquests es col·locaven a la porta de les esglésies com si fossin 
pobres, amb vestits de sac, demanant l’almoina d’una oració a tots els qui entraven a l’església. Aquest 
fet representa tot un símbol de les relacions entre l’Imperi i l’Església. Malgrat tot, la fortalesa de sant 
Ambròs no fou la d’altres bisbes o papes: massa sovint adulaven l’emperador anomenant-lo “piíssim”. 
De fet, l’Església s’enriqueix ràpidament, arribant a ser un gran terratinent. Li serà difícil recolzar a 
pobres i desheretats quan ella mateixa tenia grans possessions. Malgrat tot, ja que a l’Església sempre 
hi ha la inspiració i profecia divines, molts papes i bisbes intervingueren amb gran eficàcia a favor 
dels més pobres; el mateix sant Joan Crisòstom ataca durament en les seves homilies l’egoisme dels 
rics. Tanmateix, la satisfacció de ser rica i poderosa, de ser amiga dels poders polítics, serà la gran 
temptació de l’Església, present en tota la seva història. Hi ha qui afirma que la protecció de l’Estat 
romà representarà per a l’Església una prova més forta que les anteriors persecucions. Òbviament, és 
una expressió exagerada, però sí que manifesta la temptació constant que hauran de vèncer els homes 
de l’Església.

El cristianisme la religió de l’Estat?

En aquest punt cal que ens fem una pregunta: l’Església en temps de Constantí i successors es 
volia que el cristianisme fos declarat religió d’estat? Heus aquí uns quants fets que ens poden ajudar a 
contestar aquest interrogant. Des del 331 Constantí fa inventariar i confiscar els tresors dels temples 
pagans; també algunes cerimònies de la religió oficial dels déus seran vetades. Malgrat tot, el paganisme, 
encara fort, és almenys tolerant. Els seus partidaris s’agrupen en dos extrems dels estaments d’aquella 
societat: en l’aristocràcia (senat romà, que serà el guardià de les tradicions i durant molt de temps 
comptarà amb una majoria que es confessava adepta a la religió antiga) i els camperols; la mateixa 
paraula “paganus” (de “pagus”, heretat, camp, pagès...) serà la denominació que s’imposarà per aquells 
que encara no han abraçat el cristianisme. Certament, la conversió del camp a la nova religió encara és 
molt lenta a finals del segle IV. En aquest sentit es distingirà el gran bisbe de Tours, sant Martí, que va 
fundar les primeres parròquies en la regió del Loira, les que es denominaran “esglésies rurals”.

L’aristocràcia també es va convertint lentament. Quan el nebot de Constantí, Julià, arribà a ser 
emperador (a. 361), els pagans —com ja hem exposat— cregueren que es podria reestructurar de nou 
el paganisme de forma eficaç. Però poc va durar aquesta efímera esperança, ja que “l’apòstata” —tal i 
com es coneixerà a Julià— morí al cap de dos anys lluitant contra els perses. El seu fracàs indica que la 
decisió de Constantí era irreversible.
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Sort dels setanta temples pagans de Roma: 381, any definitiu

Més que de “sort”, hauríem de parlar de “mala sort”. Amb Teodosi (379-395) s’acaba la religió 
pagana. A finals del segle IV (381), aquest emperador esmicola els últims lligams existents entre 
l’estat romà i el paganisme. Ell mateix renuncià al títol de pontifex maximus, i suprimeix tots els 
privilegis dels temples pagans i dels seus sacerdots, confiscant llurs béns i propietats. Des del 391 les 
mesures legals faran quasi impossible la manifestació pública de l’antic culte; es tancaran els temples 
i les estàtues dels déus seran destruïdes, i els monuments seran en part anihilats, especialment aquells 
que no es converteixin en esglésies cristianes. Aquesta fou la sort, o més aviat mala sort, de més de 
setanta temples pagans de Roma, conservant el del Pantheon, que esdevindrà després del 313 lloc de 
culte a la Mare de Déu.

Conversions en massa. Roma ja és cristiana
No es pot pas dir que els pagans fossin perseguits com abans ho foren els cristians, però les pressions 

sobre molts d’ells incitaren les conversions en massa; aquesta pràctica fou molt freqüent a finals del 
segle IV, i les conseqüències no es feren esperar. El nombre de cristians va augmentar enormement, 
amb un creixement desmesurat, ja que alguns se saltaven l’etapa de formació o catecumenat, de forma 
que molts d’ells eren només cristians de nom. Aquest és el motiu pel qual moltes comunitats de finals 
del segle IV constaten que la seva vida religiosa ha minvat a uns nivells preocupants, i precisament 
aquesta debilitat en la fe i la caritat serà interpretada com a causa del càstig diví que arribaria aviat: 
la catàstrofe de les invasions bàrbares. Hi haurà qui creurà que aquella invasió paorosa és fruit de 
l’enuig dels déus o simplement que el cristianisme causà la destrucció de l’Imperi. Sant Agustí intenta 
—com estudiarem pròximament— respondre a aquelles acusacions i demostra que l’imperi romà 
pertany a la ciutat terrestre, i que com a tal és una realitat humana i transitòria. Només és eterna la 
ciutat de Déu.

Sant Agustí es considera patriota com el que més, però no accepta que l’estat i el seu cap siguin 
sagrats o divins. En això discreparà d’Eusebi de Cesarea que donava una dignitat quasi divina a 
l’emperador. No en va passà un segle entre Eusebi i sant Agustí, i en aquest lapse de temps l’Església 
havia estat provada tant per les heretgies com per les invasions bàrbares, i per això es produeix un gir 
en la mentalitat. L’Imperi no era el regne de Déu sobre la terra, però era per tots conegut i acceptat 
que a finals del segle IV l’imperi romà s’havia reconciliat amb la religió cristiana, o, si voleu, l’Imperi 
finalment s’havia abraçat amb l’Església. Roma ja era cristiana!

L’emperador no té cap poder en el ministeri de les coses santes

Osi, el gran conseller de Constantí, bisbe de Còrdova, i el que presidí el concili de Nicea, palesa la seva 
valentia en escriure (a. 356) al seu emperador quan aquest volia imposar l’arrianisme a tota l’Església. 
Aquesta carta és un resum del que hem exposat en el present tema. Heus ací alguns fragments:

«A Constanci emperador...
»Jo Osi he confessat Crist en la persecució que Maximià (emperador) —el vostre avi— havia 

infligit a l’Església. Si voleu renovar-la em trobareu disposat a sofrir-ho tot abans que trair la veritat, 
prompte a vessar la sang de l’innocent si aquesta és la condemna. Jo no m’he alterat ni per les vostres 
cartes ni per les vostres amenaces. És inútil que continueu en elles... No us comprometeu més, us ho 
suplico, us conjuro. Recordeu que sou un home mortal, i heu de témer el dia del judici. Prepareu-vos 
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a comparèixer pur i irreprotxable. No manegueu en els assumptes eclesiàstics. No ens maneu res que 
faci referència a ells. Més aviat, heu d’aprendre de nosaltres tot allò que cal que cregueu. 

»Déu us ha donat el govern de l’Imperi i a nosaltres (els bisbes) el de l’Església. Qui gosi atemptar 
contra la nostra autoritat, s’oposa a l’ordre de Déu. Fugiu de fer-vos culpable d’un gran crim, usurpant 
l’autoritat de l‘Església. Se’ns ha ordenat donar al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu. 
A nosaltres (bisbes) no ens està permès atribuir-nos l’autoritat imperial. Però tampoc vós teniu cap 
poder en el ministeri de les coses santes».
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24
Les heretgies trinitàries i cristològiques

• Sabelianisme i dinamisme
• Arrianisme
• Després del concili de Nicea I
• Controvèrsies cristològiques. El concili d’Efes
• Esquema dels concilis i heretgies

Sabelianisme i dinamisme

Cal recordar que la primera de les heretgies fou el gnosticisme, de la qual ja n’hem parlat en capítols 
anteriors. Les heretgies trinitàries i cristològiques començaren més tard que la dels gnòstics. Els creients, 
durant els primers segles del cristianisme acceptaven que Jesucrist era Déu, així com també ho eren 
les figures del Pare i l’Esperit Sant. Alhora creien que Jesús era Déu i home, però no anaven més enllà 
i ni es feien més preguntes. Cal dir, però, que hi havia un  moviment anomenat monarquianisme, que 
sobretot posava l’accent en la unitat i la unicitat de Déu. Així va ser com a finals del segle III van aparèixer 
dos corrents derivats d’aquest moviment ideològic: el modalisme (o sabelianisme) i el dinamisme.

El primer corrent, el modalista, també era conegut amb el nom de “sabelianisme”,  ja què el seu 
representant més preeminent es deia Sabelius. Aquest personatge era de Pentàpolis (Líbia) i va predicar 
a Roma i fou condemnat pel papa Calixte (217-222). Segons ell, existia un sol Déu en tres persones, 
però en el sentit etimològic de la paraula. És el mateix Déu quan actua com a creador i rector del món, 
i aquest s’anomena Pare. Quan actua com a redemptor encarnat és el Fill, i quan és dispensador de 
gràcia, rep el nom d’Esperit Sant. Aquesta teoria tenia un greu inconvenient, i és que no es distingien 
suficientment les persones, és a dir, eren simplement diferents maneres o modus (d’aquí ve el nom 
de “modalisme”) de manifestar-se Déu. Aquesta teoria era clarament oposada a les expressions de 
l’escriptura, on es veu òbviament que hi ha una distinció entre les persones, especialment Pare i Fill.

La teoria dinamista subordina la figura del Fill a la del Pare. Tot i existir, segons les seves teories, 
una distinció real entre ambdues persones, considera que l’home Jesucrist posseeix una força (dinamis) 
d’origen diví. Aquesta teoria fou condemnada pel papa Ceferí (200-217), però tot i així no es podia 
controlar i rebrotava constantment. Així, per exemple, durant la segona meitat del segle III, el bisbe 
d’Antioquia, Pau de Samosata, fou deposat per un sínode a causa d’admetre la teoria del dinamisme, 
i el 312 el savi Llucià, encara que morís màrtir, era defensor d’una teoria molt semblant. La doctrina 
ortodoxa ve formalitzada amb l’expressió “consubstancial” o “homoousios” entre el Pare i el Fill. 
Aquesta expressió ja la trobem l’any 260, usada pel papa Dionís.

Arrianisme

Les teories trinitàries pròpiament apareixen després de la persecució de Dioclecià. L’any 318 un 
prevere d’Alexandria, un tal Arri, en un concili d’Egipte, és jutjat per les seves noves teories pel bisbe 
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Alexandre, successor (en la seu alexandrina) d’un bisbe màrtir, sant Pere, que fou assassinat el 313. 
L’heretgia era la negació de la divinitat de Jesucrist. Arri, en el seu afany de salvar l’omnipotència 
del Pare, «l’únic que no és engendrat», malmet la divinitat del Fill. Per a ell, només el Pare és 
veritablement Déu, etern i sense principi. El Fill, el Verb encarnat, és a dir, Jesucrist, no és ni etern 
ni increat. Afirma, malgrat les expressions anteriors, que la seva creació es remunta a abans de tots 
els segles; però no és més que la primera de les criatures i té el caràcter diví com un do rebut del 
Pare. El Fill, és inferior al Pare i subordinat a Ell. Com hem dit, fou condemnat en un dels concilis 
locals d’Alexandria. Els seus companys preveres estaven escandalitzats d’aquelles teories i aprofitaren 
aquella ocasió per a denunciar-lo, ja que deien que aquest ideari d’Arri atacava el que és essencial al 
cristianisme: el misteri de Déu fet home.

Malgrat la condemna en l’esmentat concili d’Alexandria, Arri pogué moure’s amb tranquil·litat. 
Però un posterior concili, celebrat el 323 també a Alexandria, l’excomunicà. Tot seguit, aquest es 
refugià a Palestina a l’empara del seu amic Eusebi de Cesarea, i rep l’implícit recolzament d’alguns 
bisbes i teòlegs orientals. La disputa comença a tenir aires preocupants i divideix l’Església. És 
ara quan Constantí, vencedor del seu rival Licini, essent l’amo d’Orient, vol pacificar l’Església, 
precisament convocant un concili mundial o ecumènic. Se celebrà  a Nicea (província de Bitínia) el 
20 de maig de l’any 325 en el mateix palau imperial. El primer en declarar fou Arri. Heus ací la seva 
doctrina: «Si el Fill fou engendrat pel Pare, necessàriament abans no existia; per tant, no és etern i en 
conseqüència no és Déu». Això ho ensenyava apel·lant l’autoritat de Llucià d’Antioquia. Arri tenia 
molts amics entre els assistents al concili de Nicea, tant a Alexandria com fora d’Egipte, sobretot 
Eusebi de Nicodèmia. Tot seguit Alexandre intervingué—al que acompanyava el seu diaca i futur 
successor Atanasi— i exposà que Arri havia estat condemnat ja en un concili celebrat a Alexandria, 
en el qual van ser convocats 100 bisbes d’Egipte i de Líbia. 

La presidència del concili l’ocupava Osi, bisbe de Còrdova, resident a la cort imperial i partidari 
d’Alexandre. Osi era el bisbe de més prestigi de tot l’Occident, i era molt amic del seu col·laborador 
Pretextat, primer bisbe de Barcelona que es troba documentat. El papa Silvestre va enviar dos preveres 
romans, els quals van subscriure les actes en primer lloc, seguits pel president (Osi). Pocs eren els 
bisbes d’Occident presents, i hi havia un total de 328 bisbes, una quarta part dels bisbes del món, 
nombre que fou suficient per ser considerat concili ecumènic. El mateix emperador va intervenir 
personalment en algunes sessions i va actuar amb força seny perquè les discussions tinguessin un 
feliç final. Com hem dit, hi assistiren 328 bisbes segons les actes, malgrat que oscil·len entre 250 i 
300 segons l’historiador Eusebi de Cesarea i el propi sant Atanasi. Gran part procedia d’Orient, i 
de l’Església llatina només hi van anar cinc representants entre els quals destacaven Osi, bisbe de 
Còrdova, i dos legats del Papa. Les cròniques del concili ens diuen que en els cossos d’alguns dels 
assistents es podien veure els vestigis i els estigmes dels martiris de les últimes persecucions; tal és el 
cas del bisbe Pau de Neocesarea i l’egipci Pafnuci.

Després dels preàmbuls d’acusacions, el bisbe i historiador Eusebi de Cesarea de Palestina proposà 
a tota l’assemblea la fórmula de la confessió de la seva església o símbol baptismal. L’assemblea 
l’acceptà, però en l’article referent a la procedència del Fill respecte al Pare, el concili va incloure la 
fórmula usada per Roma “consubstancial al Pare”. 

La declaració del concili era una condemna definitiva d’Arri. Eusebi de Cesarea no estava d’acord 
amb aquesta fórmula (consubstancial). Malgrat això, acceptà la doctrina de la majoria i firmaren tant 
ell com Eusebi de Nicodèmia. Arri i dos bisbes de Líbia foren excomunicats.

El concili de Nicea aprovà també altres cànons de disciplina eclesiàstica. Els adeptes de Meleci, 
líder del cisma d’Egipte, i els novacians foren acceptats i se’ls van obrir les portes per tornar a l’Església. 
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Tots els bisbes i clergues reincorporats no perdrien el seu rang anterior. Quant a la polèmica de la 
fixació de la Pasqua, es demanà que l’emperador determinés amb una llei imperial el que considerés 
pertinent, el que va passar la qüestió a l’església d’Alexandria que tenia un grup d’astrònoms tinguts 
com els més savis.

Hi ha una àmplia crònica d’aquest concili gràcies a Eusebi de Cesarea. En ella Constantí es 
manifestà com un autèntic mecenes de l’Església. Les seves interpretacions i algunes de les expressions 
han estat i són molt estudiades pels historiadors. Li agradava fer discursos molt llargs. També facilità 
enormement els viatges dels bisbes que pogueren utilitzar transports de l’Imperi. Després considerà 
que el concili de Nicea fou un gran encert del seu imperi.

Algunes qüestions disciplinaries foren també tractades pel concili i resumides en vint cànons. Així, 
en el cànon 1 es prohibeix que els eunucs esdevinguin clergues, en el 2 que els neobatejats siguin 
ordenats bisbes, en el 4 que cal que en les ordenacions episcopals tres bisbes imposin les mans, el 
cànon 6 diu que els metropolites d’Egipte, Líbia i Tebaida se sotmetin al bisbe d’Alexandria. En els 
cànons 8 i 19  es determina la legislació sobre la readmissió a l’Església dels heretges i cismàtics. Els 
cànons 11-14 tracten de la penitència pública i el 18 i 20 de la litúrgia. El cànon 17 condemna la usura.

El concili fou aprovat pels legats papals i en la seva clausura cal destacar un banquet que el mateix 
Constantí oferí als assistents, i que no va perdre l’ocasió de fer un gran discurs de comiat. Els bisbes 
havien de tornar impulsats per l’emperador a llurs diòcesis d’origen. Nicea començà per manament 
imperial i acabà també amb un manament explícit de Constantí, segons el qual els bisbes havien 
d’aplicar amb tot rigor (com si fossin el propi emperador) els cànons del primer concili ecumènic: el 
famós Nicea I.

Fragments documentals del Concili de Nicea I

El Credo: «Creiem en un sol Déu, Pare omnipotent, creador de totes les coses visibles i de les 
invisibles. I en un sol Senyor, Jesucrist, el Fill de Déu, nascut unigènit del Pare, és a dir, de la 
substància del Pare. Déu de Déu, llum de llum, Déu veritable de Déu veritable, nascut, no creat, d’una 
sola substància amb el Pare, per qui totes les coses foren creades, les que hi ha al cel i les que hi ha a 
la terra, el qual per la nostra salvació descendí, s’encarnà i es féu home, patí, i ressuscità el tercer dia, 
pujà als cels i ha de venir a jutjar els vius i els morts. I en l’Esperit Sant. Als que, en canvi, diuen: “Hi 
hagué un temps en què no fou” i “Abans de néixer, no era” i “Que fou creat del no res”, o diuen que 
Déu és d’una altra substància o essència, o canviable o mutable, l’Església catòlica els anatematitza».

Cànon contra Arri: «(c. 1, n. 2) Abans de tot fou examinada, en presència del molt piu emperador 
Constantí, la impietat i la perversitat d’Arri i dels seus seguidors. Per unanimitat decidírem condemnar 
la seva doctrina impia i les expressions blasfemes amb les que s’expressava referint-se al Fill de Déu: 
sostenia, en efecte, que venia del no res i que abans del naixement no existia, que era capaç del bé i 
del mal, en una paraula, que el Fill de Déu era un ésser creat. El sant Concili ha condemnat tot això, 
sense ni tan sols voler escoltar la mencionada impia i folla doctrina, ni les paraules blasfemes». 

Després del Concili de Nicea I

Alguns bisbes van sortir descontents del Concili de Nicea I. Consideraven que l’expressió 
“homoousios” era exagerada. Però ningú es va atrevir, mentre vivia Constantí, a oposar-se al Concili. 
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El que va aixecar-se contra aquesta expressió fou Eusebi de Nicodèmia, el qual aconseguí, gràcies als 
favors de la germana de Constantí, ésser nomenat arquebisbe de Constantinoble. 

Els més grans defensors del “homoousios” foren els bisbes d’Alexandria, Atanasi (successor 
d’Alexandre) i Eustaci d’Antioquia. Però aquests arquebisbes foren deposats de llurs seus gràcies a 
les intrigues de l’arquebisbe Eusebi l’any 330, en un sínode d’Antioquia, i l’any 335 en un altre sínode 
a Tir. Ambdós arquebisbes (Atanasi i Eustaqui) foren àdhuc excomunicats com si fossin uns vulgars 
heretges i Arri fou perdonat. D’aquest heretge no en sabem res més, possiblement morí després del 
335 en el moment que triomfava l’arrianisme en descrèdit de l’autèntica doctrina catòlica. Constantí 
morí l’any 337 agonitzant en el seu llit després d’haver rebut el baptisme de mans d’Eusebi de 
Nicodèmia. El seu fill Constanci —com hem exposat— era totalment diferent a ell. Volia dominar i 
imperar despòticament, àdhuc en la mateixa Església. Com el seu pare, no rebé el baptisme fins poc 
abans de la seva mort. Constanci estava a favor de la doctrina arriana. Però fins que no morí el seu 
germà Constant —que estava a favor de Nicea— Constanci no es manifestà obertament en contra 
dels catòlics. La majoria dels bisbes no eren pas arrians, però no s’atrevien a anar en contra del nou 
emperador. Es van celebrar molts sínodes per substituir la fórmula “homoousios” per una altra més 
adequada a la que proposava l’emperador Constanci, favorable —com hem dit— a l’arrianisme. El 
mateix papa Liberi fou forçat a anar a Orient i, amb coacció, signà una fórmula ambigua (possiblement 
semiarriana). Atanasi, Hilari i Jeroni alçaren llurs veus contra el papa, perquè havia estat molt feble, 
però no sabem quina fórmula signà: potser solament s’admetia la deposició d’Atanasi.

Atanasi, arquebisbe d’Alexandria, fou el gran personatge de la creença de Nicea. Però va ésser 
enviat cinc vegades a l’exili. El mateix succeí amb Hilari de Poitiers i Eusebi de Vercelli. Pel que 
fa a la qüestió arriana (o semiarriana) hi havia molts dubtes. També s’amagaven fortes pors de fer 
enfadar l’emperador. Tant era així que alguns afirmaven que seria millor dir que el Fill és homoios 
(semblant) en tot al Pare i no homoousios. “Semblant en tot al Pare” era quasi el mateix que dir 
“homoousios”. Per això és difícil determinar si els semiarrians eren heterodoxes. L’any 361 morí 
l’emperador Constanci, i el tron passaria —com ja hem esmentat— al fill d’un germanastre de 
Constanci: Julià l’apòstata.

Julià era un hàbil general, però un pèssim governant, impulsiu, fanàtic, presumptuós..., 
possiblement un neuròtic (tema 24). Després d’haver accedit a l’Imperi promulgà una sèrie de 
disposicions hostils als cristians, eren traves jurídiques, de forma que els cristians no podien, per 
exemple, accedir a càrrecs superiors. Els subsidis que foren donats per Constantí, ara havien de 
retornar-se. Julià intentà organitzar comunitats paganes religioses, i tothom creia que tornarien les 
persecucions, com en temps de Deci i de Dioclecià. Va posar de nou bisbes arrians a llurs diòcesis, 
tot i que, a la pràctica, aquests eren poc nombrosos. Però el pànic a noves persecucions va fer que 
imperés la concòrdia. Hilari tornà de l’exili i aconseguí que en un concili celebrat a París tots els 
bisbes acceptessin l’homoousios.

Gràcies a Teodosi —com hem explicat al tema 23— l’Església assolí la pau en les controvèrsies 
trinitàries. Aquest gran emperador convocà un concili ecumènic a Constantinoble (381) que significà 
la fi de l’arrianisme, tot i que l’heretgia es va mantenir fora dels límits de l’Imperi: entre gots i 
germànics. L’esmentat concili definí que l’Esperit Sant era Déu.

Podem, doncs, presentar aquestes dues fites cronològiques de les controvèrsies trinitàries: l’any 
325 se celebra el concili de Nicea i l’any 381 el de Constantinoble. Les grans línies del dogma trinitari 
queden fixades: el Verb i l’Esperit són iguals, consubstancials al Pare i de la mateixa i idèntica 
naturalesa que Ell. Però estudiem amb detall el concili de Constantinoble I.
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Constantinoble I (381)

El segon concili ecumènic de Constantinoble I presenta algunes dificultats en ser estudiat pels 
historiadors; en primer lloc perquè no se’n conserven les actes, i en segon perquè no fou reconegut 
com a ecumènic fins que fou declarat com a tal pel concili de Calcedònia (451).

Fou convocat per l’emperador Teodosi (379-395) durant el mes de maig del 381. Hi ha moltes 
referències de la seva celebració i es coneix el llistat d’alguns bisbes que hi assistiren i alguns cànons 
disciplinaris conservats en algunes col·leccions canòniques.

El concili de Constantinoble I s’oposà a l’heretgia anomenada “macedonianisme” o dels 
“pneumatòmacs”, segons la qual es negava la consubstancialitat de l’Esperit Sant, és a dir, es negava 
que aquesta tercera persona de la Trinitat fos homousios al Pare i per tant es negava que fos Déu. 
És en definitiva la versió de l’arrianisme posada a l’Esperit Sant. El macedonianisme havia estat 
fortament recolzat pels emperadors Constantí (337-361) i Valente (364-378).

El concili durà gairebé tres mesos (maig, juny i juliol del 381). S’hi van reunir quasi 150 bisbes, tots 
ells orientals. El papa Damas (366-384) no hi va assistir i tampoc envià legats. En aquells mateixos 
mesos els bisbes d’occident estaven reunits celebrant un concili a Aquileia, en el que es condemnà de 
nou l’arrianisme.

El cèlebre Gregori Nazianzè, bisbe de Constantinoble, fou designat president del concili 
Constantinoble I, però la seva presidència durà pocs dies, ja que per unes intrigues fou expulsat de 
la seu. En el seu lloc fou elegit Nectari, senador, que no estava batejat, de manera que el batejaren 
urgentment i, en contra del que diu el cànon 3 de Nicea, el van ordenar bisbe de Constantinoble. Per 
tant, el concili tingué tres presidències successives (Maleci d’Antioquia, Gregori i Nectari).

En aquest concili es definí que l’Esperit Sant és Déu i consubstancial al Pare. També, tal com es va 
fer en el concili de Nicea, s’imposà el famós símbol, anomenat “símbol nicenoconstantinopolità”. En 
ell, referint-se a l’Esperit Sant es diu textualment: «Senyor i vivificador que procedeix del Pare i que 
amb el Pare i el Fill és igualment adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes». Observeu que 
sols es diu “que procedeix del Pare” i no “que procedeix del Pare i del Fill”. Aquesta darrera fórmula, 
en el referent a la “i”, es va introduir per imposició de l’Església llatina durant l’època medieval i serà 
motiu, en part, del cisma d’Orient: és la qüestió del Filioque. Els ortodoxes orientals volen que es digui 
“procedeix del Pare per el Fill”. Se sap que aquest símbol nicenoconstantinopolità fou emprat en la 
celebració del baptisme i de l’ordenació episcopal de l’esmentat Nectari.

El concili de Constantinoble I volgué enaltir la dignitat de la seu metropolitana i patriarcal de 
Constantinoble; en concret en el cànon 3 s’afirmà que «el bisbe de Constantinoble serà el bisbe de 
la nova Roma, tindrà el primat d’honor després del bisbe de Roma». Les altres seus apostòliques 
(Alexandria, Antioquia i Jerusalem) vénen, en honor i potestat —segons aquest concili—, després de 
Constantinoble.

Els altres cànons coneguts afirmen que la fe de Constantinoble és la mateixa que la de Nicea i per 
tant condemna els arrians i els “pneumatòmacs” (cànon 1) i també es determina que els bisbes d’una 
diòcesi no s’han d’ocupar de les qüestions de les altres diòcesis (cànon 2).

El concili de Constantinoble, com hem dit, fins que es celebra el de Calcedònia (451), no fou pas 
massa ben vist per les esglésies llatines, especialment pel cànon que exalta la seu de Constantinoble. 
Malgrat tot, bé es pot considerar molt beneficiós per les qüestions trinitàries. El de Calcedònia 
declarà que el de Constantinoble I era concili ecumènic també. Fou un gran concili, i ho reconeixeran 
posteriorment els papes i el mateix concili de Calcedònia, com hem dit.
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Fragments documentals del concili de Constantinoble I

El Credo: «Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses 
visibles i invisibles. I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill únic de Déu, i nascut del Pare abans de tots els 
segles; Déu de Déu, llum de llum, Déu veritable de Déu veritable, engendrat, no creat, consubstancial 
al Pare, per qui tot fou creat; per nosaltres els homes i per la nostra salvació descendí del cel i per obra 
de l’Esperit Sant s’encarnà de la Verge Maria i es féu home; crucificat per nosaltres sota Ponç Pilat, 
patí i fou sepultat, ressuscità el tercer dia segons les Escriptures, se’n pujà al cel, seu a la dreta del 
Pare, i de nou vindrà gloriós per jutjar els vius i els morts i el seu regnat no tindrà fi. I en l’Esperit Sant, 
Senyor i font de vida que procedeix del Pare pel Fill, que amb el Pare i el Fill rep una mateixa adoració 
i glòria, que parlà per boca dels profetes. I en l’Església, una, santa, catòlica i apòstolica. Reconec un 
sol baptisme per la remissió dels pecats. I espero la resurrecció dels morts i la vida perdurable. Amén».

Controvèrsies cristològiques. Concilis d’Efes i Calcedònia
Una nova controvèrsia —ara cristològica— va sorgir després del segle IV i estigué present durant tot 

el segle V. És sobre el misteri de Crist: Ell és vertader Déu i vertader home. Posseeix dues naturaleses: 
la divina i la humana, únic fill de Déu i fill de Maria. Aquesta és vertadera “Mare de Déu”: Theotokos. 
A aquest doble aspecte (Déu i home) van respondre dues heretgies: la de Nestori en primer lloc, 
nestorianisme, que compromet la unitat de Crist, i la d’Eutiques en segon lloc, monofisisme, que 
absorbeix pràcticament la humanitat de Crist en la seva divinitat: una sola naturalesa. El concili d’Efes 
(a. 431) condemnà Nestori, afirmant que no hi ha més que una persona en Crist, i l’any 451 el concili 
de Calcedònia condemnà Eutiques afirmant que Crist és Deu perfecte i home perfecte.

Va representar un gravíssim problema posar-se d’acord en la terminologia de naturalesa i persona, 
ja que, segons les diverses escoles, s’entenien coses totalment distintes i alhora diverses. Ultra aquestes 
dificultats, estaven les ambicions personals i de grups. Això va fer que es degenerés en inacabables 
discussions, debats, picabaralles i empresonaments amb exilis de bisbes. Un dels episodis més difícils 
d’interpretar pels estudiosos és el concili d’Efes. Però abans de passar a detallar les fites històriques de 
tan important esdeveniment, cal recordar que la doctrina de Nestori, arquebisbe de Constantinoble, 
havia escandalitzat molts altres bisbes, i fins i tot al poble. El mateix papa Celestí va condemnar-lo i 
va donar el seu recolzament al seu adversari, l’arquebisbe Ciril d’Alexandria. Aleshores l’emperador 
Teodosi II convocà el concili d’Efes per al dia 7 de juny del 431. Celestí enviaria els seus delegats i 
després de la Pasqua els bisbes començaren a anar cap a Efes. Els delegats papals havien de condemnar 
Nestori i posar-se d’acord amb Ciril. Aquest s’embarcà a Alexandria amb més de quaranta bisbes, 
sufraganis seus, o sigui de la província d’Egipte. També acompanyaren l’escorta de Ciril un indefinit 
nombre de clergues, monjos i altres, tots ells ben disposats a intervenir si calgués, amb la força de 
bastons i forques.

El 7 de juny mancaven molts bisbes i per tant no es va poder començar el concili. El dia 12 arribaren 
els bisbes de Palestina. Ja hi havia uns 160 bisbes, però calia esperar el patriarca Joan d’Antioquia i els 
bisbes de Síria, que eren més o menys favorables a Nestori. L’espera era insuportable; feia tanta calor 
que fins i tot van morir alguns bisbes. Les discussions prèvies no feien altra cosa que separar els dos 
bàndols: el dels favorables a Nestori i el dels seguidors de Ciril. Aquest, en veure que no s’arribava 
a cap concòrdia, recolzat sempre per l’autoritat del Papa, convocà l’obertura del concili per al dia 
22 de juny. Seixanta-vuit bisbes protestaren, i el delegat imperial, Candidià, demanà que s’esperés 
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l’arribada dels bisbes de la província d’Antioquia, però sant Ciril mantingué la seva decisió: el concili 
començaria el dia 22 de juny. Per suposat, Nestori i els seus no es presentaren, i per això Ciril va fer 
aixecar acta de llur absència, i després de la lectura dels seus escrits el condemnà. Posteriorment, 
Nestori es queixava amargament: «Qui era el jutge? Ciril; qui era l’acusador? Ciril; qui era el bisbe de 
Roma?: Ciril; Ciril ho era tot». Descontent, Candidià envià un informe a l’emperador. Semblantment 
també ho va fer Nestori.

El dia 26 de juny del 431 finalment arribaren els bisbes d’Antioquia i els de Síria. Aquests, molt 
enfadats, van celebrar el seu propi concili i deposaren Ciril i Memnon, bisbe, aquest últim, d’Efes. 
Excomunicaren també tots els bisbes que abans, el dia 22, s’havien reunit a Efes. Enviaren un informe 
a l’emperador. En d’aquest moment començaren els aldarulls i els concilis que no tenien altra finalitat 
que la d’excomunicar-se mútuament. Els temples d’Efes es convertiren en camps de batalla, fins que, 
el 29 de juny, l’emperador Teodosi anul·là tot el que s’havia fet i anuncià que arribaria un alt funcionari 
encarregat d’esmenar tot aquell caos.

A principis del mes de juliol arribaren els delegats papals i el concili es reuní de nou el dia 11 de 
juliol.

Quin és, doncs, el veritable concili d’Efes? Aquesta dificultat també la tenien els contemporanis, 
però es va anar imposant un criteri que seria vàlid per a tots els altres concilis ecumènics: solament 
Roma pot determinar la validesa d’un concili, ecumènic i universal. En aquest cas, el Papa delegà la 
seva potestat al bisbe d’Alexandria. Per tant, el concili d’Efes, sols serà considerat ecumènic en la seva 
primera fase i a partir del moment en què els delegats papals n’acceptaren les decisions.

El mateix Joan d’Antioquia acceptà els cànons l’any 433. Heus aquí l’acord entre ell i Ciril 
d’Alexandria: «Ambdós bisbes signen la següent fórmula: “Maria és mare de Déu”, “Existeix la unió 
de les dues naturaleses”; per això confessen un sol Déu, un sol Senyor, un sol Fill i a causa d’aquesta 
unió cal confessar que la Santíssima Verge Maria és Mare de Déu (Theotokos), perquè el Verb de Déu 
s’ha fet carn i s’ha fet home». En la mateixa sessió d’inici es va dictar una sentència condemnatòria 
contra Nestori, el qual era deposat de la seu de Constantinoble i de la mateixa dignitat episcopal.

Caldrà que resumim els punts fonamentals del concili d’Efes (431) per esbrinar el que realment 
va succeir i qui eren els protagonistes de tot aquest enrenou. En primer lloc hem de dir que Nestori, 
patriarca de Constantinoble des de l’any 428, començà a predicar que Maria no es podia anomenar 
“Mare de Déu” (theotokos) perquè Crist —afirmava— era solament l’home en el qual habitava el Fill 
de Déu, i en conseqüència Maria era només la mare d’aquest home. Anteriorment a l’any 431 aquesta 
doctrina fou condemnada pel bisbe Ciril d’Alexandria i pel papa Celestí (422-432). L’emperador 
Teodosi II (408-450), per aconseguir la pau en l’Església, convocà un concili general a Efes. Com 
recordarem, el concili es va inaugurar amb retard a la data prevista, i Ciril el va inaugurar tot i que 
no havien arribat els legats papals ni els bisbes d’Antioquia. Nestori sí que es trobava a Efes, però es 
va negar a assistir. En la sessió d‘obertura, Ciril d’Alexandria va llegir un document doctrinal sobre 
la unió hipostàtica (de persona) de les dues naturaleses (humana i divina) en Jesucrist. També es 
llegiren altres escrits: una antologia de fragments dels sants pares de l’Església referents al tema, les 
cartes intercanviades entre Ciril i Nestori; la carta del papa Celestí a Nestori i la carta d’un sínode 
d’Alexandria de l’any 430, seguida de dotze anatemes.  En la segona sessió del concili ja s’havien 
incorporat els legats papals que aprovaren les decisions de la primera. En aquesta segona sessió 
s’incorporaren també els bisbes de la província d’Antioquia amb el patriarca Joan al davant. Aquests 
manifestaren llur malestar, no tant per la condemna de Nestori com per la manera “despòtica” de 
procedir de Ciril. Tant fou així que sortiren del concili i es reuniren en una altra església d’Efes, en 
la qual el primer que feren fou excomunicar Ciril per la seva prepotència, i al bisbe Memnon d’Efes 
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per la seva debilitat. L’emperador embolicà encara més la qüestió deposant Ciril, Nestori i Memnon. 
Aleshores, intervingueren diversos consellers de l’emperador, els quals resolgueren el tancament de 
Nestori en un monestir d’Antioquia, i el retorn de Ciril i Memnon a les seves seus d’Alexandria i Efes, 
respectivament. El concili fou clausurat per Teodosi II.

Quan es van asserenar els ànims, es van imposar a tota l’Església les resolucions de la primera 
sessió. El propi Papa signà el concili.

Fragments documentals del Concili d’Efes

Cànons del concili d’Efes: «1. Si algú no confessa que (Jesucrist) és veritablement l’Emmanuel, i que 
per això la santa Verge és Mare de Déu (ja que infantà carnalment el Verb de Déu), sigui anatema. 

»2. Si algú no confessa que el Verb de Déu Pare s’uní a la carn segons hipòstasi i que Crist és u amb 
la seva pròpia carn, a saber, que ell mateix és Déu a la vegada que home, sigui anatema. 

»3. Si algú divideix en el sol Crist les hipòstasis després de la unió, unint-les només per la connexió 
de la dignitat o de l’autoritat i potestat, i no més aviat per la conjunció que resulta de la unió natural, 
sigui anatema. 

»4. Si algú distribueix entre dues persones o hipòstasis les veus contingudes en els escrits apostòlics 
o evangèlics o dites sobre Crist pels sants o per Ell mateix sobre si mateix; i unes les acomoda a l’home 
pròpiament entès a part del Verb de Déu, i altres, com dignes de Déu, al sol Verb de Déu Pare, sigui 
anatema. 

»5. Si algú s’atreveix a dir que Crist és home teòfor o portador de Déu i no, més aviat, Déu veritable, 
com a fill únic i natural, segons el Verb que es va fer carn i prengué part de manera similar a nosaltres 
en la carn i en la sang, sigui anatema. 

»6. Si algú s’atreveix a dir que el Verb del Pare és Déu o Senyor de Crist i no confessa més aviat 
que ell mateix és conjuntament Déu i home, ja que el Verb es feu carn, segons les Escriptures (Jo 1, 
14), sigui anatema. 

»7. Si algú diu que Jesús va ser ajudat com a home pel Verb de Déu, i li fou atribuïda la glòria de 
l’unigènit, com si fos un altre diferent d’Ell, sigui anatema. 

»8. Si algú s’atreveix a dir que l’home assumit ha de ser coadorat amb Déu Verb i conglorificat i, 
conjuntament amb Ell, anomenat Déu, com un en l’altre (ja que la partícula “amb” fa entendre això) 
i no, més aviat, com una sola adoració honora a l’Emmanuel i una sola glòria li tributa segons que el 
Verb es va fer carn (Jo 1, 14), sigui anatema.

»9. Si algú diu que el sol Senyor Jesucrist fou glorificat per l’Esperit com si hagués usat la virtut 
d’aquest com aliena i d’Ell hagués rebut poder obrar contra els esperits immunds i fer miracles en mig 
dels homes, i no diu, més aviat, que és el seu propi Esperit aquell pel qual va obrar els miracles, sigui 
anatema. 

»10. La divina Escriptura diu que Crist es va fer «Sacerdot Suprem i Apòstol de la fe que professem» 
[cf. Heb 3, 1] i que per nosaltres es va oferir a si mateix a Déu Pare [cf. Ef 5, 2]. Si algú, doncs, diu que 
no fou el mateix Verb de Déu qui es va fer el nostre Sacerdot Suprem i Apòstol, quan es va fer carn 
i home entre nosaltres, sinó un altre fora d’Ell, home pròpiament nascut de dona; o si algú diu que 
també per si mateix es va oferir com a ofrena i no, més aviat, sols per nosaltres (qui no va conèixer el 
pecat no tenia cap necessitat d’ofrena), sigui anatema. 

»11. Si algú confessa que la carn del Senyor no és vivificant i pròpia del mateix Verb de Déu Pare, 
sinó d’un altre fora d’Ell, encara que unit a Ell per dignitat, o que només té la inhabilitació divina; i 
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no, més aviat, vivificant, com hem dit, perquè es va fer pròpia del Verb, que té poder de vivificar-ho 
tot, sigui anatema. 

»12. Si algú no confessa que el Verb de Déu patí en la carn i fou crucificat en la carn, i assaborí la 
mort en la carn, i que fou fet primogènit d’entre els morts segons és vida i vivificador com Déu, sigui 
anatema».

Condemna de Nestori: «Ja que l’il·lustríssim Nestori no ha volgut ni tan sols escoltar la nostra invitació, 
ni acollir els santíssims i pius bisbes enviats per nosaltres, hem hagut de procedir necessàriament a 
l’examen de les seves impies expressions. De la lectura dels seus escrits i de les afirmacions pronunciades 
recentment en aquesta seu metropolitana, conformades per testimonis, hem constatat què pensa i 
predica impiament. Moguts pels cànons i segons la carta del nostre santíssim pare i company de ministeri 
Celestí, bisbe de l’Església de Roma, hem arribat, sovint amb les llàgrimes als ulls, a aquesta dolorosa 
condemna contra ell: Nostre Senyor Jesucrist, per ell blasfemat, estableix per boca d’aquest santíssim 
sínode que el mencionat Nestori sigui exclòs de la dignitat episcopal i de qualsevol col·legi sacerdotal».

Concili de Calcedònia (451)

Van passar vint anys i calia lluitar contra una nova heretgia; la que defensava que en Crist sols 
existia una sola naturalesa, d’aquí que aquesta heretgia es denomini “monofisme”. El concili es 
celebrà a Calcedònia (451), seu metropolitana de Bitínia. El convocà l’emperador Marcià (450-
457), i durà 23 dies: del 8 d’octubre a l’1 de novembre del 451. Hi assistiren molts bisbes, i en 
algunes sessions arribaren a ser 500. Els legats papals foren tres bisbes i un prevere. Els errors de 
Nestori havien provocat una nova heretgia, el monofisisme d’Eutiques, ja que arribà a admetre una 
exagerada unió en Crist. Eutiques havia combatut tant el nestorianisme amb Ciril d’Alexandria, 
que volent afirmar tant la unitat de persona en Jesucrist, ensenyà la unitat de la naturalesa. Deia 
que la naturalesa humana havia estat absorbida per la naturalesa divina de la mateixa manera que 
una gota d’aigua en el mar; d’aquí el nom de monofisisme (del grec monos —una sola— i fisis 
—naturalesa—). Eutiques —monjo superior (arximandrita) de Constantinoble— en afirmar que 
Jesucrist no tenia més que una naturalesa que era la divina, podia caure en l’heretgia dels docetes 
gnòstics, segons la qual el cos de Jesucrist no era altra cosa que una simple aparença del nom grec 
dokein, que vol dir semblança o fantasma. No s’entén que un monjo, per més que fos arximandrita, 
provoqués tan rebombori essent el monofisisme i l’arrianisme les dues heretgies de més repercussió 
en la història de l’Església antiga.

En la segona sessió del concili de Calcedònia, que se celebrà a l’església de Santa Eufèmia 
d’aquella ciutat, es llegí un document papal anomenat Tomus ad Flavianum o carta dogmàtica del 
papa Lleó el Gran (440-461) sobre les dues naturaleses de Jesucrist. Les actes del concili afirmen 
que dita carta fou aplaudida per tots els membres conciliars que a la vegada aclamaven: «Aquesta 
és la fe dels apòstols que Pere ha parlat per boca de Lleó». En la cinquena sessió (22 d’octubre) 
s’aprova una fórmula de fe redactada per 25 bisbes que està en perfecta harmonia amb el Tomus del 
papa Lleó el Gran. En ella es diu textualment: «Tots nosaltres professem un únic i idèntic Fill, nostre 
Senyor Jesucrist, complet quant a la divinitat i complet quant a la humanitat en dues naturaleses, 
inconfusibles i sense mutació, sense divisió i sense separació, unides a una persona i a una hipòstasi». 
Aquesta fórmula fou aprovada i signada per tots els bisbes. El dia 25 del mateix mes se celebrà la 
sisena sessió presidida per l’emperador Marcià i la seva esposa Pulquèria. Com a curiositat aportem 
la següent notícia: l’any 451 ja s’havia creat la diòcesi d’Ègara, i el seu bisbe era un personatge 
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anomenat Ireneu que no assistí el Concili ecumènic, com la pràctica totalitat dels bisbes d’Occident. 
El bisbe de Barcelona era Nundinari. (Veieu el nostre estudi Barcelona i Ègara-Terrassa... (Terrassa-
Barcelona 2004) pàgs. 82-91).

El concili també rehabilità Teodor de Cir i Ibbas d’Edessa. Hi ha cànons que fan referència a 
diversos assumptes disciplinaris, com la vida dels clergues i dels monjos; prohibició de la simonia 
(cànon 2); la d’exercir funcions civils o militars (cànon 7); la de vagar d’una ciutat a l’altra (cànon 
5). El cànon 8 va ser molt discutit per part dels legats papals. En aquest cànon es diu que «els pares 
del concili han designat el primat de la seu a l’antiga Roma justament perquè aquesta era la capital 
de l’Imperi» i d’aquí deduïen que la seu de la nova Roma (Constantinoble) havia de gaudir de les 
mateixes prerrogatives que l’antiga Roma i ocupar el segon lloc després de la seu romana. Els legats 
papals replicaren que el fonament de la primacia radicava en el fet que Roma fos la seu apostòlica de 
Pere, i no per la importància de la ciutat de Roma. El papa Lleó el Gran mai volgué aprovar aquest 
cànon i això motivà una sèrie inesgotable —àdhuc avui dia— de picabaralles entre Orient i Occident. 
Malgrat tot, cal considerar el concili de Calcedònia com un dels més importants de la història de 
l’Església llatina i oriental.

Fragments documentals del Concili de Calcedònia

Les dues naturaleses en Crist: [Proemi de la definició. Després dels dos símbols de fe de Nicea i de 
Constantinoble, segueix:] «Aquest sapient i saludable símbol de la divina gràcia ja seria suficient al ple 
coneixement i confirmació de la fe. Ofereix, en efecte, un perfecte ensenyament sobre el Pare, el Fill 
i l’Esperit Sant i presenta, a qui l’acull amb fe, l’encarnació del Senyor. Però els que intenten refusar 
l’anunci de la veritat, amb les seves heretgies, han encunyat noves expressions: alguns intenten alterar 
el misteri de l’economia de l’encarnació del Senyor per nosaltres, i refusen l’expressió Theotokos per 
la Verge; d’altres introdueixen confusió i batibull imaginant insípidament que sigui única la naturalesa 
de la carn i de la divinitat i sostenint absurdament que, a causa d’aquesta confusió, la naturalesa divina 
de l’unigènit pot sofrir. Davant de tot això, volent impedir que aquests es tornin contra la veritat, 
l’actual sant i gran Concili ecumènic que ensenya la immutable doctrina predicada des del principi, 
estableix davant de tot que la fe dels 318 sants Pares ha de ser intangible.

»I confirma la doctrina sobre la naturalesa de l’Esperit Sant, transmesa en temps posteriors per 150 
Pares reunits a la ciutat imperial a causa d’aquells que combatien l’Esperit Sant; els pares conciliars 
declaren a tots que no volen afegir res als ensenyaments dels seus predecessors, com si es trobés a faltar 
alguna cosa, sinó que només volen exposar clarament, segons els testimonis de l’Escriptura, el seu 
pensament sobre l’Esperit Sant, contra els qui intentaven negar la seva senyoria. Davant dels qui intenten 
alterar el misteri de l’economia de la salvació i tenen la poca vergonya de sostenir que el que nasqué de 
la santa verge Maria és només un home, [aquest concili] fa seves les cartes sinodals del beat Ciril, que va 
ser pastor de l’Església d’Alexandria, a Nestori i als orientals, com adequades tant per refutar la niciesa 
nestoriana, com per explicar el vertader sentit del símbol salvífic als que desitgen conèixer-lo amb zel 
piadós. A aquestes ha afegit amb raó la carta al beatíssim i santíssim arquebisbe de la grandíssima i 
antiquíssima ciutat de Roma Lleó, escrita a l’arquebisbe Flavià, de santa memòria, per a refutar la 
mala concepció d’Eutiques i aquesta, en efecte, està en harmonia amb la confessió de fe del gran Pere 
i és per nosaltres una columna fonamental contra els heterodoxos i a favor dels dogmes de l’ortodòxia.

»[Aquest Concili] s’oposa als que intenten separar en una dualitat el misteri de la divina economia 
de salvació; exclou de l’orde clerical als que s’atreveixin a afirmar subjecte a sofriment la divinitat 
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de l’unigènit; resisteix en els que pensen en un batibull o confusió de les dues naturaleses de Crist; 
expulsa els qui tenen la niciesa de considerar celestial, o de qualsevol altra substància, aquella forma 
humana de serf que assumí de nosaltres; i excomunica, finalment, els que expliquen faules de dues 
naturaleses del Senyor abans de la unió, i d’una sola després de la unió.

»[Definició] Seguint, doncs, als sants Pares, ensenyem unànimement que cal confessar a un sol i 
mateix Fill i Senyor nostre Jesucrist: perfecte en la divinitat, i perfecte en la humanitat; veritablement 
Déu, i veritablement home compost d’ànima racional i cos; consubstancial amb el Pare segons la 
divinitat, i consubstancial amb nosaltres segons la humanitat, en tot semblant a nosaltres, excepte 
en el pecat; engendrat del Pare abans de tots els segles segons la divinitat, i en els últims dies, per 
nosaltres i per la nostra salvació, engendrat de Maria Verge, la mare de Déu, segons la humanitat; que 
cal reconèixer a un sol i mateix Crist Senyor, Fill unigènit en dues naturaleses, sense confusió, sense 
canvi, sense divisió, sense separació. La diferència de naturaleses de cap manera queda suprimida per 
la seva unió, sinó que queden salvades les propietats de cadascuna de les naturaleses i conflueixen en 
una sola persona i en una sola hipòstasi, no partida o dividida en dues persones, sinó un sol i mateix 
Fill unigènit, Déu Verb Senyor Jesucrist, com antigament ens ensenyaren els profetes, i el mateix 
Jesucrist, i ens ha estat transmès pel Símbol dels Pares.

»[Sanció] Després d’haver decidit tot això amb tota la diligència possible, el sant Concili ecumènic 
ha decidit que ningú pot presentar, escriure o compondre una fórmula de fe diferent, o creure i 
ensenyar d’una altra manera...».

Ressò dels quatre primers concilis al Concili Vaticà II

La constitució dogmàtica Lumen Gentium del concili Vaticà II aprovada el 21 de novembre del 
1964, és un document de gran importància per a l’Església actual. En ell es pren consciència històrica 
del que els pares del concili Vaticà II entenen sobre el ministeri de l’Església, poble de Déu, en el 
qual tots els fidels ingressen a través del baptisme. D’aquí es deriva la radical unitat de tots els fidels 
que integren l’Església i el caràcter universal de la vocació i la santedat. En la part central de la 
constitució dogmàtica Lumen Gentium es presenten els bisbes com a successors dels apòstols que 
presideixen les Esglésies particulars i formen part d’un col·legi o cos episcopal del qual cada bisbe n’és 
membre. Aquest col·legi està presidit pel bisbe de Roma i no es pot obrar al marge d’ell. Òbviament, 
aquesta doctrina plasmada en el Lumen Gentium neix de la pràctica de la història de l’Església i de la 
consciència clara que, segons la Revelació, els bisbes, com a successors dels apòstols, presidits sempre 
pel bisbe de Roma, formen part d’aquest singular col·legi que és l’òrgan suprem de decisions eclesials 
a les quals tots els fidels han de seguir i han de creure. La infal·libilitat dels concilis ecumènics ha estat 
sempre acceptada, com també sempre s’ha cregut que calia l’aprovació papal per totes i cadascuna 
de les decisions (o cànons) dels concilis És, doncs, un equilibri i harmonia entre la col·legialitat 
episcopal i el primat romà practicat ja en el concili de Jerusalem i en els primers grans concilis de 
l’Església, concilis que es denominen ecumènics per l’adjectiu oikumene, del món grecollatí, emprat 
en l’antiguitat. I així es distingeixen dels concilis nacionals, dels provincials i dels particulars de cada 
diòcesi, que també es denominen sínodes. Cal observar que la paraula “ecumènic” també s’aplica en 
l’actualitat al moviment d’apropament de les esglésies de confessió cristiana, per tant el terme és, en 
part, divers a la significació de concili “ecumènics” universals de tots els bisbes amb el Papa.
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Importància dels concilis ecumènics

En els primers concilis, els emperadors - com ja hem exposat en capítols anteriors - tenien cert 
protagonisme en la convocatòria i l’execució dels mateixos, tal i com succeí en el de Nicea (325) i 
àdhuc en concilis posteriors, com el de Trento (1545-1563). Tanmateix, aquest impuls i protagonisme 
sempre estarà subordinat a l’acceptació del Papa.

Els concilis són, doncs, molt importants per a la història de l’Església. Evidentment, són com unes 
fites indiscutibles que orienten i fan caminar els membres de la comunitat universal cristiana cap al 
progrés, amb una evolució constant.

Tant per a l’Església llatina com per a la grega, els quatre primers concilis ecumènics representen 
punts de referència constants en la vida i la fe de tots els fidels. Aquestes fites importantíssimes són: 
el concili de Nicea (325), el concili I de Constantinoble (381), el concili d’Efes (431) i el concili de 
Calcedònia (451). Pràcticament, en un segle i mig es resolgueren els temes més importants sobre la 
Trinitat i la cristologia.

CONCILIS I HERETGIES

El verb (Logos) Jesucrist és 
Déu, engendrat, no creat, 
consubstancial (homousios) 
al Pare i a l’Esperit Sant.

L’Esperit Sant és Déu con-
substacial al Pare i al Fill 
(procedeix del Pare i del Fill) 
i amb el Pare i el Fill és ado-
rat i glorificat.

Maria és Mare de Déu. Unió 
hipostàtica de les dues natu-
raleses (humana i divina) en 
una sola persona, en Jesucrist.

En Jesucrist hi ha dues natu-
raleses: la humana i la divina 
unides. És vertader Déu i 
vertader home.

Negava la divinitat de Crist i feia del 
cristianisme un monoteisme filosòfic 
que excloïa o desfigurava l’Encarna-
ció, la redempció, la Gràcia i els Sa-
graments.

Negava la divinitat de l’Esperit Sant, 
que la tercera persona fos homou-
sios al Pare i que fos Déu. Versió de 
l’arrianisme aplicada a l’Esperit Sant.

Afirmava que no s’havia de donar a 
Maria el títol de Mare de Déu, ja que 
la seva maternitat es referia només a 
l’home Jesucrist, però no al Logos diví 
que havia fet estada en aquest home.

En Jesucrist hi ha una sola naturalesa 
(mono physis) que és la divina. Crist 
és Déu vertiable, en ell la naturalesa 
humana s’ha dissolt en la divina (la 
Redempció no tenia sentit).

325
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Quan Galícia era priscil·liana

• Biografia de Priscil·lià
• Errors priscil·linistes
• Els dos primers períodes del priscil·lianisme
• Priscil·lià, bisbe d’Àvila
• La màgia de Priscil·lià, causa de la seva condemna a mort?
• Reaccions de Galícia i Hispània davant la pena de mort de Priscil·lià

Biografia de Priscil·lià

El priscil·lianisme fou un moviment doctrinal, herètic i a l’ensems ascètic, que actualment desvetlla 
un gran interès entre els historiadors i patròlegs. Priscil·lià, probablement oriünd d’Hispània —
potser de Galícia—, nasqué vers l’any 340 i morí ajusticiat a Trèveris l’any 385. Era originari d’una 
família rica i noble, i l’iniciaren en les doctrines gnòstiques una tal Àgap i el retòric Elpidi. Era un 
home molt erudit i intel·ligent, que passà la seva joventut entregat a “les arts màgiques” —així ens ho 
explica Sulpici en el seu Chronicon II, 46—. Posteriorment s’inicià en el cristianisme i, sense haver-se 
batejat, entrà en contacte amb un grup de persones; i tots plegats crearen una enigmàtica doctrina, 
que compaginava les doctrines orientals gnosticomaniquees amb les idees astrals del moment històric 
en què va viure i el simbolisme de la mitologia lunar del neolític gallec. La seva vida, aparentment 
asceta, era un dels principals elements que li servien per fer-se atractiu als altres i per aconseguir el 
recolzament del seu moviment heterodox. La història de la secta es pot dividir en tres períodes: 

1/ des dels seus orígens fins a l’any 379. 
2/ des d’aquest últim any fins a la mort de Priscil·lià (385).
3/ des del procés de Trèveris fins al concili Bracarense II (a. 572).

Errors priscil·lianistes

Cal tenir molt present que el fundador i la seva doctrina han estat molt estudiats al segle passat. Des 
que l’historiador Schepss publicà els tractats atribuïts al mateix Priscil·lià —tot i els dubtes d’alguns—, 
ha augmentat l’interès pel priscil·lianisme. Els autors protestants Schepss, Paret i Babut defensaren 
Priscil·lià com a asceta i reformador, i el consideraven precursor del protestantisme. En canvi, els 
catòlics Puech, Monceaux i Menéndez i Pelayo condemnaren la seva doctrina titllant-la d’herètica i 
mancada de sinceritat. Dels divuit cànons del concili de Toledo (de l’any 400) i dels tractats atribuïts a 
Priscil·lià, es pot deduir la major part de la seva doctrina. Els cànons 2, 3 i 4 ataquen el priscil·lianisme 
com a contrari al dogma trinitari i a la distinció de persones. En els cànons 1 i 9 es condemnen els 
errors priscil·lianistes referents a la creació del món. El 8  nega hi hagi distinció entre el Déu de l’Antic 
i el del Nou Testament. El concili afirma que és un mateix Déu el de l’Antic i el del Nou Testament. 
El cànon 11 condemna el panteisme emanantista referent a les ànimes humanes. El 12, l’ús d’escrits 
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apòcrifs. El 15 les ensenyances astrològiques. El 16 la proscripció del matrimoni. El 17 l’abstenció de 
la carn. El 18 atribueix a Priscil·lilà aquesta amalgama d’errors, als quals cal afegir la interpretació 
al·legòrica de la Sagrada Escriptura per justificar la mentida, la negació de la resurrecció de la carn 
i la igualtat entre clergues i laics. Els priscil·lianistes sembla que també adoptaren una cristologia en 
la qual sols es tenia present al Pare. Ben curiosa era la seva teoria segons la qual hi havia una unió 
accidental entre el cos i l’ànima, subjecta al fatalisme sideral, afirmant-se que l’home era esclau dels 
12 signes del Zodíac i dels 12 patriarques. Malgrat tot el que hem dit, possiblement mai coneixerem 
amb certesa i precisió el pensament de Priscil·lià, car no tenim fonts suficientment segures sobre 
quina era l’autèntica doctrina, i les que tenim són probablement parcials. Per això és convenient 
estudiar les diverses fases de l’evolució del seu pensament i de la seva vida, tal com hem assenyalat 
anteriorment.

Els dos primers períodes del priscil·lianisme

Del primer període, fins a l’any 379, seguint un text del propi Priscil·lià es dedueix que abans 
d’aquest moviment existia un grup d’homes que van decidir batejar-se i abandonar-ho tot per 
entregar-se a Crist. Vivien en comunitat, units pels mateixos desigs i pràctiques ascètiques, deslligats 
del món per dedicar-se de ple a una vida de santedat i pobresa. A aquesta comunitat pertanyia 
Priscil·lià. La vinculació amb Galícia sembla segura segons Pròsper d’Aquitània, que també el fa 
bisbe de Galícia. I hi ha un altre indici que era gallec: quan Priscil·lià fou ajusticiat a Trèveris amb 
alguns companys, Galícia es proclamà priscil·lianista i ell i els seus companys foren venerats com 
màrtirs a Galícia d’Hispània.

El segon període (379-385) es caracteritza per l’esperit evangelitzador a la cerca de nous adeptes. 
El mateix Priscil·lià es traslladà a Lusitània per predicar la nova doctrina. Tenia un indiscutible talent, 
i es feia escoltar. Entre les noves conquestes es trobaven dos bisbes; Instanci i Salvià, i nombroses 
dones. Però Priscil·lià era un laic, i això inquietava el clergat d’aquella època; el primer que s’oposà 
fou Higini, bisbe de Còrdova, que denuncià Priscil·lià a Hidaci de Mèrida, metropolità de Lusitània. 
Hidaci reaccionà violentament. Excomunicà els dos bisbes i el laic Priscil·lià. La reacció de Instanci i 
Salvià no es va fer esperar:  els bisbes juren un manifest de la seva fe —diuen totalment ortodoxa— i 
s’oposen frontalment al seu superior, el metropolità de Lusitània, Hidaci. Però heus aquí que el bisbe 
de Còrdova, Higini, abans hostil, ara es farà partidari de Priscil·lià. En aquestes, es fa un vertader 
judici eclesiàstic, segons el qual es pot deduir que Priscil·lià havia tingut com a mestres Elpidi i la seva 
muller Àgap, formats a la vegada per Marc de Menfis, portador de l’agnosticisme oriental a Hispània. 
També consta que Priscil·lià volia introduir escrits apòcrifs (evangelis i tradicions) equiparant-los als 
autèntics, aquells que estaven en el denominat “cànon”, que eren els únics reconeguts per l’Església. 
La situació era preocupant. Calia fer un concili per tractar aquest confós assumpte. 

Priscil·lià, bisbe d’Àvila

I és així com l’any 380 es reuní un concili a Saragossa, però fou un fracàs, ja que molt pocs bisbes 
hi van anar i no es presentaren els titllats d’heretgia, és a dir Priscil·lià i els seus. La reacció d’aquest 
fou exultant, car sembla que a Saragossa ni tan sols es va esmentar el nom dels priscil·lians. També, 
sabem que Instanci i Salvià es van veure segurs i ordenaren bisbe Priscil·lià per a la diòcesi d’Àvila 
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contra el que estava prescrit en el cànon 4 de Nicea, segons el qual s’ordenava bisbe qui era aclamat 
pel poble i acceptat per tres bisbes de la província. Però no acabà aquí el desori, car continuaren 
consagrant bisbes i ordenant sacerdots en les regions de Lleó i Galícia. 

La màgia de Priscil·lià, causa de la seva condemna a mort?

Els aldarulls eren continuats, i no es van aturar sense la intervenció del poder civil, un estament 
civil que no podia intervenir només amb el pretext d’unes eleccions episcopals i ordenacions; calia 
buscar la causa que justifiqués la seva intervenció, i la trobaren en el delicte de malefici i de pertànyer 
al grup dels maniqueus. La màgia fou el delicte que més detestaren i destacaren els emperadors 
cristians, i aquest per si sol justificava la pena de mort per a l’acusat. Però abans calia conèixer 
l’opinió del bisbe més important d’aquell temps: sant Ambròs de Milà. Així ho feren Hidaci i Taci 
—aquest últim bisbe d’Ossanova—. Ambdós van recórrer també a l’emperador Gracià, el qual va 
decretar —de moment— l’exili de tots els priscil·lians. Instanci, Salvià i el mateix Priscil·lià van 
decidir anar a Roma per tractar amb el mateix emperador. En el decurs del seu viatge per Aquitània 
va anar fent nous adeptes. En arribar a Burdeos foren rebutjats pel seu bisbe Delfí. Segons sembla, 
Priscil·lià tenia la capacitat de desvetllar la compassió en algunes dones, així una vídua anomenada 
Eucrònia li va oferir una vila des d’on Priscil·lià demostrà les seves habilitats com a orador i asceta. 
Eucrònia i la seva filla Pròcula, embadalides per ell, l’acompanyaren en el seu viatge a Roma, durant 
el qual Pròcula quedà embarassada i calgué provocar-li l’avortament, segons ens diu Sulpici Sever. 
D’això en tingué la culpa probablement Priscil·lià. Un cop a Roma, se’ls va negar l’audiència amb 
el Papa, i tampoc foren rebuts per Ambròs de Milà, de manera que a Priscil·lià i als seus companys 
bisbes no els quedà més remei que reclamar a l’autoritat civil que restabliment de nou en llurs 
seus episcopals. Finalment ho van aconseguir pagant una gran quantitat de diners. Abans de sortir 
de Roma morí Salvià. Priscil·lià i Instanci foren reposats en les seves diòcesis per medis il·lícits i 
ara Hidaci i els seus amics el perseguien. Instanci fugí cap a les Gàl·lies i es presentà a Trèveris, 
capital de l’emperador Màxim, que en aquell temps era un emperador usurpador i senyor de tot 
l’imperi occidental. Instanci informà l’emperador Màxim, que ordenà que els dirigents priscil·lians 
compareguessin a Burdeos per resoldre definitivament aquesta qüestió en un concili. Hi van haver 
acusacions ben singulars, com per exemple el costum de pregar despullats. Així ens diu Sulpici Sever 
que el mateix emperador estava convençut que els priscil·lians practicaven el malefici, que seguien 
doctrines sexuals obscenes, nocturnes i que quan pregaven es despullaven. En el concili de Burdeos 
es deposà Instanci, però Priscil·lià, astutament, en veure que era més que problable que també el 
deposéssin, refusà la competència del concili i es dirigí a Trèveris per apel·lar a l’emperador Màxim. 
D’aquesta manera la causa passà del poder eclesiàstic al civil. Es procedí a l’examen dels seguidors 
de Priscil·lià, en el qual el prefecte Evodi al·lega una doble acusació: maniqueisme i pràctiques 
de màgia. Priscil·lià afirma que les esmentades pràctiques foren aficions de joventut, abandonades 
després del baptisme, però malgrat tot, fou condemnat a mort juntament amb dos companys seus: 
Asarbus i Aureli. A Instanci i Tiberià se’ls desterra a les illes Scilly. L’actitud indulgent de sant Martí 
de Tours vers els priscil·lians i adversa sentència al procés de Trèveris, s’explica possiblement perquè 
sant Martí desconeixia l’acusació de malefici, o potser perquè ell trobava del tot desproporcionada 
la pena de mort per una qüestió d’heretgia.
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Reacció de Galícia i Hispània davant la pena de mort de Priscil·lià

El tercer període va des de la malaurada mort de Priscil·lià (385) al concili de Braga (572). Sabem 
que tota Galícia reaccionà a favor de Priscil·lià, especialment perquè consideraven injusta la pena 
de mort del seu gran compatrici. Tothom es féu priscil·lià, tant és així que en el segle V ser gallec 
era sinònim de priscil·lianista. Però també succeeixen coses ben singulars; per exemple, el bisbe de 
Saragossa, Simfosi, que abans havia condemnat Priscil·lià, després de la mort d’aquest es posà de part 
dels seus deixebles. El fill del bisbe de Saragossa, un tal Dictini, escrigué un llibre en el qual defensà 
la seva licitud, i inclou l’obligatorietat de la mentida quan es tracta d’ocultar les creences religioses 
als no iniciats. 

La situació de crispació a Galícia assolí a un grau màxim, però inesperadament es produeix un canvi 
en els priscil·lians que lideraven aquest moviment: Simfosi i Dictini estan disposats a reconciliar-se 
amb l’Església. Es reuneixen en el concili de Toledo de l’any 400 i condemnen la doctrina de Priscil·lià 
i sancionen els bisbes implicats. El resultat del concili fou desastrós, motiu d’un cisma que va acabar 
gràcies a una decretal del papa Innocenci I, dirigida als bisbes espanyols, a petició del bisbe Hilari. 
A partir d’aquest moment, el priscil·lianisme va retrocedir, i els seus seguidors es van concentrar a 
Galícia. Sols més tard, amb les ànsies expansives dels sueus, emprengué noves conquestes. L’any 440 
Toribi d’Astorga exposa al papa Lleó el Gran, en el seu conmonitorium, l’estat llastimós de l’Església 
espanyola esmentant directament les doctrines priscil·lianistes. Tanmateix, l’heretgia s’havia esvaït, 
tal com es pot deduir del concili de Braga celebrat el 561 i sobretot del de Braga II (572), en el que 
es pro clamà definitivament que «a Galícia, gràcies al favor de Crist, ningú s’aparta de la unitat i de 
l’exactitud de la fe». Així acabà una lamentable situació que molt probablement influí a l’església 
d’una part de la Hispània. No tenim, però, notícies de si el priscil·lianisme afectà les diòcesis d’Ègara 
(Terrassa) i Barcelona, segons expliquem en l’estudi esmentat d’aquestes diòcesis.
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Pelagi o l’exaltació exagerada de la llibertat

• L’anglès Pelagi- Una biografia torturada
• Pelagi, vehement orador i gran escriptor
• La doctrina feixuga de Pelagi. El menyspreu de les obres
• La gràcia, la llibertat i el pecat original segons Pelagi
• L’Església reacciona davant la doctrina de Pelagi
• Després de la mort de Pelagi

L’anglès Pelagi. Una biografia torturada

Pelagi era contemporani de Priscil·lià. Va néixer a Anglaterra al voltant del 354 i morí a Alexandria 
el 427. Alguns autors afirmen que era bretó o irlandès. A Roma el trobem el 384 on hi romandrà 
molts anys visitant moltes esglésies de tot l’occident. Com Priscil·lià, tenia un gran prestigi: era un gran 
orador i escriptor, i li agradava molt la controvèrsia. Era un laic independent, adepte al neoplatonisme 
i a l’escola d’Antioquia que dirigia Rufí de Síria de la qual n’aprengué una singular mística amb 
repercussions a la pietat popular. El seu influx s’estengué també a Sicília, Àfrica romana, les Gàl·lies 
i la seva terra nativa, Anglaterra. També visità Efes l’any 413. Quan Alaric envaí Itàlia (410) Pelagi es 
refugià a Àfrica i després s’establí a Jerusalem on sant Jeroni l’impugnà per les seves idees herètiques. 
A Betlem, el 417, es produïren grans aldarulls degut al proselitisme de Pelagi, que hagué de sortir 
encomenant els seus deixebles a continuar l’obra iniciada per ell. Fou condemnat a Cartago en un 
concili de l’any 418. Pelagi romangué vagabund per diversos indrets d’orient on fou constantment 
condemnat —com en els concilis d’Antioquia (any 425) i d’Alexandria (any 427)—. En aquesta última 
ciutat morí al voltant de l’esmentat any 427.

Pelagi vehement orador i gran escriptor

Pelagi era un gran orador, atreia la gent que l’escoltava i aquesta amb promptitud seguia els seus 
principis morals, molt elementals. Parlava clar i amb un gran convenciment, i això el feia perillós 
especialment quan aquells principis de comportament cristià no naixien de la vertadera tradició. 
Evidentment, ell no volia fundar una secta separada de l’Església, però en la pràctica així va succeir, 
gràcies a les seves arts de seducció. Fou un moviment herètic amb enormes repercussions en l’Església.

Pelagi fou un escriptor prolífic. Escriví tres llibres sobre la Trinitat; l’anomenat Llibre dels testimonis, 
on recull cites escripturístiques, el tractat De natura, el tractat De libero arbitrio, dues cartes dirigides als 
bisbes Constanci i Paulí de Nola sobre la gràcia; un comentari al càntic dels càntics de l’Antic Testament, 
les exposicions a les cartes de sant Pau, una carta a Demetríades, un tractat de vida cristiana, moltes 
cartes i exhortacions entre les quals destaca la dirigida a Celantià, l’elogi de la virginitat, un tractat 
sobre la castedat, dos tractats polèmics anomenats: l’un “dels rics i mals doctors” i l’altre “sobre les 
obres de la fe”.
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La doctrina feixuga de Pelagi. El menyspreu de les obres

Els inicis de la presentació de la doctrina de Pelagi no semblaven preocupants: era una munió 
de recomanacions d’ascetisme pràctic i molt entusiasta. Hi havia la crítica de l’abús de la riquesa, 
confonent el que eren els consells evangèlics amb els preceptes. No distingia el que Jesús proposa 
per més perfecció (pobresa i castedat) d’allò que és un manament; tot tenia, per ell, la mateixa 
força obligatòria. El rigorisme de Pelagi intentava imposar a tots els fidels l’observança integral dels 
preceptes i dels consells del diví Mestre. Era atraient però molt perillós, car el comú dels fidels, en 
la pràctica, no podia suportar un jou tan feixuc, i en no poder assolir aquells rigorosos ideals que 
Pelagi exigia, emprà una estratagema fictícia: el que és important, deia, és l’adhesió sincera a la 
fe, i a la revelació prescindint, en part, de les obres. Pelagi encetà un camí perillós menyspreant el 
valor de les obres. Qui fa aquesta adhesió —deia—a la revelació i a la persona de Jesucrist esdevé 
impecable: no pot fer pecats. El que interessa és l’esforç sincer de l’home. Aquest, personalment 
pot, amb aquestes disposicions internes, assolir la justícia sense necessitar la gràcia divina. El que 
interessa és tenir bones disposicions personals, exigir i esforçar-se conscientment i constant a través 
de la pròpia voluntat, assolint així la justícia o estat d’amistat i comunió amb Déu. La moral de 
Pelagi és fonamentalment voluntarista deixant de banda el do gratuït de la gràcia. Tanmateix, no 
seria just afirmar que nega la gràcia divina, ja que afirma que existeix la gràcia de la creació, en 
la que Déu ens dóna la raó i la llibertat. També afirma que hi ha les següents gràcies divines: la 
gràcia de la remissió del pecat pel baptisme i per la penitència; i la gràcia de l’ensenyament la 
qual comporta els diversos preceptes de la llei, la doctrina de l’Escriptura i l’exemple saludable de 
Jesucrist al qual tots hem d’imitar. Malgrat tot, Pelagi té una idea tan alta de l’autonomia i de la 
rectitud de la raó humana i del ple exercici de la llibertat, que no pot admetre que l’home pugui 
tenir un influx extern fora d’aquell que prové del pecat. Per a ell no existeix cap forma atàvica, ni 
cap intervenció sobrenatural externa: ni influx del dimoni, ni l’acció de la gràcia en l’interior de la 
consciència. Nega tota intervenció externa. D’aquí, doncs, cal dir —segons Pelagi— que la nostra 
responsabilitat és il·limitada.

La gràcia, la llibertat i el pecat original segons Pelagi

En què consisteix la gràcia divina?, es pregunta Pelagi. És l’acceptació i adhesió als beneficis de 
naturalesa divina —promeses de salvació— concedits igualment a tots, almenys als cristians, consistent 
especialment en una revelació dels misteris divins i en la presentació dels preceptes i dels exemples de 
les sagrades Escriptures. Existeix, però, en aquesta donació de la gràcia, una reciprocitat —confusa— 
de les bones obres, però no es tracta d’un eficaç i real moviment o impuls diví que premia uns i castiga 
els altres. «Déu —afirma Pelagi— no fa distinció de persones». La llibertat i la raó humanes estan per 
sobre de la gràcia i del mateix Déu.

Referent a l’estat original de l’home i del valor del baptisme, Pelagi nega, a la pràctica, l’existència 
del pecat original. L’ànima —afirma Pelagi— és creada immediatament per Déu, i per tant l’ànima, en 
venir a aquest món, no pot portar el pes d’un pecat anterior a la seva creació i aliè completament a la 
consciència i a la voluntat de l’individu. L’ànima té una santedat natural, per tant, el baptisme queda 
molt disminuït. Pelagi afirma, que si bé és cert que el pecat personal d’Adam tingué conseqüències 
físiques per a la humanitat (la mort, les malalties...), no té cap altre valor que aquell d’ésser un mal 
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exemple nefast. Aquest no suposa cap disminució de les disposicions sobrenaturals de l’home. El 
baptisme és indispensable per als pagans per llur salvació i per als adults per la remissió dels pecats 
personals. No s’han de batejar, per tant, els infants que per definició són «innocents». Al màxim, es 
pot administrar el baptisme per conveniència i per garantia de llur ingrés en el «regne dels cels», però 
—segons Pelagi—és un abús dir que els infants batejats reben la remissió dels pecats.

El concepte de llibertat o lliure arbitri (lliure albir) és el fonament del sistema pelagià. El do de 
la llibertat és un privilegi incomparable que Déu ha lliurat a l’home; és una facultat gràcies a la qual 
l’home es distingeix de les altres espècies animals, enaltint l’home a la dignitat de ser «l’executor 
voluntari» dels seus propis pensaments. Aquest poder porta com a efecte la possibilitat de refusar la 
mateixa voluntat de Déu i per tant, el pecat. Déu no intervé en les decisions de l’home. Tot és mèrit 
o desmèrit de l’home, no de Déu i és així com l’home pel seu lliure albir s’emancipa del mateix Déu. 
Caldrà, doncs, ser molt conscients d’aquesta admirable facultat, és a dir, ser lliures. Tanmateix, 
l’home no té plena consciència de la capacitat d’adquirir amb els seus propis mitjans el poder que té 
innat. No endevina que té la capacitat d’assolir per ell mateix la virtut, la justícia i la santificació, per 
això és tan útil l’exemple de Jesucrist i els sants. Tanmateix, l’home pot exercitar aquesta capacitat 
o facultat de la llibertat radicalment sense cap altra intervenció. D’aquí la gran estima, i honor 
que donen els pelagians al lliure arbitri. El pelagianisme és una religió individualista que refusa 
qualsevol consideració de caràcter sentimental o místic, eclesial o de tota la comunitat (com a cos 
místic). Nega l’ajut exterior de l’Església o de la comunió dels fidels. Pelagi arriba a afirmar que 
«l’home, si vol, pot no caure en pecat». I en això està l’error que va arruïnar el pelagianisme. Eren 
doctrines aparentment engrescadores, car tenien una gran autoestima pel propi home, però es 
trobaven constantment en contradicció amb la vida quotidiana dels sants o fidels. Anava també en 
contra de les pràctiques tan constants de pregària que estructuraven la forma externa de la mateixa 
comunitat cristiana. També quedava mal parada la bondat salvífica de Déu. La predestinació no 
existeix —afirmaven els pelagians—, sols hi ha una vocació a salvar-nos. Déu ens invita, no ens 
força a la nostra salvació.

L’Església reacciona davant la doctrina de Pelagi

El pelagianisme es va difondre en la societat romana i tot occident. Era, en aparença, un moviment 
de reforma moral i d’observança integral de les lleis. Més encara, es volia que tothom seguís els 
consells evangèlics, però no recordava que el mateix Jesús afirmà que no tots els seus deixebles són 
capaços de seguir-los. Tanmateix la bandera de la pobresa sempre té molts adeptes i això explica 
l’enorme difusió de les doctrines de Pelagi.

Al voltant del 411-413 Celestí —deixeble de Pelagi— començà a combatre la pràctica del baptisme 
dels infants, i negà l’existència del pecat original, així com afirmà l’absoluta independència del lliure 
albir. Això motivà unes greus controvèrsies a Cartago, a Efes i a Constantinoble. Pelagi, tot intentant 
pal·liar les exagerades afirmacions del seu deixeble, insistia en els drets naturals de la condició humana 
i la possibilitat —sense la gràcia— d’evitar el pecat. S’arribà, però, a una fórmula de reconciliació en 
el concili celebrat l’any 415, a Diòspolis.

A Roma, els deixebles de Pelagi, l’any 417, negaren la doctrina catòlica del pecat original. Julià 
d’Ecano —partidari de Pelagi— es va negar a signar un document del papa Zòsim anomenat Tractòria, 
en el qual s’imposava una doctrina contrària al pelagianisme. L’esmentat Julià es revelà contra el papa 
i va atreure a la seva causa disset bisbes d’Itàlia.

PELAGI O L’EXALTACIÓ EXAGERADA DE LA LLIBERTAT
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Al voltant de l’any 427 moria Pelagi a Alexandria, havent estat condemnat per molts concilis, 
àdhuc a Orient.

Després de la mort de Pelagi

Durant els anys 427-429, quan ja havia mort Pelagi, es discutí sobre les conseqüències físiques del 
pecat original d’Adam —concupiscència i necessitat de morir—. Hi eren presents molts dels pelagians 
exiliats d’occident, que intentaren unir-se a Teodor de Mopsuestia i després a Nestori. 

A Àfrica, Aquitània i Anglaterra, la campanya pelagiana es difon especialment en la qüestió 
del lliure albir i fent la crítica a sant Agustí, que defensava els conceptes cristians de la gràcia i la 
predestinació. Contra les censures de Roma i dels bisbes d’Àfrica, els pelagians invocaren abusivament 
l’autoritat dels Pares de l’església grega, especialment Joan Crisòstom. 

La condemna sense equívocs del papa Zòsim així com la condemna dels concilis d’Àfrica, 
d’Antioquia i d’Efes (a. 431) i de les constitucions imperials d’Honori (418) i de Valentinià (425) 
motivaren que els pelagians actuessin en la clandestinitat, malgrat que es van mantenir en diverses 
regions d’Anglaterra, Irlanda i Il·líria (Aquileia) fins al pontificat de Lleó el Gran (440) en què 
pràcticament es va esvair aquesta heretgia.

Els opositors al pelagianisme, a més dels suara indicats, foren el diaca Paulí de Milà, el clergat de 
Cartago amb el bisbe Aureli, el gran sant Jeroni i especialment sant Agustí. Aquest últim sant pare 
llatí concreta en tres punts la doctrina de l’Església enfront del pelagianisme: 1/ Adam, des del primer 
instant de la seva creació va rebre de Déu gràcies sobrenaturals, però podia pecar, tot i que no tenia 
la concupiscència, o sigui la inclinació al mal; 2/ com a conseqüència del pecat d’Adam, tots els homes 
i els seus descendents neixen privats de la gràcia i subjectes a la concupiscència. No poden per tant, 
tenir la inclinació al bé que Adam tenia en el seu estat d’innocència i justícia originals; 3/ la gràcia 
esborra les conseqüències del pecat original. Aquesta gràcia cal que sigui interior i obra directament 
sobre la voluntat. Una gràcia exterior no seria suficient. Però malgrat que aquella gràcia sigui interior, 
no destrueix el nostre lliure albir. Nosaltres podem en qualsevol moment aquí a la terra, acceptar-la 
o rebutjar-la.

Tanta activitat literària i teològica dels autors catòlics prepararen la intervenció dogmàtica del 
magisteri de l’Església, així 1/ l’any 412 hi hagué a Cartago la condemna dels errors de Celestí sobre 
el baptisme i el pecat original; 2/ condemna solemne de Celestí i Pelagi en els concilis de Cartago i 
Milivi l’any 416 i excomunió de Pelagi el gener del 417; 3/ les constitucions del gran concili de Cartago 
celebrat l’1 de maig del 418, en el qual fou definida la realitat del pecat original i fixada la teologia 
clàssica sobre la gràcia (9 cànons, en els quals es precisava el que era sobrenatural, la seva necessitat i 
eficàcia); 4/ el document papal anomenat Tractòria del bisbe de Roma Zòsim (estiu del 418) en el qual 
confirmà les actes del concili de Cartago i insisteix en el caràcter d’herència que té el pecat original; 
5/ les declaracions del Concili d’Efes del 22 de juliol de 431; i 6/ les sentències oficials de l’Església 
romana reunides en les «capitulars celestines» que es troben en la Patrologia llatina.

Entre l’heretgia de Pelagi, que era una excessiva exultació de la llibertat humana i la doctrina de 
sant Agustí, en la que atribuïa a la gràcia una força irresistible, hi havia un terme mig que era la d’un 
monjo de Marsella, i de Joan Cassià (mort el 432), abat de Sant Víctor. També era d’aquest parer 
Vicenç de Lerins (mort el 450). Aquests últims afirmaven que la gràcia és totalment necessària per 
la justificació, tanmateix no ho era pel coneixement de la fe, ni per la perseverança en el bé. Aquesta 
doctrina fou coneguda amb el nom de “semipelagianisme”. Fou combatuda també per sant Agustí i 
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més tard per sant Pròsper i sant Hilari. Al final, fou condemnada en els concilis d’Orange i de Valence 
(a. 529) i pel papa Bonifaci II (a. 530). Així s’acabà l’aferrissada lluita que suposà aquesta postura 
doctrinal —anomenada heretgia per l’església catòlica— per tornar a encetar-se virulentament en 
l’època del protestantisme.

PELAGI O L’EXALTACIÓ EXAGERADA DE LA LLIBERTAT



Davant la mort tant fa ser papa, emperador, cardenal o rei. Miniatura del segle XV.
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Els tres capítols, els monoteletes, els donatistes...

• Després de la condemna del monofisisme
• Els tres capítols. El papa Virgili
• L’emperador descalç davant la Santa Creu
• Fórmules ambigües. El papa Honori I
• Donatisme i altres heretgies

Després de la condemna del monofisisme

El concili de Calcedònia (451) condemnà Eutiques, cap (o arximandrita) d’un monestir de 
Constantinoble. Aquest afirmava en Jesucrist la unitat d’una sola naturalesa. Deia que en Ell no sols 
hi ha una persona —tal com defineix el concili d’Efes— sinó una sola naturalesa, d’aquí el nom de 
monofisisme. L’esmentat concili de Calcedònia, defineix per tant que en Jesucrist hi ha dues naturaleses 
distintes, la humana i la divina, que subsisteixen estretament unides, i mai entre si confoses, en una 
mateixa i única persona. Tanmateix el concili no pogué vèncer definitivament l’heretgia monofisita, 
aquesta durà quasi cent anys més. Ben cert és, però, que els emperadors Zenon i Justinià treballaren 
per la pacificació de l’Església, tot i que per causa de les fórmules equívoques que ells mateixos 
volgueren imposar, no assoliren la pau i indirectament prolongaren la controvèrsia. Els primers 
assaigs de reconciliació degeneraren en el cisma d’Acaci. La segona temptativa no va resultar millor: 
amb la pretensió per part de l’emperador Justinià de fer tornar els monofisites a l’Església catòlica, 
aconseguí que el papa Vigil donés algunes concessions als heretges, com la condemna en el concili de 
Constantinoble II (553) dels famosos “Tres Capítols” favorables a Nestori. Però tot fou en va, i més 
encara els monofisites s’organitzaren en els tres patriarcats (d’Antioquia, Jerusalem i Alexandria) que 
es constituïren en tres esglésies independents i paral·leles que encara avui existeixen: són l’església 
armena, l’església jacobita, que fou introduïda a Síria i Mesopotàmia pel monjo Jacobus Zangalus, 
regida actualment pel patriarca d’Antioquia, i l’església copta que té com a cap el patriarca d’Alexandria.

Els tres capítols. El papa Vigili

Cal retornar a la qüestió denominada dels «Tres Capítols» ja que en ella es veieren implicats el gran 
emperador bizantí Justinià i l’ortodòxia del papa Vigil. Amb el nom del Tres capítols es presenta un 
document que és una recopilació, composada al segle V, per Teodor de Mopsuestia, amic de Nestori, 
i que comprenia: 1/ extractes de les obres del mateix Teodor; 2/ la doctrina del propi Teodor i 3/ una 
carta d’Ibas, bisbe d’Edessa. Tots aquests escrits favorables a Nestori són acceptats i amb el propòsit 
d’imposar-los a tota l’Església pels antics partidaris monofisites d’Eutiques. Justinià estava convençut 
que si obtenia del papa Vigil la seva aprovació tornaria els monofisites a la comunió de l’Església. I 
com els Tres capítols eren condemnables, semblava que l’assumpte no oferiria cap dificultat. Però 
els occidentals no ho entenien així, especialment perquè tant Teodor de Mopsuestia com Ibas foren 
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deposats de llurs seus episcopals pel concili de Calcedònia. Per altra part, com Vigil havia estat elegit 
papa amb l’ajut de l’emperador Justinià, creien els orientals que seria fàcil arrencar-li la condemna 
demanada. El Papa era de caràcter dèbil i indecís i no sabé prendre cap decisió ferma. Vigil, en un 
viatge a Constantinoble, rebé les pressions de l’emperador i aprovà la condemna dels tres capítols, 
tanmateix, poc després va rectificar davant la contundent resistència del bisbes d’Àfrica que el van 
amenaçar amb l’excomunió. Aleshores, Vigil tingué por de l’emperador, per això es refugià en 
l’església de Sant Pere de Constantinoble i després a Santa Eufèmia de Calcedònia. És així com 
Justinià convocà un concili ecumènic l’any 553, en el qual —com ja hem dit— es condemnaren els 
famosos “Tres capítols”. I el papa Vigil s’hi adherí. Semblava, doncs, que l’Església de nou estava a 
favor del nestorianisme i en contra de Calcedònia; el papa Vigil era feble, fou pressionat i es deixà 
portar per l’emperador. Possiblement no era del tot lliure. Els historiadors catòlics volen salvar la 
infal·libilitat del Papa, afirmant que no s’equivocava condemnant uns escrits que eren, per altra banda, 
condemnables. Tampoc s’hagués equivocat abstenint-se de condemnar-los, perquè la condemna era 
inoportuna, ja que almenys els bisbes del nord d’Itàlia, de les Gàl·lies i d’Hispània no volien —com 
així succeí— acceptar el concili II de Constantinoble provocant un cisma.

El monotelisme

Els esforços que es van fer per retrobar de nou la comunió amb els monofisites fou causa durant el 
principi del segle VII d’una nova heretgia: la denominada monotelisme. En aquesta època l’emperador 
Heracli havia obtingut una contundent victòria contra els perses, que des del 612 fins al 629 intentaren 
conquerir l’imperi d’orient. Heracli els va imposar (als perses) una pua humiliant per la qual havien 
de restituir els territoris d’Assíria i Egipte que abans havien envaït, i també els obligà a retornar les 
relíquies —especialment la Santa Creu— que s’havien apoderat anteriorment de Jerusalem.

L’emperador descalç davant la Santa Creu

Una tradició ens parlar del retorn de la relíquia de la creu de Jesucrist: Heracli la volgué dur 
personalment, revestit de gran pompa i ostentació, amb els millors abillaments i joiells imperials, però 
sobtadament una força immensa, invisible i sobrenatural impedí continuar la processó, fins que el 
mateix patriarca de Jerusalem, Zacaries, li aconsellà que canviés les ostentacions per uns vestits ben 
pobres, simples i senzills, i així àdhuc descalç, l’emperador pogué continuar la processó per incorporar 
tant sacra relíquia a l’Església. S’establí la festa de l’exaltació de la Santa Creu el 14 de setembre.

Fórmules ambigües. El papa Honori

Heracli, doncs, tenia un gran prestigi i volia sincerament atreure a l’Església catòlica els monofisites 
d’Assíria i Egipte. Demanà la intervenció del patriarca Sergi de Constantinoble perquè redactés una 
fórmula de fe que pogués ser acceptada per ambdues parts: els ortodoxes catòlics i els monofisites. 
Però aquest no fou suficientment hàbil, car si bé en la nova fórmula es van admetre dues naturaleses en 
Jesucrist s’imposava una sola voluntat. El primer punt representava una concessió als catòlics i el segon 
una cessió exagerada als monofisites. Per aconseguir el consentiment del papa Honori, es va escriure 
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una carta en la que es deia que no seria convenient ni oportú que es parlés de si Jesucrist tenia una o 
dues dynamis o energies, volent indicar dues voluntats. El Papa va creure que era un tema de paraules, 
i acceptà la fórmula ambigua. Content l’emperador Heracli de l’acceptació papal, va publicar un 
edicte (638) anomenat Ecthesi en el que es vanagloriava en afirmar que s’havia arribat a la concòrdia 
gràcies a la confessió de monotelisme, és a dir, de que Jesucrist tenia una sola voluntat. L’edicte 
obligava a les dues parts a acceptar la fe monoteleta. La reacció fou molt violenta per part d’Àfrica 
i d’Itàlia ja que les esglésies d’aquestes zones consideraven que per imposició imperial es tornava a 
l’heretgia monofisita; tant és així, que el mateix papa Joan IV (640-642) successor d’Honori s’hi oposà 
i el papa Martí I en un concili del Laterà (649) condemnà l’heretgia monoteleta. Més tard, el mateix 
emperador Constantí Pogonato i el papa Agató, en el VI concili ecumènic de Constantinoble (680) 
definiren que en Jesucrist hi ha dues voluntats: la divina i la humana, com també  dues naturaleses. 
L’error monoteleta perdurà entre els maronites del Líban, fins al segle XII.

L’esmentat concili de Constantinoble VI (680) condemnà el patriarca Sergi i el papa Honori, ja 
difunts. És evidentment, un punt molt delicat que pot semblar que va en contra del dogma de la 
infal·libilitat del Papa. Tanmateix, cal dir que seguint el concili del Vaticà I els papes són solament 
infal·libles quan defineixen ex cathedra, és a dir conscients explícitament que actuen com a pastors 
universals de l’Església, i imposen una definició. No es veu massa clar que Honori fes explícitament 
aquesta definició; probablement entenia una altra cosa diversa al que es deia en aquells termes tan 
enrevessats i “bizantins”. Fou òbviament un malentès com ho fou també en els papes successors 
d’Honori i en el mateix concili ecumènic VI de Constantinoble (860).

Donatisme i altres heretgies

Caldria parlar de les heretgies provocades per cismes tan freqüents en l’edat antiga. Tanmateix, 
sols ho farem del donatisme i molt breument. En el tema de les persecucions ja hem exposat el 
cisma dels seguidors de Novatus, que no admetien en l’Esgléisa els fidels, que després del baptisme 
haguessin pecat greument. També l’anomenat Donatus el Gran —bisbe intrús de Numídia, segle 
IV—, no acceptava la reconciliació dels pecadors públics, perquè afirmava que «aquests i els heretges 
no podien ser subjectes vàlids ni actius ni passius de l’administració dels sagraments». Els donatistes 
fent-se forts en aquest principi, crearen nous bisbes i una església cismàtica. Tant és així, que en l’any 
380 se celebrà un concili al qual hi assistiren dos cents setanta bisbes donatistes. La nova església fou 
perseguida pels emperadors Constanci, Valentià i Gracià, tot i que la reacció (o persecució) els va 
envalentir encara més. Es convertiren en fanàtics, que sovint durant la nit assaltaven violentament 
les cases dels catòlics cremant-les. En el nord d’Àfrica fou un moviment revolucionari contra els 
terratinents de la zona. El donatisme fou fortament combatut per sant Agustí i condemnat per sengles 
concilis de Roma i Arles.

L’arrianisme fou la causa d’altres nombrosos cismes, com el de Melecià d’Antioquia (361), el de 
Lucifer, bisbe intrús de Càller i el cisma romà de l’època dels papes Liberi i Damas, que ocasionaren 
dos antipapes: Fèlix II i Ursí, respectivament.



Sarcòfag que representa Crist entre els dotze apòstols, trobat sota el paviment de la Basílica Vaticana.
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28
La successió apostòlica

• Els apòstols establiren les primeres comunitats
• Les esglésies d’Occident foren fundades per sant Pere i sant Pau
• Estructura i apostolicitat de les esglésies
• Les esglésies de Gàl·lia, Il·líria i Itàlia
• L’apostolat dels dotze
• Pere i Pau a Roma
• La tomba de sant Pere al Vaticà
• La successió de l’apòstol sant Pere
• Sant Jaume el Major a Espanya
• El sínode de Compostel·la
• Sant Jaume, bisbe de tot el món
• Argumentació de Cesari, abat de Santa Cecília de Montserrat
• O Roma o Compostel·la
• Independència de la Tarraconense. L’obediència a Roma és més segura

Els apòstols establiren les primeres comunitats 

El gran papa, bisbe de Roma, sant Climent (a. 88-97) afirmava en la seva carta als de Corint: “Els 
apòstols han rebut la bona nova a través del senyor Jesucrist. Jesús, el Crist ha estat enviat per Déu. Per 
tant, Crist ve de Déu i els apòstols vénen de Crist... Ells predicaren per pobles i ciutats. I així s’establiren 
les primeres comunitats, de les quals l’Esperit Sant feia emergir bisbes i diaques per als futurs creients” (42, 
1-4). I sant Ignasi d’Antioquia repeteix una i altra vegada “qui obeeix el seu bisbe no l’obeeix a ell, sinó 
al Pare de Jesucrist, que és el bisbe que vetlla per tots nosaltres” (Ignasi, Carta a la comunitat de Magnèsia 
5, 2). Cal, doncs, afirmar que els bisbes són els successors dels apòstols; tanmateix, això no vol dir que 
cadascuna de les esglésies (o diòcesis) fos fundada pels apòstols. És obvi que els autors de les històries 
dels bisbats tenen una irresistible tendència, que ja es manifestava a finals de l’edat antiga i s’allargà 
àdhuc molt després, de fer derivar l’origen de moltes esglésies —tant a Orient com a Occident— 
directament dels apòstols o dels deixebles immediats d’aquests. Cal fer, però, una puntualització: és 
cert que en l’edat apostòlica, les esglésies foren fundades per intervenció directa dels apòstols, o per 
iniciativa dels seus deixebles sota la vigilància d’aquells; però és també evident que la propagació del 
cristianisme no s’exhaurí a l’edat apostòlica, i fou integrada —en profunditat i en expansió— gràcies a 
les generacions cristianes que es van anar succeïnt i que la continuaren a través dels segles. Encara avui 
continua aquesta empenta, com veiem es continuen creant noves diòcesis, especialment en les missions. 

Les esglésies d’Occident foren fundades per sant Pere i sant Pau 

L’any 416 el papa Innocenci I enviava una carta a Decenci, bisbe de Gubbio (Itàlia), i d’una manera 
contundent afirmava: “Cap apòstol no ha propagat el cristianisme a Occident fora de Pere i de Pau (el 
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seu indivisible company) fundadors de l’església romana”. Amb això Innocenci no vol dir que totes i 
cadascuna de les esglésies d’Occident fossin fundades personalment per Pere i Pau; només vol dir que 
totes les esglésies occidentals deriven de la de Roma. O sigui, el principal impuls propagador provenia 
de Roma en relació a les esglésies occidentals. Un any més tard, a mitjan segle V, el papa Lleó I el 
Gran exposaria l’estructura de l’Església en una carta enviada al seu vicari papal Anastasi, bisbe de 
Tessalònica. En tot el context de l’esmentada missiva, el papa dóna per suposat que l’Església segueix 
l’estructura administrativa de l’imperi romà: en províncies i diòcesis. 

Estructura i apostolocitat de les esglésies 

En l’església, al capdavant de les províncies hi ha els metropolitans, i a les diòcesis els bisbes. El 
papa —segons diu Lleó I— pot estructurar territorialment les esglésies perquè ell és el successor de 
Pere: “l’únic al que fou atorgada la presidència sobre els altres bisbes”. D’altra banda, aquests s’han 
de sotmetre al bisbe (metropolità) que presideix la província. Per damunt dels metropolitans, hi ha 
aquells (els patriarques) que estan ‘in maioribus urbibus constituti’. Aquests i tots estaran sotmesos a la 
‘unam Petri sedem’ (el papa). El bisbe de Roma era també el metropolità de les següents regions: Laci, 
Úmbria, Capània, Lucca, Abruços, Apúlia, Calàbria, Picè i les tres illes de Còrsega, Sardenya i Sicília. 
També era el patriarca d’Occident, i com a tal tenia vicaris (papals) designats especialment per a unes 
determinades regions: el de les Gàl·lies a Arles, i el de l’Ilíric a Tessalònica. Els respectius poders i 
drets quedaven clarament establerts en proclamar Lleó I que la ‘plenipotència’ dels metropolitans 
provenia dels sants Pares (sanctorum Patrum canones), però el primat del papa —segons Lleó I— és 
d’institució divina (ex divina institutione). També ho són els bisbes com a successors dels apòstols. 
Tanmateix, l’apostolicitat de les esglésies occidentals prové eminentment de Pere i Pau. I aquí és 
on comença la problemàtica: què cal dir de l’apostolat de sant Jaume a Hispània i el dels set bisbes 
deixebles de Pere a la península ibèrica? O l’apostolat de sant Apol·linar (deixeble de sant Pere) a 
Ravenna, o la fundació de sant Marc de l’església d’Aquilea (Venècia)? O de tantes altres ciutats 
d’Itàlia, Gàl·ia, Il·líria, Panònia i Dalmàcia, que atribuïen la seva fundació a diversos apòstols o a llurs 
deixebles immediats? 

Les esglésies de Gàl·lia, Il·líria, Dalmàcia i Itàlia 

Concretament d’Arles a Gàl·lia, la tradició que comença al segle V, afirma que aquella  diòcesi 
fou fundada per sant Tròfim, deixeble de sant Pere, i per aquest motiu els feligresos d’aquella ciutat 
reivindiquen la categoria de seu metropolitana. Sant Dionís seria, segons la tradició del segle VIII, 
l’areopagita convertit per sant Pau que fou enviat per aquest apòstol a fundar l’església de París. La 
diòcesi de Llemotges, segons tradició que comença al segle IX, fou creada per sant Marçal, enviat per 
sant Pere amb dos sacerdots que l’acompanyaven en la fundació. Més rocambolesca és la llegenda que 
es refereix a sant Llàtzer, segons la qual després de la seva resurrecció i abans de la seva segona mort 
—a causa de la persecució de Neró— fou bisbe de Marsella. 

Referent a la Il·líria (regió de la província balcànica) hi ha diverses interpretacions del pas de sant 
Pau (Rom 15, 19); tanmateix, els comentaris de sant Justí, d’Orígenes i Tertul·lià a Romans 15, 19 no 
sembla pas que donin una interpretació positiva; més encara quan no hi ha rastres de l’organització 
d’aquestes esglésies a la regió d’Il·líria. A la Panònia (antiga regió equivalent a l’anomenada actualment 
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plana Panònica, entre Mèsia, el Nòric, la Il·líria i el riu Danubi), Sírmium (actual Mitrovica) reivindica 
el seu origen apostòlic, basant-se en la tradició dels 72 deixebles del Senyor, que prové de falsos 
documents del segle IX. 

A la Dalmàcia, la seva capital Split reivindica com a fundador i primer bisbe un tal Dommius, 
deixeble de sant Pere i màrtir en la persecució de Trajà. Tanmateix, l’esmentat Dommius és un màrtir 
del temps de Dioclecià. La llegenda prové del segle VIII. 

A Itàlia, ultra les reivindicacions de Ravenna i Aquilea, cal anotar el suposat origen apostòlic 
de Verona, Pàdua, Pavia, i Bríndisi: les tres primeres, gràcies a deixebles de sant Marc, i la darrera 
(Bríndisi) directament (també segons la llegenda) de sant Pere. Igualment Reggio de Calàbria, per 
obra de sant Pau (Ac 28, 13). I per últim, Milà pretén el seu origen en sant Bernabé. Aquesta tradició 
es remunta no abans del segle XI, quan hi ha una rebel·lió d’aquella diòcesi contra Roma. Cap 
dels bisbats italians que intenten cercar i fonamentar llur origen apostòlic —exceptuant, com és 
obvi, Roma— no pot aportar documents anteriors al segle VIII. Però cal observar que aquestes 
pretensions són anteriors en les esglésies d’Orient. Durant el segle V circulaven les actes apòcrifes 
dels apòstols i uns curiosos catàlegs dels deixebles apostòlics, atribuïts falsament a Epifani, Hipòlit, 
Doroteu... En ells, a cadascun dels 72 deixebles del Senyor (Lluc 11, 1) se li donava una ciutat. I quan 
els esmentats catàlegs van arribar a Occident no mancà gent sense escrúpols que afegí ciutats als 72 
deixebles. Després, els compiladors d’actes, gestes i passions dels màrtirs es cregueren amb el dret de 
suplir amb fets fabulosos el que creien que mancava en llurs hagiografies i així exaltar els biografiats, 
donant per suposat drets indiscutibles a les esglésies, de les quals ells n’eren els primers bisbes. 
Però succeïa que aquells autors escrivien les esmentades biografies independentment, no tenint en 
compte el que escrivia l’altre, la qual cosa provocava claríssimes contradiccions entre ells. Tot això 
ens fa concloure que és molt difícil atribuir l’apostolicitat a les esglésies, almenys a les d’Occident. 

L’apostolat dels dotze 

S’entén per apostolat la predicació del col·legi dels ‘dotze’ instituït pel mateix Jesucrist. Tanmateix, 
com ja hem exposat, els ‘dotze’ abans de l’any 43 romangueren exclusivament a Palestina. Després 
de la persecució d’Herodes, tots els apòstols predicaren l’evangeli segons el manament de Jesucrist 
arreu del món (imperi romà i àdhuc en els límits i zones veïnes). De sant Pere i sant Jaume en 
parlarem més endavant. Dels altres apòstols, heus aquí les atribucions que tenen un valor desigual 
en l’aspecte històric. Per suposat, sant Joan el trobem segons els Fets dels apòstols molt unit a sant 
Pere: predicà a Jerusalem, formà part de la missió a Samaria i del concili de Jerusalem. Segons la 
tradició romangué en aquesta ciutat fins la mort i assumpció de la Mare de Déu. Després de la mort 
de sant Pere —sempre segons la tradició— Joan governà les esglésies d’Àsia amb residència a Efes. 
Durant el regnat de Domicià —segons Tertul·lià, De praescriptione— fou portat a Roma, on sofrí la 
prova de l’oli bullent de la qual se’n sortí miraculosament. Fou desterrat a Patmos, on se li atribueix 
la composició del llibre de l’Apocalipsi. Després de la mort del seu perseguidor Domicià (96) pogué 
retornar a Efes, on també se li atribueix l’autoria del quart evangeli i de tres cartes. Morí vers l’any 
100. 

Les històries dels altres apòstols, exceptuant Pere, Jaume ‘el major’ i per suposat Pau, tenen 
més de llegenda que d’autenticitat històrica. Malgrat tot, hi ha uns trets generals que són verídics, 
i d’altres que caldria estudiar amb deteniment. Heus aquí l’elenc de llurs activitats apostòliques tal 
com s’exposen en alguns manuals d’història de l’església: 
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Mateu. Predicà primer a Palestina, on composà el seu evangeli. Després anà a Etiòpia, on sofrí el 
martiri clavat a terra i cremat viu. Les seves suposades despulles són venerades des d’època medieval 
a Salerno (Itàlia). 

Maties. Elegit per substituir Judes ‘el traïdor’, predicà l’evangeli a Judea i Etiòpia. Fou decapitat 
amb una destral. Les seves relíquies foren traslladades d’Orient a Trèveris per santa Helena. 

Judes Tadeu. Germà de Jaume el menor, predicà l’evangeli a Mesopotàmia. Va escriure una carta 
que és acceptada per l’Església com a canònica. En l’actual Beirut fou assetjat i rematat a bastonades 
de maces. El seu cos és venerat a la basílica de Sant Pere del Vaticà.

Tomàs. Predicà l’evangeli entre el poble dels parts. Més tard, passà a l’Índia (nord) aconseguint 
moltes conversions. Aquests cristians denominats ‘cristians de sant Tomàs’ es veieren obligats a emigrar 
al sud de l’Índia. Va sofrir martiri a llançades en un lloc desconegut per nosaltres, anomenat Calamina. 
El seu sepulcre es trobava a Malabar (Índia), però posteriorment les seves despulles foren traslladades 
a Edessa, després a Quios, i finalment a Ortona (Itàlia). 

Bartomeu. Evangelitzà Armènia i possiblement també el nord de l’Índia. Fou martiritzat a 
Albanòpolis d’Armènia. Es diu que fou espellat viu. Les seves relíquies foren traslladades per Otó III 
l’any 983 a l’illa Tiberina de Roma, i en l’actualitat són venerades especialment cada 24 d’agost, en 
què se celebra la seva festivitat. 

Simó el zelador (zelotes). Predicà l’evangeli a Pèrsia. Hi ha una tradició que diu que morí crucificat, 
i una altra que afirma que fou serrat. Es desconeix el lloc on es troben les seves despulles, malgrat que 
moltes poblacions guarden relíquies seves: Roma, Colònia, Hersfeld... 

Felip. Evangelitzà l’Àsia Menor. Morí a Hieràpolis (Frígia) crucificat i lapidat. Les seves despulles 
són venerades a la basílica dels Dotze Apòstols de Roma. 

Andreu. Germà de Pere. Evangelitzà els Balcans i el sud de Rússia. Morí crucificat en una creu en 
forma d’aspa —anomenada ‘creu de sant Andreu’— a Patràs (Grècia). El seu sepulcre es venera a 
Amalfi (Itàlia), però el seu cap —que era venerat a la basílica de Sant Pere del Vaticà—, fou lliurat en 
un gest d’ecumenisme per Pau VI a l’església ortodoxa de Patràs. 

Jaume ‘el menor’. Segons la tradició occidental, fou el primer bisbe de Jerusalem. Molt estimat 
pels cristians i pels jueus. Va escriure una carta canònica (acceptada per l’església com a escriptura 
inspirada). L’any 62 morí màrtir en llençar-lo des del pinacle del temple de Jerusalem. Les seves 
despulles són venerades a Roma, a la basílica dels Dotze Apòstols. 

Pere i Pau a Roma 

La presència romana de sant Pere tindrà una gran repercussió teològica. No obstant això, per als 
catòlics el realment important serà la persistència en la creença que el bisbe de Roma és el successor 
de Pere. D’aquí la insistència en mostrar la línia successòria del bisbe de Roma. Òbviament, es pot 
comprovar històricament que sant Pere estigué a Roma presidint la primitiva comunitat cristiana 
i que allà sofrí el martiri i fou enterrat. Els testimonis documentals que ens ho expliquen són molt 
abundosos. Tenim la inequívoca al·lusió al martiri de sant Pere a l’evangeli de sant Joan (21, 19). Tenim 
també la carta de sant Climent —aproximadament contemporània a l’evangeli de Joan— escrita des 
de Roma, en la qual es relata que el “gloriós testimoni de Pere” es va donar “entre nosaltres” i “en el 
nostre temps”. 

A principis del segle II hi ha la carta de sant Ignasi adreçada als romans, en la qual el màrtir bisbe 
d’Antioquia afirma que ell no pot donar-los ordres com ho feren sant Pere i sant Pau. Segons Pàpies 
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i Climent d’Alexandria, Pere tingué un intèrpret a Roma: Marc. Al Canon muratoriano de la segona 
meitat del segle II, es parla de la passió de sant Pere. Del segle II tenim també el testimoni explícit 
del bisbe Dionís de Corint sobre el martiri de Pere i Pau a Roma. Tertul·lià afirma que Joan batejà 
al Jordà i Pere al Tíber (de Roma). I finalment, al mateix segle II, el clergue romà Caius s’ofereix 
a mostrar, a qui ho vulgui, els ‘trofeus’ dels apòstols al Vaticà (Pere) i a la via d’Òstia (Pau). Eusebi 
interpreta que aquests trofeus són les sepultures d’ambdós apòstols. 

La tomba de sant Pere al Vaticà 

A part d’aquests testimonis, tenim l’arqueologia. Es pot veure clarament que a Roma existeix 
culte al martiri de Pere i Pau des del segle III, cosa que es concreta en llurs sepulcres. Avui dia, tota 
la comunitat d’arqueòlegs accepta que al Vaticà existia el sepulcre de sant Pere molt abans de la 
construcció de la basílica, tot i que es pot discutir sobre les relíquies que s’hi van trobar. L’any 1941 
s’iniciaren unes interessants excavacions que confirmaren el que ja afirmaven testimonis durant els 
segles II i III. És més, sota l’altar major de la basílica vaticana va aparèixer el ‘tropheum’ que ens 
indicava el prevere Caius. Sembla, però, que hi ha un inconvenient: segons unes excavacions anteriors 
a l’any 1915, sabem que també rebia culte un sepulcre que es creia de sant Pere, precisament a les 
catacumbes de sant Sebastià, i aquest culte seria anterior a Constantí. Els historiadors afirmen que 
aquest darrer sepulcre no fou res més que un lloc interí durant les persecucions de mitjan segle III, 
ja que els perseguidors buscaven sobretot la manera de destruir les relíquies. Quan van haver acabat  
aquestes peculiars persecucions (a finals del segle III), l’haurien retornat al seu lloc d’origen i, per 
tant, també haurien retornat les relíquies de sant Pere al Vaticà, però no dins el mateix sepulcre, sinó 
molt a prop d’ell.. 

Les excavacions arqueològiques recents han demostrat la presència d’una tomba que cal identificar 
com la que tradicionalment es creia de sant Pere i que existia a la part inferior de l’altar major de 
Sant Pere del Vaticà. Aquestes excavacions han estat profusament estudiades pel que fou eminent 
arqueòleg, el nostre professor de la Gregoriana P. Krischbaum, S.J. 

La successió de l’apòstol sant Pere 

Un altre testimoni de la presència de sant Pere a Roma i de la seva successió en els papes o bisbes 
de Roma, el constitueix l’anomenat Catàleg de papes. La llista més antiga dels papes ens arriba en 
l’escrit de sant Ireneu, que diu textualment: “Després que els sants apòstols Pere i Pau haguessin fundat 
i constituït l’església (romana), passaren a Lli l’ofici de l’episcopat”. Aquest Lli és el que trobem citat 
a la carta de Pau a Timoteu: “El va succeir Anaclet. A Climent —tercer successor de Pere— el seguí 
Evarist, i a aquest Alexandre (martiritzat l’any 115). El sisè papa erigit després dels apòstols fou Sixte. 
Després d’aquest, Telèsfor, que va donar un magnífic testimoni amb el seu martiri. El va seguir Higini, 
després Pius i Anicet. Després d’Anicet, Soter i Eleuteri. Aquest és el qui ocupa el 12è lloc després dels 
apòstols” (199). 

La llista que ens dóna Ireneu abraça uns 100 anys. Sembla que abans d’Ireneu altres autors 
escriviren llistes similars, però no ens han arribat. Ireneu mereix tota la confiança. Uns setanta anys 
després el papa Zeferí (a. 199-217) ens dóna una nova llista que completa l’anterior i que coincideix 
amb la d’Ireneu. 
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Aquestes llistes són molt importants. En elles es pot demostrar la consciència dels primers cristians 
d’arrelar-se en els apòstols. A l’elenc, els bisbes de Roma es considera que són com les anelles que 
comuniquen amb els apòstols i, per tant, que donen validesa a la successió dels bisbes a la seu de 
Roma i al seu magisteri. 

Aquesta important constatació és la que fa que el mateix Ireneu afirmi que l’autoritat 
i la validesa de l’església universal estan basades en la successió dels bisbes de Roma.  
Ens trobem, doncs, amb un testimoni doble: el papa (o bisbe de Roma) és el successor de Pere, i és ell 
qui posseeix tota garantia de l’autèntica fe i autoritat recolzada en els mateixos apòstols. 

Sant Jaume el major a Espanya 

Capítol apart es mereix l’apostolicitat de sant Jaume a Hispània. Presentem a continuació l’article, 
quasi íntegre, d’un treball nostre presentat al ‘Congrés d’història de l’església catalana’. Cal recordar 
que aquest tema va a cavall entre l’edat antiga i la medieval. 

No volem parlar de la influència del pseudo-Abdia i dels Catàlegs apostòlics bizantins sobre la 
tradició de la vinguda i evangelització apostòlica a Espanya, ni ens atrevim a encetar el tema de la 
descoberta de la tomba (romana) de sant Jaume a Compostel·la. Tanmateix, volem subratllar un 
testimoni de casa nostra (tant sobre el sepulcre com sobre l’apostolicitat o apostolat) del segle X. 
És un document de gran importància per veure que la tradició ‘jacobea’ en aquesta època  ja havia 
arribat a la part oriental d’Hispània. Ens referim a la carta que envià a Roma l’abat Cesari de Santa 
Cecília de Montserrat, que hem estudiat i transcrit del mateix original custodiat a l’arxiu episcopal de 
Vic, en la revista romana Anthologica Annua de Roma. 

En l’esmentat arxiu de Vic hi ha una còpia de la pretesa carta que, segons el text, envià Cesari al 
papa Joan (XIII) a través d’un prevere que anomena ‘Galindus’. En ella, Cesari demana la confirmació 
del títol d’arquebisbe i afirma que, si cal, anirà a Roma i s’agenollarà als peus de sant Pere. La carta 
ens diu que Cesari fou ordenat arquebisbe de Tarragona pels bisbes de les províncies de Galícia i Lleó. 

Per tota l’argumentació de Cesari, es pot deduir que l’intent de proposar el bisbe de Compostel·la 
com a successor de sant Jaume suposa una contraposició entre Pere i Jaume; o sigui, discusió històrica 
entre el primer papa i el protomàrtir dels apòstols (any 42). Els bisbes occidentals d’Espanya tenien 
una consciència molt clara de la seva importància, perquè estaven sota l’obediència del successor 
de l’apòstol “episcopus totius mundi”, i per això s’atreviren —segons el text de la nostra carta— a 
atorgar a Cesari l’arquebisbat. Ultra aquest fonament, addueixen altres raons històriques i peculiars 
d’Hispània. Són els successors d’aquella església visigòtica tan independent de Roma. I també el bisbe 
de Compostel·la pot considerar-se el legítim portador dels drets de Toledo, que encara en el temps 
que es va escriure aquesta carta estaven en mans dels sarraïns. Més encara, el rei del regne galaico-
lleonès tenia les prerrogatives del rei visigot. Tot això confirma  —diu la carta— l’actuació dels bisbes 
de Compostel·la atorgant a Cesari l’ordenació i la dignitat d’arquebisbe. 

El sínode de Compostel·la 

Podem sintetitzar els arguments dels assistents d’un sínode de Compostel·la: “...scimus etenim quia 
Sanctis Patribus constitutum est ut in unaqueque provincia metropolitanum episcopum hornaretur...”, 
“...nostra praesumptio faciendi quia a principibus nostris jussum est et a conciliis Toletanis conscriptum 
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est ut quod juste invenerimus habeamus potestatem”, “...regulari subjectione continemur et ea diligenter 
instituimus et precepta cannonum observanda refferimus et unde ad pressidendum, dignitatis oportet 
obtineri”. En resum, es diu que els cànons de l’església estableixen que a cada província metropolitana 
sigui ordenat un bisbe (o arquebisbe). 

Els reis i els concilis de Toledo estableixen també que els bisbes “posseïm la potestat de fer el que 
trobem just” (és a dir, ordenar el metropolità d’una província). No obstant això, hi ha una altra raó que 
en tota l’argumentació de la carta es fa palesa: “l’apostolat de sant Jaume a Espanya”. 

Sant Jaume, bisbe de tot el món 

Afirmen: “Al successor de sant Jaume ‘el nostre patró i bisbe de tot el món’, antistites totius mundi, 
reunit amb els seus bisbes de la regió, li pertany poder ordenar bisbes fins i tot metropolitans d’una província 
distinta de la regió d’aquells, com ho feia el bisbe de Toledo en època visigòtica i ho fa el papa, ordenant 
bisbes missioners, com sant Bonifaci, arquebisbe dels alemanys”. 

Recolzant les raons canòniques, mitjançant les quals segons l’autor de la carta es pot justificar 
l’ordenació de Cesari, són adduïts el concili de Nicea, el cànon 9 del concili d’Antioquia (de l’any 
341) i el concili de Toledo de l’any 633. Hem comprovat que en els dos primers primer es parla dels 
metropolitans, els quals han de presidir i governar les províncies. 

Més difícil és encertar quina és la referència del concili IV de Toledo. La confirmació explícita d’allò 
decretat al concili de Nicea no es troba en el concili IV de Toledo. Només en el concili I de Toledo, 
en el seu preàmbul, es troba una referència al de Nicea. En el concili IV de Toledo es condemna 
precisament el cas exposat en la carta: l’ordenació fora de la província pròpia. 

L’autor de la carta, en citar el concili IV de Toledo, es pot referir a la norma general de tota 
l’església, segons la qual cada província tindrà el seu metropolità, o potser —segons afirmen els 
comentaristes— evoca la disciplina particular d’eleccions episcopals en l’església visigoda. Si fos així, 
la consagració de Cesari no seria anticanònica. 

Argumentació de Cesari, abat de Santa Cecília de Montserrat 

Per tant, nosaltres creiem que l’argumentació de Cesari té aquests dos principis: en primer lloc 
que el rei Sanç de Lleó, coneixedor dels privilegis dels reis visigots pel que fa a l’elecció dels bisbes i 
conscient que ell era el legítim successor de la dinastia hispana, actuà, en elegir Cesari metropolità de 
Tarragona, conforme les atribucions d’intervenció dictades pels cànons visigots. En segon lloc, el bisbe 
de Compostel·la, successor legítim de Jaume en la seu de Compostel·la, recolzant-se en l’apostolat de 
sant Jaume, s’atribueix la prerrogativa concedida pel concili XII de Toledo, cànon 2, de poder elegir 
i consagrar els bisbes espanyols. 

O Roma o Compostel·la 

Pel que se’ns exposa en la carta, molt lluny s’havia arribat en les regions occidentals d’Hispània! 
L’obediència a la seu de sant Jaume podia fer trontollar la mateixa seu de sant Pere! Tantes atribucions 
esmicolaven la fèrria estructura metropolitana i sinodal de l’església llatina que tant havia costat 

LA SUCCESSIÓ APOSTÒLICA
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d’assolir des de Roma. Ben diferent era, doncs, el concepte del papa Lleó I el Gran, tal com hem 
exposat al principi. És una evolució interessant a través de l’assignació d’algunes seus episcopals i els 
seus deixebles immediats iniciada pels famosos catàlegs bizantins abans esmentats. Trobem, doncs, en 
aquesta evolució dos factors que han ajudat a estimular la imaginació dels historiadors que cercaven 
la fonamentació del rang metropolità de les diòcesis estudiades, o cercar la importància (en l’època 
romana) de la corresponent ciutat o atribuir la fundació a un dels apòstols o dels seus deixebles. 
Tanmateix, en el cas de Compostel·la s’arribà a extrems exagerats! A través de constants falsificacions 
es volia imposar una impossible evangelització d’Hispània per part de sant Jaume abans de l’any 
42; es denomina sant Jaume, sobirà i bisbe de tot el món; el seu successor s’atreveix a ordenar un 
arquebisbe de demarcació eclesiàstica forània a la seva pròpia; s’insinua que el bisbe de Compostel·la 
o metropolita de l’Espanya occidental té els drets que corresponien al bisbe de Toledo sobre tota 
la Hispània; al seu rei se’l denomina emperador... És lògic que la reacció fos d’autèntic rebuig per 
part dels bisbes del que serà el Principat de Catalunya. Aquests no volen saber res d’aquest intrús i 
neguen que l’apòstol sant Jaume evangelitzés Hispània. Accepten, però, que el seu sepulcre estigués 
a Compostel·la. En aquesta reacció, veiem també un trencament dels lligams de l’antiga Hispània 
visigòtica i un desig d’autèntica independència eclesiàstica que es confirmarà posteriorment en les 
famoses butlles del papa Joan XIII a favor d’Ató de Vic. Ja abans, concretament l’any 887, trobem el 
primer intent d’independència eclesiàstica en relació als francs. Ens referim a Esclua, que segons la 
Vita sancti Teodardi (bisbe de Narbona) “se clam furtimque fecisse archiepiscopum”. Però tal pretensió 
durà escassament tres anys, i es féu sense la intervenció de Roma. 

Independència de la Tarraconense. L’obediència a Roma és més segura 

Ultra l’esmentada carta, tenim testimonis papals de la independència de la província tarraconense. 
Són els tres privilegis papals originals en papir i les dues còpies del segle XI —conservats a l’arxiu 
episcopal de Vic—, gràcies als quals Ató es constituí arquebisbe de Tarragona en la seu de Vic. Els 
originals són de l’any 971. Tots ells representen el rebuig més clar de la pretesa reinstauració visigòtica i 
una clara adhesió a l’obediència romana. Aquells bisbes catalans optaren no pas per seguir la referència 
a la fita compostel·lana, sinó la de sant Pere, ja que era més segura. Així s’integraren definitivament 
a les esglésies europees. Recordem que tan important acció (submissió al papat i independència 
eclesiàstica de la narbonense) fou recolzada per la màxima autoritat civil de l’època: l’emperador Otó 
I. Aquestes butlles també representen l’inici de la que podríem denominar independència civil, ja 
que en aquesta època de teocràcia “reconèixer la independència eclesiàstica de Catalunya era tant com 
afirmar la política”, segons diu el cèlebre historiador Vicenç Vives. 

Les butlles papals de l’any 791 dirigides a la Tarraconense tingueren la importància d’ésser uns 
documents sobre els quals es podria construir l’edifici de Catalunya. Malgrat que en la pràctica 
hagueren de passar alguns anys per a fer eficaç l’esmentada independència; ja que, quan tot just 
tornà de Roma, Ató fou assassinat pel bàndol contrari a ell (22 d’agost del 971). Però els privilegis 
papals romangueren i foren font de dret posterior. Així és com, entre l’obediència compostel·lana i la 
romana, l’església tarraconense escollí decisivament la del successor de sant Pere. 
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Història prèvia (a.374-692). Naixement, infantesa i joventut d’Europa 

(segles VIII-XIV)



Fragment del Pantocràtor de Tost (Catalunya). Segle XIII. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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La romanitat i el cristianisme

• Els pilars bàsics de la civilització cristiana occidental
• Divisió de la història
• Causes de l’esfondrament de l’Imperi romà
• Esclerosi de l’Estat romà
• Situació econòmica catastròfica: els decurions
• La causa dels grans aldarulls
• Pervivència de la romanitat de l’època de la transició

Els pilars bàsics de la civilització cristiana occidental

Malgrat el menyspreu que l’església d’Orient manifestà en alguns moments vers els escriptors i Sants 
Pares llatins —com es pot constatar en alguns cànons del concili Trul·là II celebrat a Constantinoble 
l’any 692— cal afirmar que Occident pot vanagloriar-se d’haver donat uns escriptors i pensadors de 
primeríssima categoria a l’església universal, com per exemple sant Ambròs i sant Agustí. A la llista 
d’aquestes grans figures cal incorporar altres escriptors eclesiàstics en la mateixa línia dels orientals, 
com ara Prudenci o sant Paulí de Nola. Aquestes personalitats, juntament amb els dos papes Lleó el 
Gran i Gregori el Gran, són els pilars bàsics de la civilització europea occidental, ja que representen 
els valors de la romanitat i de l’església que fonamentaren una nova realitat i societat: l’Europa 
occidental amb les seves diverses cultures.

Els romans dels segles V i VI que veien com trontollava l’imperi, no podien témer altra cosa 
que l’acabament dels valors de la civilització i la cultura antigues. Creien que s’acostava la fi del 
món i no s’amagaven quan ho deien obertament mentre presenciaven els terribles esdeveniments 
motivats per les invasions bàrbares. Malgrat tot van dipositar les seves esperances en una nova 
institució cridada per salvar la cultura: l’església. “¿S’acabarà el món quan desaparegui l’imperi 
romà?”, es preguntaven.

Divisió de la història

L’imperi romà, en fer-se cristià, esdevingué un instrument per a la universalitat de l’església. L’imperi 
va aportar la base de l’estructura i l’organització de l’església. Aquesta havia crescut en les mateixes 
entranyes de la civilització antiga (greco-romana i jueva), i com més augmentava la participació dels 
cristians en la vida cultural, més gran era l’estima que mereixia aquella cultura.

La possible desaparició de la civilització antiga no oferia per a ells cap altra perspectiva que la 
fi del món. Recordaven la interpretació donada al somni de Nabucodonosor: una imatge amb cap 
d’or, pit i braços d’argent, cintura de bronze, cames de ferro i peus de ferro i argila; tota ella es va 
esmicolar. Els autors patrístics —àdhuc sant Jeroni— en llurs comentaris al profeta Daniel, havien 
vist profèticament representats els quatre regnes terrenals: l’imperi de Babilònia, el medo-persa, 
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el macedoni (amb els successors d’Alexandre el Magne), i per últim l’Imperi romà. Semblava que 
aquest era el darrer ‘regne’ possible abans que arribés la fi del món. Això significava que l’Imperi 
romà havia de continuar existint fins els darrers dies de l’existència del cosmos. Un cop hagués 
acabat l’imperi, començaria el denominat “regne dels benaventurats”. Es trobaven, doncs, amb una 
fita importantíssima, la qual els optimistes creien que encara estava molt llunyana —i per tant els 
semblava que l’Imperi romà i el món terrenal perdurarien durant molts segles—, i els pessimistes —
que eren els més nombrosos—, en veure que l’Imperi s’estava ensorrant, asseguraven que la fi dels 
temps era quelcom imminent. 

Aquesta manera de pensar fou confirmada per la divisió de la història en períodes que trobem amb 
freqüència entre els primers escriptors cristians. L’esmentada divisió es fonamenta en la interpretació 
al·legòrica dels sis dies de la creació del món, als quals calia que corresponguessin sis períodes 
històrics. El sisè o últim d’ells havia començat amb la vinguda de Crist i a continuació seguiria un 
període terminal corresponent al dissabte paradisíac: l’època del descans de Déu entre els seus fidels, 
precedida del judici universal. Alguns escriptors relacionaven aquest descans final amb el capítol 
vigèsim de l’Apocalipsi. En ell es diu que l’enemic —Satanàs— serà encadenat durant mil anys. Va 
ser així com es van anar desenvolupant aquelles idees quiliàstiques (mil·lenaristes) tan difoses durant 
els segles IV i V; tanmateix, molts homes d’aquell temps eren escèptics pel que fa a aquestes idees, i 
no veien la victòria anunciada a l’Apocalipsi encapçalada per Crist. Aquella època —segles IV i V— 
manifestava uns signes molt contradictoris i tothom estava perplex davant la crisi interna de l’església, 
provocada per tantes heretgies trinitàries i cristològiques.

La majoria dels pensadors del segle IV es preguntava: “Què es proposa fer Déu amb l’imperi romà?” 
D’alguna manera pressentien que l’entrada d’Alaric a Itàlia o el pas dels bàrbars pel Rin l’any 406, 
entre altres esdeveniments, podien suposar el principi de quelcom nou, però ningú podia imaginar 
que els successors dels romans aconseguirien aixecar una nova civilització amb l’esforç dels mateixos 
pobles que en aquell temps estaven submergits de ple en la barbàrie. Tampoc s’advertia la separació 
entre Orient i Occident, al contrari, els occidentals s’aferraven cada cop més al reducte intel·lectual 
i ideològic d’Orient. Lactanci havia profetitzat que el món romà desapareixeria però que l’imperi 
seria restituït pels orientals, els quals sotmetrien Occident (Institutiones divinae VII, 15). I més 
encara: després de l’extinció de l’imperi occidental, l’any 506, el papa Símmac escriví a l’emperador 
d’Orient Anastasi unes paraules que han estat molt repetides i en les quals —a propòsit del sacerdoci 
i l’imperi— es diu que l’un i l’altre foren instituïts a favor del gènere humà, “per sempre” (Thiel, 
Epistolae Romanorum Pontificum, pàg. 703).

Causes de l’enderroc de l’mperi romà

No foren els cristians els causants de la desaparició de l’imperi occidental, malgrat que assenyalaren 
que, en aquell període turbulent, la seva fita important i definitiva era el regne etern profetitzat per 
Jesucrist. Aquest ha estat sempre un principi fonamental per al cristià, tot i que, en aquelles èpoques 
difícils, es va accentuar més. No es vol dir, però, que aquells cristians del segle V fossin els causants 
de la caiguda de l’imperi romà occidental; molts d’ells compliren a la perfecció llurs deures de la vida 
humana i foren bons ciutadans. L’Estat romà occidental no es va esmicolar per causa dels cristians, 
sinó que les essències romanes que posseïen valors permanents, se salvaren gràcies a ells.

Però estudiem tot seguit —encara que molt breument— les causes d’un enderrocament tan palès. 
Feia ja molt de temps que aquestes causes s’havien començat a manifestar i l’imperi estava abocant-
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se a la desaparició. Es tractava de grans errors en la vida política, en la constitució de l’estat, en 
l’organització militar i en les relacions econòmiques. Cal afirmar, però, que aquests errors ja no es 
podien corregir, car estaven en un pendent inexorable.

Esclerosi de l’Estat romà

L’imperium era un estat burocràtic. Al seu interior totes les qüestions s’intentaven resoldre tenint 
presents els interessos de l’administració pública. Era un circuit tancat, de tal manera que aquest 
aparell o gran màquina burocràtico-estatal era insensible a les causes dels problemes. No s’havia 
previst per a aquests casos cap solució: així, els drets dels ciutadans i la seva participació en la vida 
pública es consideraven pedres inamovibles, i quan el riu dels esdeveniments les va moure, es van 
convertir en pedres assassines del mateix Estat. La relació entre l’administració i els administrats, 
entre l’Estat o l’emperador i els ciutadans, era mutable des de dalt però no des de la base, per als 
ciutadans romans. Les facultats del sobirà no tenien límits, i això era gravíssim, especialment perquè 
la font de poder, és a dir l’elecció de l’emperador, era totalment capriciosa, depenent del militar de 
torn i no pas del senat o del poble i de llurs legítims representants.

El poder imperial seguí la mateixa direcció que l’espasa desembeinada del militar, el qual, cal 
dir-ho, normalment no era romà, ni tenia cap desig de romanitzar-se. Les cròniques imperials del 
segle V ens ho demostren sobradament. El mateix succeïa a Orient. I quan l’imperi occidental es va 
esvair —l’últim emperador fou Ròmul August— va quedar a l’arbitri no sols del militar-emperador 
prepotent d’Orient, sinó també de la concepció esterilitzant de l’anomenat bizantinisme que accentuà 
l’anquilosament de la maquinària administrativa de l’Estat. Els autèntics ciutadans des d’aquest 
moment quedaran irredents. Era un vertader trauma per a aquells bons ciutadans romans: per un 
costat, no podrien concebre altre poder que no fos l’imperi, i per un altre costat, constataven la real 
degeneració del poder imperial, despòtic, anacrònic i malèvol.

Catastròfica situació econòmica: els decurions

Les circumstàncies econòmiques eren tan poc satisfactòries com les polítiques. La floreixent classe 
camperola, de la qual l’estat romà havia extret les millors energies en els dies de la república, s’havia 
arruïnat per la succió esgotadora a què els rics senadors la sotmetien. No era permès als agricultors 
tenir més fonts d’ingressos que la propietat de la terra, cultivada pels esclaus de què es valien. Però 
com feia molt que havien acabat les guerres de conquesta, adquirir esclaus era cada cop més difícil 
i el seu preu s‘havia disparat; faltava, doncs, cada dia més, la mà d’obra que la pagesia necessitava. 
Àmplies regions foren aleshores destinades a la pastura o simplement restaren improductives i ermes.

Aquest fou l’efecte de l’esmentada evolució, que es veia incrementada per una aplicació irracional 
de la política tributària que equivalia a la confiscació.

Allí on encara subsistien restes d’una classe mitja econòmicament forta, aquesta era aniquilada 
per un sistema fiscal veritablement exagerat, en funció del qual l’Estat —en última instància— la 
feia responsable del pagament professional al qual pertanyia: així cada corporació o estament, al 
mateix temps, era el responsable del pagament dels tributs per part d’altri. Els decurions —membres 
del consell d’un districte fiscal i, de fet, rics terratinents— responien a la vegada davant l’Estat de 
l’escrupolós ingrés dels impostos territorials a què estaven sotmesos els propietaris del seu districte. 

LA ROMANITAT I EL CRISTIANISME
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Però, com els terratinents es trobaven econòmicament afeblits, a causa de les desfavorables condicions 
històriques (despoblació, desordres polítics i atacs dels bàrbars cada cop més freqüents) succeí que 
la càrrega imposada als decurions anà creixent fins a fer-se insuportable per ells. Molts, desesperats, 
buscaven sistemes per treure’s aquest jou, però com el gravamen estava íntimament lligat a la seva 
condició social, procuraven abandonar la seva pròpia classe, intentant arribar a ocupar un escó al 
senat, o bé —totalment desnonats— casant-se amb una esclava, o en altres casos fent-se clergues. 
Tanmateix, l’estat va adonar-se d’aquesta estratagema i simplement va prohibir que els decurions 
canviessin de classe. Això va fer també que la societat s’estanqués.

La causa dels grans aldarulls

No varen acabar-se aquí els desencerts de l’Estat en aquesta qüestió econòmica: veient que no se’n 
sortia amb el sistema dels decurions, imposà una nova estratagema. Si els propietaris no podien pagar, 
caldria que fossin els mateixos colons els qui en definitiva paguessin, ja que eren els únics que podien 
respondre dels fruits de la terra. Això féu que, per assegurar el tribut fiscal a l’estat, els colons i la seva 
descendència fossin vinculats a la gleva, que és el mateix que dir a la terra que cultivaven. Estaven, 
doncs, condemnats a no moure-se’n —tant ells com els seus fills— i eren estrictament vigilats. Les 
classes, en conseqüència, es van anar anquilosant. Els colons, aclaparats pels impostos, als quals 
calia sumar els de l’exèrcit, manifestaren llur disconformitat amb alçaments i aldarulls, com foren els 
moviments socials dels denominats donatistes al nord d’Àfrica que tant feien patir a sant Agustí. En 
observar que no en treien res de bo, àdhuc ajudaren els bàrbars en llurs invasions saludant-los com a 
alliberadors d’una situació social tan precària.

Semblantment als colons, estaven els obrers manuals —especialment els sotmesos a treballar per 
als subministres de l’exèrcit—, com també els armadors de vaixells i els altres industrials obligats 
sempre a satisfer l’impost dels seus negocis. Les classes, doncs, eren inamovibles i el naixement era 
la causa determinant —insalvable— de la professió: els fills no podien abandonar la condició dels 
seus pares a fi de no disminuir la capacitat tributària de cadascuna de les corporacions. Aquesta 
fèrria cadena asfixià la independència i la llibertat d’actuació. L’individu es veia forçat a treballar 
exclusivament com una peça més de l’estat i va acabar perdent tot interès pels assumptes públics. Era 
l’esclerosi d’una societat, preàmbul necessari de la seva mort.

Pervivència de la romanitat en l’època de la transició

L’esclat de l’imperi bizantí fou només aparent. Certament en aquest món s‘observa un rejoveniment 
a causa de l’ingrés en ell de pobles eslaus, però la veritat és que el despotisme cesaropapista de 
Constantinoble, l’oposició —típica de les civilitzacions antigues— entre el partit militar i la burocràcia 
civil, les intrigues constants..., són fenòmens que destorbaven en l’imperi oriental a l’hora de dur a 
terme un complet sanejament de la societat, així com a l’actuació lliure i eficaç de les energies morals 
del cristianisme. Aquesta fou la causa de què el paper rector de la cultura mundial recaigués no en 
l’Orient, sinó en l’Occident d’Europa, per més que els pobles occidentals romanguessin endarrerits 
durant segles en tots els aspectes externs de la civilització. Però és que les circumstàncies regnants a 
Orient no eren, de cap manera, propicies al lliure desenvolupament de nacions noves ni a l’obtenció 
d’un sa equilibri entre el govern i el poble, que permetés a l’individu, al mateix temps, gaudir de l’espai 
lliure que necessitava per desenvolupar-se amb la convenient independència.
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El món hel·lènic havia ja complert la seva missió en la història universal, coronant-la en realitzar 
la conjunció del cristianisme i de la cultura de l’Antiguitat. Després del judaisme i l’hel·lenisme 
entrava ara en escena la romanitat, la missió de la qual consistiria en la fusió total de l’antiguitat 
i el cristianisme, i també en contribuir amb el millor de si mateixa a l’empresa de forjar la futura 
civilització universal amb el seu esperit organitzador, amb la seva valentia i amb la seva perseverança, 
totes elles virtuts gràcies a les quals es configuraria sòlidament a l’interior del cristianisme, la forma 
cultural destinada a imposar-se i dirigir la propera civilització mundial.

Però, així com l’element judaic havia hagut de dissoldre’s per a no estrangular la naixent Església, 
també calia que s’eliminés l’imperi romà, no només per a garantir la llibertat d’actuació de la nova 
comunitat espiritual, el centre de la qual es trobava a Roma al costat de la tomba del príncep dels 
apòstols, sinó també per a arrencar de l’ànima romana l’orgull i la set de manar, i així apartar-la dels 
camins que no conduïssin a l’expansió del Regne de Crist. L’època en què la romanitat assumeix 
aquesta comesa històrica és una de les més patètiques de la història universal. Orgullosa ja del seu 
senyoriu sobre tots els països de la Mediterrània, la glòria de Roma semblava duplicar-se quan els 
seus emperadors, en abraçar el cristianisme, feren seu el credo que implicava la missió d’expandir-
se fins als confins del món, fins arribar a abraçar tots els pobles de la terra. Els romans, però, no 
deixaren d’advertir, al mateix temps, la seva pròpia inferioritat envers els germans o els gots, que 
aquells dies irrompien contra les portes de l’imperium i no tardarien en fer-les esclatar: l’allau dels 
bàrbars i invasors sembrà en les seves portes el dolor i la por, i només els més valerosos entre ells foren 
capaços de veure amb claredat en què consistia aleshores la seva tasca espiritualitzadora destinada a 
realitzar quelcom gran, quelcom per durar molts segles, malgrat que no se n’adonessin, abrandats tan 
sols per la fe en Crist i en el seu regne.

LA ROMANITAT I EL CRISTIANISME
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Biografia i marc històric de sant Ambròs

Sant Ambròs (329-397) fou el primer a saber conjuminar la romanitat amb l’Església, a fi de donar 
uns sòlids fonaments a la que després seria la civilització occidental europea. Va néixer a Trèveris i 
després de la mort del seu pare —que fou prefecte del pretori romà— es va traslladar a Roma en 
companyia de la seva mare, a l’edat de catorze anys; allà es va criar en els vells cercles patricis de la 
urbs, enmig de les idees que hi dominaven. Fou un autèntic romà, però al mateix temps havia rebut 
de la seva família arrelades creences cristianes; per les quals una serventa seva, la santa verge Lotèria, 
va sofrir el martiri sota Dioclecià.

Cal fer especial menció de la influència que sobre Ambròs excercí la seva germana Marcel·lina. 
Aquesta havia rebut de mans del papa Liberi (352-366) el vel que simbolitzava la seva virginitat 
consagrada a Déu i més tard, en morir la seva mare, va anar a Milà, junt amb el seu germà, i allà es 
féu càrrec de la direcció d’un convent fundat pel mateix Ambròs.

Es tracta, doncs, d’un home profundament cristià i, alhora, un gran romà, de tal manera que quan 
els gots posaren en perill l’imperi romà, Ambròs amb cor oprimit suplicà a Déu que s’apiadés de 
l’imperi i protegís el seu emperador Gracià.

Milà fou el centre de la seva vida, i es pot dir que era en aquest temps la ciutat més romana d’Itàlia. 
Ja en els últims anys del segle III aquella població era la segona més important d’Occident, només 
superada per la mateixa Roma, i a principis del segle IV ja era l’escenari privilegiat dels esdeveniments 
romans occidentals: recordem, per exemple, l’edicte de Milà i la partició de l’imperi de l’any 364 entre 
els germans Valent i Valentinià I, a qui tocà Occident i fixà la seva residència a Milà. És en aquesta 
ciutat on trobem la majoria dels seus successors, per exemple Gracià, a qui quan el seu pare Valentinià 
I morí, els exèrcits obligaren a associar a l’imperi el seu germà menor Valentinià II.

En aquest període sorgeix un gran emperador anomenat Teodosi el Gran (317-395). Era un general 
hispànic que intentà unificar l’imperi romà (379) després de vèncer diversos usurpadors: Màxim —
que Gracià féu assassinar—, Arbogast —general de les Gàl·lies que Valentinià II féu estrangular— i 
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un tal Eugeni. Aquests dos últims emperadors foren vençuts per Teodosi en la batalla vora el riu 
Frigidus, i restà fins a la seva mort (a. 395) amo i senyor de l’imperi, residint normalment a Milà. En 
aquest mateix any es consumà la divisió de l’imperi entre els seus fills: Honori, emperador d’Occident 
i Arcadi d’Orient. Aquest, doncs, fou el marc històric d’Ambròs, sempre a la ciutat de Milà, de la que 
seria nomenat primer cònsol, alhora que governador de la Ligúria i l’Emilia. Més endavant seria el 
bisbe de la segona seu metropolitana d’Itàlia, Milà. La primera era Roma.

Molt coneguda és l’escena de l’elecció d’Ambròs com a bisbe de Milà. L’any 374 moria el bisbe 
d’aquesta ciutat, un tal Auxenci que per cert, era arrià. La populosa ciutat estava dividida: catòlics i 
arrians no es podien posar d’acord per a l’elecció d’un candidat comú. Això impulsà Ambròs a anar a 
la catedral per a ser-hi present, pel seu càrrec de cònsol i amb els seus soldats, i intervenir, si calia, en 
una assemblea en la qual àdhuc hi havia perill que es vessés sang entre els dos bàndols.

Segons ens diu Paulí, el seu biògraf, en entrar Ambròs a la catedral, un infant exclamà: «Ambròs 
bisbe!», i tot seguit els dos bàndols i tota la multitud van repetir les mateixes paraules una i altra 
vegada, fins que Ambròs hagué d’acceptar, malgrat ser un simple catecumen.

Si bé el relat es pot considerar llegendari quan fa referència a aquest infant, —molt probablement 
els infants no devien assistir a una assemblea que es preveia tumultuosa— el cert és que en aquella 
assemblea Ambròs fou elegit el candidat tant dels catòlics com dels arrians. Així ens ho explica un altre 
biògraf del sant, Rufí. Ambròs fou batejat, ordenat prevere i consagrat bisbe en poc temps, malgrat 
les disposicions dels concilis que prohibien que un catecumen arribés a bisbe. Molt probablement 
tots observaren que el bé de la unitat estava per sobre les normatives puntuals d’uns concilis. Però ja 
de bell antuvi Ambròs es manifestà partidari del catolicisme i no va voler saber res dels oferiments i 
àdhuc súpliques dels arrians. Amb Ambròs es decantà definitivament el gran nucli de població i la part 
més sana dels ciutadans es declararen a favor del catolicisme. La seva elecció fou un fet providencial, 
no només per aquest aspecte assenyalat, sinó per la seva aportació a favor de la simbiosi autèntica i 
beneficiosa entre la romanitat i l’Església, tal com estudiarem tot seguit.

Salvar la romanitat

També Ambròs creia que la fi del món era a prop; precisament perquè l’imperi trontollava. Heus 
aquí algunes de les expressions més significatives d’aquesta convicció: «Ens apropem a la fi dels temps, 
es manifesten com a signes de la fi dels segles certes malalties del món» (Vegi’s la seva exposició 
sobre l’evangeli segons sant Lluc X, 10). I compara el seu temps amb els anteriors al diluvi universal. 
L’Església i els seus pastors són els nous Noès (en el seu tractat: De Noe et Arca 1, 2). Per tant, hi havia 
una idea fixa en ell: l’Església és l’única que pot salvar la humanitat i aquesta no pot ser altra que el 
conjunt dels romans, o sigui la romanitat. L’Església està per sobre de la romanitat i si cal els seus 
bisbes —com a pastors o nous Noès— increparan als emperadors. Ambròs, per exemple, prohibí a 
l’emperadriu Justiana, favorable a l’arrianisme, i al seu fill Valentinià II, el lliurament d’una església 
catòlica de Milà perquè fos dedicada al culte arrià.

L’elevada autoritat moral conquerida pel bisbe de Milà amb una actuació rectilínia i valenta, fidel 
en tot moment als dictàmens de la seva consciència, li va permetre exigir al mateix emperador Teodosi 
—a qui es devia la victòria definitiva sobre l’arrianisme a l’imperi romà— la submissió al manament 
eclesiàstic i l’acceptació de la penitència pública per la matança produïda a Tessalònica en aplicar-
se les duríssimes mesures de repressió decretades per ell contra els revoltats d’aquella ciutat. Aitals 
mesures acabaren amb la massacre de més de set mil ciutadans que foren tancats al circ o arrasats 
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per la tropa militar imperial. La noticia arribà a Ambròs mentre presidia un sínode a les Gàl·lies. Tot 
seguit, el gran bisbe tornà a Milà, però s’assabentà que al cap de pocs dies entraria l’emperador en 
aquella ciutat. Ambròs no el va voler rebre: marxà a propòsit a casa d’un amic als afores de la població. 
Era un senyal de reprovació per tal acció, indigna d’un emperador cristià. I des d’aquella casa de 
camp, Ambròs escriu una carta duríssima a Teodosi, on li diu que li calia fer penitència pública, ja que 
el pecat fou gravíssim. Teodosi acceptà la imposició de pena i es va agregar al grup de penitents amb 
els peculiars hàbits. Reclamava a la porta de l’església, quan se celebrava l’eucaristia, que els fidels 
demanessin perdó a Déu pels seus pecats. La penitència durà diversos mesos fins que en la festa de 
Nadal del 390 Ambròs li va perdonar el pecat, i pogué entrar de nou en l’església per a participar de 
l’eucaristia. Aquests fets estremiren a tot el món romà: un emperador, que encara era considerat pels 
pagans com el pontifex maximus, se sotmetia al dictamen d’un bisbe. Això va deixar una gran petjada 
en la mateixa ànima de la romanitat. En foren bona prova les paraules de sant Ambròs: «en el que 
pertany a la fe —deia— els bisbes jutgen als emperadors i no els emperadors als bisbes» (Carta 21, 
4). S’inaugurà així l’intent de separació de les dues esferes o, si es vol, de les competències de les dues 
autoritats, la temporal i l’eclesiàstica. Malgrat tot, sant Ambròs es manifestà com un gran romà amant 
dels valors —segons ell— irrenunciables de la romanitat. D’aquí el gran respecte a l’emperador en els 
afers que no pertanyen a la fe.

L’imperi romà instrument de la irradiació del regne de Déu

Sorprèn avui la sensibilitat de les paraules d’elogi que sant Ambròs pronuncià en l’oració fúnebre 
de Teodosi el Gran (25 de febrer del 395) en presència d’Honori —fill de l’emperador encarregat de 
traslladar les despulles del seu pare a Constantinoble— i de l’exèrcit imperial congregats a la catedral 
de Milà. Les expressions que transcrivim, manifesten el gran afecte que tenia envers Teodosi i també 
en relació a la romanitat vinculada a la persona de l’emperador. Heus aquí alguns fragments: «...He 
estimat aquest home ple de misericòrdia, humil en el tron imperial, d’esperit pur i cor sensible..., he 
estimat aquest home que s’inclinava més als seus censors que als seus aduladors. Despullat de tota la 
seva pompa imperial que constituïa el seu ornat, plorà públicament a l’església el seu pecat, en què 
havia caigut tenint present els enganyosos consells. I entre sospirs i llàgrimes suplicà ésser perdonat. 
D’allò que avergonyeix als particulars no se’n va avergonyir l’emperador: de fer penitència pública. 
He estimat l’home que en els seus últims instants, en el seu últim alè, va demanar la meva presència al 
seu costat. He estimat l’home que, ja propera la descomposició del seu cos, es preocupava més de la 
situació de les esglésies que dels seus propis perills. L’he estimat i així ho proclamo; per això el dolor 
m’ha colpit en el més profund del meu cor. L’he estimat i tinc la confiança ferma que el Senyor acollirà 
la pregària que dedico a l’ànima piadosa del difunt».

Mai fins ara en llengua llatina un bisbe no havia parlat així d’un emperador. El discurs mostra, 
ultra la gran estimació personal, l’íntima vinculació que arribà a existir entre l’Església i la romanitat. 
Donats aquests sentiments resulta comprensible que l’orador es vegi obligat a invocar la benedicció 
del cel per als fills del difunt i convidar a tots els oients a guardar-los fidelitat. «Fins Vós, oh Déu! 
—continua Ambròs— arribi la meva súplica perquè el difunt sobrevisqui en els seus fills. Tu, Senyor, 
que també als infants (Arcadi de divuit anys i Honori d’onze) has mantingut en aquesta humilitat, 
concedeix-los la salvació que de Tu esperen». I dirigint-se als oients diu: «Satisfeu en els fills el deute 
que amb el pare (Teodosi) havíeu contret. Car si és un greu crim lesionar els drets dels menors d’edat 
quan són fills de particulars, més ho serà lesionar els drets dels fills d’un emperador».

SANT AMBRÒS, EL CICERÓ BATEJAT
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És cert que la preocupació d’Ambròs per la dinastia imperial i pel benestar de l’imperi romà es 
trobava estrictament vinculada a la preocupació per la irradiació del Regne de Déu. El passat de 
l’imperi no interessava, a no ser quan estava representat pels emperadors cristians i responia als 
desigs de Déu.

En l’esmentada celebració necrològica es manifesta que Constantí va rebre la fe i la deixà com 
a herència als seus successors. Només enalteix l’imperi en tant que aquest es troba lligat amb la fe 
cristiana. Els claus amb què el Salvador fou clavat al patíbul, i que l’emperadriu Helena havia trobat a 
Jerusalem juntament amb la creu, constitueixen per Ambròs tot un símbol. Helena havia fet incrustar 
un d’aquells claus en la diadema imperial i Ambròs comenta: «Correctament Helena actuà en plantar la 
creu sobre el cap dels reis, perquè així la creu de Crist sigui venerada pels reis. No hi ha inconveniència, 
sinó pietat a tributar veneració a la redempció santa. I també és molt correcta la col·locació del clau a 
les regnes de l’imperi romà, governant així tot l’orbe terrestre i adornant el front dels emperadors de 
manera que ara són predicadors els mateixos que sovint havien estat perseguidors».

Amb Teodosi, desaparegué l’últim emperador que havia aconseguit governar enèrgicament la 
totalitat de l’orbis romanus. Després d’ell Occident veurà succeir-se al tron imperial només infants 
o homes totalment febles. Els romans veritablement grans i amb influència en la posterioritat els 
trobarem únicament a les files de la clerecia, i Ambròs, entre ells, destaca com un dels més eminents.

De officiis ministrorum, síntesi de la moral romana i de la cristiana. El Ciceró batejat

Podem apreciar amb tota claredat com el gran bisbe Ambròs propagà en els cercles que li eren 
pròxims i transmeté a les generacions futures aquell esperit seu en el qual el sentiment i la formació 
romans s’aprofundeixen i ennobleixen gràcies a la doctrina cristiana. Així va succeir, sobretot, en el 
terreny de la moral, el més familiar de tots pel sentit pràctic d’aquell ser, ordenador i legislador que era 
el romà. Per primera vegada en la història de l’antiguitat cristiana, Ambròs intentà fer una exposició 
sistemàtica de la moral del cristianisme i resulta summament notable la manera com ho va fer. De 
tots els seus escrits —el més apreciat encara avui— cal destacar el tractat De officiis ministrorum, o 
Dels deures dels ministres de l’Església, que fou compost l’any 389. En ell, així com s’apropa al títol De 
officiis de Ciceró, el seu contingut és molt proper a l’obra ciceroniana i àdhuc no hi manquen textos 
idèntics de l’esmentada obra de Ciceró. No es tracta, doncs, de ponderar l’originalitat de sant Ambròs 
en aquesta obra: la seva grandesa no és pas aquesta, sinó assenyalar nous camins vers els terrenys de 
la religió i la política. Tenint present aquest intent, comprenem que prengués com a model Ciceró, 
l’obra del qual coneixien i admiraven amb orgull tots els romans cultes del seu temps. No fou la manca 
d’originalitat el que el va moure a prendre’l com a model de la seva obra, sinó que l’antic funcionari 
cònsol de Milà estava ben convençut que aquell llibre era, als ulls dels romans, i sobretot als dels 
barons més il·lustres, el que millor exposava un ideal de la personalitat romana, al qual l’opinió 
general adscrivia la creació i la grandesa de l’imperium: un ideal en front del qual l’excònsol ara en la 
seva qualitat de bisbe, volia imposar un altre ideal més alt i de millor qualitat.

Ciceró, d’altra banda, no només era el mestre insuperable de la llengua llatina sinó, a més, 
l’intermediari entre Roma i la filosofia i el saber hel·lènic, el que amb paraules més elevades havia 
parlat de la religió i dels principis morals destinats a regir la vida de l’Estat i de la societat en general. 
Tot escriptor cristià que desitgés dirigir-se com a tal als pagans romans, calia que ho fes amb un 
llenguatge ciceronià i amb les mateixes idees —sublimades— de Ciceró. Ja Minuci Fèlix —autor 
de «Diàleg d’Octavi», l’escrit en llatí cristià més antic en prosa que es conserva (vegi’s tema 13)— 
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coneixia molt al gran Ciceró. Quant a Lactanci, considerava a Ciceró el seu gran model, i fins i tot 
se l’anomenà el «Ciceró cristià». Quant a Jeroni, fou també tanta la seva admiració per Ciceró, que 
sovint li sabia greu ser tan seguidor d’un pagà. No és, doncs, gens estrany que Ambròs li tingués 
tanta estima a Ciceró, presentant als seus sacerdots els deures morals que eren descrits per Ciceró, 
malgrat que ell sempre els completava amb els principis cristians. Al mateix temps, surt al pas d’un 
retret dels pagans que es quedaven en la materialitat de les obres de Ciceró. Ambròs creu, i així 
ho expressa a la seva obra De officiis ministrorum, que cal completar Ciceró amb altres exemples 
il·lustradors trets de la Sagrada Escriptura, preferentment de l’Antic Testament, i demostrar que les 
idees morals ja eren anteriors a Ciceró. D’aquesta manera destruïa —com va fer Eusebi en la seva 
història— l’acusació de que la doctrina cristiana era una cosa nova, insignificant en comparació amb 
la vella saviesa romana. Ambròs volia mostrar, en l’ètica cristiana, la font de l’ètica pagana: quan 
parla dels «nostres avantpassats» no es refereix als romans pagans, sinó als profetes i als homes justos 
de l’Antic Testament. Els patriarques estan per damunt d’aquells juristes i filòsofs en els quals els 
pagans veien els més savis de tots els homes. Els primers i no els segons són els seus directors i els 
seus models espirituals. De manera que pren a Ciceró només en l’aspecte extern acomodant-lo a una 
nova concepció cristiana de l’univers. Sense renegar dels valors romans, vol tenir com a cristià idees 
pròpies i alliberar-se de totes les tradicions (com la mitologia) pròpiament paganes. Per exemple, quan 
Ambròs escriu aquest llibre (De officiis ministrorum) es refereix a la moral al servei del bé de l’estat, 
exposada per Ciceró i es dirigeix no pas als patricis de Roma, sinó als sacerdots cristians, exposant el 
servei del bé de la societat humana, enquadrat en els deures postulats per la moral del cristianisme. 
Així com el bisbe creu servir a un imperi major i més alt que aquell altre —el romà— el qual el mateix 
sant Ambròs havia abans servit en qualitat de cònsol, així també l’ordre moral derivat de la doctrina 
de Crist és als seus ulls més elevat que el representat per Ciceró i per l’antiga aristocràcia pagana que 
es movia en el cercle de la filosofia estoica.

Cert és que l’estoïcisme, en la seva doctrina ètica presa de la raó humana, havia constituït el 
ressort moral al qual l’estat romà devia la seva grandesa, però mancava de fonament profund. Segons 
l’estoïcisme, es complien les obligacions sense cap altra raó que per elles mateixes i perquè així ho 
determinava el govern o l’estat. En canvi, Ambròs indica que el motiu d’obeir rau en el temor a Déu. 
No s’han de complir les obligacions per ser virtuosos, per la mateixa bondat de la virtut, sinó per la 
vida eterna. Així afirma en l’esmentat llibre: «Nosaltres, en canvi, mesurem el que és convenient i 
honest no només pel present sinó pel que ha de venir, i només considerem útil allò que aprofita per 
a la benaurança eterna, no pel plaer del present». La vida eterna significa el coneixement de Déu i el 
fruit de les bones obres. En aquest aspecte, cal dir que la doctrina moral d’Ambròs és més profunda 
que la de Ciceró.

De les quatre virtuts cardinals (prudència, justícia, fortalesa, i temprança) Ambròs en parla 
en termes generals, a l’igual que Ciceró i els estoics. Com a bon romà, tot el que va unit a la seva 
ensenyança li resulta completament familiar. Ambròs, però, ens deixarà unes precises definicions 
que seran emprades a través dels segles com una herència —la més preuada— de la romanitat i que 
contribuiran decisivament en el desenvolupament dels trets i la direcció de la posterior civilització 
universal, basada en aquest aspecte: l’esmentada saviesa llatina.

Cal subratllar la virtut de la temprança basada en el domini de sí mateix, a la qual tanta importància 
donaren —la mateixa que els romans— els educadors i moralistes de l’Edat mitjana, per als quals 
l’educació no consisteix tant en el desarrelament de les passions i dels desigs, sinó especialment en 
el seu ordenament. La conseqüència d’aquesta valoració de la temprança fou l’acceptació —o, si es 
vol, el descobriment— de l’ordre racional en la vida religiosa i eclesiàstica tan diferent si comparem 
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Occident amb Orient, ja que en la civilització oriental es dóna més importància al cultiu dels sentiments 
i dels èxtasis com succeeix també en el món islàmic. Una altra conseqüència d’aquesta valoració de la 
temprança és l’intent d’equilibri entre els diversos antagonismes polítics i socials —que es dóna més 
a Occident que a Orient— ja que es busca sempre la superació interior més que la seva supressió, 
afavorint així la col·laboració orgànica dels factors dispars en comptes de l’opressió paralitzadora.

En estreta relació amb el tema de les virtuts cardinals està la consideració del comportament extern, 
al qual els romans distingits tanta importància donaven: el concepte del ‘decorum’ i de ‘l’honestum’ 
que compara sant Ambròs amb la bellesa i salut del cos respectivament; subratlla també la verecundia 
(modèstia). En aquests punts l’antic alt funcionari es trobava totalment d’acord amb els vells romans 
i era el portaveu de Ciceró. I les seves ensenyances no podien menys que avalar les doctrines que els 
cristians presentaven en un nou món que s’apropava. D’aquí el gran èxit d’Ambròs. Els seus llibres 
foren copiats i recopilats durant molts segles, car la seva saviesa no va sorgir esporàdicament d’ell, 
sinó que estava arrelada en la mateixa romanitat, en el més significatiu pensador: Ciceró.

El concepte cristià de l’existència, amb la mirada posada en Déu i l’esperança en la vida eterna, 
proporcionava una configuració nova a les virtuts heretades dels estoics, que eren en si mateixes eixutes 
i massa rígides. Així doncs, el quadre que fins ara només havia tingut línies, es presenta gràcies a sant 
Ambròs amb càlids colors. L’amor a Déu i al pròxim, en el qual es resumeixen tots els preceptes de la 
vida cristiana, quedaven exposats d’una manera estoica. Per a Ambròs, la prudència és la intel·ligència 
del creient que aspira a jutjar totes les coses i a conèixer-les exclusivament a la llum de la pura fe. 
Per a ell la justícia no és tant la insistència en el dret d’un pròxim sinó molt més: la consideració vers 
el pròxim talment com està preceptuada pels sentiments de solidaritat. La temprança és sublimada 
per la benevolència i la fortalesa és considerada com a sofriment pacient dels danys, recordant el 
comportament dels màrtirs.

Les noves virtuts cristianes

Molt més notables són les noves virtuts que Ambròs predica. La primera és la humilitat en radical 
contradicció amb l’afany de glòria professat pels savis pagans que sentien també un refinat menyspreu 
pels esclaus. El cristià no només és humil davant Déu, sinó que desitja ésser postergat respecte al 
pròxim. Per això aprecia Ambròs molt singularment el silenci com a emanació de la humilitat.

Junt amb la humilitat, Ambròs enalteix la virtut de l’amor al pròxim, practicada sobretot pels 
cristians en temps de persecució. En parlar de la beneficència, posa el seu èmfasi particular en el 
sentiment de benevolència, de compassió. Així diu: «és un sentiment el que dóna a la teva obra el 
nom adequat, perquè aquesta serà estimada segons la teva intenció». Amb aquestes paraules, Ambròs 
s’aixeca molt més alt que Marc Aureli, el qual només concebia aquest sentiment. En canvi, trobem 
molta més claredat en aquestes paraules d’Ambròs: «El motiu que més poderosament ens mou a la 
caritat és la compassió davant les calamitats d’altri i el desig de poder —per sobre àdhuc de les nostres 
forces— posar remei a la necessitat dels altres, del pròxim». Amb aquestes paraules justifica el sant 
bisbe de Milà la seva resolució —en contra dels arrians— de fondre els objectes d’or de culte que 
després seran venuts per alleugerir els captius.

L’amor als pobres condueix als cristians a sobrevalorar la indigència, fins a l’extrem de formular el 
vot de pobresa. Això era inconcebible als ulls dels pagans. L’amor als pobres ens porta per aquest camí 
al perdó de les ofenses i, finalment, al grau més alt de la perfecció cristiana: l’amor als enemics. «Però 
—afirma Ambròs— si jo sóc perfecte, beneiré al que m’injuria com també el beneïa sant Pau, el qual 
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deia “se’ns maleeix i nosaltres en canvi beneïm”». La pròpia renúncia arriba al màxim quan Ambròs 
refusa l’excusa de l’estat de necessitat: «un cristià just —diu— i discret no ha de conservar pas la seva 
pròpia vida al preu de la mort d’un altre. Encara que un caigués en mans d’un bandoler armat no li és 
lícit replicar a l’atac de l’agressor, ja que existeix el perill de que defensant la seva existència vulneri la 
caritat» (Llibre 3, cap. 4, paràgraf 27).

En aquest afany per assolir la màxima perfecció i abnegació, podem apreciar el poderós ímpetu 
contagiat per la novella creença cristiana als seus fidels, els quals rebien d’ella la consciència d’haver 
superat àmpliament les doctrines de la vella saviesa romana. No deixa d’ésser emotiu el fet segons el 
qual Ambròs, en conservar l’antic esquema ciceronià, ultrapassi àmpliament i trenqui a cada pas, amb 
el seu propi pensament, els límits del model, no obstant les seves modestes possibilitats com a escriptor.

Clarament veiem aquí com la vella mentalitat romana, malgrat que segueix imposant-se en les 
seves formes externes, no pot evitar ser superada i desbordada interiorment pel cristianisme.

«El menyspreu dels diners és la forma més alta de justícia»

Glossant la frase de l’evangeli «no posseïu ni or, ni plata, ni diners» Ambròs no segueix a Ciceró 
en el concepte de propietat. El filòsof estoic no busca les raons de la propietat. Ambròs afirma que 
«Déu va fer totes les criatures de manera que l’aliment fos comú per a totes, i la terra possessió 
comuna de totes. Així doncs, la natura va crear un dret de possessió comuna». Però cal afirmar —
continua Ambròs— que «la usurpació féu d’aquest dret un dret privat». Seguint les ensenyances del 
Redemptor, Ambròs dedica a la riquesa i al diner paraules d’una duresa tal que no tornarem a trobar 
res semblant fins força segles després, amb sant Francesc: «Els béns corporals i exteriors no només no 
suposen un avantatge sinó que constitueixen un obstacle per a la vida benaurada». Acumular tresors 
és per a Ambròs una empresa vana o treball en una teranyina que no té ni valor ni profit. «Si et vénen 
les riqueses, no t’aprofiten, sinó al contrari: arrenquen de tu la viva imatge de Déu i t’imposen la del 
terrenal». Per aquest motiu, no vol de cap manera que els sacerdots intervinguin en assumptes de 
diners, i menys en els referents a herències. Considera que qui es deixa portar per l’afany de lucre 
envileix el seu esperit. El menyspreu al diner és, als seus ulls, la forma més alta de justícia.

Malgrat tot, no predica l’odi als rics. Aquests «han de veure en la riquesa, en comptes d’un dret, 
un deure per a socórrer als pobres. Cal que no s’assegurin el gaudi dels béns terrenals, sinó que es 
desempalleguin del superflu, i així assoliran el gaudiment dels béns celestials. El pobre ha de ser per al 
ric un deutor de la salvació en el dia del judici, ja que aleshores trobarà misericòrdia davant el Senyor, 
qui, amb la seva pròpia misericòrdia, s’ha fet deutor en aquest món».

La virginitat i castedat cristianes. Emancipació espiritual de la dona 

Però el punt àlgid d’entusiasme del tractat que comentem de sant Ambròs (el De officiis ministrorum) 
s’assoleix quan parla de la virginitat i de la castedat. En el segle IV no es destaca tant l’amor al pròxim 
com la castedat, però en un sentit molt ampli.

Aquest canvi està relacionat amb l’alteració que s’havia produït en les circumstàncies històriques. 
Les persecucions havien fos tots els cristians en un bloc compacte. En passar el cristianisme a ésser 
protegit per l’Estat, aquella fusió entre els cristians en part es va dissoldre. També molts pagans 
entraren al cristianisme sense haver acceptat explícitament la totalitat de les exigències cristianes 

SANT AMBRÒS, EL CICERÓ BATEJAT



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET290

necessàries. Era una nova situació. L’esperit mundà del qual molts cristians no s’havien despullat 
va amenaçar als millors i més idealistes cristians. I aquests últims cercaren llavors la manera de 
protegir-se contra una nova pràctica: la de conviure com a pagans i no com a cristians. D’aquí, 
doncs, que s’accentuà l’ascetisme i una disciplina estricta de la vida espiritual concretada en el 
monacat i en l’entusiasme de consagrar-se a Déu, mitjançant el vot de virginitat.

D’aquí prové la floració de nous col·lectius de verges en el segle IV. En aquest moviment podem 
distingir dos sectors. Mentre un d’ells s‘agrupa en comunitats conventuals, l’altre roman en el món 
constituint un estament propi: el de les dones consagrades a Déu, que han fet llurs vots davant del 
bisbe i reben d’ell la corresponent consagració o benedicció. En altres temps posteriors, els dos 
sectors s’arribarien a confondre, però en temps de sant Ambròs encara es distingien plenament. 
Nosaltres veiem també en aquests moviment una inicial però clara emancipació espiritual de la 
dona. Elles així intervenen molt en l’Església, prenent una missió o servei que els és ben adequada.

Podem constatar aquest moviment especialment entre les dones de l’aristocràcia de Roma per 
les cartes de sant Jeroni. Moltes d’aquestes tingueren un paper molt important en la conservació de 
les tradicions i de la cultura quan els bàrbars envaïren Roma.

Sant Ambròs —tal com ho feren sant Cebrià i Tertul·lià— dedicà molt de temps de la seva missió 
episcopal a l’atenció i direcció espiritual de les ànimes femenines. Però sant Ambròs ben bé es pot 
considerar un dels primers apòstols de la virginitat cristiana. La seva germana Marcel·lina va tenir 
un paper destacadíssim; es reuní amb el seu germà a Milà procedent de Roma, on ja havia fet el vot 
de virginitat. A Milà era l’ànima d’un grup molt nombrós d’altres dones que volien iniciar una nova 
vida sota el guiatge dels dos germans. Procedien de la mateixa Milà o de Bolonya.

Era tan gran l’atractiu d’aquesta nova família d’agrupacions femenines, que moltes noies volien 
entrar-hi, malgrat la incomprensió, per part de molts pares de família, del nou apostolat patrocinat 
i impulsat pel bisbe milanès. Sant Ambròs escriu quatre llibres referents a la virginitat. El primer 
és íntegrament dedicat a la seva germana i fou compost ja durant el tercer any del seu pontificat. 
Seguí un segon tractat anomenat De virginitate en el qual es justifica de la seva propaganda a favor 
de l’estat virginal. El tercer volum narra la instrucció dirigida a la verge Ambròsia que tenia el 
propòsit de prendre el vel (oficial) de la virginitat. En la primera part d’aquest llibre hi ha una 
carta d’Ambròs al bisbe de Vercelli, un tal Eusebi, avi d’Ambròsia, on s’oposa frontalment als 
atacs que aquest bisbe feia a la virginitat permanent de Maria, mare de Déu. El quart llibre és un 
sermó pronunciat a Bolonya a favor del nou estat de virginitat que moltes noies volien abraçar. A 
aquestes obres cal sumar un tractat sobre les vídues, en el qual afirma que la viduïtat és preferible 
a les segones núpcies.

Amb brillants colors inspirats en el Càntic dels càntics, ens descriu Ambròs la glòria i l’honra 
d’aquelles que desitgen ser esposes de Crist. Al propi temps, compara els avantatges de la virginitat 
amb les càrregues del matrimoni i de la procreació, amb uns termes que la seva prosa ens pot 
resultar excessivament inspirada, ja què sembla oblidar la poesia de la maternitat. Tant és així, 
que en un moment donat es veu amb l’obligació de declarar que de cap manera vol ni valora lícit 
menysprear el matrimoni.

La dignitat de la dona

Ambròs indica que gràcies al cristianisme la dignitat de la dona ha estat, en gran part, realçada. 
I en aquest punt, les seves paraules, unides a les circumstàncies de l’època, resulten perfectament 
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adequades per a fer ressaltar aquesta realitat. Gràcies a la doctrina cristiana, la dona que no 
ha contret matrimoni no és una fracassada, al contrari, pot aconseguir un destí encara més alt, 
si consagra la seva virginitat a Déu i al servei diví. Això ho sentien instintivament les joves que 
procedents dels cercles aristocràtics seguien les exhortacions del bisbe milanès, fins al punt que, 
per a moltes d’elles, les paraules d’Ambròs ressonaren com una declaració d’independència de la 
seva personalitat. El sant bisbe torna a exposar aquestes mateixes consideracions quan exhorta les 
vídues perquè renunciïn a contraure noves núpcies. La protecció del baró (recordem les ‘virgines 
subintroductae’ dels primers segles del cristianisme) ja no és imprescindible per a la dona; aquesta 
es basta per a guardar-se a si mateixa. La dona queda equiparada a l’home. I és que en aquells 
temps sembla com si les dones avantatgessin als barons en algunes ocasions en el context dels ideals 
cristians, inclinades per la seva naturalesa a comprendre millor que ells certes actituds, tals com 
la humilitat i l’honestedat. I així com una Marcel·lina va influir sobre un sant Ambròs, també una 
vídua, santa Mònica, va conduir a sant Agustí al camí per on aquest arribaria a convertir-se en el 
més gran mestre de l’Església occidental.

Però per a la protecció de la seva independència, la dona necessitava a més, cultivar amb 
especial cura l’isolament, el pudor i la vida retirada. Ambròs tracta amb mordaç ironia la coqueteria 
femenina, mesquina i degradant. Un cop enrobustida espiritualment, la dona deixa d’ésser creditora 
de protecció i àdhuc de desconfiança. Així fou com el cristianisme posà el fonament per una major 
llibertat externa i perquè el sexe femení ocupés un lloc preeminent a l’Occident cristià.

Elevada d’aquesta manera a la categoria de personalitat independent, la dona ocupa dins del 
matrimoni un lloc diferent del que li tenia reservat l’Antiguitat pagana. Aquesta considerava el 
casament exclusivament des del punt de vista de l’interès de l’estat, com una institució destinada a 
augmentar el nombre dels ciutadans. Molt menor era la importància atribuïda a la mútua comprensió 
i a l’afecte en què cal fonamentar el llaç que uneix els dos éssers per a tota la vida. La intensa 
participació femenina en la vida religiosa i espiritual del cristianisme, no només fa augmentar el 
valor de la dona, sinó que l’eleva a la dignitat i a l’espiritualitat de les relacions entre ambdós sexes. 
El mateix amor concebut possiblement abans del cristianisme com un acte simplement sexual fou 
espiritualitzat pels cristians. A més, el pudor va fer que la dona fos no solament més desitjada, sinó 
també més respectada per l’home. El baró festejà la dona com a companya, i no tant com a objecte 
de plaer. Es va donar, doncs, un pas que creiem fou significatiu.

La filosofia estoica, pel seu caràcter peculiar, anteposava les virtuts masculines a totes les restants: 
l’energia i la intrepidesa ocupaven els més alts llocs de l’escala de valors. Si una dona, com la mare 
dels Gracs, destacava entre les persones del seu sexe, allò era perquè manifestava virtuts masculines 
més que no pas femenines. Però aquella virilitat que els vells romans portaven en el mateix moll 
dels seus ossos tenia ja en temps de sant Ambròs escassos representants entre els funcionaris i els 
oficials al servei de Roma. El sant bisbe fa dels oficials de l’exèrcit romà un retrat que als nostres 
ulls resulta sarcàstic. Sant Ambròs ens explica el gran nombre de militars borratxos que no lluiten 
amb les armes, sinó en concursos de golafreria. «Un cop acabat el banquet —afirma— els servents 
dels grans soldats, tan borratxos aquests que ni tan sols poden mantenir-se en peu, els agafen i els 
munten en llurs cavalls. És aleshores quan comencen a anar d’un lloc a l’altre com una nau sense 
pilot i cauen a terra amb grans rialles dels que veuen tal espectacle. La quitxalla riu. Aquells ninots 
d’homes ferits sense necessitat d’haver emprat l’espasa, caiguts sense que hi hagi hagut cap enemic, 
estan tremolosos en la flor de la seva joventut, sense haver arribat a ésser vells».
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El concepte de la virtut dels romans és assumit i elevat pels cristians 

Semblant deformació de la virilitat era abominable per als cristians, especialment, quan aquests 
volien demostrar la seva masculinitat principalment en el terreny espiritual, concretament en el 
domini moral d’ells mateixos. Però el cristià no s’acontentava amb propugnar el cultiu de les virtuts 
masculines, sinó que exigia també fe, esperança, abnegació, humilitat i castedat, dispensant així no 
menys importància a les virtuts denominades femenines. En l’antiga mentalitat estoica, les virtuts 
resultaven ser per si mateixes normes de conducta per a l’home progressiu i just, però per a superar 
l’egoisme calia que Déu s’encarnés. Les noves virtuts del Verb fet home i que tan admirablement 
havia practicat, possibilitarien a la humanitat elevar-se a altures insospitades fins a aquells moments, 
la qual cosa donaria als homes una nova noblesa i una nova dimensió per a l’esperit humà. És lògic, 
doncs, que es preparés una nova civilització no només fonamentada en la força del dret, el poder i la 
llei de l’estat, sinó una civilització instaurada en un nou ordre, i que aspirava a un regne nou: el regne 
de Déu que busca la glòria eterna, mitjançant el perdó, la humilitat, la renúncia i l’oració esperançada.

Aquests eren els pensaments que servien de consol als contemporanis d’Ambròs davant la misèria 
que anava cobrint l’imperi romà, de tal manera que enmig de la tristesa a causa de la duresa dels 
temps, podien exultar en lloances a l’Altíssim, el regne del qual els semblava més i més preciós a 
mesura que l’imperi anava declinant.

Himnes ambrosians

No ens podem entretenir més en la comparació entre Ambròs i Ciceró, tanmateix altres escriptors, 
especialment poetes, exercien un gran influx en el trànsit de la civilització romana pagana a la cristiana. 
Virgili serà el poeta predilecte i fou durant molts segles el llaç persistent entre ambdues civilitzacions. 
Virgili profetitzà la vinguda d’un redemptor.

En el camp de la lírica cal reconèixer també a sant Ambròs un paper importantíssim. Ell inicià 
a Occident el costum —ja estès a Orient− d’emprar himnes poètics durant la pregària oficial. Fou 
un gran encert ja que calia que el poble —i també la clerecia— tingués a l’abast himnes fàcils de 
memoritzar, en els quals la doctrina vertadera —en oposició a l’arriana— fos bellament cantada per 
tots. Ambròs fou, com hem dit, decisiu en la seva aportació amb un mètode oracional i pedagògic. 
Així, malgrat que ell només en fos autor d’una dotzena, els himnes són anomenats ambrosians, com 
un reconeixement oficial i afectuós del que va assolir sant Ambròs. En ells es conservà la simetria 
estricta romana (dímetre jàmbic amb vuit estrofes). Un dels més coneguts fou el Deus creator omnium, 
càntic vespral d’acció de gràcies al Totpoderós. Altres que cal enunciar són: Aeterne rerum conditor, 
Iam surgit hora tertia, Veni Redemptor gentium...

El cultiu de la poesia sempre ha afavorit al cristianisme. El segle IV, malgrat la decadència romana, 
tenia motius per a estimular els sentiments religiosos d’acció de gràcies: l’acabament de les persecucions 
i l’acabament de l’heretgia arriana, gràcies al gran emperador Tedosi. Per això floreixen grans poetes: 
ultra sant Ambròs cal destacar Paulí de Nola —tan vinculat a Barcelona, d’on era prevere abans 
d’esdevenir bisbe de Nola—, Sulpici Sever —monjo després de la mort de la seva esposa, d’Eauze 
(Aquítània)— que fou autor, ultra de moltes poesies, d’una famosa biografia de sant Martí de Tours, 
Aureli Prudenci Climent —el més gran dels poetes cristians llatins— que cantà les glòries dels màrtirs 
d’Hispània, així com les del seu paisà l’emperador Teodosi (ambdós eren d’Hispània).
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Sant Agustí, clau de volta entre romanitat i cristianisme

• Conversió de sant Agustí. La gràcia i els valors cristians
• Sant Agustí, bisbe d’Hipona
• Quina fou la causa de la caiguda de l’Imperi?
• Estructuració de l’obra De civitate Dei
• L’encert i grandesa de la filososfia continguda en l’obra De civitate Dei
• El gran moralista sant Agustí
• Els béns d’aquest món
• El dret i la llei naturals
• La família. Dignitat del matrimoni. Família i Estat
• L’Estat
• Relacions entre els estats. dret internacional. La guerra
• Situació de l’Església catòlica en l’àmbit jurídic i estatal
• Qui ha de combatre l’heretgia?
• La propietat privada
• L’esclavitut i el comerç
• Agustí, síntesi de dues cultures: la romana i la cristiana

Agustí pertany al cercle espiritual d’Ambròs, el gran bisbe de Milà. Precisament aquest fou el gran 
apòstol de la conversió de qui serà bisbe d’Hipona: sant Agustí. Així com la vida i obra d’Ambròs 
són més rectilínies, homogènies i estan arrelades en el terreny de l’acció, el destí i l’evolució d’Agustí 
presenten violents contrastos de llum i ombra; d’altra banda, els anys de la seva vida comprenen, 
d’una part, els dies de les victòries del poder imperial romà, i de l’altra, el començament de 
l’enderrocament de l’imperi de Roma. Enmig de les runes del vell imperi dominador del món, Agustí 
lliurà a Déu aquell esperit que amb tanta clarividència havia penetrat en el significat profund dels 
esdeveniments històrics.

Sant Agustí té el dret d’ocupar un lloc preeminent al costat de les figures capdavanteres de la 
vida cultural de finals del segle IV i principis del V, amb sant Ambròs, Paulí, Sulpici Sever i Prudenci. 
Tot i que millor que cap dels seus contemporanis, Agustí ens ofereix una penetrant visió de la vida 
espiritual d’aquells intel·lectuals de finals del segle IV que, influïts de manera purament superficial 
pel cristianisme, estaven interiorment penetrats per l’educació pagana de desigs i impulsos terrenals, i 
vacil·laven d’un costat a l’altre fins que un profund anhel de la veritat els va portar a trepitjar terreny 
ferm: aquell mateix terreny en què Agustí s’endinsà definitivament amb rara energia i ànim decidit i 
que no va abandonar ja més.

Conversió de sant Agustí. La gràcia i els valors romans

Agustí va néixer el 13 de novembre del 354 a la petita ciutat de Tagaste de Numídia. Era fill d’un 
decurió (semblant al que avui seria un regidor o un conseller de la ciutat), el pagà Patrici, i d’una noble 
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cristiana: Mònica. Podem assegurar que d’haver perseverat la direcció que Agustí va seguir durant la 
seva joventut, difícilment hagués conservat la història la seva memòria. Possiblement hagués estat un 
mestre d’eloqüència que s’hagués guanyat la vida donant lliçons —i res més— a Roma o a Cartago.

Providencialment, l’anada a Milà va fer que Agustí freqüentés els actes religiosos dirigits als 
catecúmens —ell no passava d’això— els quals el bisbe Ambròs sempre animava amb grans sermons 
plens d’espiritualitat. En molts d’aquests, el bisbe Ambròs explicava passatges de l’Antic Testament. 
Això féu que Agustí —adepte als maniqueus— es desfés dels prejudicis que tenia. Aquests sermons 
i una lectura atenta de Ciceró (concretament, la seva obra «Hortensi») canviaren el rumb de la seva 
vida: abans era pessimista davant l’origen del mal, ara busca una solució positiva als enigmes de la 
vida en la filosofia neoplatònica. El mal no podrà ser, en conseqüència, una cosa substantiva, ja que 
sols Déu és l’ésser perfecte i absolutament bo, segons va llegir a les traduccions que Victorí féu dels 
neoplatònics. El mal moral sols podia fonamentar-se en la voluntat corrompuda de la criatura. Però 
encara va avançar més: va descobrir que existia una Veritat externa com a font de coneixement: 
per això no experimentà la necessitat d’una especial demostració de l’existència de Déu. Quant 
a la seva personal evolució religiosa, aquesta diàfana concepció de la veritat eterna, va tenir com 
a conseqüència preparar-lo intel·lectualment per a acceptar la doctrina cristiana i sotmetre’s a 
l’autoritat que la divina revelació li mostrava a la Sagrada Escriptura.

Però encara havia de superar greus dificultats morals abans de fer el pas definitiu de la seva 
conversió; continuava amb el propòsit de fer carrera en la vida pública, i l’inconvenient que per a 
això suposava el concubinat amb una dona africana, el va eliminar separant-se d’ella, amb la que 
havia tingut un fill: Adeodat. Després encara passà una època molt obscura, ja que llegint els epicuris 
es va convèncer que la més alta finalitat que es pot proposar l’home és el plaer. Però era simplement 
un fals convenciment, havia anat molt més lluny ja, gràcies als neoplatònics i a sant Ambròs. Va 
llegir després sant Pau i observà que l’única esperança per la moralització de la seva vida no era altra 
que el compliment d’una recta abnegació i fugida dels plaers. Quan va saber de la rigorosa ascesi 
contemplada pels monjos d’Egipte, i que alguns funcionaris imperials havien abandonat a Trèveris la 
vida del «segle», la impressió que va rebre fou tan forta que va esclatar en llàgrimes un dia que era 
al jardí de casa seva. Les paraules de sant Pau amb què els seus ulls toparen foren: «No caminem 
més en orgies, ni borratxeres, ni en concubinats, ni impureses, ni en renyines, ni en enveges, sinó 
revestim-nos de Jesucrist» (Rom 13, 13-14). Ho va considerar com una divina advertència que va 
voler seguir. Després vindrà el recés en una casa de camp a Milà i el propòsit de rebre el baptisme 
que sant Ambròs administrarà a ell i al seu fill «avantatjat Adeodat» i al seu lleial amic Alipi.

«...Fórem batejats i va marxar de nosaltres la preocupació per la nostra vida passada. No em 
cansava, aquells dies, de considerar —trobant en això una meravellosa dolçor— el sublim dels 
teus designis referents a la salvació del gènere humà. Vaig plorar molt amb els teus himnes i els 
teus càntics, fortament commogut per les veus de l’Església, que cantava gratament, aquelles veus 
penetraven en les meves oïdes i es desfeia la veritat en el meu cor... i les llàgrimes corrien, causant el 
meu benestar» (Confessions 9, 6).

«Abans errava, extraviat en la meva supèrbia, i em veia arrossegat per tots els vents, però la teva 
mà (de Déu) em va conduir al més apartat recés». Tal és el pensament i fonament de l’obra en què 
ens narra la seva conversió: «Les confessions». A les seves pàgines observem, ultra el gran esperit de 
sant Agustí, quanta noblesa intel·lectual i moral sobrevivia encara en el si del decadent món romà: 
aquell món que massa sovint és descrit com a víctima de la degeneració.
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Sant Agustí, bisbe d’Hipona

L’any 388 tornà a Tagaste, va vendre el poc que el seu pare li havia deixat, i projectà viure amb els 
seus amics convertits també al cristianisme. Era un estil entre la vida comuna dels filòsofs cristians i la 
d’un monestir. No hi havia propietat privada, tot era de tots i per a tots, les ocupacions es dividien entre 
l’oració, els exercicis pietosos i l’activitat literària. Agustí acostumava a realitzar, així, a la seva manera, 
l’ideal ascètic de què s’havia corprès des que es va assabentar de la vida que feien els eremites d’Orient.

Però no va ser possible romandre per gaire temps apartat del tot dels assumptes del món. Amb 
ocasió d’una visita a Hipona i davant la petició dels fidels, fou ordenat sacerdot l’any 395 i consagrat 
bisbe auxiliar de l’ancià Valeri. Mort aquest, al cap de pocs anys, va recaure en ell la cura total de la 
diòcesi. I encara que continuà vivint amb el seu clergat en comunitat monàstica, sense posseir béns 
individualment, no per això deixà de veure’s implicat en negocis del món cap als quals l’empenyeren en 
bona mesura els violents maniqueus i els donatistes, en una lluita que no tingué caràcter exclusivament 
confessional, sinó també social i polític. Però Agustí no es va deixar emportar en el terreny d’aquests 
temes merament temporals i àdhuc violents, sinó tot al contrari, des de la talaia del seu esperit, defensà 
amb singular força literària la veritat de la doctrina catòlica.

Quan el 427, tres anys abans de la seva mort, Agustí passa revista en les Retractationes a tota la 
seva activitat literària, enumera 93 obres dividides en 232 llibres, sense comptar les cartes i sermons 
recollits en sengles escrits. Des d’Àfrica irradiava la seva inversemblant activitat, convertint-se en una 
de les figures de la història de la humanitat. No només exposà la doctrina cristiana, sinó que la va 
estructurar. En ell, tot és coherent i el seu influx es percep encara avui dia en els millors pensadors 
cristians. Concretament, les seves idees sobre Déu i les relacions entre Déu i el món, sobre la Trinitat, 
la providència, la llibertat i la gràcia, constitueixen vertaderes línies directrius del pensament teològic 
posterior a ell i han merescut sempre, per part dels teòlegs catòlics, la consideració respectuosa que 
calia en el pensament d’un Pare de l’Església. Les ensenyances de sant Agustí seran els fonaments 
sobre els quals s’aixecaran l’escolàstica i la mística a l’Edat mitjana. La seva autoritat arribà a ésser tan 
gran que d’una carta escrita per ell ocasionalment a unes religioses que havien tingut dissensions entre 
elles, es va extreure a l’Edat mitjana tota una regla monàstica que serví com a estatut fonamental de 
la vida comuna entre els canonges regulars denominats més tard «de sant Agustí» i de molts altres 
ordes religiosos.

El seu gran desig de posseir una visió harmònica de l’univers, el va moure a llegir des de la seva 
joventut l’Hortensi de Ciceró —conduint-lo posteriorment a formular una crítica cada cop més aguda 
del maniqueisme i portant-lo al final a apropar-se a la càtedra de sant Ambròs— es manifestà en el 
seu desig de penetrar intel·lectualment les ensenyances de la fe cristiana que acabava d’abraçar amb 
tota la seva ànima. I en compondre en llengua llatina els seus escrits inspirats en aquesta ambició 
intel·lectual, col·locà els fonaments de la ciència teològica de l’Església llatina i va moure els esperits 
occidentals a considerar les grans qüestions que ocuparan sempre el primer pla de la problemàtica 
de tota la filosofia cristiana. A més, la seva experiència íntima fou per a ell transcendental en un 
determinat punt, ja que considerà sempre la seva pròpia conversió i la conseqüent acceptació sincera 
de la doctrina cristiana —segons pot deduir-se de cadascuna de les pàgines de les «Confessions»— 
com el resultat de l’acció de la gràcia divina en la seva ànima. Això li va donar peu a enfrontar-se a 
les ensenyances del bretó Pelagi que va posar en dubte la doctrina del pecat original i la necessitat 
de la gràcia tal com hem vist en el tema 26. Sant Agustí i sant Ambròs són els dos millors nexes de la 
mística de l’Edat mitjana.

SANT AGUSTÍ, CLAU DE VOLTA ENTRE ROMANITAT I CRISTIANISME



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET296

Quina fou la causa de la caiguda de l’Imperi?

Però la influència agustiniana sobrepassa els cercles dels filòsofs i dels teòlegs gràcies a una obra, 
que essent el més conegut de tots els seus escrits, mereix un estudi molt peculiar. És De civitate Dei, 
escrita en vint-i-dos llibres. Són catorze anys de treball (413-426). El motiu que el va impulsar a 
escriure aquesta obra fou l’acusació de què la debilitat de l’imperi romà era deguda a l’abandó de 
les velles tradicions del paganisme, que eren presentades pels seus defensors com el fonament de 
l’imperium. Una acusació semblant havia estat formulada encara amb més energia, a arrel de la 
primera caiguda de Roma en poder dels bàrbars, quan la ciutat fou presa per Alaric, el 24 d’agost del 
410. Aquest esdeveniment, era considerat per tots inversemblant, ja que pocs anys abans l’emperador 
d’Occident Honori, —fill de Teodosi el Gran— festejà a la pròpia Roma la gran victòria del seu 
general Estilicó sobre les hordes d’Alaric. No hi havia un sol romà que pensés que aquell seguici 
triomfal que recorria la urbs el dia l de gener de l’any 404 seria l’últim de la història de l’imperi 
romà d’Occident. L’emperador, gelós de la fama d’Estilicó, el féu executar (any 408). Dos anys abans, 
els bàrbars havien travessat el Rin i se’ls cediren pràcticament les Gàl·lies i Hispània. D’Hispània 
passaren a Àfrica. Però encara era llunyà que els africans fossin envaïts pels bàrbars; el que es temia 
era que un cop conquerida Roma arribessin fins a Àfrica per Sicília. Providencialment per als africans, 
Alaric morí i aquell perill s’esvaí de moment.

Aquests esdeveniments foren un autèntic trauma per a molts romans. La fe en la providència de 
Déu començà a flaquejar en molts cristians per als quals el regne de Déu i l’imperi romà estaven 
estretament units des del moment en què els emperadors cristians es presentaven com els grans 
defensors de l’Església. Entre tant els pagans —molts d’ells a les esferes aristocràtiques i il·lustrades— 
rumorejaven, assenyalant com a causa d’aquelles desgràcies la persecució del paganisme iniciada pels 
emperadors cristians. Va ser, doncs, en aquestes doloroses circumstàncies quan Agustí va escriure 
el De civitate Dei responent a aquelles acusacions i manifestant la profunditat de la seva fe en Déu 
provident.

Marcel·lí, tribú i notari de Cartago fou qui impulsà Agustí a escriure aquest reguitzell de llibres, i a 
ell va dedicar tan important obra. Aquesta, malgrat el nombre de llibres que conté i dels anys que durà 
la seva producció, així com també les moltíssimes reflexions d’altres temes, està impregnada d’una 
única concepció la grandesa general de la qual és encara avui dia de gran actualitat: és un sumari de 
problemes que es van presentant.

El títol no era original. Ja el donatista Tyconi havia fet servir aquest epígraf per a encapçalar una 
obra que tenia per objecte exposar la ciutat de Déu i la del diable.

Estructuració de l’obra De civitate Dei

La ciutat de Déu és, en el pensament agustinià, la comunitat dels cristians piadosos i creients 
escampats per tots els països i regions del món, però no només dels cristians vius, sinó també dels 
difunts. Això fa possible que aquesta singular ciutat superi els límits de la terra per a comprendre 
igualment el més enllà, abraçant a l’altre món tots aquells que, després d’haver viscut rectament, 
serveixen a Déu en el cel en companyia dels àngels, tot esperant la resurrecció dels seus cossos. Així 
doncs, podríem denominar-la millor “regne de Déu”, el mateix que demanem que vingui a nosaltres, 
quan resem el Parenostre.
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La primera part de l’obra comprèn els deu primers llibres, de caràcter essencialment polèmic. En 
els cinc primers, rebutja la tesi segons la qual el politeisme fou necessari per a la felicitat del món i 
que les calamitats de principis del segle V van ser degudes a la prohibició del culte pagà. En els llibres 
6-10 s’afirma que malauradament aquestes calamitats sempre han estat presents i hi seran en tota 
la història dels homes. Tanmateix, Agustí s’oposa a qui creu que els sacrificis pagans apaivagaven 
aquestes calamitats. Aquells sacrificis i el culte pagà eren totalment inútils.

La segona part de l’obra té un caràcter més positiu que la primera. Té dotze llibres. Els que van 
de l’11 al 14 tracten de l’origen d’ambdues ciutats, la de Déu i la del Món. Aquesta última s’enfronta 
a la primera i constitueix la seva pròpia negació. En els quatre llibres següents (15-18) l’autor s’ocupa 
del camí i desenvolupament de les dues ciutats; i els últims llibres (19-22) expliquen el desenllaç a què 
estan cridades les dues ciutats. En rigor, l’obra caldria que s’anomenés ‘De les dues ciutats’, però porta 
el nom de la més excelsa, l’única que caldria que existís, la de Déu.

La Ciutat del Món, o ciutat terrenal, és la comunitat dels qui viuen oblidats de Déu. Fundada per 
l’orgullosa rebel·lió dels àngels caiguts, el pecat original la va trasplantar a la terra, on els seus signes 
distintius són la supèrbia i l’esperit mundà. La fita final d’aquesta ciutat són els turments eterns i 
infernals; la de la Ciutat de Déu és la felicitat benaurada de la contemplació divina. Així com el Regne 
de Déu no s’identifica purament i simple amb l’Església —ja que en ella hi ha homes mundans—, 
tampoc la Ciutat del Món s’identifica amb l’estat, ja que aquesta institució neix de la natural ordenació 
humana, la qual cosa no és dolenta per si mateixa. Però és cert —afirma sant Agustí— que l’estat tal 
i com, de fet, existeix es troba pervertit pel pecat i transforma, molt sovint, el poder del governat —
legítim en tant que constitueix una recta assistència— en senyoriu de la força; la justícia en injustícia; 
i la llibertat en servitud. Va ser així, doncs, com l’estat romà, en la mesura que no era fidel als elevats 
fins originaris, es convertí en imatge de la ciutat dels homes oblidats de Déu, en vincular-se al culte 
dels déus pagans, divinitzant les forces de la natura o els béns de la cultura i deixant-se penetrar per la 
corrupció dels costums. No per això deixa Agustí de reconèixer les velles virtuts romanes, premiades 
per Déu amb increment del poder del seu estat i la dilatació del senyoriu de Roma sobre els altres 
pobles, així com tampoc deixa en l’oblit els defectes dels emperadors cristians. L’estat romà, afirma, 
estant tan corromput, inevitablement desapareixerà. Quant al temps, creu Agustí que encara no es pot 
determinar, ja que la fi del món coincidirà amb la fi de l’imperi. Per això no cal desesperar-se, i afirma 
textualment: «L’imperi romà ha sofert moltes calamitats, però no ha estat encara conquerit. En temps 
anteriors al cristianisme sofrí desgràcies semblants de les quals, tanmateix, se’n va sortir. Per això hom 
no ha de desesperar-se, pot ressorgir igualment en els nostres dies. Qui coneix els designis de Déu?» 
(De civitate Dei IV, 7). Aquestes paraules indiquen que per a sant Agustí el principal objectiu del seu 
discurs era defensar els cristians de les acusacions dels seus contemporanis pagans i evitar que la fe dels 
creients vacil·lés. La qüestió relativa a la ruïna de Roma quedava en segon terme.

L’encert i grandesa de la filosofia continguda en l’obra De civitate Dei

La intervenció de sant Agustí fou decisiva. Gràcies a ell, en gran part, quan va desaparèixer el 
món romà es van salvar els valors més alts de la cultura antiga. Agustí no preveia que a l’Imperi 
romà el succeís un món nou, però a ell i a les seves admonicions es deuen que els romans creients 
col·loquessin els fonaments sobre els quals, més tard, s’aixecaria l’edifici de la cultura occidental. 
Seguint les seves consignes foren molts els pastors de l’Església que, com ell, es van mantenir 
ferms enmig de les tempestes motivades per les migracions germàniques i preservaren les precioses 

SANT AGUSTÍ, CLAU DE VOLTA ENTRE ROMANITAT I CRISTIANISME



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET298

tradicions dels primers segles cristians, fins que aquestes començaren a germinar de nou com a 
sementeres d’una nova civilització. Calia molta grandesa d’ànima i profundíssimes conviccions 
cristianes per a salvar-se en aquell temps de caure en un menyspreu paralitzador del món i en un 
immobilisme inactiu. Si Agustí es va deslliurar d’aquesta actitud fou perquè va dirigir la seva mirada 
a l’Altíssim, mantenint una actitud que enfervorí als seus contemporanis i confortà multitud de 
generacions.

La invocació al més enllà, la vinculació d’aquest món amb l’altre, són certament velles idees 
cristianes, però ningú com sant Agustí les va saber exposar tan clarament als ulls de tothom, amb 
un llenguatge captivador i d’una manera tan impressionant que difícilment hom podrà defugir. 
Aquest és el punt encisador de la filosofia cristiana de la història que es desprèn de la majoria de 
la magna obra agustiniana «De civitate Dei». Ja que, si la filosofia de la història ha d’estudiar els 
factors determinants del curs dels esdeveniments a través de les diverses èpoques, ocupen el primer 
lloc, en aquesta filosofia, les qüestions sobre la finalitat de l’espècie humana, qüestions que mai 
no es plantejaren amb tanta cruesa com en els temps en què s’esvaïen tots els objectius terrenals, 
i tot allò que amenaçava amb desplomar-se conservava algun valor als ulls dels ambiciosos del 
món. Però Agustí va saber trobar —en la rica experiència de la seva vida interior i dels seus grans 
coneixements que abastaven en filòsofs antics— respostes profundament encertades i lluminoses. 
Aquestes constitueixen el nucli del gran filòsof de la història. Altres qüestions són en gran part 
secundàries, com ho fou la divisió agustiniana de la història universal en sis edats. Cal dir que en 
aquesta divisió sant Agustí ni té originalitat ni té fonamentació sòlida. Els cinc primers períodes són 
fixats dins l’època de l’Antic Testament i l’últim comença amb l’Encarnació de Jesucrist. L’últim dia 
serà la instauració del Regne de Déu. Tals consideracions són irrellevants si es té present el magnífic 
contingut del nucli de l’obra. La coherència i vigor d’aquesta força il·luminarà durant molts segles la 
vida de la civilització occidental europea.

Sant Agustí el gran moralista

La importància, la grandesa i l’encert —hem dit— de l’obra De civitate Dei són ben paleses després 
d’haver anunciat el seu contingut. Sant Agustí proposa en aquesta obra les directrius ideals i vàlides 
de conducta humana. Més tard aquestes seran considerades com un gran programa cultural vigent per 
a la humanitat de tots els temps.

Per a nosaltres, ultra els temes puntuals tractats en l’obra, sant Agustí destaca com un gran moralista. 
Existia per als cristians d’aquell temps un perill especial, una temptació que freqüentment tornava a 
tenir vigència a la història: la de caure en un pessimisme inactiu que podria conduir a l’aïllament i a 
l’apatia. Els maniqueus podien explotar fàcilment aquest pessimisme, fill dels esdeveniments, a favor 
de les seves teories, segons les quals el Regne de la Llum —món etern de substància espiritual— 
s’enfrontà al Regne de les Tenebres —món igualment etern i de substància material— essent els homes 
igual que la terra, una barreja d’ambdues substàncies. Afortunadament, Agustí s‘havia desempallegat 
d’aquesta doctrina. A prendre una actitud totalment adversa al dualisme maniqueu l’havia ajudat el 
caràcter llatí, més realista que el caràcter grec, molt més sentimental, i si voleu, místic. La gran clau per 
sant Agustí era la unitat en els preceptes cristians. Res de dualitat. Evidentment la llei moral descansa 
en dos manaments: l’amor a Déu i l’amor al pròxim. La virtut no és altra cosa que el suprem amor 
a Déu que és el màxim Bé i coronació de totes les coses. «El nostre bé —afirma— sobre la finalitat, 
el qual tant discuteixen els filòsofs, no és altre que unir-nos a Aquell, l’abraçada del qual —si es pot 
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dir— incorpora l’ànima. Ell és l’únic que omple i fecunda aquesta en virtuts. Se’ns ha ordenat estimar 
aquest bé amb tot el nostre cor, amb tota la nostra ànima i amb totes les nostres forces. Cap a aquest 
bé cal que siguem dirigits per qui ens estima i dirigir-nos a aquells que estimem. Així s’acompleixen 
aquells dos preceptes en què rau tota la llei i els profetes: «Estimaràs Déu, Senyor teu, amb tota la 
teva ànima, amb totes les teves forces... (Mat XXII, 37 i 39). Perquè l’home sàpiga estimar-se a si 
mateix se li ha posat un fi al qual ha de referir-se tot el que faci per a obtenir la benaurança. Ja que 
qui s’estima a si mateix no desitja altra cosa que la benaurança. I aquest fi és unir-se a Déu. Per això 
quan al que sap estimar-se a si mateix se li ordena que estimi el pròxim com a si mateix, ¿quina altra 
cosa se li mana sinó que l’estimuli amb totes les seves forces a estimar Déu? Aquest és el culte de Déu, 
aquesta és la veritable religió, aquesta és la recta pietat, aquesta és la servitud que únicament a Déu 
és deguda» (De civitate Dei, llibre X, cap. 3).

Qui així pensa és membre de la Ciutat divina, però no n’ha de tenir prou de pensar així, sinó que cal 
també obrar en aquest sentit, ja que l’amor no pot romandre inactiu. Amb això, tota la moral queda 
abraçada des d’un punt de vista únic i la vida sencera es converteix en un acte de servei diví. Els homes 
poden confiar, que, seguint aquestes màximes, es trobaran en condicions de glorificar contínuament 
Déu amb la seva conducta: «No és només la teva veu la que ha de cantar les lloances de Déu, sinó que 
totes les obres cal que li facin cor... Si vols lloar Déu, no ho facis només amb la veu: uneix a aquesta 
l’arpa de les teves bones accions» (Enarratio in psalmo 146, 2). En aquest sentit sant Agustí alliçona a 
cada pas als ciutadans de la ciutat de Déu sobre el recte ús de les coses del món.

La posició fonamental de l’home respecte a la cultura depèn de la contestació que, en cada 
cas, doni a la següent pregunta: com cal servir-nos dels béns d’aquest món? Respon sant Agustí: 
«Trobem la felicitat en el reconeixement de la suprema Veritat, en l’amor del suprem Bé i en la humil 
veneració de l’omnipotent Creador i Conservador de totes les coses». Així contesta aquesta pregunta 
moltíssimes vegades, presentant-nos davant dels nostres ulls els béns d’aquest món com a criatures 
d’un Déu bondadós. En conseqüència, no és possible que les coses siguin dolentes en sí mateixes, 
sinó que, considerades en sí mateixes, són bones. «Per això ens amonesta la divina Providència que 
no vituperem les coses insensatament, sinó que busquem activament quina és la seva utilitat, i allà 
on el nostre enginy o la nostra flaquesa no arribin a trobar l’esmentada utilitat, caldrà suposar que 
n’hi ha una d’oculta, com hi era en altres ocasions en què només després d’haver-hi esmerçat molts 
treballs, al final hem descobert la corresponent utilitat» (De civitate Dei 11,22). Les coses del món es 
fan dolentes en virtut de la manera com els homes es comporten envers elles. L’home ha d’utilitzar-les, 
no gaudir-les egoistament, car en aquest cas farà que siguin dolentes per a ell. Cal usar-les bé, perquè 
així nosaltres mateixos siguem cada vegada millors, de manera que a través de les coses corpòries i 
temporals ens apropiem de les espirituals i eternes.

Amb aquestes idees Agustí proposa a l’activitat cultural i civilitzadora de tot orde un objectiu 
moral que, aixecant-se sobre el que és terrenal, deixa darrera seu tot el que és moridor, però sense 
desproveir els béns temporals del seu valor relatiu. Tot depèn, doncs, de l’ús ordenat que en fem, 
el qual, així com proporciona a l’individu l’harmonia interior, també fa que el progrés general de 
la civilització sigui a l’ensems un progrés harmònic. I, quina harmonia és aquesta?: la que neix de 
l’orientació vers el Bé suprem, vers l’objectiu ultraterrenal. Harmonia que queda trencada per 
l’encadenament a les coses passatgeres i per la divinització dels valors terrenals i dels objectes 
merament culturals. En una mirada vers l’ultraterrenal l’home troba, a més, una defensa contra el 
pessimisme desesperat.

La distribució dels béns terrenals no pot proporcionar cap criteri al moment de valorar els homes. 
El valor de cada home depèn més de l’ús que en fa que no pas del nombre de béns que li ha vingut 
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en sort. «Vol el Senyor que els béns i mals temporals siguin comuns als homes bons i dolents a fi que 
no desitgem amb massa afany els béns, veient que també les dolents els posseeixen; ni que tampoc 
esquivem vergonyosament els mals, ja que amb freqüència afecten també als bons». L’home bo es 
comporta davant la felicitat i la desgràcia de manera distinta que el dolent, però no per aquesta 
causa queda lliure de les calamitats. És possible que Agustí es veiés forçat a dir aquestes coses per 
les circumstàncies y pel que els cristians li poguessin dir en veure que era imminent la destrucció de 
l’imperi romà. «Doncs, —afirma— així com sota el mateix foc l’or brilla i la palla ennegreix de fum; i 
sota el mateix trill es trenca la palla i el gra es neteja; i no es confon la pinyola amb l’oli, malgrat que 
s’esprem a la mateixa premsa; així un únic i mateix cop, assestat als bons, els prova, els purifica i els 
neteja, mentre que, als dolents, els condemna, els arruïna i els extermina. D’aquí que, posats en la 
mateixa aflicció, els dolents detesten Déu i blasfemen d’Ell, en tant que els bons resen i l’enalteixen. 
L’únic que interessa no és el que es pateix, sinó qui ho pateix, ja que agitats pel mateix impuls, el llot 
fa una pudor horrible, mentre que l’ungüent exhala un gran perfum. És l’actitud de cada home la que 
decideix si la ventura i desventura han d’ésser de profit o no a la salvació i la que ens proporciona la 
rasadora per la qual hem de mesurar el valor de la civilització. L’home cal que s’apropiï de tot el que 
li passi — sigui bo o dolent— i ho utilitzi per al seu bé».

Per tant, el que —a judici de sant Agustí— caracteritza la perfecció en aquest món no és el repòs, 
sinó l’actitud personal encaminada al bé. Els homes són pelegrins que caminen cap amunt, i no els 
correspon folgar aquí a baix, ja que només el «més enllà» és el lloc de repòs complet. I l’home ha 
de guanyar-se aquest descans espiritual no deixant-se encadenar l’ànima a la terra, sinó trobant la 
vertadera i única utilitat de tot el que li concedeix l’existència.

Els béns d’aquest món

Entre els béns del món, sant Agustí concedeix el primer lloc als béns de l’esperit, o sigui, la 
contemplació ascètica i el coneixement intel·lectual. Aquí veiem els seus antecedents neoplatònics. 
Però la saviesa i bellesa d’aquest món han de referir-se sempre a Déu: qui no cumpleixi amb això no 
pertany a la Ciutat de Déu, al regne en el qual només té cabuda qui estima Déu i confessa humilment 
el seu Nom.

El segon grup és constituït pels béns socials, en els quals el manament d’amor al pròxim s’uneix 
al d’amor a Déu. Els cristians sabien ja des del principi que les relacions socials s’estructuren, a la 
pràctica, a través del primer d’aquests manaments, o sigui, l’amor a Déu. Així ho ensenyava l’Església, 
la gran mestra de l’amor al pròxim, i sant Agustí fa l’elogi de l’àmplia activitat social que l’Església 
desplega. «Tu exercites i adoctrines —diu sant Agustí— als nens i joves amb energia, i als ancians amb 
assossec, segons l’edat de cadascú, no només mirant el seu cos sinó també el seu esperit. Tu imposes a 
les dones casta i fidel obediència envers llurs marits no per apaivagar els seus desigs carnals, sinó per 
a la propagació del gènere humà en un servei a la societat familiar. Tu dónes als marits autoritat sobre 
les seves mullers, no pas per escarnir el sexe més dèbil, sinó per acomplir les lleis de l’amor sincer. 
Tu sotmets els fills a una espècie de lliure servitud respecte als pares i col·loques aquests per sobre 
d’aquells en un pietós senyoriu. Tu uneixes el germà a la germana mitjançant el vincle de la religió, 
més segur i més íntim que el de la sang. Tu estrenys amb llaços de mútua caritat les relacions d’afinitat 
i de parentesc, respectant així els vincles establerts per la natura i la seva voluntat. Tu prediques entre 
els servents l’adhesió als seus senyors, no tant per necessitat de la seva condició com per amor a les 
seves obligacions. Tu fas que els senyors esdevinguin benignes vers els seus servents en consideració 
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al Déu suprem que és Senyor de tots ells, iniciant-los més aviat a la persuasió que a la duresa. Tu 
uneixes els ciutadans amb els ciutadans, els pobles amb els pobles... I, en una paraula, els homes, no 
només amb el llaç de la societat, sinó també amb el d’una espècie de fraternitat amb el record dels 
primers pares. Tu ensenyes als reis a tenir cura dels pobles i als pobles a sotmetre’s als reis. Ensenyes 
diligentment a qui es deu l’honor, a qui l’afecte, a qui la reverència, a qui el temor, a qui el consol, a 
qui el consell, a qui l’exhortació, a qui la correcció, a qui la censura, a qui el càstig,... demostrant que 
no tot és degut a tots, però que a tots es deu la caritat i a ningú l’ofensa. I un cop l’amor als homes ha 
alimentat i donat fortalesa a l’ànima que l’ha alletat amb els seus pits, fent-se així capaç d’anar vers 
Déu, quan hom comença a descobrir la Majestat Divina, en tant que convé a l’home mentre aquest 
resideix a la terra, brolla tal ardor de caritat i sorgeix un incendi tan gran d’amor diví que, abrusats en 
ell tots els vicis, i purificat i santificat l’home, apareix clarament la divinitat d’aquelles paraules: «Jo 
sóc foc que consumeix i vinc a calar foc al món» (De moribus ecclesiae, 63 i 64).

Aquest formós passatge palesa el goig —fresc encara— de l’autor d’haver-se convertit, mitjançant 
el baptisme, en membre de l’Església, però també reconeixem en ell, un cop més, la gran síntesi que 
farà perdurable la seva sort: l’amor al pròxim desemboca en l’amor a Déu i coincideix finalment amb 
Ell. També trobem l’esmentada síntesi en totes les pàgines agustinianes de contingut filosòfico-jurídic, 
en les quals es poden trobar idees profundes estoiques i platòniques entrelligades entre sí amb visions 
clarament cristianes, superant així àmpliament la posició de sant Ambròs, que s’havia d’acontentar 
amb ampliar en sentit cristià les concepcions estoiques de la llei natural.

El dret i la llei naturals

També Agustí pren dels estoics —concretament del molt admirat Ciceró— el concepte del dret 
natural: la lex aeterna que regeix, segons ell, les relacions amb l’etern Creador i governador de totes les 
coses, identificant el pla diví, etern i universal, amb l’ordre moral del món, establert per Déu. D’aquí 
la cèlebre definició agustiniana: «La llei eterna és la raó divina o la voluntat de Déu que ordena 
respectar l’ordre natural i prohibeix que sigui trastornat».

L’ordre diví es reflecteix en les idees que, comunicades a la ment humana, es troben necessàriament 
en harmonia amb l’esmentat ordre. Aquí, en canvi, veiem com sant Agustí empra conceptes platònics 
i dedueix les normes de la justícia, de la relació entre Déu i la criatura. L’ordenació moral universal 
i objectiva, la lex aeterna, en penetrar en la consciència de l’home, es converteix en llei natural, en 
sentit subjectiu, o sigui, en norma fonamental de judici i d’activitat morals. Així com l’amor a Déu 
desemboca en amor al pròxim i els béns caducs tenen tots ells la referència al suprem i etern Bé, 
també el dret natural es fusiona amb l’ordre universal establert pel Creador, a qui —per sant Agustí— 
ha de referir-se tot en el pensar i en el sentir de l’home.

Hi ha una altra cosa molt notable en sant Agustí, en la que supera a Ciceró, Lactanci i sant 
Ambròs. Aquests no arribaren a distingir conceptualment entre dret i moral. La «llei temporal», 
l’ordre jurídic estatal, es refereix a les qüestions terrenals i constitueix l’ordenació dels assumptes 
d’aquest món realitzada per l’Estat mitjançant la coacció, mentre que l’ordre moral universal, la «llei 
eterna», té com a finalitat la consecució de la vida perdurable i l’home s’hi sotmet per lliure voluntat, 
mogut per l’amor a Déu. La primera d’ambdues lleis preveu un càstig de la infracció jurídica, de 
l’atemptat contra l’ordre jurídic estatal, mentre que la segona preveu un càstig del pecat. Ara bé, la 
llei temporal no ha d’ésser fonamentalment contradictòria a l’altra, encara que toleri moltes coses 
que són castigades per la llei de Déu. Per tant, l’Estat no pot ser en l’últim terme la regla de la virtut. 
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D’aquí se segueix que l’absolutisme de l’Estat no pot ésser defensat pel cristianisme. És un tema de 
gran actualitat (2016), cal inclinar-se per un Estat d’estructures més democrpatiques.

La família. Dignitat del matrimoni. Família i Estat

La cèl·lula germinal de tota comunitat social, la primera forma social natural, més antiga que 
l’Estat —i titular per tant de drets anteriors a l’Estat—, és la família. Sant Agustí dedica a la família 
especial atenció, adonant-se que el paganisme havia minat l’ordre estatal a través de la dissolució de 
la institució familiar. Aquesta última descansa en la llei de la naturalesa i en la de la raó, així com en 
la llei divina sobre la propagació de l’espècie. Què diria del concepte de matrimoni que avui (a. 2016) 
es té en alguns sectors de la societat?

El matrimoni monogàmic és l’única forma mitjançant la qual, sense menyspreu de la seva dignitat, 
l’home pot multiplicar-se. No és just atribuir a sant Agustí, com alguns ho han fet, la idea segons la 
qual el matrimoni és simplement un mal tolerat. Així diu en el De civitate Dei: «Però nosaltres dubtem 
que el «creixeu i multipliqueu-vos i ompliu la terra», segons la benedicció de Déu, sigui el do de les 
núpcies, les quals constituí Déu en un principi, abans del pecat de l’home, creant el mascle i la femella» 
(De civitate Dei, 14, 22). És, en canvi, un mal —així Agustí ho sosté enèrgicament contra el pelagià 
Julià d’Eclanum, que negava el pecat original— la sensualitat desordenada que és la conseqüència del 
pecat original. I ho és perquè tendeix a trastornar l’ordre que ha de regnar entre l’esperit i els sentits. 
Però la sensualitat no constitueix en si un pecat, sinó que pot conduir al pecat en la mesura en què 
l’home consenteix el possible desordre. Pot igualment l’home emprar-la rectament, de manera lliure, 
legítima i virtuosa, sempre, però, dintre el matrimoni. L’objecte principal del matrimoni —malgrat 
que no sigui l’únic— és la generació dels fills. Mereix d’ésser subratllat que també aquí Agustí supera 
Ambròs, ja que aprecia i dignifica el vincle matrimonial. 

Altres objectes o finalitats del matrimoni —diu sant Agustí— són la fidelitat i la comunió espiritual 
dels consorts. Agustí rebutja com a indigna la concepció pelagiana segons la qual és el desig i no 
l’amor el que produeix el matrimoni i proposa l’amor dels promesos i dels esposos com a exemple de 
l’amor que cal que l’home professi a Déu: «Si l’home i la dona s’estimen recíprocament, quin no haurà 
d’ésser el nostre amor a Déu vertader i autèntic espòs de l’ànima?» (Enarratio in psalmo LV, 17).

Com a tercer i més alt objectiu del matrimoni sant Agustí assenyala la santedat del sagrament, i 
entén com a tal la indissolubilitat essencial del vincle nupcial.

En aquestes tres finalitats que el sant bisbe d’Hipona adjudica al matrimoni podem veure com el 
cristianisme proporciona a la família uns fonaments molt més sòlids que els que tenia en temps dels 
pagans. Això mateix ho veiem en el que respecta a les relacions entre l’estat i la comunitat familiar. 
Agustí supera àmpliament les concepcions hel·lèniques segons les quals la família s’esvaeix totalment 
davant de la presència de l’estat i queda completament absorbida per aquest últim. Seguint, però 
superant, Ciceró, que afirmava que la família era el principi i sementera de l’estat, Agustí afirma que 
ella és l’origen o la partícula d’aquest. Tota l’ordenació social en la comunitat humana correspon a una 
ordenació natural prevista pel Creador. Déu va fer que tota la humanitat descendís d’una sola parella, 
a fi de promoure la concòrdia: la pau domèstica és «la concòrdia ordenada de l’obligació i obediència 
entre els qui conviuen junts» (De civitate Dei, 19, 14). El mateix succeeix a l’Estat, el qual es troba 
situat per sobre de la família com un ordre orgànic superior.

L’ordre social constitueix un organisme natural, en el qual una part procedeix de l’altra i on l’inferior 
es troba subordinat al superior. L’element fonamental el constitueix l’individu humà. El primer grup 
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és la família; de la família brolla l’estat. Diu sant Agustí, parlant del govern de la pau domèstica: «En 
aquesta forma ho prescriu l’ordre natural, de manera que el nom de pater familiae brolla d’aquí» (De 
civitate Dei, 19, 16).

L’Estat

Sant Agustí defineix l’estat amb termes molt generals «com una multitud d’homes unida per algun 
vincle de societat, reunida per la comunitat d’una llei» (De civitate Dei, 5, 1). Aquest estat al qual 
correspon el poder de manar, és un organisme natural i social, i havent estat desitjat per Déu, no és 
dolent, sinó bo per naturalesa.

És un error pensar que sant Agustí cregués que l’estat calia considerar-lo com un mal. És cert 
que ell opina que segons la interpretació pagana, que creia que l’estat provenia dels déus, es podria 
considerar un mal. No hi ha un paral·lelisme entre l’estat i la ciutat terrenal. Aquesta és la comunitat 
dels ateus, dels fills d’aquest món, dels orgullosos, dels qui menyspreen a Déu per amor a si mateixos. 
Els ciutadans de la Civitas Dei són els homes que posposant humilment la seva pròpia persona, estimen 
a Déu per sobre de tot. L’estat pagà pertany a la comunitat dels apartats de Déu, fundada en aquest 
món pel fratricidi de Caïm, en la mesura en què constitueix la forma política del paganisme; per això 
sant Agustí considera l’estat romà històric com a representant de la Civitas Terrena en tant que el seu 
fonament havia estat la idolatria. Però no nega el seu valor moral, ni priva de tota raó justificadora a 
l’estat considerat en si mateix, ni tan sols l’estat romà.

El pecat havia corromput en diverses ocasions l’Estat i l’ordre públic. Aquesta corrupció fou obra, 
abans que tot, del pecat d’injustícia, al qual estan íntimament lligats el despotisme i l’ambició de 
comandament. L’Estat cal que es fonamenti en la justícia i que la seva missió primordial consisteixi 
en vetllar amb just zel per la seguretat exterior i interior, per l’ordre i per la tranquil·litat... o sigui, 
pel benestar temporal de tots els ciutadans. Però l’Estat no ha d’acontentar-se només amb això, ja 
que els béns temporals no són béns suprems i en la seva possessió no rau la felicitat del més enllà.
Aquesta felicitat consisteix, tant per a l’individu com per a l’Estat, en el servei al veritable Déu; per 
això, no es pot tolerar la idolatria, promoure la veneració del Déu únic i l’observança de l’ordre 
moral prescrit per Ell, no limitant-se a fer el paper d’un simple vigilant de l’aplicació de les lleis, sinó 
tenint cura de la pública moralitat. L’Estat no té el dret de constituir-se en finalitat en si mateix, ja 
que la societat política temporal no és la més alta de les societats. En això, precisament, es manifesta 
la irracionalitat i la malícia de la Civitas Terrena, que aferrant-se a allò temporal desconfia del que 
és superior.

Els pagans no podien estar conformes amb aquests raonaments, ja que creien que l’Estat era el 
màxim i més alt fi. Per Agustí, cal integrar la societat en un pla universal de Déu en el qual el bé 
suprem no és altre que el mateix Déu. Per això la doctrina cristiana ve a ennoblir el concepte d’Estat. 
Tanmateix, cal reconèixer que àdhuc avui dia aquesta idea és molt lluny d’ésser assolida. A l’edat 
mitjana hi haurà moltes teories arrelades al pensament de sant Agustí, però tampoc no s’arribà a 
presentar una societat o estat ideal perquè, certament, aquesta societat ideal no és d’aquest món, 
malgrat que cal esforçar-nos per aconseguir-la amb humilitat però també amb fortalesa.

El concepte d’Estat agustinià també ennobleix la dignitat de la persona o de l’individu. L’Estat té 
uns límits tant en l’ordre social com en el particular de cada individu. L’home no ha de perdre la seva 
independència a l’interior de la societat o sota l’estat. L’home no és només ciutadà sinó quelcom més 
important: és fill de Déu i ciutadà del cel. Les virtuts cíviques i la civilització no són per ell els béns 
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suprems: el seu bé més excels és la seva condició d’ésser fill de Déu. I la llibertat humana assoleix la 
màxima dignitat quan li és conferit al ciutadà el dret i, amb aquest, el deure de resistir a la coacció que 
l’Estat pretén imposar a la seva consciència.

Relacions entre els estats: Dret internacional

Tanmateix, sant Agustí no es va limitar a considerar la vida interna de l’Estat: ultrapassant 
les fronteres d’aquest, posa la seva mirada en el que han d’ésser les relacions entre diversos estats 
coexistents i col·loca així les bases d’un dret internacional. Tal visió és digna d’admiració, car en el 
seu temps, només existia l’imperi romà i ningú podia pensar que al seu costat poguessin existir altres 
imperis civilitzats. Però, de manera purament teòrica, Agustí pren en consideració la possibilitat que 
un ordre polític diferent es donés en lloc de l’estat universal de Roma. En aquesta hipòtesi proposa 
com a solució ideal la mateixa que en els nostres dies ofrenen molts pensadors polítics i que consideren 
la solució de molts conflictes internacionals. Imagina —i en això ja Marc Aureli, l’emperador estoic, 
se li havia anticipat— una multitud de petits estats que haguessin pogut coexistir en pau i concòrdia, 
de la mateixa manera que una multitud de famílies coexisteixen dins de la ciutat; i amb gran discreció 
i coherència desenvolupa el seu pensament en les següents frases: «Observeu bé... perquè no ha estat 
la iniquitat d’aquells contra qui es feren guerres justes, la que ha contribuït al creixement del regne, el 
qual seria petit si els seus veïns —vivint en tranquil·litat i justícia— s’haguessin abstingut de provocar, 
per mitjà d’una injúria, que se’ls declarés i fes la guerra. Seria així més feliç la humanitat, si tots els 
regnes fossin petits i gaudissin d’un pacífic veïnat. Així hi hauria en el món molts regnes nacionals, igual 
que ara succeeix quan en una gran urbs hi ha moltes famílies de conciutadans». (De civitate Dei, 4, 15).

En altres passatges, Agustí censura obertament la política del poder desplegat per Roma i que 
va conduir a la conquesta d’altres pobles, condemnant igualment com a lladrocini les polítiques de 
conquesta del llegendari Ninus i d’Alexandre Magne, a les quals atribueix com a únic fonament l’afany 
de glòria i l’ambició de poder. És precisament en tractar aquest tema quan escriu la frase: «Quan és 
absent la justícia, què són els regnes, sinó grans lladrocinis?» (De civitate Dei, 4, 4). Cal, però, precisar 
que en el context d’aquesta frase Agustí polemitza contra aquells que el contradiuen i que es refereixen 
a la potent expansió i a la perllongada duració del domini de Roma, atribuint aquests èxits a l’ajut de 
les divinitats paganes. Per això aquestes paraules són, en aparença despectives contra l’Estat.

Agustí, malgrat que vol la pau entre els pobles, no nega que un estat pot veure’s forçat a entrar 
en guerra per una injusta conducta de la part adversa. En aquest cas la guerra seria justa. La guerra 
—afirma— sempre és conseqüència del pecat. Malgrat tot, cal afirmar que aquí, en aquest món, no 
s’aconsegueix la felicitat eterna (De civitate Dei, 19, 17). Agustí, bon coneixedor de la misèria humana, 
no espera que semblant situació ideal es pugui realitzar totalment en aquest món, tot i que els ciutadans 
de la ciutat eterna buscaran ja en aquest món tots els mitjans per a obtenir la pau terrenal, així com els 
ciutadans de la ciutat de Déu estimaran i respectaran les llengües, els costums, les lleis i les institucions 
de cada poble... tot això ajudarà molt a la pau internacional (De civitate Dei, 19, 17).

Situació de l’Església catòlica en el camp jurídic i estatal

El cristianisme no només aprofundí i ennoblí el programa civilitzador de l’antiguitat sinó que el 
féu més ampli. Un del aspectes primordials d’aquesta ampliació el constitueix el reconeixement de 
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la situació jurídica de l’Església catòlica, necessari des del moment en què aquesta s’estableix amb 
caràcter d’organisme independent.

L’Església catòlica apareix en el De civitate Dei agustinià com l’encarnació visible del Regne de Déu 
a la terra, en front de la qual l’estat pagà constitueix, als ulls de l’autor, l’encarnació del Regne d’aquest 
món en tant que divinitza les criatures i nega la seva reverència al Déu vertader. Això cal entendre-
ho en el sentit que «Ciutat de Déu» i «Ciutat del Món» són conceptes més amplis: en la mesura en 
què l’Església pot contenir i conté, de fet, molts homes que pertanyen al regne dels apartats de Déu, 
també en l’estat pagà trobem moltes persones que pertanyen a la Jerusalem espiritual (De civitate Dei, 
18, 47). L’Església és la comunitat visible dels batejats, fundada per Crist i que posseeix els senyals de 
catolicitat, unitat, santedat i infal·libilitat. Com ha de comportar-se, per tant, aquesta comunitat visible 
(Església) en relació amb l’estat? S’enceta un tema molt important sobre el qual tant els pensadors 
medievals com els actuals volen veure moltes coses en els escrits de sant Agustí; però cal dir que el 
pensament del Sant s’ha d’emmarcar en el seu temps i no pas manipular-lo amb les exigències d’altres 
èpoques d’intenses relacions entre l’Església i l’estat.

No hi ha dubte que l’Església es volia independitzar de l’estat o, almenys, volia que aquest 
reconegués la possibilitat d’exercir la seva finalitat i mitjans. En l’antiguitat el ius sacrum era una part 
del ius publicum. L’Església reclama per si una autoritat que en matèria religiosa prevalgui sobre la del 
propi emperador. Ja hem vist com sant Ambròs afirma que en les coses que pertanyen a l’esfera de la 
fe és l’Església qui ha de jutjar a l’emperador i no a l’inrevés. Agustí vol consolidar els arguments que 
fonamentin l’intent de l’Església de col·locar-se jurídicament en la societat. Sant Agustí no va tenir cap 
dificultat en tractar personalment amb l’estat. En els seus dies l’Església necessitava constantment la 
protecció de l’estat i els emperadors cristians —amb bones o males maneres— contestaren aquesta 
requesta. L’Església i l’estat vivien en concòrdia, protegint-se recíprocament. Aital situació li semblà a 
Agustí bona i així ho diu a De civitate Dei: «La ciutat celestial, o més ben dit, la porció d’ella que pelegrina 
en aquest món mortal i viu de la fe cal que usi també aquesta pau (es refereix a la pau terrenal) ja que 
li és necessària. I per això, mentre fa el seu pelegrinatge com captiva, havent rebut la promesa de la 
redempció, no dubta a l’hora d’acomodar-se a les lleis de la ciutat terrestre, a fi que regni la concòrdia 
entre les dues ciutats». (De civitate Dei, 19, 17). I lloa els emperadors cristians «si posen el seu poder, 
per a difondre tot el possible el culte a Déu al servei de la Majestat divina (De civitate Dei, 5, 24).

Qui ha de combatre l’heretgia?

És cert que els emperadors cristians consideraven com una de les seves missions combatre l’heretgia 
i el cisma. Sant Agustí, tenint present la pràctica esmentada, es va veure obligat a plantejar-se l’àrdua 
qüestió de si l’Església havia de sol·licitar l’auxili del poder coactiu de l’estat ja que els catòlics de 
l’Àfrica estaven convulsionats pels esdeveniments gravíssims provocats pels donatistes i pel moviment 
anàrquic dels camperols anomenats circumcelliones. En un principi, Agustí no volia que aquests 
revoltats i heretges fossin obligats a incorporar-se a l’Església, però quan veié que tots els seus intents 
pacificadors fallien, renuncià a l’anterior postura, especialment quan era obvi que els circumcelliones 
atacaren violentament moltes comunitats cristianes del seu bisbat. I per aquest motiu demanà la 
protecció de l’estat a favor dels catòlics, perseguits i ultratjats. Després d’haver-ho aconseguit formula 
els principis que justifiquen aquesta intervenció coactiva.

Per a explicar aquesta teoria justificativa de la coacció, amb la finalitat que els heretges tornessin a la 
comunitat eclesial, cal observar que Agustí posseïa una ferma creença segons la qual estava convençut 
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que la veritat que predicava era l’única i que no podia admetre’s que els heretges romanguessin fora 
d’aquesta veritat amb bona fe. Per tant, li va ser molt fàcil prescindir de tot l’esquema que abans exposà 
sobre la llibertat i tolerància. Els fets el movien vers la part oposada. Malgrat tot, cal reconèixer que 
Agustí en aquests terribles afers fou suficientment benigne i mai va admetre com a càstig la pena de 
mort, car afirma que sempre existeix la possibilitat de que el culpable esmeni el seu delicte per gran 
que sigui. És, per això, lamentable que en moltes exposicions que s’han fet sobre la doctrina de sant 
Agustí referents a la coacció i l’Església, no es tingui present l’angoixosa situació històrica en què es 
trobava la seva església d’Hipona.

Aquestes circumstàncies puntuals ens demostren, d’altra banda, que en una qüestió més greu com 
fou la teoria —i pràctica— de la supremacia del poder eclesiàstic sobre l’autoritat civil, Agustí no va 
patrocinar la postura extremista, o sigui, la submissió del regne (civil) al sacerdoci. Ni tampoc no se li 
pot atribuir la idea defensada per alguns historiadors de què a l’Edat Mitjana la potestat imperial era 
conferida per l’Església. Ni en el cas en què els emperadors combatessin l’heretgia, aquests actuarien 
—segons la teoria de sant Agustí— com a subordinats, ni com a sotmesos al dictamen de l’Església. 
En aquests casos esporàdics els emperadors —sempre segons el pensament de sant Agustí— actuen 
en virtut de la plenitud del seu poder imperial.

Semblants problemes teòrics no apareixen pròpiament sinó fins després de la desaparició de 
l’imperi romà. L’Església tal com es palesa en els escrits de sant Agustí, fa ús d’un poder exclusivament 
espiritual. L’ajut de l’Església militant aquí, a la terra, no li ve d’altre indret que el que li pot proporcionar 
l’Església triomfant. Aquesta sí que s’identifica plenament amb la Ciutat de Déu.

Sant Agustí concedeix gran importància a la pau espiritual de cada home, o sigui, als motius del 
seu obrar, especialment en l’actitud que la persona adopta enfront de les coses d’aquest món. Per això 
Agustí ens va deixar un primorós programa encaminat a veure com els cristians han de promoure el 
progrés i la millora de les institucions humanes. Tenen especial interès les teories sobre les qüestions 
econòmiques i socials que tan fortament sacsejaren la societat d’aquell temps. Agustí fou testimoni, 
a Àfrica, d’una revolta agrària de grans repercussions socials. Els esmentats circumcelliones eren 
camperols que anaven i tornaven robant i saquejant tot el que trobaven al seu pas. Tanmateix cal 
reconèixer que aquesta revolta no era altra cosa que una conseqüència de l’atroç opressió a què els 
colons estaven sotmesos dins l’imperi romà i que no impedia l’esfondrament de l’economia. D’altra 
banda, el moviment dels circumcelliones havia pres també caràcter religiós. Els pagesos de Numídia 
i Mauritània formulaven llurs reivindicacions econòmiques en nom de la igualtat religiosa i es van 
unir amb tots els elements descontents, especialment amb la secta rigorista dels donatistes, sorgida a 
Cartago l’any 311 amb motiu d’una elecció episcopal.

Quan aquest moviment prengué un caire veritablement revolucionari, és indubtable que es van 
introduir, en ell, elements de caràcter anarquista; a conseqüència d’això, els actes de violència es feien 
cada vegada més freqüents, posant en continu perill l’ordre públic i relegant a la impotència l’acció de 
la justícia. Els terratinents es veien obligats a cancel·lar llurs crèdits; si no ho feien així eren expulsats 
de les seves terres i maltractats pels seus detractors. Els esclaus rebels s’imposaven als seus senyors, 
forçant-los a realitzar treballs servils, de manera que els amos fugien del camp —on no es trobaven 
segurs— cap a la ciutat. Excepcionalment i per influència dels donatistes, els actes de violència es 
dirigiren contra les propietats de l’Església catòlica. Enmig d’aquestes circumstàncies turbulentes, es 
va propagar un escrit compost als cercles pelagians de Sicília, en el qual es condemnaven les riqueses, 
recolzant-se en la doctrina moral del Salvador i dels Apòstols. Heus aquí alguns sofismes que s’hi 
deien: «Suprimeix el ric i no trobaràs ja més pobres. Ningú ha de posseir més que el necessari; i, si això 
s’acompleix, tots tindran a la seva disposició el suficient per a satisfer llurs necessitats».
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La propietat privada

Si recordem la duresa amb què sant Ambròs es pronunciava contra la riquesa, comprendrem que 
molts adeptes a l’Església donessin bona acollida a idees similars que estaven en consonància amb 
aquell menyspreu que els cristians tenien envers la riquesa.

També en els escrits de sant Agustí s’han volgut veure certes ressonàncies d’aquest tipus. Però en 
molts fragments de les seves obres, Agustí no només reconeix el dret a la possessió de béns terrenals 
sinó també a la riquesa: «De cap manera es refusa la riquesa dels rics i la pobresa dels pobres, sinó que 
en aquells es condemna únicament l’oblit de Déu, mentre es lloa en aquests la pietat». Ell creu que 
la riquesa és un dels dons atorgats per Déu, el qual l’home està obligat a usar rectament. No serà lícit 
al cristià vincular el seu cor a la possessió, l’ésser cobdiciós o avar i sobretot cedir en l’orgull que tan 
freqüentment acompanya la riquesa. No condemna els rics, sinó que els demana que facin un recte ús 
del que poseeixen: «Predica que també ells (rics) són membres d’aquell Pobre, el crucificat, que el ric 
sigui humil i consideri el pobre com a germà seu» (Sermó 36, 5, 7). 

Donar almoines és un deure de caritat; cal potenciar les institucions benèfiques. En el referent 
a aquest punt, Agustí serà el gran promotor —tot i la distància temporal entre ell i els segles XII i 
XIII— de les obres de beneficència i assistència a l’Edat Mitjana. Estableix un paral·lelisme entre la 
donació de béns realitzada amb mires a aconseguir la vida eterna i el préstec o la «grossa aventura» 
tal com la practicaven en la seva època en el món dels negocis.

Aquesta operació mercantil (grossa aventura) consistia a lliurar a l’armador d’un vaixell que es 
feia a la mar una quantitat de diners en concepte de préstec, amb la condició que si el viatge resultava 
advers, la quantitat prestada quedava perduda pel prestamista, però si el viatge era positiu aquest 
rebia els diners amb un annex d’elevat interès. Així doncs, deia Agustí: «obra tu de la mateixa manera 
que ho fan els homes cobdiciosos. Fes un préstec a «la grossa». Dóna al pelegrí d’aquesta terra (per al 
benestar terrenal) quelcom que cobraràs a l’altra part celeste amb elevat interès». «Aquí, dónes coses 
moridores, a dalt rebràs coses no moridores». (Sermó 86, 11 i 42, 2).

Segons sant Agustí les almoines no només podien ser aplicades per al profit de la pròpia ànima 
abans que hom morís, sinó àdhuc després de la mort.

L’esclavitud i el comerç

Una posició molt semblant adopta en el que es refereix a l’esclavitud, institució que a l’antiguitat 
determinava tot el problema social. També en aquest, com en el cas de la riquesa, el sant bisbe es 
refereix al dret positiu, però formula, en part, una protesta contra el fonament d’aquesta institució. 
Però és una simple protesta sense més conseqüències. Igual que els estoics i en contra d’Aristòtil —que 
deia que l’esclavitud era fundada en el dret natural— Agustí defensa que tots els homes foren lliures 
en un principi; ningú no és més que l’altre, a no ser en virtut de les seves bones obres i de la seva recta 
intenció. Ens agradaria, però, veure un sant Agustí bel·ligerant contra la institució de l’esclavitud. 

Avui —any 2016— el cristianisme, amb les seves noves idees, va contribuir a canviar el tracte 
als esclaus, però no abolir-la. Fou i és una llàstima! Sota la influència de la doctrina cristiana, 
l’emperador Constantí havia declarat que la mort intencionada d’un esclau, constituïa un homicidium, 
i havia reconegut a les esglésies el dret de manumetre solemnement als esclaus. Aquest dret havia 
estat traslladat en temps de sant Agustí a les esglésies d’Àfrica, atenent així els precs formulats pels 
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seus bisbes. Segons Agustí «Déu creà a l’home no per a ser senyor dels seus semblants sinó per 
a ser-ho dels sers irracionals. Fou el pecat el que portà l’esclavitud». D’aquesta manera, un estat 
originàriament anormal es converteix en legal i conforme a la justícia de Déu. “Els esclaus no tenen 
dret a l’emancipació” (sic). Però aquesta teoria no li impedia exhortar als seus amics perquè fessin 
donació de les seves propietats a l’Església i que no venguessin llurs esclaus, sinó que els emancipessin 
(Sermó 356, 3, 7). Els amos no s’han de manifestar com a tals, sinó com a pater familiae dels esclaus, 
com si fossin els seus fills. Seguint a sant Pau, Agustí predica entre els esclaus fidelitat als seus senyors 
(sic), als quals han de servir de cor i amb bona voluntat (sic). En això sant Agustí quedà molt curt.

Com es veu, sant Agustí no pretén canviar la situació jurídica social dels esclaus; tanmateix s’esforça 
en endolcir-la mitjançant la conciliació de les voluntats. Fou una llàstima!

Tots els treballs dels homes fets amb dignitat i davant d’una necessitat són honrosos. Cal 
compaginar el treball espiritual i el corporal. També el comerç pot ésser honrós, malgrat que altres 
sants pares el consideraven perillós per al cristià. Tanmateix, algunes vegades pot resultar injust 
pels guanys descomunals i pels interessos desproporcionats. La percepció d’interessos —és opinió 
comuna durant molts segles en l’Església— és condemnada com a art maligne, i Agustí proposa 
la prohibició d’interessos a favor dels pobres. Proposa també que els rics prestin diners als pobres 
però sense interessos. Això també és una fórmula adequada de fer almoina. Per comprendre els 
nombrosos passatges en què Agustí parla de la usura, cal tenir present l’extensió d’aquesta pràctica 
en el seu temps. La calamitosa situació financera del baix imperi romà havia creat unes circumstàncies 
malauradament deplorables després de la destrucció de la classe mitjana a causa de la desgabellada 
política fiscal. No era possible regenerar ja aquella economia i això sant Agustí ho sabia. Davant la 
impossibilitat de millorar les institucions, no quedava altre remei que tractar de millorar, un a un, tots 
els individus que volguessin escoltar-lo. Tal és la finalitat de totes aquestes exhortacions que trobem 
al llarg de la seva obra de moralista. Per un altre cantó, no era possible demanar-li més a un bisbe 
d’aquells temps.

En aquest tema, com en altres, Agustí no fa altra cosa que fixar teòricament el punt de vista que, ja 
des de temps enrera, havien adoptat els cristians a la pràctica. La seva grandesa no només consisteix 
en pronunciar-se sobre quasi totes les qüestions que exigien l’adopció d’una postura doctrinal per 
part dels cristians de l’imperi, sinó en considerar-les amb major altura de mires, referint-se sempre, 
en tractar d’elles, als últims i elevats principis, de manera que en els segles següents, quan ja les 
condicions havien canviat radicalment, els homes podrien continuar buscant en els seus escrits la 
doctrina que els guiés enmig de les noves circumstàncies.

Agustí, síntesi de dues cultures: la romana i la cristiana. Conclusió

En l’esperit de sant Agustí les idees idealistico-platòniques de la veritat, el bé i la bellesa, 
s’agermanaven amb l’ètica sòbria i sana dels estoics romans i, el que encara és més interessant, 
aquesta escollida herència de l’antiguitat anava unida a una ardent convicció cristiana. Així Agustí 
arribà a ser el pensador cristià davant del qual tot l’Occident s’inclinà amb gran respecte durant molts 
segles. Tanmateix, cal reconèixer que per les circumstàncies extremadament difícils en què va viure 
Agustí, no pogué gaudir de la calma que requeria el tractament d’aquests temes tan difícils. Per això 
sempre serà discutit i crearà escoles, que recolzant-se en un mateix text seu, exposaran curiosament 
teories sovint oposades. Els escolàstics seran els cridats a aprofundir i, concretament —com ho féu 
sant Tomàs—, a completar-los. Però sempre la lectura directa de les obres de sant Agustí gaudirà dels 



309

màxims atractius, ja que la seva doctrina arrela en el més pur cristianisme i ens aporta les nocions més 
sanes de l’antiguitat. Encara avui dia segueix vigent. Així s’expressa l’historiador protestant Harnack: 
«Fins als nostres dies la pietat profunda i viva, així com la seva expressió, tenen en el catolicisme un 
caràcter essencialment agustinià». (Harnack, Das Wesen des Christentums, Leipzig, 1905, pàg. 190).

En envair els vàndals el nord d’Àfrica —sense que ningú fos capaç de detenir-los— bisbes i sacerdots 
es van dirigir a Agustí demanant-li consell sobre el que calia fer. Li preguntaren si havien de quedar-se 
al país o fugir seguint l’exemple d’alguns bisbes hispans que havien abandonat llurs diòcesis. Agustí, 
enèrgicament, contestà que calia que cadascú romangués enmig dels seus feligresos, passés el que 
passés, i que busquessin refugi en el Senyor, que era l’únic capaç d’allunyar els perills. “Els clergues —
deia— han de trobar-se en els seus llocs, disposats tant a viure com a morir; i, si no és possible que s’aparti 
aquest calze, que es faci la voluntat de Déu. El Senyor no pot desitjar cap mal per a nosaltres. Cal que els 
pastors se salvin en unió amb els seus feligresos o acceptin amb ells el que sobrevingui”. (Carta, 228)

Aquestes contundents paraules de sant Agustí provocaren l’efecte desitjat. A tot arreu aquestes 
indicacions foren generalment ateses. No en va venien de l’home considerat el més il·lustre doctor 
de l’Església llatina, a qui tot l’Occident atribuïa una autoritat excepcional. Però la realitat és que el 
cristianisme es va perdre a tot el nord d’Àfrica, tot i que els sarraïns dos segles després asseguraren la 
total destrucció del cristianisme.

El 28 d’agost de l’any 430, a l’edat de 75 anys, en la seva ciutat episcopal d’Hipona —assetjada en 
aquells moments pels vàndals i destinada a una segura destrucció— Agustí va lliurar la seva ànima a 
Déu, conservant fins al final la mateixa intrepidesa que havia predicat a tots els cristians. La seva missió 
havia anat més enllà, s’havia centuplicat; gràcies a ell, quedava confirmada la missió civilitzadora de 
la romanitat com a base intel·lectual de la futura civilització d’Occident. Europa ja tenia un dels seus 
fonaments més decisius: Agustí amb les seves doctrines!

SANT AGUSTÍ, CLAU DE VOLTA ENTRE ROMANITAT I CRISTIANISME



Interior de la catedral de Tortosa.
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La llavor dels pares de l’Església i els escriptors eclesiàstics llatins dels segles IV i V, entre els quals 
destaquen sant Ambròs i sant Agustí, va germinar abundosament. Els seus fruits es conservaren durant 
tota l’edat mitjana dins la civilització europea occidental. Tanmateix, el món llatí cristià va patir molt 
en aquella època de transició. El papat fou una de les poques institucions que, ultra mantenir-se, va 
progressar esplendorosament en aquells temps i, gràcies a ella i als seus fidels col·laboradors (bisbes, 
clergues i monjos), es va poder transmetre la cultura de la civilització greco-romana. També gràcies al 
papat i als seus col·laboradors el cristianisme es va incorporar definitivament a l’esmentada civilització 
occidental, tot i que cal reconèixer errors atribuïbles a la condició humana dels seus membres si almenys 
volem ser benignes.

Roma i el papat

El papa fou decisiu ja en els primers segles de l’Església. La història de finals de l’edat antiga i principis 
de la medieval, en l’àmbit llatí seria inconcebible sense la presència del papat. Aquelles paraules de Jesús 
dirigides als primers apòstols («tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva església..., et donaré 
les claus del Regne dels cels. Pastura les meves ovelles») foren pacíficament i universalment repetides en 
una de les èpoques més tràgiques de la nostra civilització, quan tot semblava que es dispersava i s’esvaïa. 
Fou providencial la constant referència a aquest principi d’unitat que era el papat en l’època en què 
una completa disbauxa de corrents diversos i oposats irrompia en la perplexa i cansada societat llatina. 
Paradoxalment, però, Roma —gràcies a ésser la seu dels successors de Pere— es convertiria de nou en la 
capital de la romanitat i, per suposat, de l’Església llatina. Apropem-nos històricament a aquesta Roma i 
observarem l’estructura social d’aquella societat que girava en gran part al voltant de la figura del Papa.

Les dades contingudes en una carta del papa Corneli (segle III) fan referència a una clerecia romana 
que era integrada per 154 persones, de les quals 46 eren preveres. 1.500 pobres eren alimentats per 
l’Església de la ciutat de Roma —entre aquest col·lectiu es trobava el grup de vídues i infants. El nombre 
de cristians de Roma es calcula que arribava als 50.000, sempre a mitjan segle V.
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L’any 419 comprovem l’existència de 70 sacerdots a la ciutat de Roma. I en un sínode de l’any 494 
se’n citen com a presents 74. En aquesta època existien a Roma 29 esglésies titulars, o sigui, esglésies 
que constituïen centres estables de la cura d’ànimes i de les quals 15 o 20 existien ja en època de 
Dioclecià (inicis del segle IV). Aquestes esglésies més antigues (unes 15) havien estat anteriorment 
residències privades cedides per propietaris benestants per a fins eclesiàstics.

Si l’Església romana constituïa ja una potència en temps de les persecucions, la seva força augmentà 
notablement a partir de Constantí. Aquest donà al papat una gran excel·lència en atorgar-li les recents 
edificacions de les esplèndides basíliques de Sant Pere sobre la tomba del Príncep dels apòstols i la de 
Sant Joan de Laterà, amb el seu palau imperial i altres temples com el dels 12 Apòstols i el de Sant 
Pau extramurs.

El bisbe de Roma va adquirir —des de que la religió cristiana fou proclamada religió de l’Estat— 
una influència molt important àdhuc en els assumptes temporals. Aquesta influència tots els bisbes 
la tenien, però més encara la tingueren els de Roma, els quals exercien el poder jurisdiccional en els 
litigis sobre el clergat i els seglars i, també, intervenien en les conteses sobre assumptes civils; molt 
sovint ambdues parts se sotmetien a la decisió del bisbe, perquè creien que era més justa.

Un altre factor de gran importància a l’hora de valorar el papat i àdhuc les altres seus episcopals 
era que l’Església s’encarregava de protegir als necessitats i als desemparats per la justícia civil.  A 
tot arreu es sol·licitava la intervenció del papa per a controlar la burocràcia i l’administració de la 
justícia, prou defectuoses. A més, molts dels pobres de Roma —per no dir tots— eren atesos per 
l’Església. Això significava un gran pes moral i alhora uns importantíssims ingressos provinents de 
moltes terres que es donaren al papa per cobrir aquestes necessitats, no només a les rodalies de 
Roma, sinó especialment a les regions del sud d’Itàlia, a Sicília i àdhuc a Grècia. El papa, amb els 
seus diaques, era l’administrador d’un cúmul tan gran de cultius i terres que feia ombra al poder dels 
mateixos emperadors.

Però a Roma hi havia a tots els nivells massa misèria. Així, ja sant Pere en fer referència a ella deia 
que era com una nova Babilònia. També Tàcit havia dit, parlant de l’urbs, que era el lloc on es cometien 
totes les atrocitats i totes les vergonyes del món (Annals 15, 44). La pública corrupció dels costums 
i la superstició no podien menys que contagiar a molts cristians, febles en la fe. El nombre d’aquests 
últims va créixer molt entre finals del segle IV i el V. Ja era ben vist ésser cristià i més encara era mal 
vist qui es quedava en el paganisme. Per tant, els cristians i també l’estament clerical davallaren en els 
valors evangèlics més genuïns. Ens causa, àdhuc avui dia, un gran impacte la descripció que féu sant 
Jeroni dels clergues romans d’aquell temps: «Tots els seus miraments els absorbeix el vestit: perfumar-
se amb delicades aromes, usar calçat flexible i brillant, arrissar-se els cabells amb molls i portar els dits 
resplendents d’anells. Quan caminen, amb prou feines trepitgen el terra per no fer malbé les soles del 
seu calçat amb la humitat. Quan ens hi apropem semblen més uns galants que no pas uns clergues». 
A continuació d’aquest relat sant Jeroni ens descriu un prototipus del clergat. «...es lleva a l’aurora i 
immediatament examina la llista de les visites que ha de fer. Estudia la manera d’abreujar el trajecte, 
es posa en camí molt de matí i entra a les cases fins als dormitoris de les seves amistats. Quan veu un 
coixí, un bonic teixit o qualsevol altre ornament domèstic del seu gust, l’enalteix i s’admira fins que 
aconsegueix que l’hi regalin, ja que tots temen ferir el més mínim l’alcavot de la ciutat. La castedat i el 
dejuni no són el seu fort, ni de bon tros. Aspira amb fruïció les denses aromes de la cuina i denomina 
sagrat l’esmorzar. Per tot arreu hom se’l troba, amb la seva mirada violenta i descarada i amb la boca 
sempre disposada a la maldiença. On es diu alguna novetat, hi és ell present per a engrandir-la i 
exagerar el rumor. Canvia de cavalls cada hora i la seva cavalcadura és tan fogosa i va tan ornada que 
qualsevol creuria que pertany al rei de Tràcia» (Carta 22 a Eustoqui, Pl. 22, 41 4).
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Ni el mateix papat pogué mantenir-se sempre lluny dels perills d’aquesta orientació mundana 
ni d’aquesta set de manar i d’honors. Cosa explicable, si es té present que l’Església també és 
humana. Però el papat —cal reconèixer-ho— estigué molt més a l’alçada del que corresponia a les 
circumstàncies adverses als segles V i VI, que quan entrarà a l’Edat Mitjana, i això es deu, en gran 
part, als grans pares de l’Església sant Agustí, sant Jeroni i sant Ambròs i, especialment, a Lleó el 
Gran. El mateix caldria dir de molts bisbes exemplars. Per exemple Sant Pacià de Barcelona (finals 
del segle IV).

L’elecció dels papes i els bisbes

Els papes eren elegits com qualsevol altre bisbe: pel poble i pel clergat. Es va vèncer la temptació de 
que els bisbes —amb la major bona voluntat— tractessin de resoldre el problema de la seva successió 
amb la designació, anterior a la seva mort, d’un candidat. Així ho féu, per exemple, sant Agustí. Però 
aviat es va descobrir el gran perill que aquesta modalitat de designació comportava, ja que amb ella 
es podia arribar a eliminar totalment l’elecció i establir una monarquia hereditària, que hagués estat 
més propera al règim purament seglar. Per això la designació del successor fou ben aviat prohibida, 
tant per la seu romana com per la resta de bisbats (vegi’s les eleccions a Barcelona i Ègara al segle V).

El bisbe —com hem dit— era elegit pel clergat i el poble, en presència dels bisbes veïns que 
havien de donar llur conformitat i ordenar-lo bisbe imposant-li les mans. L’aristocràcia de funcionaris 
públics exercia un paper preponderant entre els electors seglars, de la mateixa manera els alts 
dignataris eclesiàstics tenien major influència que el baix clergat. Era pràcticament inevitable que, en 
aitals circumstàncies, alguns clergues ambiciosos, buscant el patrocini dels bàndols i grups adeptes, 
aconseguissin inclinar l’elecció a favor seu, conquerint d’aquesta manera una posició que molts 
cobejaven, de poder i influència inherents a la dignitat episcopal. La reacció que necessàriament 
havien de provocar semblants usos no es va fer esperar: es produïren dobles eleccions i cismes que 
despertaren les passions populars i disminuïren el prestigi i la dignitat de l’Església romana. Així, 
l’any 336, Ursí inicià un cisma contra el papa Damas, canònicament elegit. Aquesta doble elecció 
provocà sagnants lluites als carrers de Roma. L’any 418, amb motiu de l’elecció del papa Bonifaci 
I, es produïren actes de violència en fer-se elegir, en contra seu, l’ardiaca Eulali amb el suport 
de Símac, prefecte de la ciutat. En els dos casos fou necessària la intervenció de l’emperador per 
eliminar als intrusos.

«On hi ha Pere, hi ha l’Església»

Afortunadament aquests incidents només entelaren de manera passatgera la missió històrica 
assumida pels papes com a titulars del primat, missió que es va acomplir segle rere segle. La 
correspondència dels papes en aquests temps —que tan sols ens ha arribat fragmentàriament— 
certifica l’abundància de requeriments que el papat rebia i també els múltiples aspectes de la seva 
activitat com a custodi suprem de la fe i dels costums. Malgrat que no hi mancaren oposicions ni 
desobediències, la successió dels actes d’exprés i explícit reconeixement del primat romà va anar en 
augment constant. Sant Ambròs escrivia: «On hi ha Pere, hi ha l’Església» (Enarratio in psalmo 40, 
30). I d’un sermó de sant Agustí es pot extreure el cèlebre aforisme: «Roma locuta, causa finita» 
(Sermó 131, 10).

LA GRANDESA DEL PAPA LLEÓ I
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Orient desitjava crear el seu propi centre eclesial, però només aconseguí en els segles V-IV 
l’elevació del rang del bisbe de la nova cort imperial, a qui el concili de Constantinoble de l’any 381 
va pretendre atribuir el segon lloc entre els patriarques; tot seguit de Roma, figurava Constantinoble, 
abans d’Antioquia, Alexandria i Jerusalem. Però no es va poder eclipsar al bisbe (papa) de Roma. A 
Occident, el papa no era només el primat, sinó el patriarca, el metropolità del centre i sud d’Itàlia 
—el bisbe de Milà ho era del nord— i el papa era el bisbe indiscutible, centre d’atenció i referència 
de tot l’Occident, que travessava uns moments de greus problemes d’identificació. Més encara, Roma 
(o millor dit, el papa) féu possible —i dugué a terme— una reconstrucció del que quedava de la 
civilització romana.

L’any 410 havia d’ésser per a Roma el principi de la fi, encara que el terror que Alaric inspirava, fos 
aviat esvaït. Ja des d’aquell any Roma no podia oferir condicions favorables per al pacífic cultiu de les 
arts i de les ciències ni era una ciutat segura.

L’emperador Honori, aquell fill malaltís del gran Teodosi i al que corresponia per herència tot 
Occident, mogut per un zel mesquí va fer destituir del seu càrrec al gran general vàndal Estilicó, 
que només pogué presenciar, sense fer res, l’ofensiva d’Alaric contra Roma, refugiant-se després 
a Ravenna. L’únic que conservem d’Honori és la seva tomba, al costat de la de sant Pere. Aquest 
mausoleu fou construït l’any de la mort del desgraciat emperador, el 425.

La seva germana, Gal·la Placídia, vídua del malaguanyat general Constanci i regent de la part 
occidental en nom del seu fill Valentinià III, no aconseguí remuntar amb la seva energia viril, energia 
que el govern de l’imperi necessitava en aquells difícils moments.

Sota mandat de Valentinià III Àfrica fou conquerida pels vàndals i Anglaterra va caure en 
poder dels anglosaxons. Només a les Gàl·lies es va mantenir el general Aeci, però quan els huns, 
acabdillats per Atila, s’abocaren en aquest país, únicament l’ajut dels germans visigots i francs —
més o menys romanitzats— va permetre a Aeci obtenir la famosa victòria als «camps Catalàunics», 
prop de Troyes.

Davant d’aquesta debilitat del poder polític els romans es mogueren i cercaren en el papat 
l’autoritat moral i religiosa que els proporcionés —si més no— el llaç espiritual que fos capaç d’unir-
los entre si després d’aquella desfeta. I ho trobaren. A Roma els ciutadans s’agruparen al voltant del 
seu bisbe, l’autoritat del qual ningú va qüestionar mai, i que, a l’ensems, era l’única que no trontollava 
en aquells moments. Foren els papes homes providencials. Molt estimats. La majoria eren romans i, 
per tant, s’identificaren amb un poble dolgut de tantes desventures.

Lleó I el Gran, fundador del Primat?

Lleó I (a. 440-461) fou l’home providencial. El primer a qui, en prova d’admiració i gratitud, se 
li posà el sobrenom de «Gran». Malgrat tot, seria un error —i alguns hi cauen— veure en Lleó I el 
fundador del primat. Aquesta institució, els fonaments de la qual es troben clarament en les tantes 
vegades esmentades paraules de Jesucrist, es va anar desenvolupant a poc a poc, apareixent amb tota 
la seva plenitud en els dies de Lleó I.

La claredat amb què el primat romà se’ns manifesta, obeeix principalment a l’oposició entre Orient 
i Occident. A Orient el poder imperial s’havia enrobustit de forma inesperada, gràcies, sobretot, a la 
il·lustre néta de Teodosi el Gran, santa Pulquèria. Ella va regir el destí de l’imperi bizantí primer en 
nom del seu germà, el pietós, encara que feble, Teodosi II; més tard en unió amb ell, i, finalment, des 
de l’any 450, en qualitat d’emperadriu, prenent com a marit l’ancià Marcià. L’enfortiment intern de 
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l’imperi romà d’Orient es posà de manifest en la recopilació de les constitucions de caràcter general 
promulgades des dels dies de Constantí: codificació del dret romà completada l’any 430 i que, sota el 
nom de Codex Theodosianus, va tenir vigència també a Occident, àdhuc a les regions dominades pels 
germànics. Malgrat aquesta obra mestra que uní jurídicament els dos mons (Oriental i Occidental), 
simultàniament aparegueren profundes divergències, àdhuc a l’interior de l’imperi oriental, en l’àmbit 
religiós. Fou aleshores quan els orientals buscaren auxili a Roma i d’una manera especial en el Papa.

El sermó de Lleó I el dia de Sant Pere

Lleó I ens deixà un cèlebre sermó en què manifesta la gran missió que Roma té per pacificar i 
unir tots els pobles. El predicà el dia de sant Pere i sant Pau: «Aquests dos sants —deia dirigint-se 
a la ciutat de Roma—, mitjançant els quals et va ésser comunicat l’evangeli i gràcies als quals tu, 
Roma —havent estat mestra en els errors— et convertires en deixeble de la veritat. Foren aquests 
dos sants, pares i veritables pastors teus, els que novament et fundaren, deixant darrera teu una ciutat 
destinada al cel, molt millor i més feliç que aquella altra tancada en el recinte de les teves primeres 
muralles i l’autor de les quals, aquell que et va donar el nom, et va macular ignominiosament el nom 
amb el fratricidi. Gràcies a la teva nova fundació has obtingut altíssimes glòries, arribant a ésser la 
ciutat elegida, sacerdotal i reial. Com seu de sant Pere, ets el cap del món i has pogut sotmetre a la 
teva autoritat, mitjançant la divina religió, nous països, a més dels que abans dominaves. Adornada 
de múltiples victòries, en altre temps portaves el ceptre a través de terres i mar, tot i que no havies 
sotmès mitjançant la guerra tants pobles com has sotmès ara gràcies a la pau del cristianisme. La 
divina providència ha dirigit els destins de l’imperi romà. Una multitud d’estats foren units en un sol 
imperi i vinculats entre si, de manera que quedés la via lliure per a la predicació de l’evangeli i la llum 
de la veritat, que va començar a brillar per a la salvació de tots els pobles, podent-se així efectuar amb 
major eficàcia l’alliberament de tanta gent, començant pel cap i beneficiant tot el cos del món. La 
descendència dels dos apòstols —com una divina sementera— engendrà a la nostra ciutat, gràcies a 
la seva mort generosa, i la de milers de màrtirs, les sepultures dels quals rodegen l’urbs. Tot un poble 
d’homes i dones que van donar testimoni amb la seva sang. De la seva resplendor el món sencer 
en quedà sorprès. Són, aquests màrtirs, com una esplendorosa diadema de pedres precioses que la 
rodegen» (Sermó 82).

El papat és un servei

Sembla que no era pas el desig de poder el que movia a Lleó el Gran a pronunciar les paraules 
anteriors. Sabia molt bé que l’autoritat del papa era un servei. Per aquest motiu no hi podia haver 
recel entre ell i l’emperador. És per això que senzillament exposa les anteriors idees tenint al seu 
davant el mateix emperador sense cap por de ser mal interpretat. L’escena va tenir lloc l’any 450 i ens 
revela el canvi que les circumstàncies històriques provocaren. Quan l’emperador Valentinià III, en 
companyia de la seva esposa Eudòxia i de la seva mare Gal·la Placídia, va anar a Roma el dia 22 de 
febrer de l’esmentat any 450, es presentà al papa i Lleó I pronuncià la següent homilia: «Admireu com 
la primera i la més gran ciutat del món fou lliurada per Crist al govern d’un home com Pere, pobre i 
amb molt pocs recursos. Els ceptres dels reis s’han d’humiliar davant la fusta de la Creu i la porpra 
de la cort s’ha de sotmetre a la sang de Crist i dels màrtirs. L’emperador, adornat amb la seva brillant 
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diadema i acompanyat d’innombrables guerrers, acudeix a sol·licitar la intervenció del Pescador, als 
mereixements del qual atribueix més valor que a les pedres precioses que recobreixen els ornaments 
reials. Quin misteri de la saviesa divina i quina obra miraculosa de la dreta de Déu! Els rics poden 
participar en els mereixements dels pobres, mentre que els nobles i els poderosos es postren davant 
del sepulcre d’un sant (Pere) de condició humil».

Tal era l’esperit adequat per mantenir la unitat i assegurar la direcció de l’Església universal enmig 
dels avatars de la política, i sobretot, per a establir un llaç d’unió que abracés íntegrament l’àmbit 
de l’imperi romà d’Occident en el crític moment en què les seves distintes parts amenaçaven amb 
desarticular-se. Calia que Roma es convertís en el nou centre espiritual que necessitava la nova 
comunitat occidental: a ella recorrien tots buscant exemples i directrius per unir els pobles.

El Papa ho era tot a Roma

Aquest domini papal el veiem en molts sectors, per exemple en les basíliques romanes, que seran 
després copiades arreu, i àdhuc en l’estil literari del gran papa Lleó. El llenguatge encara molt acurat 
de les actes que sortien de la cancelleria de Lleó I, amb les seves clàusules compostes d’acord amb 
determinades lleis rítmiques, era imitat pels països occidentals en la composició de resos litúrgics i 
d’altres escrits escollits, fent possible la seva designació amb el nom cursus leoninus. I encara que el 
coneixement d’aquestes regles es va perdre en gran part, mai no es va extingir del tot i així el veiem 
reviure a Roma en el segle XI, donant al llenguatge eclesiàstic un encant i un escalf peculiars que 
compensen el que l’idioma havia perdut en bellesa respecte a l’estil clàssic. Aquesta cura en l’ús 
del llenguatge, unit a la rima, ens impedeix veure en el llatí del baix imperi una llengua morta; tot 
el contrari, cal considerar-lo com un idioma encara viu que, amb el seu accent musical, dóna als 
diferents estats d’ànim la possibilitat de trobar formes diverses d’expressió.

Cal també afegir que Roma exercí la seva influència —mitjançant la seva litúrgia— sobre tots 
aquells països on la llengua llatina era emprada per la celebració dels divins misteris. La necessitat 
de tenir una recopilació dels resos recitats pels sacerdots de Roma en la celebració de l’Eucaristia i 
dels sagraments, va donar lloc a l’aparició dels Sacramentaris romans. El més antic fou erròniament 
atribuït a Lleó I, malgrat que avui es pot comprovar que és del segle VI. En ell podem estudiar la 
litúrgia romana de l’època (vegi’s Sacralia, diccionari de J.M. Martí Bonet). 

Lleó I gran estadista

Lleó I va demostrar posseir la clarividència de l’estadista romà, rector de tot un món. Entre altres 
coses, es proposà realitzar obertament un pla de constitució metropolitana de l’Església, de manera 
que tots els bisbes d’una mateixa província eclesiàstica depenguessin d’un únic bisbe metropolità. Per 
damunt dels metropolitans hi havien els patriarques. Com a patriarca d’Occident —l’únic— el papa 
tenia els seus bisbes «vicaris» designats especialment per a regions determinades; el de les Gàl·lies 
era el bisbe d’Arles —ciutat que havia reemplaçat Trèveris com a centre administratiu el govern 
temporal del país— i el d’Il·líria —que abraçava l’ex Iugoslàvia i Macedònia— era el de la regió o 
gran província de Tessalònica. Els respectius poders quedaven clarament definits en proclamar Lleó I 
que la «plenipotència» dels metropolitans i patriarques rau en els principis establerts pels Sants Pares 
(tradició) mentre que el seu primat (papat) és d’institució divina, com explicàrem en una altra ocasió.
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Per sobre de tota la gegantina obra de Lleó I cal assenyalar el fet inoblidable que meresqué per a 
aquest pontífex la gratitud dels seus contemporanis i que la imaginació popular no va tardar a revestir 
d’un ropatge llegendari: fou la seva intervenció a favor de Roma en l’episodi d’Atila.

Lleó I i Atila

Atila s’havia convertit en el terror d’Europa. Ningú era capaç de plantar-li cara. Era “l’assot 
de Déu”, es deia. D’ell i del seu exèrcit només es podia esperar destrucció i captiveri. Aeci havia 
aconseguit, però, que Atila no envaís les Gàl·lies (Camps Catalàunics). Retirat a Hongria, planejà 
durant l’hivern del 451-452 la invasió d’Itàlia, de manera que, durant la primavera del 452, entrà 
desaforadament per tot Itàlia. Aquíleia fou saquejada, al igual que Milà, Pavia i altres ciutats del 
nord. El senat romà consultà a l’emperador Valentinià III, el qual, ple de por, només es trobava segur 
a Ravenna —ciutat protegida pels bizantins. L’únic que podia parar els peus era una impressionant 
ambaixada encapçalada pel papa Lleó I. Junt amb ell, hi anaren el cònsol Albienus i l’antic prefecte 
del Pretori, Trifecius. L’esmentada ambaixada trobà Atila en un campament prop de Màntua. Ignorem 
quines foren exactament les consideracions que féu Lleó I al cabdill dels huns. L’aquità Pròsper —que 
va escriure la seva crònica en temps de l’esmentat papa— es limita a dir que es va aconseguir «allò 
que Lleó esperava del cel amb aquella confiança que mai abandona als homes pietosos». No falten 
indicis segons els quals Atila no envaí Roma mogut per la por que, si així ho feia, li succeiria el mateix 
que li va passar a Alaric, que mori poc després d’haver-se apoderat de Roma. És molt possible que el 
papa li suggerís tal amenaça, fent referència al gran poder de Pere, príncep dels apòstols, el qual era 
enterrat a Roma, i del qui ell era el successor. El fet és que Atila va abandonar Itàlia després d’haver 
escoltat les paraules dels plenipotenciaris de Roma i Lleó I fou rebut a la ciutat com a gran llibertador. 
Després —però no abans del segle XI— es volgué creure en una fantasiosa visió que tingué Atila: 
l’aparició entre núvols dels apòstols Pere i Pau amenaçant Atila amb una espasa desembeinada. Així 
serà representat pels artistes, com es pot comprovar en la famosa i memorable pintura de Rafael a les 
estances vaticanes.

Lleó I intervingué un altre cop a favor de Roma en la invasió del vàndal —procedent del nord 
d’Àfrica— Geiseric, malgrat que en aquest episodi (29 de juny del 455) només es pogueren salvar de 
l’horrible saqueig les basíliques de Laterà i de Sant Pere del Vaticà. Amb la seva intervenció acabà tan 
sagnant crueltat. Mentre l’emperadriu Eudòxia, juntament amb nombrosos captius i un incalculable 
botí, eren traslladats pels vàndals a Àfrica, el papa aconseguia romandre a Roma, conservant intactes 
els tresors de les seves principals esglésies. Així els romans s’adonaren del què significava per a ells el 
papa i les tombes dels apòstols: el papat era l’únic capaç de sobreviure a aquesta catàstrofe.

La fermesa d’ànim amb què, en dues ocasions, el papa intervingué a favor de la ciutat desventurada, 
quan cap dels emperadors era capaç de protegir-la, augmentà considerablement el prestigi del papat 
en tota la cristiandat. Si alguna cosa Roma significava en aquells temps era ésser la ciutat dels papes, 
dels successors de sant Pere, la viva reencarnació de l’apòstol que tenia les claus del cel.

Havia realment penetrat el cristianisme en la societat romana?

Però la penetració del cristianisme i del papat entre gran part dels romans era —segons afirma 
el mateix Lleó I— superficial. En un dels seus sermons, després del saqueig dels vàndals, Lleó I 

LA GRANDESA DEL PAPA LLEÓ I
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lamenta que molts hagin oblidat l’assot dels vàndals i deplora que siguin tan escassos els assistents 
a les cerimònies d’expiació i d’acció de gràcies després d’aquells calamitosos dies: «Em sap greu 
dir-ho —afirmava Lleó I—, però no tinc dret a callar-ho: l’esperit mundà i els dimonis són objecte 
de major fervor que els sants apòstols; espectacles insensats atrauen el poble, més que les tombes 
dels màrtirs. Van ser, potser, els circencs els que us salvaren de morir sota l’espasa? Per ventura no 
havíem merescut la ira de Déu sobre nosaltres? No fou evitada la mort precisament perquè poguéssim 
examinar les nostres consciències i demanar perdó?» (Sermó 84). En aquest mateix sermó ens diu 
que hi havia qui afirmava que la retirada dels vàndals fou efectiva gràcies a la influència dels astres, 
tractant així de difondre supersticions paganes.

Lleó I condemnà igualment un costum que provenia dels maniqueus: molts romans pujaven 
l’escalinata de sant Pere del Vaticà d’esquena a la façana, per poder així adorar al sol naixent. El papa 
s’oposà a aquest ritu, i advertí als ignorants que el radiant disc solar era un reflex de la majestat del 
creador, adorat dins de l’església: Crist és el vertader sol.

El papa demana als aparentment conversos que estiguin només satisfets d’abandonar el servei a les 
divinitats paganes: «No és de cap profit el que ens sentim segurs en la llibertat de la fe, si no sabem 
oposar resistència als desigs depravats. El cor de l’home es manifesta en la qualitat de les seves obres 
o en la maldat dels seus actes» (Sermó 36).

Cal reconèixer que la regeneració dels costums era particularment difícil en aquell període de 
continus trastorns que constituïen les últimes convulsions del moribund imperi romà. Elegit un 
emperador, ja podia témer la seva immediata mort —no pas natural— o la inexorable deposició. 
Quan el general Orestes proclamà emperador al seu fill Ròmul Augústul, que no era més que un 
nen, els mercenaris germànics declararen no voler actuar més, si no era al servei dels seus propis 
interessos, i exigiren una reforma de la llei que regulava els allotjaments militars, amb la garantia 
de que seria mantinguda. Això implicava que caldria que el propietari romà cedís un terç de la seva 
casa, no ja en usdefruit — com era costum abans— sinó en plena propietat. Com és obvi, els romans 
s’oposaren a tal pretensió; tanmateix, es va aixecar un tal Odacre que, aprofitant el descontent de 
tothom, es féu proclamar rei d’Itàlia. Odacre féu abdicar de la dignitat imperial a Ròmul Augústul 
enviant simbòlicament les insígnies imperials a Orient. Tots els pobles romans d’Itàlia i d’Occident 
quedaren sotmesos a reis de raça germànica. L’imperi romà occidental pràcticament s’havia esvaït.

Però a Occident ni els mateixos ciutadans romans foren conscients de la desaparició de l’últim 
emperador, tot i que aquest banal acte —que anteriorment hem descrit— tancava un període històric. 
Els nadius d’Itàlia i les Gàl·lies creien que la reialesa dels cabdills militars germànics era quelcom 
passatger; especialment els senadors romans —que no eren sinó unes figures esperpèntiques— 
esperaven en va que l’emperador oriental foragitaria els invasors germànics d’Itàlia. A les Gàl·lies i a 
Hispània, els nadius començaren a pactar amb els nous pobles invasors i s’intentava una convivència 
digna amb ells.
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33
Orosi, l’historiador de l’Església en les invasions bàrbares

• Biografia d’Orosi
• Orosi consola els seus contemporanis

Biografia d’Orosi

Molt probablement Orosi nasqué l’any 390 a Braga (Hispània). Alguns, però, diuen que va 
néixer a la província Tarraconense. Era clergue. Ha passat a la història com un dels coneixedors més 
insignes dels esdeveniments dels segles IV i V. Fou un inquiet viatjant. Especialment són cèlebres 
els dos viatges a Hipona, on parlà amb sant Agustí. En el primer encontre amb el bisbe d’Hipona 
(410-415) Orosi s’informà dels errors priscil·lianistes, així com discutí amb el sant el tema de l’origen 
de l’ànima. Agustí l’envià a Palestina per a tractar amb sant Jeroni: A Jerusalem polemitzà contra 
Pelagi. De retorn, en no poder anar directament a la península hispànica per por de les pertorbacions 
produïdes pels invasors germànics, passà per Menorca i deixà unes relíquies de sant Esteve. En una 
darrera estada a Hipona (416-417), Agustí, que estava redactant el De civitate Dei, l’animà a escriure 
una història universal, coneguda a l’Edat Mitjana amb el títol De Ormestu mundi, en la qual —
com estudiarem tot seguir— es fixà més en les misèries de les guerres i llurs causes que en els fets 
cronístics. Té, per suposat, un concepte providencialista de la història. El Commonitorium contra els 
priscil·lians i el Liber apologeticus contra Pelagi demostren la seva capacitar de polèmica teològica. 
Morí jove.

Orosi consola els seus contemporanis

Com hem dit, en el segon viatge a Hipona, Orosi acceptà la iniciativa d’elaborar una història 
universal que volia ser el complement del famós llibre De civitate Dei de sant Agustí. Es tractava 
de demostrar a aquells cristians a qui les calamitats de l’època podien fer dubtar de la sol·licitud de 
Déu vers el gènere humà, que la humanitat pretèrita havia corregut també grans mals: desgràcies 
possiblement pitjors —segons afirma— a les del seus temps. Guiat per aquesta intenció, Orosi escriu 
la seva obra històrica amb el títol «set llibres d’història contra els pagans». A l’Edat Mitjana se’l 
coneixerà amb l’esmentat «De Ormestu mundi». Possiblement l’escriví entre els anys 417 i 418 mentre 
els visigots s’estenien i consolidaven el seu poder a Hispània. La història, però, quedà inacabada.

Des del punt de vista formal l’obra de Orosi mereix la nostra atenció per tractar-se del primer 
intent de compondre una història universal cristiana. Si la comparem amb la historiografia de 
l’antiguitat, el pla de l’obra d’Orosi constitueix, sens dubte, un gran progrés ja que els historiadors 
antics endegaven sempre les seves obres sota la influència dels prejudicis nacionals. I no és que 
Orosi no es trobés fora d’aquests prejudicis, però la seva parcialitat és d’un altre tipus, ja que obeeix 
a les seves intencions apologètiques. Valora excessivament el consol que l’estudi de la historiografia 
podia oferir en temps tan difícils com ho eren els seus. Resumeix els esdeveniments d’una manera 
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superficial, i exagera, potser, el volum de les calamitats foranes. Però, malgrat tot, en la seva obra no 
hi manquen pensaments sorprenentment nous que, en va, cercaríem en els anteriors historiadors.

Orosi en la seva història exposa amb un dramatisme excessiu tot un seguit de guerres i misèries. 
Això li dóna motiu per a considerar que aquelles foren la causa de l’expansió de l’imperi romà, però, 
alhora, assenyala la injustícia, especialment de la seva política. Així, diu textualment: «Mentre Roma 
és feliç i victoriosa, tot el que és fora d’ella es troba submergit en la desgràcia i en la desfeta. Haurà 
d’estimar-se tant aquesta gota de felicitat, tan laboriosament aconseguida, preu de les delícies d’una 
sola ciutat, enmig de tantes misèries que trastornen tot l’orbe de la terra?» (Llibre V, cap. 1).

Certament es va obtenir la unitat de la civilització gràcies —afirma Orosi— a l’imperi romà i, així, 
en els freqüents viatges que féu ell mateix palesa els avantatges d’una sola llengua i d’una cultura; 
tanmateix, en l’imperi no es pot trobar l’amistat tan desitjada i mai no aconseguida entre els diversos 
pobles. Si hi ha unitat i amistat no es deu pas a l’imperi, sinó al cristianisme. Aquests valors queden 
sintetitzats en l’expressió «comunitat de cultura». Afirma: «Als romans m’adreço com a romà, als 
cristians com a cristià, als homes com a home. Em dirigeixo a l’estat invocant la llei, a la consciència 
invocant la religió, a la natura invocant la comunitat. En passar per cada país em beneficio d’ell com 
d’una pàtria, ja que la vertadera pàtria que jo estimo, no es troba en aquest món» (Llibre 5, 2).

En els anteriors fragments d’Orosi observem que ell considera un gran encert i un llaç feliç la 
denominada per ell «comunitat de cultura» (o «civilització»), fonamentada en els elevats ideals dels 
cristianisme. Això no ens autoritza a deduir que el nostre autor no posseís sentiments patriòtics. 
Tot al contrari, manifesta una i altra vegada els seu gran amor a la seva pàtria xica (Hispània) 
que el va veure néixer. Advertim, doncs, en la seva obra l’aparició d’un nou sentiment nacional 
comparable, certament, amb la «comunitat de cultura» que abraça els diversos pobles; aquesta, però, 
és incomparable amb la sobirania de l’estat, tal i com la va concebre i realitzar l’imperi romà, en 
girar-se d’esquena a les peculiaritats nacionals de cada poble. Amb dolor Orosi recorda als seus 
compatriotes que els romans lluitaren durant dos segles contra els seus avantpassats (d’Hispània) 
per a treure’ls-hi la independència.

Dirigint-se també als seus compatriotes de la Hispània, Orosi deixa entreveure una petita escletxa 
de llum, d’esperança, malgrat les espesses tenebres de les tribulacions que sofrien. És cert que Orosi 
veia els bàrbars amb uns ulls distints d’altres escriptors. Es prengué la molèstia de fer l’elenc de tot 
el que tenien de bo i de dulcificar els defectes que d’ells es deien. Els bàrbars no eren tan ferotges ni 
tan inhumans com se’ls pintava: «Permeten que se separin d’ells tots aquells que no volen viure amb 
ells»; «comencen ja a cultivar la terra»; «tracten els romans que han sobreviscut a la invasió com a 
aliats i amics»... «de tal manera que trobem en llurs files força romans que prefereixen viure amb 
els bàrbars, en llibertat i pobresa, a romandre entre els seus compatriotes sotmesos a l’opressió del 
pagament dels impostos. Les esglésies de Crist, tant d’Orient com d’Occident, veuen incorporar-s’hi 
molts homes procedents dels huns, dels sueus, dels vàndals, dels burgundis i d’innombrables altres 
pobles que poden convertir-se al cristianisme. Malgrat la fatal invasió i la desfeta de l’imperi, cal donar 
gràcies a Déu i enaltir la misericòrdia divina, ja que a causa de la nostra ruïna tantes nacions han rebut 
—o poden rebre— la Veritat i perquè ens ha donar l’oportunitat de posar-nos en contacte amb tants 
nous pobles que haguessin restar totalment desconeguts per a nosaltres sense la fatal invasió» (Llibre 
7, 41).
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34
Salvià i Severí. Qui és el culpable de la desaparició 
de l’Imperi d’Occident?

• Salvià i la seva obra De gubernatione Dei
• “La ira de Déu ha estat palesa i tots n’hem rebut les conseqüències”
• Jocs circencs, corrupció de costums i esclavitud
• Injustícia econòmica i sistema fiscal. els militars
• Comparació entre els bàrbars i els romans
• Monjos i anacoretes
• Severí, l’home pont entre els bàrbars i els romans

Salvià i la seva obra De gubernatione Dei

Tornem a la qüestió que tan preocupava els contemporanis de sant Agustí i Lleó I: qui o quina causa 
era culpable de la desfeta de l’Imperi romà occidental quan els bàrbars es feren amos i senyors de tot 
l’Occident (mitjan segle V). A nosaltres aquesta pregunta ens pot resultar un xic insulsa, tanmateix la 
resposta incideix —si consultem els contemporanis— en l’ambient i en el que es deia durant aquells 
dies. Lleó I, Orosi i Agustí apunten unes causes —sempre espirituals— de la catàstrofe de la invasió. 
Malgrat tot, qui millor ens plasma en la seva crònica els motius que aquella gent creia és el prevere 
Salvià, oriünd —segons sembla— del nord de les Gàl·lies, ja què tenia parents a Colònia i va cantar les 
excel·lències de Trèveris, on probablement nasqué. Malgrat ser cristià, es va casar amb la filla d’una 
pagà, Pal·ladia, a qui va persuadir de convertir-se. Després de diversos anys de vida matrimonial, 
ambdós consorts— el mateix que molts altres en el seu temps —van decidir abraçar l’ascetisme i viure 
com a germans. Salvià visqué molts anys: no havia mort quan l’imperi ja no existia, car en aquest any 
apareix citat com a prevere de la ciutat de Marsella. Va ser a mitjans del segle V quan escriví l’obra 
que ens interessa, els 8 llibres De gubernatione Dei, obra dedicada al seu antic alumne i bisbe Saloni. El 
títol primitiu de l’obra era De iudicio divino in diebus mortis, però semblà que era massa fort —diríem 
avui—. Per tal motiu canvià de títol, malgrat que el contingut de l’obra és més adequat a aquesta última 
denominació, car es proposà demostrar com Déu va complir amb la seva justícia en aquella època.

«La ira de Déu ha estat palesa i tots n’hem rebut les conseqüències»

Ja Orosi havia insinuat en alguns passatges de la seva crònica la idea que no hi havia motiu per 
queixar-se de les calamitats, ja que aquestes no són sinó càstigs merescuts que els homes reben per les 
injustícies que han comès. Salvià es limita a desenvolupar aquest pensament, però més amb la finalitat 
d’acusar que no pas amb la de reconfortar els contemporanis. No hi ha en ell polèmica contra els 
pagans —en el seu temps havien desaparegut quasi tots, convertint-se superficialment al cristianisme. 
Contra aquests, Salvià afirma que la ira de Déu ha estat patent i tots n’hem rebut les conseqüències. 
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Aquells cristians romans murmuraven contra Déu perquè els deixà caure en poder dels bàrbars, però 
tal volta no mereixien els romans aquest destí?. No volen —afirma Salvià— creure en Déu com cal i 
menys encara volen viure d’acord amb la seva fe.

Per a refutar les objeccions (que el nostre autor afirma que són falses i insensates) traça un quadre 
espantós de la immoralitat i de la injustícia que, hereves del paganisme, continuaven regnant entre els 
romans cristians. Llur depravació és cada dia major: mereixen —diu— el càstig diví. I aquest càstig 
era molt menys sever del que calia que fos.

És possible que el polemista sigui massa rigorós al moment de condemnar els costums dels seus 
contemporanis; en tot cas, ens ofereix un quadre de la societat del seus temps ple, indiscutiblement, 
de vida i de realisme.

Per a Salvià és evident que tot el poder i la civilització material de l’Imperi pertanyien al passat. 
El propòsit de l’autor consisteix a mostrar expressament aquest fenomen als seus lectors i revela la 
seva pròpia insensatesa: «Ens ha estat ensenyada —afirma— la religió de tal manera que no podem 
al·legar ignorància que ens excusi. La pau i la riquesa d’altres temps han desaparegut. Tot el que 
abans existia ara ens ha estat arrabassat o s’ha transformat; sols les taxes persisteixen i han augmentat. 
Res no ens ha quedat de la pau i del benestar dels temps passats romans, excepte els crims. On 
són els antics tresors i la dignitat dels romans? En altre temps els romans eren els més poderosos, 
mentre que ara no tenen cap forca. Els antics eren temuts, ara som nosaltres els qui temem. Els 
bàrbars pagaven en altre temps tribut als romans i ara som nosaltres qui paguem tributs als bàrbars. 
Els enemics ens neguen el plaer de poder contemplar la llum del dia i la nostra salvació descansa 
totalment en les concessions que ells estan disposats a oferir-nos. Quina desgràcia més gran! Què se 
n’ha fet de nosaltres? I malgrat tot hem de donar gràcies als bàrbars, de qui ens rescatarem nosaltres 
mateixos, pagant-los amb el nostre propi diner. Hi ha cosa més humiliant i més miserable? És que 
en aquestes condicions encara vivim? I si no fos prou tanta misèria, encara fem el ridícul: l’or que 
paguem el denominen regal. Diem que constitueix un donatiu el que no és altra cosa que el preu de la 
nostra existència, tan amarga i vergonyant. Tots els captius, un cop rescatats, gaudeixen de la llibertar, 
nosaltres hem de rescatar-nos sense interrupció per no ser lliures mai». (Llibre VI, cap. 18, 98 ss.).

No és gens estrany que Salvià exclamés «L’estat romà ja es mort, o, si més no, és a punt d’expirar 
allà on encara sembla viu» (Llibre IV, cap. 6. 30). Aquestes paraules foren escrites cap a l’any 450, 
abans de la invasió de les Gàl·lies per Atila.

Jocs circencs, corrupció de costums i l’esclavitud

Amb horror justificat ens explica també Salvià com els cristians havien conservar la passió pels 
jocs circencs i ens refereix les immorals representacions teatrals, llegat de la Roma pagana. “Us 
demano —escrivia Salvià— que em contesteu amb el cor a la mà, quin d’aquests dos llocs acumulen 
multituds més nombroses d’homes cristians: l’antre on es celebren els jocs públics o l’atri de la casa de 
Déu? En els dies dels jocs de febrer els anomenats cristians no acudeixen a l’església, malgrat sigui festa 
religiosa. Àdhuc aquells pocs que van a l’església i l’abandonen tot seguit quan saben que comencen els 
jocs” (Llibre VI, 7, 37).

El cúmul de les desgràcies no aconseguia apaivagar l’afecció apassionada de les gents: els pocs 
notables que havien sobreviscut a la conquesta de Trèveris pels bàrbars, es dirigiren als emperadors 
sol·licitant l’organització dels jocs circenses com la millor manera de remeiar la destrucció de la ciutat 
(Llibre VI, 15, 83). La corrupció de costums i la recerca frenètica dels plaers no cessaren ni tan sols 
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enmig de les pitjors circumstàncies. Salvià amb els seus propis ulls havia vist que mentre la ciutat estava 
amenaçada de destrucció, els seus dignataris —àdhuc d’edat molt avançada— assistien a banquets i, 
després d’afartar-se de menjar i de begudes, feien xivarri com folls en llur borratxera. A Colònia 
l’enemic penetrà a la ciutat mentre els magistrats municipals s’emborratxaven (Llibre VI, 13, 73).

Amb la major cruesa Salvià denuncià l’esclavitud com al pitjor dels mals en què la societat romana 
estava submergida. Era la gran escola de la immoralitat. La lectura de les seves pàgines ens fa veure 
clarament la misèria social que l’esclavitud portava sobre les seves espatlles. Gairebé tots els esclaus —
afirma— són lladres. Però, per què ho són? Perquè la seva retribució i el seu aliment són insuficients. 
Se’ls acusa — continua Salvià— d’estar pensant sempre en la fuga. Tothom els colpeja, àdhuc els seus 
companys d’esclavatge. Es diu que són mentiders, però se’ls forca a mentir, amenaçant-los amb la 
tortura (Llibre IV, 3). Massa sovint els amos donen als esclaus pèssim exemple i, si es diu que aquests 
últims són dolents i detestables, i no s‘hauria d’oblidar que els primers utilitzen la seva llibertat per a 
ésser pitjors que ells. Els amos maten els esclaus creient que tenen tot el dret de fer-ho. En canvi els 
esclaus s’abstenen de fer cap homicidi, perquè estan convençuts que en tal cas els espera la pena de 
mort. Els rics es permeten tota classe d’indecències envers les esclaves i, malgrat tot, es creuen molt 
superiors als esclaus, que no tenen concubines, ni poden practicar la poligàmia (Llibre IV, 5 i 6).

Injustícia econòmica i sistema fiscal. Els militars

A continuació Salvià descriu els abusos i la injustícia que se’n deriva en l’ordre econòmic. 
Critica sobretot el caràcter arbitrari i poc equitatiu del sistema fiscal. Com a conseqüència d’aquest 
desequilibri es produeix un empobriment galopant de l’Imperi. Els arguments que empra són ben 
palesos: es queixa que els contribuents no poden exposar la seva opinió quan s’ha de fixar l’impost de 
les despeses públiques i de la inexistència de cap control sobre el cobrament dels impostos. Quant als 
funcionaris, afirma que tots estan corromputs, compren llurs càrrecs gràcies als diners i saquegen les 
butxaques del poble, no sols per refer-se del preu pagat per la compra de llurs càrrecs, sinó també per 
acumular encara més beneficis.

En nom de les classes inferiors, aclaparades pel sistema econòmic en vigor, Salvià aixeca la seva 
veu contra l’opressió que exerceixen sobre elles els qui tenen el poder econòmic: els rics emprenen els 
seus diners per reduir els pobres a l’esclavatge. Pot semblar excessiva la severitat de Salvià envers els 
curials vinculats a les seves funcions sense possibilitat de sostraure-se’n com a responsables que són 
de la recaptació dels impostos: són certament —afirma— víctimes també del desgraciat sistema fiscal 
que oprimeix a tothom.

Salvià, com també l’Església del seu temps, intercedeix a favor de les classes econòmicament més 
desemparades i defensa els colons en rebel·lió constant, els quals, reduïts a un estat veritablement 
desesperat, formaven grups turbulents —com a Àfrica els circumcel·lions, que recorrien el país 
saquejant arreu on passaven: «Anomenem rebels i reprovés aquells a qui nosaltres mateixos hem 
empès al crim. No ha estar, doncs, la nostra iniquitat i la falta de rectitud dels jutges, les sentències 
injustes i la rapacitat d’aquests últims, el que els ha convertit en rodamóns?» (Llibre V, 6). I si acusa 
d’iniquitat i de calúmnia els funcionaris, reprova també als mercaders la seva mala fe i llurs perjuris. 
El sistema fiscal vigent era, doncs, insensat i feia impossible —si recordem també la corrupció dels 
funcionaris— la millora de les institucions polítiques.

En aquest lamentable quadre que Salvià ens pinta s’oblida d’una de les causes que més influïren 
pràcticament en la desaparició de l’Imperi romà occidental. Rarament abans els romans havien 
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renunciat ells mateixos a agafar les armes per a portar a terme les guerres defensives (o ofensives). 
És cert que fins a la desaparició de l’Imperi hi va haver generals romans com aquell Orestes —pare 
de l’últim emperador Ròmul Augústul—, tanmateix en els segles IV i V predominen els generals no 
romans i àdhuc els anteriorment esmentats depenien en tot de les tropes germàniques, a la voluntat 
de les quals estaven subjectes. Com un fenomen social, es va estendre entre els romans la repugnància 
envers la carrera militar. Però a tal actitud no li faltava motius —podríem dir— psicològics, ja que 
els romans no volien de cap manera abstenir-se de la vida plaent que la ciutat els brindava tan 
abundosament i per això deixaven el servei de les armes als pobles bàrbars, tota vegada que aquests 
estaven ansiosos de lluitar. Eren guerrers per naturalesa. Aital causa fou decisiva en el moment en 
què els germànics volgueren passar d’ésser uns simples mercenaris a amos del poder estatal.

Comparació entre els bàrbars i els romans

Salvià percep, sens dubte, les causes d’ordre moral, com a conseqüència de les quals els romans 
es veien sotmesos als caps germànics i no deixa d’oferir-les a la consideració dels seus germans en la 
fe. Fa la confrontació dels degenerats cristians de Roma comparant-los amb els bàrbars —arrians i 
pagans—. Aquest paral·lelisme li proporciona motius per a jutjar amb molta aspror els romans. En 
canvi, afirma que els bàrbars tenien moltes qualitats naturals, ja que encara no estaven afectats per 
la corrupció: «En el que fa referència a la llei divina, no hi ha dubte que nosaltres som millors que 
ells, però en la vida pràctica, m’és dolorós afirmar que som pitjors. Es cert que no diré tals coses de la 
totalitat del poble romà» (Llibre IV, 13). Malgrat aquestes afirmacions no pot estar-se de descriure els 
nous amos: «Els saxons, són ferotges; els francs, deslleials; els gèpides, inhumans; els huns, depravats; 
els alamans, borratxos; el alans, fets al pillatge. Però aquestes tares —continua Salvià— les tenen 
també els cristians i àdhuc van més enllà, ja que juren en nom de Crist en cometre els seus crims i 
molts d’ells tenen el costum de dir «Per Crist m’apodero d’això», «Per Crist colpejo aquest home», 
«Per Crist, el mato».

Dels germànics de religió arriana els que Salvià coneix més són els gots i els alans. D’ells diu que 
tenen virtuts que els romans no posseeixen. Per exemple entre ells els membres d’una mateixa tribu 
es professen un amor recíproc que els cristians no tenen pas: els romans es persegueixen els uns als 
altres, es tenen enveja mútuament, es neguen a ajudar-se entre si, buscant cadascú el seu propi interès 
en detriment de l’interès del pròxim, de manera que són molts els desesperats que fugen de llurs 
ciutats per a refugiar-se als pobles dels germànics. «Així és que el títol de ciutadà romà que en altres 
temps no sols era objecte d’alta estima, sinó que s’adquiria gràcies a gran quantitat de diners, és ara 
voluntàriament menyspreat, se’l defuig i se’l considera no sols vil, sinó execrable» (Llibre V, 5).

En fer el paral·lelisme entre els gots i vàndals d’una part i els romans de l’altra, es fixa especialment 
en la corrupció de costums i, una vegada més, es pronuncia a favor dels primers: «Rodejats de bàrbars 
que guarden castedat, nosaltres som luxuriosos. Diré més: els propis bàrbars s’escandalitzen de la 
nostra impudícia. Entre els gots la fornicació constitueix un crim. I ara em dirigeixo a qui s’imagina 
que som millors que els bàrbars i li pregunto: ¿Com hem de jutjar allò que molt pocs d’entre els 
gots s’atrevirien a fer, essent així que quasi tots els romans ho fan? I després ens meravellem que els 
nostres països hagin estar lliurats per Déu als bàrbars, els quals purifiquen ara amb la seva castedat 
les terres que els romans han sollat amb la seva incontinència» (Llibre VII, 6). «Espanya i Àfrica han 
estar cedides per la Providència als vàndals perquè aquestes destrueixen els antres de dissipació. Les 
ciutats romanes d’Àfrica, particularment Cartago, eren plenes d’impuresa i d’immoralitat; els vàndals 
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les han purificat. Els germànics mereixen igualment la protecció divina, perquè abans d’entrar en 
baralla demanen a Déu la victòria i posen en Ell la seva confiança, coses que nosaltres no hem fet. 
Els esdeveniments anuncien així als romans que el judici diví ha recaigut ja sobre ells». I dels gots i 
els vàndals diu: «Aquests augmenten de dia en dia, mentre nosaltres ens extingim; s’enlairen, mentre 
nosaltres som humiliats; floreixen, mentre nosaltres ens marcim» (Llibre VII, 49).

Salvià es resigna, doncs, que els germànics assumissin el poder, veient-hi una sentència del tribunal 
de Déu. Es cert que deia semblants expressions per a batallar contra la infidelitat dels romans que 
es negaven a creure en la Providència divina: infidelitat tant més mereixedora del càstig de Déu en 
haver-se’ls predicat la fe vertadera.

Si els romans haguessin estat capaços de convertir-se davant tantes proves de la voluntat divina, 
segur —així opina Salvià— que la causa d’ells passaria a ésser la causa de Déu. Però ell més aviat és 
pessimista. La seva obra és una tremenda acusació destinada a impressionar els seus conciutadans 
romans; per això carrega les tintes en descriure la situació dels romans. Els bàrbars no sols agafaren el 
que restava de bo en els romans, sinó que també al cap de pocs anys es contaminaren dels seus mals 
costums. Així, quan els bizantins envaïren Àfrica, aquells vàndals eren ja febles i no van oposar cap 
resistència, el mateix que feren amb ells els romans africans en temps de Salvià.

Hem de posar especial atenció en el tret que més impressiona del que Salvià descriu en el seu 
quadre de la societat d’aquell temps: l’Església —segons es pot deduir de les seves paraules— hauria 
quedat condemnada a la impotència en la lluita contra la decadència de la societat romana, si no 
s’hagués abolit el règim econòmic romà ni hagués entrat nova saba de bons costums gràcies als bàrbars. 
Aquesta sembla ésser la seva tesi. No li falta raó. Però en una visió més àmplia, tenint present el que va 
succeir després, o sigui, el naixement d’una nova —en part— civilització romano-germànica, no es veu 
ben clar, en l’exposició de Salvià, quin paper l’Església jugà en el moment de la desaparició de l’Imperi, 
ni en la futura aportació de tot el cúmul cultural que féu aquesta en els futurs segles, Salvià més aviat 
es decanta a criticar a l’Església que no desplegués tots els seus ressorts en aquells dramàtics moments. 
Així, diu: «La pròpia Església que hauria d’ésser en tot apaivagadora forçosament de la còlera de 
Déu, no ha d’atreure forçosament la ira divina sobre nosaltres? Deixant a part els precs dels cristians 
que fugen del mal, què és quasi tota la comunitat cristiana, sinó la sentina de tots els vicis?, quants en 
trobes a l’Església que no siguin vividors, ni borratxos, ni adúlters, ni fembrers, ni bandits, ni dissipats, 
ni lladres, ni homicides? I el que és més greu és que hom no veu la fi d’aquesta situació. Pregunto a la 
consciència de tots els cristians, aquí no és alguna d’aquestes coses en tot o en part? Més fàcil és trobar 
entre nosaltres qui ho sigui totalment que qui es trobi completament net de semblants tares. Quasi tot 
el poble fidel ha caigut en aquesta depravació moral, de manera que, entre els cristians, el ser menys 
viciós ha arribat a constituir, en certa manera, una espècie de santedat». (Llibre III, 9).

Si comparem el quadre traçat per Salvià i les descripcions de sant Agustí i sant Ambròs referents 
a l’Església, crida l’atenció el contrast violent de Salvià. Tal canvi és provocat no sols per la visió 
partidista o apassionada de Salvià, sinó també perquè a mitjans dels segle V es produí un conjunt de 
fets que expliquen, en part, el judici que féu Salvià de l’Església que no hagués fet abans.

La causa fonamental de tal canvi fou l’entrada massiva de romans pagans a l’Església al voltant 
de l’any 450. Agustí va escriure el «De civitate Dei» per a replicar les acusacions dels pagans. Orosi 
polemitzà també amb aquests. En les obres de Salvià semblant polèmica ja era ociosa. No existien ja 
pagans al marge de l’Església: havien penetrar en ella conservant la seva mentalitat pagana, els seus 
costums, la seva corrupció moral. Pertanyien a l’Església, perquè aquesta es confonia pràcticament 
amb el món romà. Les grans dificultats rebaixen els colors distintius de les classes i àdhuc tot queda 
mesclat; res en aquests casos no sobresurt, a no ser el pessimisme a aguantar aquelles calamitats. Així, 
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la societat romana del 450 ens ofereix una panoràmica grisa sense cap perfil. Sols, potser, l’estament 
clerical conservava encara quelcom de la seva dignitat. Així ens ho manifesta el mateix Salvià: «Els 
eclesiàstics —sacerdots seculars o ascetes— porten sobre les seves espatlles la creu de Crist, de manera 
tal que participen més de la dignitat del món cristià que dels sofriments de la passió del Salvador» 
(Llibre III, 10).

Monjos i anacoretes

El fenomen esmentat de l’entrada multitudinària dels pagans a l’Església fou causat per les 
mateixes invasions. Aquest fenomen s’havia produït més a les Gàl·lies que en qualsevol altre país. Es 
curiós que, com a conseqüència d’aquesta entrada massiva a l’Església, molts dels fidels zelosos de 
la puresa de la doctrina i de l’honor cristians es van sentir cada vegada més inclinats a fugir del món 
i a viure allunyats de la corrupció general, ja fos com a monjos o com a anacoretes. El propi Salvià 
pertanyia a aquests zelosos enardits i veia en la vida retirada l’únic aspecte lluminós i esperançador 
enmig de la foscor general del seu temps. El monacat havia estat introduir a les Gàl·lies sobretot per 
sant Martí de Tours. Amb motiu de la seva mort (any 400) s’agruparen de totes parts al voltant de 
dos mil ascetes per a assistir al seu funeral. Des d’aquest moment el monaquisme es va difondre a 
poc a poc per tot el país de les gàl·lies. Els «religiosi» —com anomena Salvià els monjos— venien a 
ser, en opinió d’aquest autor, els únics autèntics cristians, als quals calia adjuntar alguns seglars que 
observaven una conducta semblant a aquells. Els detalls sobre la vida del nostre Salvià ens fan pensar 
que ell exagera, en part, quan parla dels costums perversos d’aquells —inclosos els clergues— que no 
són com ell, o sigui, monjos, «religiosi». «Tots —afirmava Salvià— han de vendre els béns, donar-los 
als pobres i retirar-se a una vida religiosa». Tal afirmació era inoperant a la pràctica i contrastava amb 
l’opinió, per exemple, de sant Agustí, que deia textualment que ningú que tingués al seu càrrec una 
família no podia deixar a l’Església els seus béns (Sermó 355, 5).

Severí, l’home pont entre els bàrbars i els romans

Salvià, malgrat la seva òbvia parcialitat, tenia raó en afirmar que gran part de la solució d’aquells 
greus problemes de la mateixa Església —i àdhuc de la societat— provindria dels monjos. En això 
fou profeta. Els «religiosi» serien els primers a ésser cridats a treballar per la renovació de la societat. 
Entre ells es trobaven els operaris més adequats per a portar a feliç terme aquesta labor: els que 
tenien la visió més clara de la finalitat envers la qual calia dirigir-se i l’abnegació necessària per 
a lliurar-se a semblant tasca. Bona prova del que estem dient es palesa en la biografia del monjo 
Severí. Aquest sant vivia a la província romana fronterera amb els germànics, és a dir, la «Nòrica», 
província abandonada pels romans. Ningú no sabia d’on era oriünd Severí, llevat que, segons diuen, 
la seva manera de parlar el delatava com a procedent del Laci. Fora d’això tot el que sabem d’ell és 
que havia estat algun temps a Orient coneixent allà la vida monàstica, estudiant-la i amarant-se del 
seu sentit. La vocació peculiar el va cridar a traslladar-se a les abandonades comarques del Danubi 
superior, on va viure com un asceta rigorós, i no tardà a reunir un nombrós col·lectiu de deixebles. Als 
romans de religió cristiana que en aquelles petites ciutats de la Nòrica portaven una vida lamentable, 
quasi desesperada, sant Severí els va predicar la penitència i els atorgà grans consols. Per amor a ells 
va establir un règim econòmic d’ajuda mútua. Tots pagaven un delme que servia íntegrament per a 



327SALVIÀ I SEVERÍ. QUI ÉS EL CULPABLE DE LA DESAPARICIÓ DE L’IMPERI D’OCCIDENT?

socórrer els pobres i pagar el preu del rescat dels captius provocats pels bàrbars. Era un bon home i 
com a tal era reconegut pels habitants d’aquella regió, que li demanaven que fos el seu plenipotenciari 
per a parlar amb els bàrbars en ordre a fer armisticis i poder recuperar els captius.

En certa ocasió Odoacre —que aleshores no era sinó un simple guerrer— penetrà en la cel·la 
de Severí, vestit amb rudes pells. Severí en acomiadar-se profetitzà: «Vés a Itàlia i ben aviat podràs 
dispensar grans llargueses a moltes persones». Odoacre no va oblidar mai aquesta escena. Proclamat 
rei, va fer escriure a Severí dient-li que podria sol·licitar d’ell una gràcia. El sant va demanar 
l’alliberament d’un desterrat.

Sant Severí morí el 8 de gener del 482. Sis anys més tard Odoacre traslladà aquells pobres romans 
abandonats a la Nòrica a llocs més segurs en memòria del gran sant Severí. Fidels aquests al sant — el 
seu mestre i protector—, traslladaran les seves despulles a un nou monestir que fundaren a Castellum 
Lucullanum, a prop de Nàpols. L’abat d’aquest monestir, Eugipi —deixeble també de Severí—, escriví 
una ingènua biografia del seu mestre que és per a nosaltres un important testimoni del que molts 
altres homes de l’Església feren a favor dels seus germans en aquells difícils temps de trànsit entre 
ambdues civilitzacions: la romana i la goda.

En aquells mateixos dies de la mort de sant Severí naixia en el mateix cor de l’Imperi, a Núrsia, 
al país dels sabins, Benet. Aquest fou l’home cridat a reunir totes les energies disperses tant de la 
romanitat com del gran saber dels sants Pares. Ens atrevim a dir que amb ell, i especialment amb la 
seva Regla, una nova —o millor dit, una renovada— civilització s’obrirà camins fins a arribar a brotar 
en la gran aliança entre Roma i els pobles francogermànics, constituint-se la que en direm l’Europa 
Occidental, bressol de l’Edat Mitjana. Quina llàstima que avui dia no es reconeguin aquestes arrels 
cristianes d’Europa quan es vol estructurar una sintètica “constitució” per tot Europa del segle XXI..



Sant Benet. Perugino, segle XV. Florència
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35
Sant Benet i la seva regla, síntesi de la romanitat 
i el cristianisme

• Pacomi i Basili, pares de la vida cenobítica
• Boeci i Cassiodor
• La gran figura de sant Benet
• La Regla de sant Benet
• Invitació a assolir un mètode de moral pràctica
• L’abat és el pater familiae del monestir. Seny romà
• Dignitat i serenor de sant Benet
• La família benedictina se sentia íntimament vinculada a Roma
• El treball en la Regla de sant Benet
• Els monestirs benedictins, instruments de salvació de la cultura antiga 

i àdhuc de la civilització
• Flexibilitat de la regla de sant Benet, símbol de la saviesa romana
• Universalitat i romanitat de la Regla de sant Benet. Una peça clau en 

l’evangelització dels pobles europeus
• Atracció dels pobles germànics vers l’estil de la vida dels benedictins

Quan es van concloure les persecucions i l’Església començà a rebre multituds cada cop més 
nombroses, els cristians més idealistes començaren a poblar els deserts d’Egipte i de Síria, vivint-hi 
una vida anacoreta. Es prengué com a model la vida de l’eremita sant Antoni abat. A la Tebaida —on 
vivia l’esmentat sant— començaren a agrupar-se molts deixebles seus. Tot seguit aquests grups es van 
estendre per Palestina i altres regions de l’Orient.

Pacomi i Basili, pares de la vida cenobítica

Un antic soldat anomenat Pacomi (?-346) va donar una estructura sòlida a aquestes associacions 
d’ascetes en construir a Tabennisi, a les riberes del riu Nil, un convent i una església envoltats d’una 
muralla. Dintre d’aquest recinte els monjos vivien en comunitat. Pacomi fou el pare de la vida 
cenobítica («Koinobion»: vida en comú). No es va tardar gaire a erigir noves comunitats. Pacomi, en 
fundar un total de nou monestirs d’homes i, amb la col·laboració de la seva germana, dos de dones, es 
constituí en el centre d’atenció religiós d’Orient. Va donar a tots aquells cenobis una regla comuna. Al 
cap de cada monestir hi havia un abat o abadessa. L’abat general estava investit d’autoritat sobre tot el 
conjunt dels monestirs. Fou un gran èxit: ja en vida de Pacomi la casa primera constava de 3.000 monjos 
i, en la primera meitat del segle V, el col·lectiu de monjos pacomians era superior a 50.000 individus. 
La regla manava que abans de l’admissió d’un monjo es fes un temps de prova severa, anomenada 
noviciat. Els monjos vivien del treball de les seves mans, distribuint-se segons diverses classes.
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Aquesta vida cenobítica es va difondre a Egipte, Palestina, Síria, Mesopotàmia, Pèrsia, Armènia... 
Sant Basili en fou també un gran propulsor donant unes noves regles (vers l’any 360) en les quals es 
conjuminaven la vida eremítica i la cenobítica. A Occident fou traslladada —aquesta popular vida 
cristiana— per Rufí i per sant Atanasi en un dels seus desterraments a Occident (a. 340). Al final del 
segle IV trobem ja nombrosos monestirs masculins i femenins a Roma, Milà i altres punts d’Itàlia i 
Dalmàcia. També cal assenyalar la contribució donada per sant Ambròs, sant Jeroni i, especialment, 
sant Agustí. Altres impulsors foren sant Martí de Tours, Sulpici Sever, Honorat —bisbe d’Arles—, 
Joan Cassià —amb els seus llibres «Institucions monàstiques i mitjans de curar-se dels vuit vicis 
capitals» i «Vint-i-quatre conversacions amb els Pares»—, Cesari d’Arlés —amb la seva regla...

La vida, doncs, cenobítica es va estendre molt a Occident, però cal dir que hi havia un cert desori, 
ja que eren massa els fundadors i excessivament disperses les normes o regles. Hi havia monjos que 
passaven d’un cenobi a l’altre, romanent-hi sols el temps de menjar, beure i dormir, o sigui, no hi 
feien vida en comú i eren rodamóns. Entre ells cal observar elements dubtosos de moralitat. N’hi 
havia d’altres que eren anomenats sarabaïtes —vocable procedent d’Egipte— que vivien a la manera 
dels antics ascetes, a les ciutats o petites poblacions, ja sigui en total soledat o bé en grups de dos 
o tres seguint lliurement el seu propi criteri, sense superior ni regla. Els que guardaven clausura 
i observaven regles estrictes designaven aquells altres: rodamóns o irregulars, com a membres 
denigrants del monacat. No succeí així a Orient, ja que la regla de sant Basili s’havia generalitzat 
tant que rarament hi havia monestir que visqués amb altra regla. Havia, doncs, arribat l’hora per a 
Occident de la unificació de la vida monàstica i, el que és més important, l’hora de l’inici d’una nova 
civilització gràcies a la regla de sant Benet, beneficiosa no sols per als monjos sinó per a tot Occident.

Boeci i Cassiodor

Caldrà, però, abans d’exposar la gran figura de sant Benet, que es presentin molt breument les 
dues últimes anelles del que formaren tota la cadena que va des de sant Ambròs fins al «Patriarca del 
monaquisme occidental», sant Benet. Aquestes dues anelles són Boeci i Cassiodor.

Boeci provenia de l’antiga família dels Anicis. Rebé una bona formació clàssica estudiant els autors 
grecs a Atenes i es proposà de fer-los conèixer a Roma. En el seu temps els ostrogots governaven 
Itàlia. A Odoacre —que fou eliminat sanguinàriament l’any 493— el substituí el seu rival Teodoric el 
Gran. Boeci entrà al seu servei i arribà a ésser cònsol i «magister» del palau de l’esmentat Teodoric 
fins que, acusat de traïció, fou empresonat a Pavia i executat. Per bé que en les seves obres majors no 
intervé com a tema la fe cristiana —amb el reconeixement actual de l’autenticitat de quatre opuscles 
teològics sembla que es clou la controvèrsia entre molts historiadors sobre si realment Boeci era 
pagà. Era cristià i molt religiós, tant en així que a l’alta Itàlia es venerà com a màrtir en el segle VIII: 
ja que Teodoric era arrià i per tant es creia que Boeci fou ajusticiat per la defensa del catolicisme.

Boeci fou un gran pensador eclèctic i un bon hel·lenista. Tingué el projecte grandiós de traduir 
o comentar totes les obres de Plató i Aristòtil i demostrar la concordança fonamental entre els dos 
grans filòsofs de l’Antiguitat, però la seva mort prematura només li permeté de dur-ho a terme en 
una mínima part. Això no obstant, s’han conservat la traducció i els comentaris dels escrits lògics 
d’Aristòtil i també de la Isagogue de Porfiri i dels Tòpics de Ciceró. Elaborà la lògica aristotèlica 
en nombrosos tractats i hi afegí altres elements, sobretot de procedència estoica —com la doctrina 
del sil·logisme hipotètic—, per la qual cosa Boeci, a més de proporcionar als segles venidors el 
coneixement de la lògica d’Aristòtil, contribuí a fer-ne una de les peces importants de la cultura 
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medieval. Escriví també tractats d’aritmètica, geometria, astronomia i música, que alimentaren durant 
temps l’ensenyament del quadrivi o quatre arts liberals (aritmètica, música, geometria i astronomia). 
Boeci fou l’inventor d’aquest nom (quadrivium) que s’estengué durant tota l’Edat Mitjana juntament 
amb el trivium (gramàtica, lògica i retòrica). Entre els seus escrits teològics els més importants són 
De civitate Trinitatis, que fou comentat per sant Tomàs, i el De persona et duabus naturis. La seva 
obra més coneguda és De consolatione philosophiae, que escriví durant el seu empresonament: cinc 
llibres, en prosa i vers. És un diàleg literari, on la filosofia, representada al·legòricament en forma 
de matrona noble, consola Boeci en la seva dissort. És una espècie de teodicea, síntesi de la saviesa 
antiga amb influències cristianes. Fou molt llegida a l’Edat Mitjana. Tot això fa que hom consideri 
Boeci —pel conjunt de les seves obres, que recullen una gran quantitat de materials de la cultura 
grega i llatina —com a intermediari privilegiat entre el món clàssic i el món medieval, sense oblidar 
els altres grans personatges que hem estudiat.

El revers de la medalla de Boeci —quant a la política— fou Cassiodor, carn i ungla amb Teodoric. 
Fou Cassiodor, ultra un gran polític, monjo i escriptor. S’anomenava Flavius Magnus Aurelius 
Cassiodorus. Va néixer a Squillace (490?) i morí a Vivàrium (Calàbria) l’any 580. A la primera meitat 
del segle VI tingué una activitat molt important en la política, de tal manera que l’any 533 arribà a 
ésser prefecte pretorial. Pels voltants del 550, retirat de la política, fundà el monestir de Vivàrium, on 
s’establí una mena d’acadèmia, sobre el model de l’escola d’Alexandria. Aquí no sols s’ensenyaven 
els continguts de la fe cristiana, sinó àdhuc matèries profanes. Per això féu un gran scriptorium on es 
transcrivien els tresors literaris de l’Antiguitat.

Com a polític escriví els Variae, conjunt de lletres amb referències de decrets i edictes imperials. 
Dels seus escrits filosòfico-teològics —molt influïts per sant Agustí— cal recordar el tractat De 
anima, l’obra clàssica «Institutiones divinarum et secularium», sobre l’ensenyament de la teologia i 
de les arts liberals, els comentaris al·legòrics de Complexiones in Psalmos i una Història ecclesiastica 
tripartita.

La gran figura de Benet

La nota dominant de tots aquells intents de copiar la vida monàstica oriental era la dispersió. Si 
hom volia ésser eficaç calia que aquell estil no fos simplement una còpia superficial dels costums 
monacals de l’Orient, sinó arrelat a la mentalitat occidental. Benet fou l’home providencial, nat al 
mateix cor d’Itàlia, a Nursia, al voltant dels anys 480-490 (els mateixos anys en què nasqueren Boeci 
i Cassiodor). Benet procedia de l’aristocràcia rural d’Úmbria. Dels sabins (d’Úmbria) deia Ciceró 
que es distingien per la seva austeritat i que eren molt enèrgics. La duresa de caràcter dels habitants 
de Nursia era proverbial a Roma. De la seva família res no en sabem, a excepció de la seva germana 
Escolàstica. D’aquesta santa, que havia consagrat la seva virginitat des de molt jove al servei del 
Senyor, sabem que estimà moltíssim el seu germà i la seva influència sols es pot comparar amb la 
de santa Mònica —mare de sant Agustí— i amb Marcel·lina —germana de sant Ambròs. Essent 
abat de Montecassino el seu germà, Escolàstica el visitava cada any i s’han conservat testimonis 
commovedors de l’ultima d’aquestes entrevistes; tres dies després de la qual morí la santa. L’abat la 
féu enterrar al mateix sepulcre que s’havia fet construir a Montecassino.

Benet molt probablement estudià a Roma lletres i potser dret en els primers anys de la seva 
joventut. No es va sentir pas atret a iniciar la carrera de les funcions públiques. En aquell temps 
governava Roma l’ostrogot (rei dels hèruls) Odoacre. A la ciutat de Roma hi havia, com hem explicat, 
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una gran confusió: qui estava a favor dels dominadors i qui estava constantment atemptant contra 
allò que consideraven l’encarnació de tota la desfeta romana, especialment els senadors romans. 
Tampoc l’Església no podia donar a sant Benet motiu d’entusiasme. L’oposició entre els partits 
senatorials havia produït una ruptura interna conduint-la l’any 498, després de la mort del papa 
Anastasi (496-498), al cisma anomenat dels «Laurencians» perquè l’opositor era un tal Llorenç. 
Benet va romandre durant poc de temps al costat d’un prevere d’Enfide, a les muntanyes Sabines, 
però tot seguit es retirà a fer vida eremítica a una cova de Subiaco, a l’ombra de les ruïnes del que 
en altre temps havia estat el palau de Neró. Els monjos del monestir veí (Vicovaro) li demanaren 
que hi anés a reestructurar la vida monàstica i, a la mort del seu abat, Benet fou elegit superior 
d’aquells monjos. Tanmateix, alguns d’ells intentaren d’emmetzinar-lo, pel fet d’haver exigit una 
disciplina més estricta. El seu retorn a Subiaco fou confirmat amb una sèrie de prodigis —alguns 
d’ells llegendaris— i tot seguit al voltant seu s’agruparen nombrosos deixebles, els quals, sota el 
guiatge de sant Benet, s’organitzaren en una dotzena de monestirs. De tots ells Benet n’era —el que 
avui en podríem dir— superior general. En aquelles comunitats s’acceptava, però, la vida eremítica, 
de tal manera que hi havia monjos que passaven llargues temporades en coves.

Aquesta vida de rigor i d’autoritat fou un bon estímul de noves vocacions. Joves de l’aristocràcia 
romana es confiaven a la direcció del Sant i pares de famílies nobles de Roma lliuraven llurs fills 
perquè Benet els eduqués per a la vida monacal. Entre aquests cal destacar Maur i Plàcid.

Benet, per fugir de les ires d’un rector veí anomenat Florenci, deixà el monestir de Subiaco —
al front del qual posà Maur— i emigrà amb uns quants deixebles cap a Montecassino, on fundà 
l’any 529. Montecassino estava situat —ara es troba restaurat després de les desfetes motivades pels 
bombardeigs dels aliats durant la darrera guerra mundial— al costat de la Via Latina, que conduïa de 
Roma a Nàpols. La seva germana Escolàstica —que ja hem esmentat abans— també estava a prop de 
Montecassino i dirigia un monestir femení. Els deixebles augmentaren considerablement, la qual cosa 
li permeté de fundar un monestir a Terracina i potser un altre a Roma (Laterà?). Per tal d’organitzar 
tots aquests monestirs i llurs monjos escriví la famosa «Regla», codi fonamental de la vida monàstica.

La Regla de sant Benet

En comparar la «Regla» de sant Benet amb les ordenances monàstiques anteriors d’Occident, 
sorprèn que moltes de les seves prescripcions es trobin en les regles precedents. D’aquesta observació 
s’ha volgut deduir que la importància o transcendència de la «Regla» no procedeix d’ella mateixa, 
sinó de la conjunció d’un cúmul de circumstàncies històriques casuals. Tal afirmació és incorrecta, 
ja que si bé és cert que aquelles circumstàncies hi van afavorir, l’element més decisiu fou el tret 
fonamental que hi va saber donar el legislador de la vida monàstica d’Occident, o sigui, el seu caràcter 
o esperit pràctic, al qual s’unia un profund sentit cristià i a l’ensems la prudència administrativa 
característica de la vella Roma. La concisió i la brevetat li donaven un notable avantatge respecte 
a d’altres constitucions monàstiques més extenses, com ara la de Cassià. Però el factor decisiu fou, 
sobretot, l’esperit que en la Regla es revela: un esperit tant fecund que, naixent de la mateixa persona 
del fundador, va assolir ésser perdurable en una tradició viva.

La Regla de sant Benet és una regla pràctica que no determina ni legisla totes les possibilitats. Per 
això serà sempre actual —ni tan sols fa l’exaltació dels diversos graus de virtut que pot aconseguir el 
monjo, ja que tot el que se sobreentén no consta en ella. Així, per exemple, no parla de la castedat, 
ja que se suposa que cal seguir-la, ni tampoc no es parla de l’obligació de renunciar a la propietat 
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privada, perquè es considera obvi que el monjo ha de seguir els consells evangèlics. La Regla dóna 
per suposats els principis fonamentals de la vida monàstica.

Invitació a assolir un mètode de moral pràctica

Les disposicions i exhortacions de la Regla estan totalment dedicades a ordenar la vida quotidiana 
en el monestir, sobre la base de l’exercitació de les virtuts monacals. Es tracta, en realitat, d’un mètode 
i una invitació a la perfecció moral del monjo. La precisió amb què es formulen els preceptes d’aquesta 
moral pràctica, unida a l’exaltació de l’ideal de la vida en comú, és causa de la seva transcendència 
històrica. Perd, doncs, la Regla el seu caràcter esquemàtic, convertint-se en una norma de conducta 
aplicable a ambients molts distints, però a la vegada molt coincidents en les finalitats peculiars dels 
monjos. Aquestes finalitats són esmentades molts breument per la Regla: existeix un cim en la pràctica 
de les virtuts al qual es necessari que el monjo tendeixi: és aquesta la fita que proposen —coincidents— 
la Sagrada Escriptura, la vida dels Pares, els llibres de Cassià i la regla de sant Benet. La finalitat de la 
regla, doncs, no és pas distingir els monjos dels altres cristians, sinó viure una vida exemplar cristiana 
en comunitat dins el monestir. O com diu sant Benet, els monjos han de formar una Schola Domini 
servitii. La paraula Schola no és, com podríem traduir, «escola», sinó molt més: equival a Schola del 
Palau imperial, a un cos de soldats, una tropa, una milícia espiritual que voluntàriament se sotmet a 
una disciplina molt estricta; però en lloc de servir a un ser terrestre, presta el seu servei, dia rera dia, 
amb tot respecte, fidelitat i puntualitat, a la Majestat del més alt Senyor. Aquesta forma d’existència 
sols és adequada per als monjos ben experimentats i en ella no hi cap el qui cerca una vida anacoreta, 
ni qui es reuneix en grups de dos o tres sense cap superior entre ells, ni menys hi caben els monjos 
rodamóns. Per aquests monjos «sarabaïtes» Benet té paraules molt dures.

A fi d’extirpar d’arrel aquests càncers del monaquísme, determina sant Benet l’estabilitat del lloc 
o residència constant en un monestir. Ultra aquest precepte cal que el monjo sigui obedient amb una 
submissió a l’abat quasi diríem militar: així es repeteix per tres vegades al novici després del període 
de formació: «Aquesta és la llei sota la qual desitges militar; si pots observar-la, entra; si no pots, 
marxa» (Cap. 58). La desobediència és castigada àdhuc amb càstigs corporals. Altres regles feien el 
mateix.

Cal observar que molts monestirs podien acceptar menors d’edat, consagrats pels seus pares a Déu; 
en tals casos, aquests últims feien la professió en nom dels seus fills. Els pares que eren propietaris de 
béns es veien obligats a prometre per escrit, sota jurament, que els seus fills no podrien, en endavant, 
disposar de cap d’aquests béns; així el jove oblat no seria seduït, més tard, per la perspectiva d’una 
possible fortuna i pels «afalacs del món».

L’abat és el pater familiae del monestir. Seny romà

Malgrat les anteriors disposicions que avui diríem massa severes, en el monaquísme de sant Benet 
i, especialment en la seva Regla, se subratlla molt la figura paternal de l’abat. Ell és el vertader pater 
familiae, institució aquesta que és típica en les arrels de la tantes vegades comentada romanitat. Tal 
institució, vivia amb tota la seva vigoria encara a l’època de sant Benet, almenys en la seva regió de 
l’Úmbria, recolzada en el mateix dret romà. El pater familiae ho era tot, d’aquí que no manquen autors 
clàssics romans que diuen que el pare estava revestit d’una «majestat paterna». L’abat o pater familiae 
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del monestir és el vertader senyor absolut de la seva pròpia comunitat, l’indiscutible amo de la casa 
(domus) a qui tots hauran de tractar de «senyor» i de «pare».

Cap altra regla monàstica de les que més tard aniran apareixent a Occident, exalta tant la figura del 
superior o, si voleu, del principi d’autoritat monàstica. Tanmateix, aquest «pare» no sols és —segons la 
Regla— l’amo i senyor, sinó també el pius pater. L’abat cal que estigui ple de sol·licitud envers tots els 
seus fills a fi que els proporcioni la felicitat i pau que cal que sempre floreixin en la família monàstica, 
embellida pel mutu afecte dels seus membres. L’abat farà possible que tots els membres dels monestirs 
s’hi trobin bé. Cal que sempre regni la pau, l’harmonia i la felicitat en aquesta família tan singular. 
Una experiència demostra el que diem; ens referim a la placidesa que hom troba, avui dia (2016), 
quan s’hostatja al monestir de Montserrat.

L’abat —segons diu la Regla— designarà lliurement els monjos que es faran càrrec de les diverses 
funcions o serveis monacals: així l’eficàcia de la Regla depèn més que de cap altra cosa de la personalitat 
i seny del superior. Per això s’insisteix tantes vegades en quines són les qualitats que cal que adornin 
l’abat. Aquest no ha d’acontentar-se de «manar», sinó que ha d’aspirar a «manar bé». Més li convé a 
l’abat ser profitós que ser el primer en el monestir (“prodesse magis quam praesse”, cap. 64). Tot depèn 
de la saviesa pedagògica de l’abat. El sant autor de la Regla no deixa mai l’oportunitat d’insistir sobre 
aquella saviesa que ha de ser pròpia de l’abat: li dóna constants consells. Tot això farà que la Regla sigui 
una constitució monàstica d’inestimable riquesa de ciència educativa. Hem de destacar un pensament 
molt notable: «Sempre cal tenir present —afirma la Regla— la individualitat de cadascú i les seves 
peculiaritats. L’abat cal que s’acomodi al temperament de cadascú: paraules dolces, increpacions (si 
són necessàries), persuasions... seran els instruments que l’abat utilitzarà adaptant-se a la condició i 
intel·ligència de cadascú i buscant així el bé comú de la comunitat.»

Cal evitar —concreta la Regla— el contacte amb el món exterior. Els monjos, per exemple, 
que arriben d’un viatge, cal que no expliquin als seus germans què han vist o han sentit. Això seria 
perjudicial per al recés a què el monjo ha d’aspirar i que ha d’aconseguir. El monjo viurà sempre —
de cor i de fet— separat del món. Malgrat tot el que s’ha dit, la Regla insisteix sobre el fet que els 
monestirs han d’acollir amb gran amabilitat els visitants o hostes. Tal actitud prové del manament de 
la caritat i por ésser un bon instrument de noves vocacions. La separació —o segregació— del món 
facilitarà que els monjos, sempre sota l’abat, es puguin anar realitzant i cultivant cadascú en les seves 
peculiars virtuts: honestedat (o rectitud), equitat...

Sorprèn que la Regla tingui un rerafons de dret romà. Així, per exemple, quan precisa el contracte 
dels “oblats”, s ‘intueix un coneixement connatural del dret romà.

Un altre tret important de la Regla és el gran equilibri existent entre totes les virtuts, subratllant 
la «moderatio», «discretio» i «gravitas», que ja els estoics romans professaven amb gran estima. 
Tanmateix totes aquestes virtuts cal que estiguin —afirma la Regla— sota la gràcia de Déu. Així diu 
sant Benet: «sóc el que sóc per la gràcia de Déu». La Regla completa tots els esforços en la pràctica 
de les virtuts. En elles tot és harmonitzat, equilibrat. Tal harmonia espiritual fou l’instrument bàsic 
de l’èxit de la Regla i la que féu que aquesta donés un gran suport a tota una cultura: l’Europea 
Occidental Cristiana.

Dignitat i serenor de sant Benet

Benet sabé harmonitzar la valentia amb la humilitat. A l’inrevés dels seus contemporanis, Boeci 
i Cassiodor, tractà els reis amb dignitat, però sens insolència (Boeci), ni servilisme (Cassiodor). 
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Així ho veiem en l’episodi que s’esdevingué entre ell i el rei Totila. Aquest, proclamat rei l’any 541, 
havia aconseguit algunes victòries —poc duradores per cert— en la seva llarga guerra —vint anys— 
contra l’emperador Justinià d’Orient. Havia aconseguit recuperar Nàpols i, tornant d’aquesta ciutat 
a Roma, va passar per Montecassino. Havent sentit parlar dels miracles de sant Benet, volgué posar 
a prova el do de la profecia que s’atribuïa al sant. Així féu que el seu portaespases, Riggus, es revestís 
de porpra reial i ell es va confondre amb seguici. Però —segons explica Gregori Magne— tot seguit 
que Benet va veure Riggus el va escridassar: «Despulla’t, fill meu, despulla’t del que no és teu i que 
no et pertany». 

Esbalaït, Riggus va anunciar qui era el vertader senyor, tot assenyalant Totila. Aquest es va 
agenollar i l’abat li va dir: «Has comès moltes maldats i continues cometent-ne. Acaba d’una vegada! 
Tornaràs a Roma, passaràs el mar i seràs durant nou anys encara rei, però al desè moriràs» (S. 
Gregori, Diàlegs II, 14). És difícil d’esbrinar la veracitat d’aquest episodi, però és versemblant 
que Benet amb serenor acceptes la visita d’aquell rei, que per cert era arrià. Per a Benet no hi ha 
diferències de races ni de nacions..., així afirma «lliures o esclaus, tots som u en Crist i portem, sota 
un sol Senyor, la milícia d’un mateix servei, ja que davant Déu no hi ha excepció de persones. Sols 
ens distingim davant d’Ell, si se’ns troba millors que altres en les obres bones i humils» (cap. 2). Que 
per Benet no hi havia excepció de persones es demostra en el fet que les portes dels seus monestirs, 
per exemple, eren sempre obertes als gots.

Sant Gregori el Gran en ha tramès la narració d’una escena que demostra la profunda impressió 
que produïren a un noble got la dignitat i serenor del pietós abat. Aquest senyor got anomenat Zal·la 
exercia la funció de recaptador d’impostos. Havia exigit a un camperol romà el lliurament dels seus 
béns i àdhuc el va fer torturar per a aconseguir-ho. En l’extrem de la tortura, aquell camperol romà 
declara falsament que els seus béns els va oferir a sant Benet. Zal·la, volent estar convençut del 
que el romà jurava, el va posar sobre el cavall i, amb les mans lligades, el va conduir a la presència 
de sant Benet a Montecassino. Precisament el sant era a la porta del monestir llegint un llibre. 
Impassible, malgrat la inusitada visita i les altives paraules del got, va dedicar una compassiva mirada 
al camperol presoner, tot caient —miraculosament— la corda i ferros amb els quals estaven lligades 
les seves mans. Zal·la es va prostrar als peus de sant Benet, atònit i commogut, encomanant-se a les 
seves oracions. Tot seguit, Benet en va els invità a entrar al monestir per a menjar i beure, i continuà 
llegint. Acabà aquest episodi amb una ferma recomanació per part del sant perquè Zal·la fos més 
benigne i no tan cruel (Gregori el Gran, Diàlegs II, cap. 31).

L’anterior escena és plena d’encant i s’hi demostra el prestigi de què els monestirs benedictins 
gaudien, abraçant-se la raça conqueridora i la conquerida reconciliades pel cristianisme: així, també 
el bàrbar, triomfant altiu des de la seva cavalcadura, i el romà encadenat eren reconciliats pel monjo 
romà submergit en la lectura espiritual. L’escena ens mostra també fins a quin punt impressionaven 
els germànics la serenor i la dignitat, qualitats, totes dues, que el fundador Benet no es va cansar mai 
de recomanar als seus deixebles.

La família benedictina se sentia íntimament vinculada a Roma

Després d’haver vist quin era l’ideal humà de Benet (ideal arrelat en les més típiques essències 
romanes i realitzat pel mateix sant en la seva pròpia persona) cal que estudiem un conjunt d’ocupacions 
que segons la Regla són obligatòries per al conjunt dels membres de monestir. La «schola dominici 
servitii», o la milícia desplegada davant el tron del Totpoderós, cal que realitzi el seu servei cantant 
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en comú les lloances de Déu. A aquesta idea correspon el solemne ofici resat en el cor, observant 
puntualment les hores canòniques. Aquesta oració litúrgica havia de ser la principal ocupació de 
la comunitat i per això no és gens estrany que Benet esmerci molta cura a reglamentar-la, ja que la 
família monàstica ha d’acompanyar, segons la tradició, amb els seus resos i cants la sortida i la posta 
del sol. Benet va seguir en això els costums romans. Així, per exemple, en el cant de les laudes afegí les 
següents paraules «... com canta l’Església romana». Tot i que ell es va inspirar en les diverses regles 
monàstiques ja existents, romangué fidel, en els detalls, al ritus romà. La família benedictina se sentirà 
íntimament vinculada a Roma pels seus orígens. L’ofici diví —el servei diari que la comunitat prestava 
Déu— responia molt singularment, per la seva seriositat solemne, al caràcter i a l’estat d’ànim que 
unia entre si els fills de sant Benet. I el fundador accentuava aquesta seriositat en indicar expressament 
que els monjos encarregats per l’abat del cant o de la lectura durant el res del cor, havien de realitzar 
la seva funció amb humilitat, dignitat i reverència (Regla, cap. 47).

El treball en la Regla de sant Benet

El temps lliure, un cop acomplertes les pregàries del cor —que era el més important— havia de 
consagrar-se al treball, a fi que no entrés en el monestir l’ociositat. Seguint les prescripcions de sant 
Agustí en el seu tractat sobre el treball dels monjos, aquest treball era de dues classes: intel·lectual 
i manual. El treball intel·lectual —la ‘lectio divina’— consistia abans de tot en l’estudi de la Sagrada 
Escriptura, necessari com a preparació del cant dels salms: «Però si hi ha algú tan negligent i desidiós 
que li falli la capacitat de meditar o de llegir, que li sigui imposada alguna tasca a fi que no estigui 
vagarós». D’aquest fragment s’ha volgut deduir que existien diferències molt considerables entre el 
monestir de Montecassino i el que Cassiodor havia fundat a Vivàrium (Calàbria), ja que, mentre 
Vivàrium devia ser un centre de treball intel·lectual, Montecassino devia haver deixat aquesta noble 
tasca. Però no és pas així: les prescripcions de Benet no són essencialment distintes a les de Cassiodor. 
La pròpia Regla benedictina inclou moltes cites que provenen dels llibres —especialment De institutis 
cenobiorum— de Cassiodor, així com referències a sant Basili, sant Agustí, sant Cebrià, Lleó el Gran, 
sant Cesari d’Arles, Sulpici Sever, i àdhuc reminiscències de Terenci i Sal·lusti. Es, però, indubtable 
que per a sant Benet —al contrari del que succeí a Cassiodor— no era l’estudi la finalitat essencial de la 
vida cenobítica: la comunitat monàstica es congregava, abans que tot, per a cantar les lloances divines. 
Benet proporcionava així als seus monestirs una base religiosa més que suficient per a sobreviure 
a través dels desastres de l’època. A més, el treball manual no era als seus ulls gens menyspreable. 
És curiós i significatiu que Benet no dediqui cap capítol als savis i escriptors, però si, en canvi, als 
artesans. (Regla 57).

Els monestirs benedictins, instruments de la salvació de la cultura antiga i àdhuc  la 
civilització

Malgrat tot el que hem dit abans (sobre el segon lloc de treball en la Regla), els esdeveniments 
del temps no trigarien a obligar els benedictins a prendre l’avantguarda de la conservació del 
patrimoni de l’Antiguitat. Certament s’hi van veure obligats des del moment en que l’Església —
com a institució— tenia consciència de trobar-se sola salvant l’antiga cultura d’un naufragi segur. 
Els tresors d’aquesta cultura, s’apilaren, en el possible, dintre l’únic edifici que es va mantenir 
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dempeus. I els monestirs benedictins, que veneraven un romà com al seu fundador, van fer molt de 
gust aquest servei. Tanmateix, l’Església calia que s’adaptés igualment a les condicions de l’època: 
condicions provinents de la decadència de les ciutats, del retrocés de la civilització urbana, de la 
desaparició de l’economia dels diners, de la davallada de l’alta cultura ciutadana i de l’organització 
política. Fins ara, pràcticament, sols havia parat atenció als centres urbans, però des d’aquest 
moment es va preocupar de les zones rurals, perquè el cristianisme definitivament es difongués. 
Calia que es fundessin parròquies per a la gent que residia fora dels murs de la ciutat (Aquest és 
l’origen de les parròquies). Per a aixecar el nivell religiós i intel·lectual d’aquesta població rural, 
els monestirs foren una vertadera benedicció, sobretot en els països germànics, essent la seva 
influència enorme. Els cenobis benedictins, fundats quasi sempre en plena campanya, fora de les 
ciutats, constituïren unitats econòmiques tancades. També es convertiren en escoles exemplars, on 
el treball intel·lectual i el corporal formaren un conjunt harmoniós i àmpliament beneficiós per a 
totes aquelles persones que certament els reverenciaven. Per exemple, els monestirs fundats al nord 
dels Alps —en regions encara salvatges— es convertiren no sols en centres missionals, sinó també 
en escoles models d’agricultura i artesania. I quan els del Cister van emprendre, al segle XII, la 
reforma del monacat benedictí, van poder, amb tota raó, invocar les més antigues tradicions a favor 
del treball manual.

Després de la desfeta de l’Imperi Romà Occidental, els monestirs es convertiren en sementeres 
d’una nova civilització que estigué també arrelada —com hem vist— en les essències de la civilització 
antiga greco-romana. En els recintes monacals es donava generosa acollida als cristians que aspiraven 
a la perfecció. Per moltes raons, els benedictins foren els més indicats —els més aptes— per a 
desenvolupar aquest paper i, en acomplir la seva missió, contribuïren, en la mesura de les seves forces, 
a reunir els altres pobles occidentals en una nova comunitat cultural. No foren, com ja hem vist, 
ni els primers ni els últims monestirs que a Occident treballaren amb èxit en aquest sentit, però 
l’orde benedictí eclipsà tots els altres ordes monàstics. La seva superioritat no prové del fet que els 
benedictins aconseguissin arribar a cotes més altes en els ideals cristians, sinó que hem d’atribuir-
la probablement al fet que els fills de sant Benet representaven un valor de primera qualitat per a 
aquells temps, ja que responien millor que ningú a les necessitats, febleses i també forces de la societat 
de l’època. No cal oblidar que també les circumstàncies exteriors van afavorir-ho.

Un dels trets fonamentals, que ja hem exposat de la vida monacal de sant Benet, és la separació del 
món. D’aquesta idea prové que els monestirs fossin en gran part autònoms econòmicament i social 
de la societat.

Cada monestirs era com una societat de per si suficient. D’aquí el gran interès que tenen per a 
l’organització, i àdhuc per la supervivència del monestir el treball intel·lectual i el treball manual. Això 
no vol dir pas que la principal finalitat del monjo —la lloança a Déu i l’oració— quedés esvaïda pel 
treball. En la Regla sempre hi ha equilibri i harmonia. Per tant, aquestes característiques les trobem en 
les relacions entre la lloança a Déu i el treball, ja sigui intel·lectual o manual. En altres temps posteriors 
—Cluny i Cister— hi haurà la discussió sobre quina d’aquestes característiques ha de prevaler.

Flexibilitat de la Regla de sant Benet, símbol de la saviesa romana

Malgrat les minucioses prescripcions que regulen la pregària i l’exigència primordial de l’estabilitat 
del lloc de residència del monjo, es pot dir que la Regla posseeix una amplitud i una elasticitat que no 
són en res menyspreables. Un dels seus principals mèrits consisteix a subordinar sempre l’accessori 
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al que és essencial, a l’objectiu primordial. Queda el camí obert a la possibilitat d’adaptar la Regla 
als llocs i als individus. En formular, per exemple, les prescripcions relatives a la vida material, surt 
moltes vegades que algunes d’elles poden ser modificades: «El vestit dels germans», per exemple, 
«estarà d’acord amb la naturalesa dels llocs on habitin i la temperància dels aires, ja que en comarques 
fredes en fa falta més i en càlides menys. Aquesta apreciació correspon a l’abat» (cap. 53).

El secret de l’eficàcia de la Regla benedictina resideix —per consegüent— en l’aliança d’uns 
principis establerts amb la llibertat que calia concretar en casos particulars. La vella saviesa romana i 
l’ascesi rigorosa de Benet en una simbiosi perfecta van permetre que el gran abat encertés en la Regla. 

Queda, però, un interrogant —per a nosaltres fonamental— sobre per què els benedictins es van 
estendre tant en el món occidental, realitzant la gran tasca d’ésser els apòstols del cristianisme i 
de la civilització europea durant molts segles (almenys des del VI fins al XIII). La Regla ens parla 
d’aquesta expansió? Per més que llegíssim el text de la Regla no trobaríem cap al·lusió a un apostolat 
extern al monestir. Segons la mentalitat de sant Benet —i en això no fuig de les normatives de tots els 
cenobis anteriors a Subiaco o Montecassino— la comunitat monacal es compon tan sols de germans 
llecs. L’admissió d’un prevere al monestir, o l’ordenació sacerdotal d’un monjo, eren excepcionals en 
el context del monestir. Si tal cosa succeïa, el sacerdot ocupava, en l’exercici de les funcions sagrades 
un lloc immediatament inferior a l’abat, però no estava autoritzat a exercir les peculiars funcions, 
sinó en la mesura que l’abat les hi encomanés. El lloc en la comunitat no venia donat pel sacerdoci, 
sinó pel temps de professió, a no ser que l’abat volgués en casos concrets ultrapassar aquesta norma. 
El sacerdot-monjo calia que se sotmetés a la Regla i la seva condició no podia ser mai motiu d’orgull 
(cap. 60). Aviat, però, canviaren aquestes normatives originàries, ja que, des del moment en què a 
l’orde benedictí se li va encarregar desplegar una acció missionera, la figura del monjo-sacerdot va 
posar-se davant de la de monjo-llec. Però aquesta nova orientació li va venir de l’exterior, o sigui, 
del papa Gregori I, qui envià —com explicarem— els benedictins romans a evangelitzar els pagans 
anglosaxons.

Per tant, d’on prové la gran obra civilitzadora dels benedictins? Sols de la missió que el papa 
els encomanà? Certament que seria incorrecte contestar afirmativament aquesta última pregunta. 
Gregori el Gran fou l’impulsor extern, però no els hagués donat l’esmentada missió, si ell no hagués 
conegut anteriorment el germen intern, a la mateixa Regla, dels grans potencials evangelitzadors 
i civilitzadors que contenia aquesta constitució monacal de sant Benet. Estudiem, doncs, aquests 
gèrmens: el monjos feien el vot d’estabilitat gràcies al qual se’ls obligava a residir sempre en un mateix 
monestir. Tancats així en la seva clausura, els monjos podien conservar intacte —àdhuc en els països 
més distants— l’esperit que els havia inculcat la casa matriu. El seu allunyament dels assumptes 
temporals —conseqüència obligada del tancament dels religiosos— va mantenir en el si de l’orde 
l’esperit pacífic que l’ha caracteritzat fins avui dia i que els cluniacens, en l’època atzarosa de la guerra 
de les investidures, tant es van esforçar en conservar intacte.

Universalitat i romanitat de la Regla de sant Benet. Una peça clau en el moment d’evangelitzar 
els pobles europeus

Durant els anys que van des del segle V fins al VIII les circumstàncies històriques oposaren un 
nou obstacle al desenvolupament de la jove civilització occidental europea: eren aquells temps en què 
regnava una gran desigualtat nacional i cultural entre els pobles. Aquesta desigualtat havia d’ésser 
eliminada. Els romans instruïts i civilitzats es trobaven sotmesos als germànics, inadequats, rudes i 
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encara bàrbars. Al costat de sants varons penetrats de sentiments elevats i purs, models d’abnegació i 
de despreniment, trobem —especialment en el regne franc dels merovingis —monstres repel·lents, en 
què es mesclava la sensualitat, la rudesa i la superstició. No era fàcil per als monjos, davant l’abisme 
que s’obria entre una i altra classe d’homes, observar la deguda moderació i conservar la paciència 
necessària per a acomodar-se a la diversitat de les condicions humanes, sempre dins els límits del que 
és lícit i prudent. Aquesta adaptació fou per als deixebles de sant Benet menys difícil que per als altres 
monjos. Els benedictins no van fer altra cosa que aplicar a les noves circumstàncies les exhortacions 
pedagògiques, de les quals era tan rica la seva pròpia Regla. Així, quan el papa Gregori el Gran els 
envià per primera vegada a missionar entre els anglosaxons, va fer ús de la seva autoritat com a cap de 
l’Església per a recomanar-los prudència i flexibilitat a cada cas concret, en atenció al peculiar caràcter 
i costums arrelats entre aquells països bàrbars i pagans. És un cas clar i eminent que ens explica la 
ductilitat de la Regla i, per dir-ho d’altra manera, de la universalitat —o, si voleu, de la romanitat— de 
la gran constitució dels benedictins. És per això que en aquest episodi i en molts d’altres veiem que 
l’evolució de l’orde obeeix no sols a l’acció de les circumstàncies externes sinó també a l’excel·lència 
de la seva Regla i de les idees fonamentals que la van informar. El papa va saber encomanar-los una 
activitat ben fructífera i predicar als seus monjos unes normes de conducta ben sàvies, no fent altra 
cosa que inspirar-se en les instruccions que brollaven del mestratge de sant Benet. Heus ací, doncs, la 
grandesa de l’obra del fundador de Montecassino i de la seva normativa: la Regla!

Atracció dels pobles germànics vers l’estil de la vida dels benedictins 

A fi d’abolir la desigualtat i hostilitat entre diverses races, l’Església seguia les exhortacions de 
la carta de sant Pau als Gàlates, on es prescriu no fer diferències entre els jueus i els grecs. Els 
benedictins es trobaven especialment preparats per a aquesta missió quan es començà a plantejar 
el problema de reunir, en el si dels monestirs, homes d’educació romana amb els qui procedien dels 
bàrbars. Sabem que ja en temps de sant Benet va ésser diversos els gots que figuraren entre els seus 
deixebles i que coneixien la manera com el sant fundador tractà Totila i Zal·la en plena guerra dels 
gots contra l’imperi d’Orient.

Aquests fets proven que els obstacles que separaven els pobles entre si, eren purament passatgers 
i estaven cridats a desaparèixer algun dia. Proven, també, l’atractiu que sobre els germànics va tenir 
la comunitat de Montecassino, malgrat que fos composta quasi exclusivament de romans. Aquesta 
atracció serà més palesa quan els benedictins comencin a fundar monestirs en terres germàniques. 
Aquest fenomen s’explica si es compara la vida d’un monestir amb la d’una societat (nacional, tribal o 
familiar) germànica. Al cap de cada regne germànic hi havia un monarca electiu —malgrat que en els 
merovingis era hereditari—. De la mateixa manera que el monarca germànic era electiu, així també 
en cada comunitat s’elegia un abat. El monarca germànic es troba rodejat dels grans del regne que 
feien les funcions de consellers. Així també l’abat calia que s’aconsellés —en qüestions importants— 
d’uns consellers que eren els més ancians. Tanmateix ell —l’abat— havia de determinar personalment 
sobre quines de les opcions caldria triar. L’historiador Grisar vol veure també un altre paral·lelisme en 
el fet que el monestir era estructurat com una família sota l’autoritat paternal de l’abat. Així també la 
societat germànica tenia una gran estima pels sentiments familiars de tribu o clan. Podríem continuar 
aquest paral·lelisme amb altres comparances. Els guerrers germànics eren molts sensibles a l’autoritat 
i a la dignitat. Això ens explica l’ascendent exercit per sant Benet sobre Totila i Zal·la. També el cant 
solemne de l’ofici diví, com un servei a la Majestat de Déu, la dignitat de les cerimònies litúrgiques... 
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tot influí a la conversió. I els grans protagonistes foren els monjos benedictins precisament per ser 
benedictins o seguidors de la gran Regla de sant Benet amb totes les peculiars característiques de 
moderació, adaptació, romanitat, «gràvitas», dignitat, respecte a les persones, etc... I per sobre de tot, 
tal com deia sant Benet, «per la gràcia de Déu».
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36
La irrupció dels gots i la fusió amb els romans

• Les darreres onades de les invasions bàrbares
• Invasions del segle V
• Invasions del segle VI

Les últimes onades de les invasions bàrbares

La fusió entre els pobles invasors bàrbars i els nadius romans fou un fenomen lent que durà quasi 
cinc segles (des del III fins al VII). Tanmateix, no fou igual a cadascuna de les províncies en què 
estava dividit l’antic imperi romà. Tradicionalment amb l’expressió «invasions bàrbares» es designen 
les successives migracions de pobles estrangers a l’extens territori de l’imperi romà, sobretot les dels 
segles IV i V que penetraren dins l’imperi romà i contribuïren a transformar-ne la part occidental. 
Es, però, també aplicable a les migracions posteriors —en certa manera complementàries—, sobretot 
a la segona onada —quan al segle VI s’estabilitzava el món franc a tota la Gàl·lia— i encara a una 
tercera onada, la dels longobards — darrera incursió germànica dels segle VI i VII. D’aquestes últimes 
migracions en farem també esment en el present estudi, així com de la lenta, però eficaç, fusió entre 
pobles tan dispars com eren els romans i els germànics o gots.

Invasions del segle V

A principis del segle V l’empenta més forta que els invasors donaren es degué als visigots: Alaric, 
després de les campanyes d’invasió a Itàlia i de l’intent d’envair Àfrica, morí a Calàbria. El succeí 
Ataülf, un visigot que s’incorporaria a la història de Barcelona com veurem tot seguit. Ataülf conduí 
la massa dels visigots sense gaires dificultats —Estilicó havia mort assassinat el 408— cap a les riques 
planes del Llenguadoc i Aquitània. Prengueren Narbona, Tolosa i Bordeus (413), però, bloquejats els 
ports de l’Atlàntic i de la Mediterrània a mans del magister militum, Constanci, hagueren de passar 
els Pirineus, arribant a Barcelona —ciutat que fou durant alguns mesos l’estatge de la cort visigòtica. 
Però també aquí arribà la persecució del magister militum. Tot i que Ataülf es presentava com a soci 
de l’imperi, donat que s’havia casat amb Gal·la Placídia —germana de l’emperador Honori— l’any 
414 a Narbona, Constanci no cedi i Ataülf fou assassinat a Barcelona el mes d’agost del 415. El 
seu successor, Vàlia, decidí negociar amb els romans l’any 416. Segons aquest pacte, els visigots es 
comprometien a combatre els «bàrbars» que ocupaven l’occident i el centre d’Hispània i rebrien 
vitualles de l’imperi. Però aquesta aliança es trencà quan l’any 418 el mateix emperador cridà un 
altre poble got a establir-se a les planes d’Aquitània i fou constituïda la Septimània —sengles ciutats, 
més Tolosa com a capital—, primer estat bàrbar incrustat dins l’imperi i tradicionalment anomenat 
«Regne de Tolosa», amb residència de la cort a Tolosa i Burdeus.

A mitjan del segle V, Atila —cabdill dels huns—, després d’atacar l’imperi d’Orient (441), envaí 
la Gàl·lia, però fou vençut per Aeci al lloc dit «Campus Mauriacus» (451) prop de l’actual Troyes, 
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anomenat també «Camps Catalàunics». Refet l’exèrcit, penetrà a la península italiana i ocupà Aquíleia 
i Pavia (452), però renuncià a la conquesta d’Itàlia —com ja hem explicat— gràcies a les gestions del 
papa Lleó el Gran. Mort Atila, l’any 453, l’imperi dels huns es desintegrà ràpidament. Hispània, a 
mitjan del segle V, estava a mercè del rei visigot Euric (466-484), que atacà simultàniament, i amb gran 
èxit, la Gàl·lia i els sueus i vàndals de la Hispània. Més hagués envaït si no hagués trobat l’oposició 
del representant de l’imperi d’Orient, l’exarca de Ravenna, que intervingué barrant-li el pas a Itàlia 
en una batalla que tingué lloc a Provença l’any 475. Un tractat improvisat consumava el sacrifici de 
les províncies hispàniques conquerides per Euric, el qual, aprofitant el moment propici, acabà la seva 
obra: tenia els seus enclavaments d’Arles, de Marsella i d’altres a través de tota la costa fins als Alps, 
mentre al sud dels Pirineus l’exèrcit visigot ocupava la província Tarraconense, l’única que encara no 
havia estat conquerida totalment. Es formava, també, un formidable regne. 

Britània —que no fou romanitzada totalment a no ser la part oriental— fou abandonada des del 407 
per les legions que acudiren a la defensa del Rin. Fou envaïda el 449 pels anglos, els juts i els saxons, 
que perseguiren i exterminaren els nadius bretons, una part dels quals passà a l’Armòrica, l’actual 
Bretanya francesa. En aquest període hem de situar l’episodi simbòlic del final de l’imperi romà 
occidental, al qual tantes vegades ens hem referit. L’últim emperador, Ròmul Augústul, sucumbia als 
hèruls —tribu dels ostrogots—, acabdillats per Odoacre, el 476.

Invasions del segle VI

Odoacre fundà a Itàlia un regne de transició (476-493) entre el govern romà i les sobiranies 
germàniques. Però també aquest efímer regne sucumbí i fou nomenat l’ostrogot Teodoric el Gran 
(493-526). Aquesta monarquia, així com la dels vàndals de l’Àfrica, havia de sucumbir més tard a 
l’escomesa de l’emperador bizantí Justinià (527-565), que pretenia de refer la totalitat de l’imperi 
romà. De moment, però, el regnat de Teodoric el Gran fou excepcionalment llarg i de pau completa. 
Ell volia —com explicarem— la fusió entre els romans i els ostrogots: tanmateix, essent arrià, no 
aconseguí el seu intent. 

L’emperador oriental Justinià intervingué a Itàlia l’any 534, amb el pretext de motius successoris, i 
començà una lluita acarnissada amb els ostrogots. Aquest resistiren heroicament durant una generació 
(535-562), a despit de la capitulació de llur capitost Vitiges, que prometé l’entrada del general Belisari 
a Ravenna (540). 

L’alçament de Brescia i Verona (561) féu decidir l’emperador a suprimir els ostrogots, ajudat, entre 
altres, pels longobards del rei Audoí. La destrucció de l’estat ostrogot obrí unes possibilitats inesperades. 

Com a força històrica, els ostrogots deixaven d’existir i els bàrbars longobards prengueren la 
iniciativa en clara aversió dels bizantins i àdhuc dels papes. 

La segona onada migratòria començà després del 476, quan els «francs salis», aprofitant el desori 
de la Gàl·lia, decidiren de reprendre l’expansió cap al sud, conduïts pel rei Clodoveu (481-511). Això 
comportà lluites constants: Clodoveu atacà l’exèrcit de Siagri al nord de la Gàl·lia i el va vèncer, 
aconseguint així el domini de tota la regió fins al Loira. La famosa batalla de Tolbiac o Zülpich (496), 
contra els alamans, li donà tots els territoris entre el Loira i el Rin. La decisiva victòria de Vouille 
(507), sobre els visigots, li atorgava tot el regne d’Alaric II amb les dues capitals de Tolosa i Bordeus, 
llevat del baix Llenguadoc i de la Provença. 

A la mort de Clodoveu —el gran propulsor de la unitat franca després de la seva conversió al 
catolicisme —, l’ampli regne fou dividit entre els seus quatre fills (511), els quals, aliats amb Teodoric 
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el Gran, obtingueren una victòria momentània sobre els burgundis, que, en un contraatac, causaren 
la mort al rei franc (524) i imposaren la pau. L’any 532 els francs atacaren victoriosament i imposaren 
llur autoritat al conjunt de territoris burgundis. En un espai de mig segle la major part de la Gàl·lia 
romana havia caigut en poder dels francs (476-532).

La tercera onada migratòria correspon a la invasió dels ja esmentats longobards. Aquests 
procedien de les vores de l’Elba i des de l’inici del segle VI s’havien establert a la Pannònia. L’any 568 
els longobards decidiren envair Itàlia. El rei Alboi — fill d’Audoi— ocupà Aquíleia. El 569 ocupava 
tota la plana del Po, prenia Milà i després Pavia (569-572). L’establiment dels longobards —procés 
lent que durà fins al segle VII— fou realitzat en gran part en forma de colonització militar.

També en aquest segle VI els «àvars», procedents de l’estepa pòntica, envaïren, empesos pels turcs, 
el cor d’Europa i els Balcans. Altres pobles envaïren la part oriental d’Europa, entre ells cal esmentar 
els búlgars i els eslaus. Tanmateix, especialment els pobles germànics, arribaren a adaptar-se o a 
fusionar-se amb els nadius romans. En aquesta evolució la fe i la cultura catòlica tingueren un paper 
de gran importància, com veurem tot seguit.

Calia, per a aconseguir una fusió estable entre els pobles invasors i els envaïts, que tots acceptessin 
una única fe. Però això fou un procés de molts anys. Els pobles germànics reberen la fe cristiana de 
l’església d’Orient, quan precisament aquesta era quasi íntegrament semiarriana (segle IV), fe que 
conservaren fins al segle VI, encara que cal distingir entre els diversos pobles. Heus aquí aquest intricat 
procés que motivarà la integració total dels pobles germànics a la cultura romana. El personatge 
cabdal de l’evangelització dels pobles gots (visigots i ostrogots) fou el famós apòstol arrià Úlfila.

 



Crist de Mijaran. Vielha.
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• La quimèrica política de Teodoric el Gran
• Fracàs de la política de fusió de Teodoric el Gran

Úlfila, el gran apòstol arrià

Úlfila pertanyia a una família cristiana, essent el seu pare got i la seva mare natural de Capadòcia. 
Aquesta família havia emigrat des de l’Àsia Menor fins al país dels gots i, com a ambaixador del seu 
poble, Úlfila apareix l’any 337 a Constantinoble. Pocs anys després —concretament el 341—, l’amic 
dels arrians, Eusebi de Nicodèmia, consagrà bisbe Úlfila i l’envià al seu poble dels gots al nord del 
Danubi. Amb ocasió d’una persecució dels cristians desencadenada per un rei pagà dels visigots, un 
tal Atanaric, Úlfila i un bon grup de cristians passaren a l’altra riba del Danubi i s’establiren a l’antiga 
província romana anomenada Mèsia inferior, situada al sud del gran riu. Aquí Úlfila gaudí d’un gran 
prestigi, essent convocat a molts dels concilis de Constantinoble. Tanmateix, era el portaveu dels arri-
ans, celebrant àdhuc reunions amb Teodosi que fou l’emperador del temps de sant Ambròs i que acabà 
pràcticament amb l’arrianisme, tal com ja hem exposat. Fou cèlebre la discussió teològica entre Úlfila i 
els catòlics celebrada a Constantinoble l’any 383. En aquesta ciutat i en el mateix any morí Úlfila.

El gran bisbe arrià dels gots, Úlfila, inventà un alfabet gòtic i va traduir a l’idioma dels gots la Bí-
blia, basant-se en el text grec emprat a Constantinoble.

Gran veneració dels gots a la tomba de sant Pere

Entretant, els huns, que avançaven procedents de l’Est, xocaren amb els ostrogots —als quals 
derrotaren—, obligant els visigots a passar el Danubi i a buscar asil —com abans ho feren Úlfila i els 
seus cristians en territori i províncies romanes. Exasperats per l’opressió dels funcionaris bizantins, 
aquests visigots exiliats se sublevaren i derrotaren l’emperador Valent, prop de la ciutat anomenada 
Adrianòpolis, l’any 378. Més tard, sota Alaric —com ja hem explicat anteriorment—, penetraren a 
Itàlia i conqueriren Roma l’any 410. El saqueig de Roma durà tres dies però se’ls va impedir que en-
tressin a les basíliques dels dos apòstols, Pere i Pau. Orosi ens explica una anècdota d’aquest saqueig 
que demostra la gran veneració que els visigots sentien —ja convertits als cristianisme l’any 410, tot i 
ser arrians— envers les tombes dels fundadors de l’Església de Roma. Ens diu: «Mentre els guerrers 
(visigots), àvids de boti, s’escampaven per la ciutat, per a saquejar-la durant els tres dies que se’ls 
havia concedit, un d’ells penetrà en una casa pròxima a la basílica de sant Pere, on precisament una 
sola verge consagrada a Déu, en custodiava el tresor. El got quedà meravellat davant la riquesa de 
tants objectes que eren d’or i plata. La dona que custodiava el tresor li diu: «Aquest objectes són de 
la santa pertinença de l’apòstol sant Pere. Atreveix-te amb ells si tens valor de fer-ho! Ja t’ho faràs! Jo 
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no puc defensar-los i no podria pas conservar-los!». El got immediatament va fer saber al rei (Alaric) 
el que havia succeït i aquest ordenà que el tresor i la seva guardiana fossin fortament escortats i con-
duïts a la basílica de sant Pere. En veure aquella comitiva, molts romans s’hi van incorporar buscant 
seguretat per a les seves vides i entonaren càntics i els gots també s’hi afegiren, unint llurs cants als 
dels romans». Així ressonà àmpliament, a l’hora del crepuscle de la ciutat, la trompeta de la salvació, 
gràcies a sant Pere! Aquest fou, possiblement, el primer intent frustrat de fusió dels dos pobles.

La quimèrica política de Teodoric el Gran

La idea de reemplaçar l’Imperi romà d’Occident per una nova comunitat de pobles era inevitable 
i no va fer-se esperar després del destronament de l’últim emperador, Ròmul Augústul, per Odoacre. 
El successor d’aquest —o millor dit, el que fou el seu botxí i successor—, Teodoric, rei dels ostrogots, 
tenia ja el pla de reemplaçar l’Imperi Romà Occidental per una confederació —encapçalada per ell— 
dels nous pobles germànics. Precisament aquesta idea fou concebuda pel seu ministre, l’esmentat 
Cassiodor. Aquest, com ja hem vist, redactava i recopilava els edictes de Teodoric i, per ser romà, molt 
probablement desitjava restaurar el senyoratge d’Itàlia sobre tot l’Occident.

Aquest pla no era concebut com una acció únicament política, sinó que la religió hi jugava un pa-
per molt important. Teodoric, com a amo del país més civilitzat d’Occident, intentava aconseguir una 
espècie de sobirania suprema sobre la totalitat del territori de l’antic imperi llatí, unint sota la seva 
autoritat, en una comunitat nova, els monarques de totes les nacions d’Occident. I ja que tots aquests 
monarques eren germànics, la comunitat (o aliança) de nacions hauria d’ésser visible en la unió dels 
sobirans i de les seves tribus respectives: els francs de la Gàl·lia septentrional, els burgundis de la 
Sapàudia, els visigots de la Gàl·lia meridional i Hispània, els vàndals d’Àfrica, els hèruls, els turíngis, 
els alamans, etc. En conseqüència, Teodoric intentà que aquestes aliances es concretessin en sengles 
unions matrimonials entre els membres de les famílies rivals entre si. Tanmateix, per conservar el do-
mini sobre els pobles romans, es considerava molt important que aquells dominadors es distingissin 
dels dominats per la religió. Així, els germànics (amb totes les diverses denominacions), conservaren 
l’arrianisme, no tant per estar-ne convençuts com per manifestar llur distinció entre ells i els romans, 
que eren catòlics.

Els objectius que Teodoric perseguia amb la política d’unions matrimonials entre les diverses famí-
lies regnants, són ben palesos en una carta seva dirigida al rei de Turíngia, Erminafred. Havent aquest 
rei accedit a casar-se amb Amalaberga, neboda de Teodoric, aquest li digué en una carta: «Vós, que 
sou de sang reial, haureu de resplendir d’ara endavant amb més brillantor, gràcies al prestigi de la raça 
amalina (Teodoric era de la família dels Amals). Us enviem en ornament per a la vostra cort i casa, 
un motiu d’orgull per a tota la vostra tribu, una confident lleial en els seus consells, la més amable de 
les dolçors del matrimoni. Ella (Amalaberga) compartirà amb vós la sobirania i farà pròsper el vostre 
poble amb les millors ensenyances. La feliç Turíngia posseirà d’ara endavant el que ha produït: una 
jove versada en les ciències, ben educada en els seus costums, abrillada no sols pel seu origen il·lustre, 
sinó també per la seva dignitat femenina, de manera que la vostra pàtria no brilli menys pels seus cos-
tums que per les seves victòries». (Cassiodor, Varia, 4, 1). Aquesta missiva fou escrita per l’home de 
confiança de Teodoric, Cassiodor. Aquest suposava que la princesa ostrogoda podria fer el mateix pa-
per que féu, en altre temps, Gal·la Placídia, germana de l’emperador Honori, com a esposa d’Ataülf, 
rei visigot i gran coneixedor de Barcelona. Així com aquest matrimoni volia lligar més estretament 
Roma amb els visigots, el mateix succeiria entre els ostrogots i els turíngis gràcies al matrimoni entre 
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Erminafred i Amalaberga. Guiat per idèntics propòsits, el rei dels ostrogots va donar en matrimoni 
la seva pròpia filla, Ariagna, al príncep hereu dels burgundis, Segimon. I aprofità l’ocasió per a ma-
nifestar l’alt grau de cultura que havia assolit el regne d’Itàlia enviant un rellotge de sol i una clepsi-
dra al pare de Segimond, un tal Gundobad. Ultra aquest obsequi li envià la persona de Boeci —que 
encara no s’havia enemistat amb Teodoric—, perquè li expliqués el funcionament d’aquell estri. A la 
carta lliurada al rei dels burgundis li diu que Boeci és l’home més savi d’Itàlia i que, gràcies a aquell 
matrimoni i a les instruccions que li pogués donar Boeci, podrà abandonar els costums bàrbars del 
seu poble. Així també ho indica en una carta enviada al mateix Boeci encomanant-li tal missió: «Que 
els pobles estrangers aprenguin per tu (Boeci) que en el nostre regne honorem els homes que saben 
escriure i que els seus escrits són llegits. I quan aquests pobles surtin del seu astorament, no gosaran 
ja considerar-se iguals a nosaltres, que som capaços de fer aquests invents magnífics».EI propi Boeci 
fou l’encarregat pel monarca ostrogot de proporcionar al rei franc Clodoveu —amb la germana del 
qual Teodoric s’havia casat en segones núpcies— un citarista, destinat, com Orfeu, a encadenar amb 
les seves dolces sonades els cors salvatges dels bàrbars.

Però continuem amb les aliances matrimonials. Teodoric va fer casar una altra de les seves filles 
amb el rei visigot Alaric II i una germana seva amb el vàndal Trasamund. Precisament a causa de l’ali-
ança amb els visigots —que havien estat derrotats per Clodoveu—, Teodoric entrà en lluita contra els 
francs i, malgrat la dissort dels visigots, ell aconseguí per a aquests una petita franja —Septimània— i 
s’incorporà al seu regne (d’Itàlia) la Provença. Ultra aquest ajut, veiem com Teodoric es converteix en 
tutor del nen Amalaric, dels visigots, i pràcticament governa la Gàl·lia meridional i la Hispània, fins 
que el seu nét, l’esmentat Amalaric, arriba a la majoria d’edat i és proclamat rei efectiu dels visigots 
(a. 522). Havent-se produït un any de gran escassetat a les Gàl·lies, Teodoric obligà els mercaders 
italians a enviar-hi cereals, als quals va haver d’indemnitzar íntegrament la desfeta que suposà el nau-
fragi dels seus vaixells. En casar la seva germana Amalafreda amb el rei dels vàndals, Trasamund, va 
concedir a aquella un dot que consistia en el cap de pont de Lilibea, a Sicília, i una escorta d’honor de 
sis mil guerrers destinats a consolidar la seva influència a Àfrica.

Fracàs de la política de fusió de Teodoric el Gran

Malgrat tota aquesta aparença d’unes aliances entre els pobles germànics, presidides per Teodoric, 
la fusió entre els romans i els invasors estava condemnada a ésser un fracàs per diverses causes, a les 
quals el rei ostrogot no va parar ni la més mínima atenció. La primera d’elles provenia de l’exterior: 
l’Imperi d’Orient, amb el gran emperador Justinià i els seus generals Belisari i Narsés, conqueririen 
pràcticament tot Itàlia i gran part de les riberes de la mar Mediterrània (sud i oest d’Hispània, Àfri-
ca proconsular, etc.). La mateixa organització ideada per Teodoric i Cassiodor —en què els romans 
serien els portadors de cultura i els gots la casta militar governant, presidint-la Teodoric, que residia 
a Ravenna —portava en el seu interior el fracàs, ja que mai no es podrien fusionar dos pobles si una 
base comuna cultural i religiosa hi mancava. Molt diferent hagués estat si els gots s’haguessin con-
vertit al catolicisme en temps de Teodoric, ja que, en el moment de la invasió dels bizantins, aquests 
no haurien rebut el suport dels nadius romans que saludaren els nous amos (els bizantins) com a 
alliberadors —recordem que l’argument de la vertadera fe catòlica fou decisiu—. El fet que Teodoric 
no abracés conscientment el catolicisme, va motivar el trasllat del centre de la civilització europea a 
França i no pas a Itàlia. Clodoveu sí que va abjurar de l’heretgia arriana com estudiarem, i ho va fer 
en el moment oportú.

L’ARRIANISME DELS BÀRBARS, CUSA DEL RETARD DE LA FUSIÓ



Beatus del Museu Diocesà d’Urgell.
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Gal·la Placídia, símbol fallit de la fusió entre els gots i els romans

Els visigots s’establiren —com ja hem explicat— a sud de la Gàl·lia i al nord de la Hispània. Molts 
foren els pactes i aliances entre els romans i els visigots. Possiblement els visigots eren els bàrbars —a 
principis del segle V— que més se sentien vinculats als romans i a la seva cultura, malgrat que fossin 
arrians. Estudiem, però, en detall la política d’Ataülf, que fou tot un símbol de l’intent de fusió —no 
reeixit— entre ambdós pobles. Recordem que els visigots, com a boti del seu pas per Itàlia, s’empor-
taren la jove vídua Gal·la Placídia, germana de l’emperador Honori. El rei dels visigots, Ataülf, esperà 
diversos anys que la princesa cristiana donés el seu consentiment lliure per a casar’s-hi. I precisament 
aquesta acceptà, però amb dues condicions, una de les quals era que el cerimonial se celebrés segons 
els costums romans. Així es féu, el mes de gener del 414 a Narbona, vestint-se Ataülf com si fos un 
romà. L’altra condició fou que els visigots renunciessin a la conquesta de la totalitat de l’Imperi Romà 
Occidental. Per això els visigots s’establiren a Hispània i al sud de la Gàl·lia, considerant-se Ataülf com 
el braç militar de l’imperi romà restaurat. Hi ha historiadors que afirmen que el retard al consentiment 
i les condicions no provenien únicament de Gal·la com una cosa personal, sinó, sobretot, del seu germà 
Honori que no acabava de donar el consentiment pel casament. Hi havia doncs, un rerafons no tan per-
sonal, sinó polític. Amb tot, Ataülf tenia l’esperança d’esdevenir, amb el matrimoni amb Gal·la Plací-
dia, emperador, especialment quan s’assegurés la descendència. Però precisament a Barcelona Ataülf 
i Placídia perderen el fill recentment nat i a qui havien posat el nom de Teodosi, amb el desig que es-
devingués el futur emperador que reunifiqués els dos imperis. La mort de l’infant Teodosi a Barcelona 
fou catastròfica per al projecte —tal com uns anys després el tindrà, com hem explicat, Teodoric— de 
fusió dels dos pobles, el romà i el dels gots. Poc després, l’any 415, el propi Ataülf fou assassinat pels 
seus servidors, provocant-se un sentiment entre els visigots de rebuig a tot el que signifiqués cultura 
romana i en canvi d’exaltació dels valors germànics. El rei visigot Sigeric —que s’havia apoderat de la 
corona amb violència— obligà Gal·la Placídia a recórrer en presència seva, a peu i acompanyada d’al-
tres presoners romans, una distància de dos quilòmetres, mostrant públicament el menyspreu i àdhuc 
l’insult a Roma a tots els assistents a tal agravi. La vídua d’Ataülf tornà i Itàlia i fou objecte d’intercanvi 
per a un tracte de pau i de no agressió entre els romans i els gots. Més tard es casà amb Constanci que 
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després Honori l’associà com a emperador. Gal·la tingué un fill de Constanci, l’emperador Valenti-
nià III. De tots ells n’hem parlat quan exposàrem la biografia de sant Ambròs (tema 30).

L’arrianisme, religió oficial dels visigots. Les vexacions de les princeses cristianes. Leovigild

Els visigots, entretant, van prosseguir la seva política nacional i antirromana sota el regnat d’Eu-
ric (466-486). L’església arriana en els pobles germànics —especialment en el visigot— va rebre un 
recolzament decisiu en concepte d’ésser la representant de la religió nacional. Amb els seus bisbes i 
sacerdots gaudí, de part de l’administració política, d’una situació privilegiada com a Església oficial 
i instrument de la política de l’Estat. Aquesta situació va donar-se especialment a mitjans del segle V 
entre els visigots, els quals van fer prosèlits per a l’arrianisme. Es buscaven diferències palpables en 
relació als catòlics romans, no sols en el dogma, sinó en el culte. Ja que la Bíblia fou traduïda per Úl-
fila, per què se celebrés el culte oficial en idioma got, amb exclusió de les altres llengües (llatí o grec). 
L’arrianisme es denominava «la religió dels gots», mentre el catolicisme era conegut com la religió 
dels romans. Els catòlics eren indistintament anomenats «romani» o «christiani». La divergència de 
confessió es va enrobustir entre ambdós pobles i l’oposició fou particularment violenta a finals del 
segle V i en el segle VI a Hispània. Precisament els merovingis o francs —que ja s’havien convertit al 
catolicisme en temps del rei Clodoveu (a. 466-511; bateig a. 501)— intervingueren diverses vegades 
en defensa dels catòlics romans de la Hispània visigoda. Donaren ocasió de tals intervencions les 
vexacions sofertes per algunes reines catòliques casades amb reis visigots arrians. La filla de Clodo-
veu i germana del sobirà francès Xilderic havia contret matrimoni amb el rei visigot Amalaric, a qui 
li resultava intolerable el fet que la seva muller freqüentés l’església catòlica. En el seu furor va fer 
llençar sobre la reina, quan aquesta es dirigia a l’església, fems i altres immundícies i arribà fins i tot 
a colpejar-la. Clotilde, tal era el nom de la sobirana, va demanar auxili al seu germà, enviant-li com a 
testimoni del tracte cruel de què era objecte un mocador tacat de sang. Xilderic, encès d’ira, va acudir 
l’any 531 amb un exèrcit franc i va vèncer els visigots a Narbona, i s’endugué la seva germana Clotilde. 
El rei Amalaric intentà salvar la seva pròpia vida anant corrent a una església catòlica. Tanmateix, la 
llança d’un franc el va matar. Altres cròniques afirmen que Amalaric va poder marxar per mar fins a 
Barcelona i que un cop allà, fou assassinat pels seus adversaris.

Els reis visigots es van trobar més aïllats després que els vàndals —que també eren de confessió 
arriana— de l’Àfrica proconsular, Numídia i l’actual Marroc, foren envaïts pels bizantins. Però no sols 
arribaren i envaïren l’Àfrica septentrional, sinó també algunes de les ciutats costaneres del litoral me-
diterrani d’Hispània. Quan el rei visigot Leovigild s’adonà que moltes d’aquestes conquestes eren vol-
gudes pels mateixos hispano-romans, que veien en els bizantins els seus correligionaris i, per tant, els 
ajudaven, inicià una persistent persecució als catòlics. Els recels del rei es van fer sentir fins i tot amb 
el seu propi fill i corregent Ermenegild, el qual va ser rebutjat per la seva madrastra Goswinda —se-
gona esposa de Leovigild—, que veia en Ermenegild un terrible adversari i competidor de la corona.

Sant Ermenegild, el màrtir del cristianisme i de la fusió entre els visigots 
i els hispano-romans. Judici sobre Leovigild.

Ermenegild (a. 564-585) es casà amb Ingunda, princesa catòlica, germana de Xildebert, rei dels 
francs. La seva madrastra Goswinda, però, intentà que Ingunda es convertís a l’arrianisme. Tanma-
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teix, la jove esposa d’Ermenegild s’hi oposà, essent això motiu de vexacions i àdhuc de violències: 
Goswinda volia forçar-la a què fos batejada  segons el ritu arrià. La vida familiar es féu insuportable 
i el pare Leovigild envià el seu fill i la jove a la Bètica. Fou precisament a Sevilla on Ingunda, amb 
l’ajut d’un monjo catòlic, Leandre, aconseguí que el seu espòs Ermenegild abracés la religió catò-
lica l’any 579.

La conversió d’Ermenegild motivà una desmesurada reacció per part del seu pare, que va deshe-
retar-lo, malgrat que ell ja era corregent de la part sud d’Hispània. Per evitar que s’acomplís l’ame-
naça de guerra civil i que es trobés fora del regne visigot l’ajut que necessitava, Ermenegild, per la 
seva banda, va intentar fer les paus amb els que abans eren els seus enemics, els bizantins, i envià 
Leandre a Constantinoble per sol·licitar més reforçosen la lluita, declarada ja, contra el seu pare. 

La guerra civil fou, doncs, un fet. Leovigild aconseguí fàcilment sotmetre els rebels i, més enca-
ra, amb un indigne pacte amb els bizantins, aquests li lliuraren Ermenegild fet presoner. Poc des-
prés succeí l’episodi en què Ermenegild es negà a rebre el viàtic de mans d’un bisbe arrià. Tot seguit 
fou ajusticiat acusat de traïció i decapitat a Tarragona. Era la Pasqua de l’any 585. El papa Gregori 
el Gran el considerà màrtir del catolicisme i la seva festa se celebra el 13 d’abril en el calendari 
romà i en el visigòtic. El seu pare, Leovigild, moria poc després. En el seus últims anys (584-585), 
Leovigild havia emprès amb èxit una gran campanya contra el sueus, i aconseguí la liquidació total 
de l’estat que els agrupava a Galícia. També, com a mesura d’unificació interior (de la Hispània), 
autoritzà els matrimonis mixtos entre gots i hispano-romans i promulgà un codi únic per a tots els 
seus sotmesos, que cal dir que no tingué gaire acceptació, però que fou un intent fallit de la desit-
jada fusió entre ambdós pobles. Aquesta s’aconseguí —si més no oficialment— en el regnat del seu 
fill Recared —germà d’Ermenegild. Ens és molt difícil, avui, emetre un judici sobre Ermenegild i 
el seu pare, Leovigild. Recordem d’aquest últim la campanya contra els sueus i el seu codi, tots ells 
intents de la unió entre els dos pobles. També cal afegir que volia que la confessió cristiana (cato-
licisme) s’unís a l’arriana per així fer una totalitat compacta amb l’Estat. I, per aquest motiu, con-
vocà un sínode a Toledo (a. 580). En ell s’arribà a una fórmula de fe ambigua entre el catolicisme 
i l’arrianisme. També en ell els arrians acceptaren que no caldria, d’aquí endavant, batejar de nou 
els catòlics, sinó simplement imposar-los les mans en senyal de reconciliació. Altres indicis del fort 
desig de Leovigild envers la unitat d’Hispània els trobem en la lluita contra els bascos, els quals di-
uen les cròniques que foren sotmesos (581) i com a prova del seu domini sobre aquella regió fundà 
la ciutat de Vitòria. El seu regnat fou el més important de la dinastia dels visigots, però s’equivocà 
al moment d’optar per una sola religió que no era altra que l’arrianisme. També en l’esmentat codi 
únic per a tot Hispània —anomenat Codex Revisus— errà, volent arrasar els costums cristians a 
favor de l’arrianisme. La línia d’actuació, per tant, de Leovigild volia arribar a la unitat hispànica, 
però els mitjans no eren els oportuns per a aconseguir-ho: l’arrianisme no podia, de cap manera, 
portar a la unitat. El cristianisme (o catolicisme) sí: així ho demostra la pròpia història hispana i la 
dels altres pobles d’Occident, com poden ser els francs.

La conversió de Recared

Diríem que Recared encertà. Almenys així és vist pels historiadors un xic apologistes de la unitat 
d’Espanya. Després dels intents fallits del seu pare i davant la mort del seu germà era obvi que Re-
cared provés la única sortida, o sigui, la conversió al catolicisme, amb la consegüent entrada massiva 
dels gots arrians a l’església de més prestigi, la catòlica. La conversió de Recared fou ben singular. 

VERS LA UNITAT RELIGIOSA I POLÍTICA DE LA HISPÀNIA ROMANO-VISIGÒTICA
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Nasqué a Toledo i era fill de Leovigild i de la primera muller d’aquest, Teodòsia (germana de sant 
Leandre i de sant Isidor de Sevilla). Amb el seu germà —Ermenegild—, fou associat pel seu pare al 
tron (a. 573) amb la missió de governar les regions del nord enfront els francs, col·laboració que fou 
més estreta a la mort d’Ermenegild. Combaté contra els francs a la Septimània (a. 586) i recuperà 
Carcassona. A la mort de Leovigild accedí al tron sense que consti si fos per elecció o per accepta-
ció tàcita de la successió hereditària. Els primers actes de govern foren la unificació del regne sota 
una única fe. Molt probablement fou el seu mateix pare Leovigild qui, com a testament, li recomanà 
aquesta conversió. Abans, però, Recared celebrà una controvèrsia pública entre arrians i catòlics l’any 
586, al final de la qual ell es declarà a favor de la confessió catòlica. El seu exemple fou seguit per la 
majoria dels bisbes arrians (com Hugne, bisbe arrià de Barcelona) i gran part del poble visigot. Així 
fou proclamat solemnement en el concili III de Toledo (a. 589).

Recared hagué de reprimir dues revoltes arrianes a la Septimània i a la Lusitània (a. 588) i ofegar 
una conspiració de palau instigada per la seva madrastra Godwinta (a. 589). 

Recared promulgà algunes lleis —recollides en el Liber iudiciorum, encara que la seva aportació a 
aquesta obra no fou massa rellevant segons afirmen alguns historiadors moderns. El que és cert és que 
Recared fomentà la romanització o bizantinització de l’Estat. Estava casat amb la princesa visigoda 
anomenada Bada. El succeí el seu fill natural Liuva (a. 601).

Precisament l’any en què escrivíem aquestes reflexions (1989, ja fa vint-i-set anys) se celebrava el 
XIV centenari del concili III de Toledo. Amb motiu d’aquesta efemèride es va convocar un congrés 
internacional, del qual s’han editat les actes. Algunes de les ponències expliquen la importància de 
la conversió de Recared. Malgrat tot, cal afirmar —com ho fem en la nostra ponència presentada a 
l’esmentat congrés del 1989— que aquella unitat fou en gran part superficial en aquells moments. 
Caldrien moltes generacions —sempre a contracor d’alguns, cal reconèixer-ho— per a unir tots els 
pobles d’Hispània. S’ha d’observar, però, que en aquesta unió el factor fonamental i decisiu el va tenir 
l’Església, amb una pacient tasca de comunió i que no es desitjà (especialment en els segles de l’Edat 
Mitjana) la uniformitat dels pobles que van néixer en la reconquesta, sinó l’entesa —moltes vegades 
difícil— de tots ells, amb un gran respecte a llurs peculiaritats. La nostra història no és rectilínia: hi 
ha molts daltabaixos i això, també, ens fa dir que hi ha moltes riqueses culturals... Tots aquests factors 
cal estudiar-los i donar-los el corresponent paper dins la plural història nostra.
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39
Els francs, el poble que va encertar millor la fusió de 
les dues cultures: la romano-cristiana i la germànica

• Origen dels francs
• El francs abans de la conversió de Clodoveu
• Les característiques de la fusió franca: el cèltic, el romà i el germà-franc
• Un cop batejat, Clodoveu ja no era invasor, sinó el sobirà de la Gàl·lia
• La causa de la fusió entre francs i romans i causa de les victòries?
• Exultació davant la conversió. El suport dels reis francs als bisbes
• Els concilis. Sant Cesari d’Arle
• Els concilis nacionals
• Les decisions conciliars, instrument de civilització
• Els defectes de la nova Església franca
• Reflexions sobre les causes de la desfeta dels arrians
• Causa de la derrota arriana
• Inferioritat científica dels arrians

Origen dels francs

El primer cop que apareix el nom dels «francs» és l’any 258. Era un poble germànic constituït per 
l’agrupació de diverses poblacions del Rin inferior: «camavis», «brúcters», «ampsivaris», «cats», «si-
camtris»... L’afebliment de les defenses romanes del «limes» germànic, permeté que els francs traves-
sessin el Rin en diverses ocasions (a. 254, 258, 276) i devastessin la Gàl·lia. L’emperador Julià l’Apòs-
tata signà la pau amb ells (a. 358) i els concedí terres. El primer rei conegut dels francs és Clodió, del 
qual descendeix la dinastia dels merovingis. El rei Xilderic, descendent de Clodió, es federà amb els 
romans i lluitarà —com a subordinat del general Egidi— contra els ostrogots i els saxons, ocupant 
la conca parisenca. El seu fill Clodoveu (a. 481-511) fou el primer rei que aconseguí una certa unitat 
entre les diferents tribus franques. Vençudes les tropes romanes de la Gàl·lia i mort Siagri —fill i suc-
cessor d’Egidi (a. 486)—, Clodoveu fundà el regne franc. D’ell en parlarem tot seguit i extensament. 

Els francs abans de la conversió de Clodoveu

En rebre Clodoveu la dignitat reial, el bisbe Remigi de Reims —metropolità de la província Bèl-
gica Secunda— li va dirigir una salutació plena de simpatia, exhortant-lo a governar amb justícia i a 
respectar l’Església. Certament Remigi sabia adaptar-se a les circumstàncies. Va veure que a la curta o 
a la llarga el govern del seu país cauria en mans dels francs i fou prou discret i clarivident per a actuar 
d’acord amb la situació del moment. No és, doncs, gens estrany que Remigi no donés cap importància 
a l’altre home fort de la seva regió. Ens referim al general romà Siagri, fill d’Egidi. L’autoritat de Siagri 
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no tenia altre suport que la seva força militar i els seus drets no eren millors que els de Clodoveu. A 
més, Siagri no era ja el titular d’una dignitat (o poder) romà, ja que, des del 476, no existia emperador 
per a proveir els càrrecs públics a l’Imperi Romà Occidental. La potestat de Siagri era sols un poder 
de fet i l’exercia en aquelles ciutats romanitzades que per la seva pròpia voluntat es confiaven a la seva 
protecció i al seu domini.

Clodoveu ambicionava substituir Siagri i ho havia aconseguit en part, però volia crear un poder 
fort que romangués sempre a les seves mans. Decisiva fou, doncs, la batalla de Soissons, base principal 
del poder de Siagri, en la qual el jove rei franc va resultar —com hem explicat— vencedor. Després 
d’aquesta victòria no va tenir cap dificultat per a dominar tot el país situat a les vores del nord del 
Loira. Cal, però, advertir que els bisbes de la regió hi jugaren un paper decisiu: aquests, seguint, 
l’exemple de Remigi, van rebre amistosament el rei victoriós dels francs, possiblement també moguts 
perquè no es vessés més sang. Malgrat els inconvenients produïts per deixar entrar un poble vence-
dor, de gent molt més inculta que els nadius, aquests —els ciutadans romans— podrien considerar-se 
afortunats si comparàvem la sort —o mala sort— dels seus compatriotes d’altres províncies envaïdes 
pels cabdills germànics —no francs— veïns seus. Els esmentats ciutadans romans podien conservar 
—com a norma general— l’entera propietat de les seves terres, sense veure’s obligats a compartir llurs 
finques amb els invasors, com era el cas en els regnes dels visigots, dels burgundis i dels vàndals. La 
població romana no rebé dels francs un tracte inferior. Des del punt de vista civil els nadius romans 
foren considerats com a súbdits del rei franc, en igualtat de drets amb els francs. L’única diferència 
que subsistia entre uns i altres era el caràcter religiós. En aquestes circumstàncies —tan favorables— 
aviat es donaren matrimonis mixtos entre individus d’ambdues races, de manera que, al cap de dues 
generacions, s’havia aconseguit en gran part la fusió i es van esvair les diferències d’origen.

Els trets característics de la fusió franca: el cèltic, el romà i el germànico-franc

El llatí en aquest segle VI havia absorbit la primitiva llengua cèltica, parlada anteriorment a la ro-
manització de la zona, o sigui, abans de les campanyes de Cèsar. Malgrat tot, es conservaven moltes 
paraules, girs i, el que és més important, no pocs costums i cultura cèltics. El romanç franc és el fruit de 
la fusió entre l’element llatí, franc i àdhuc cèltic i de la posterior degeneració del llatí. Cal constatar que 
en alguns aspectes la cultura germànica —recordem que els francs són germànics en el seu origen— 
s’imposà a la cultura romana. Així, per exemple, quant a la constitució política i a la vida de l’Estat, els 
trets fonamentals eren germànics; però quant a l’educació, la vida eclesiàstica i popular es va seguir, 
més aviat, el caràcter predominantment que era romà. I és curiós constatar també que en la mentalitat 
nacional —el que avui en diríem la identitat de nació— sobresortí la tercera força, la més primitiva, 
o sigui, uns clars trets cèltics. Igual fenomen succeí a Hispània i a la península italiana. El celtisme es 
palesa encara avui dia en el temperament francès: la rapidesa de reacció, les decisions sobtades, el gust 
per les novetats, l’entusiasme enardit, la intrepidesa, la falta de paciència i de perseverança, l’eloqüèn-
cia, la gràcia en el moviment i la facilitat de pensament i d’expressió; són tots ells els trets que els celtes 
posseïen i que han estat heretats pels francesos. Els escriptors antics romans —Cèsar, Dió Cassi, Di-
odor i Ammià Marcel·lí...— en donen testimoni. El mateix emperador Julià l’Apòstata, que fou abans 
governador de les Gàl·lies, descriu la vida de Paris en una de les seves cartes dirigides als d’Atenes, on 
observem curiosament, com un retrat en petita escala, la vida que fa pensar en l’actual Paris. El mateix 
Sulpici Sever —biògraf de sant Martí de Tours— constitueix ja un exemple característic de la facilitat 
de paraula i de l’habilitat narrativa tan característica entre els moderns literats francesos.
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Un cop batejat, Clodoveu ja no era l’invasor, sinó el sobirà de la Gàl·lia

Malgrat tot l’anteriorment exposat que ajudà la fusió entre els francs i els romans al segle VI, òb-
viament aquesta no s’hagués produït si l’Església no hagués actuat com a agent catalític.

Igual que en els altres països dominats pels pobles germànics, a França l’actitud del monarca fou 
decisiva. Clodoveu s’havia casat amb una princesa catòlica de la casa reial burgúndia. Era Clotilde 
(474-545), filla de Khilperic I (o Xilderic), un dels quatre reis burgundis. Xilderic tenia la residència 
a Lió, on la seva muller, la piadosa Caratena, va fer construir un temple dedicat a sant Miquel. Mort 
el seu pare, Clotilde fou educada a Ginebra.

Coneixedor Clodoveu de l’espiritualitat de la família de la seva muller, no es va oposar que també 
entrés a la seva llar aquell viu tarannà religiós de la casa reial dels burgundis. La conversió del seu 
marit fou una de les idees fixes de Clotilde un cop casada amb ell, però tingué moltes dificultats, tot i 
que el bisbe Remigi de Reims la va ajudar i l’animava constantment. Diuen que Clodoveu no canvià 
de religió fins que es va produir un esdeveniment semblant al que va fer convertir —segons la tradi-
ció— Constantí al cristianisme.

Les victòries bèl·liques dels francs a la Gàl·lia els havien convertit en veïns dels «alamans» —poble 
també germànic. La zona que aquests dominaven era la compresa entre el curs superior del Rin i el 
curs superior del Danubi —regió colonitzada, en altre temps, pels romans. Avançant des d’aquesta 
regió els alamans conqueriren l’Alsàcia i prosseguiren envaint els Vosges, justament a la regió d’Eifel 
i del Mosel·la.

En aquestes conquestes es determinaria qui seria el senyor definitiu de la Gàl·lia. En un principi els 
alamans van treure avantatge en derrotar parcialment els fracs a la vall del Rin l’any 496. Però Clodo-
veu implorà l’ajut del Déu de la seva esposa: «Jesucrist —li digué—, de qui Clotilde diu que ets el fill 
de Déu vivent, vine a ajudar-me. Si em proporciones la victòria sobre l’enemic creuré en Tu i em faré 
batejar». Tot seguit, diu la crònica, la sort es posà de part de Clodoveu i el rei dels alamans va caure 
mort. El monarca franc complí el seu vot, fent-se batejar a Reims pel bisbe —el seu amic— Remigi, 
el dia de Nadal de l’any 499, o segons alguns historiadors, l’any 501.

Correspon a la reina Clotilde el mèrit —si no exclusiu, si el principal— del baptisme del seu es-
pòs. Cal dir que abans del seu bateig Clodoveu s’havia mostrat favorable —com també el seu pare 
Xilderic— als catòlics i el bisbe Remigi l’havia felicitat en triar com a esposa —santa Clotilde— una 
catòlica, no obstant ésser arriana la seva pròpia germana (Lantequilda) i trobar-se una altra germana 
seva (Audofleda) casada amb Teodoric, monarca arrià dels ostrogots.

És probable que Clodoveu s’obligués davant la seva promesa a batejar en l’Església catòlica els fills 
que aquesta li donés. En tot cas, fou una gran concessió per part seva la de fer batejar en el catolicis-
me el seu propi fill major. I malgrat la prematura mort d’aquest —mort que la superstició bé podia 
atribuir a haver rebut el baptisme— insistí en la seva conducta en batejar també en l’Església catòlica 
el seu segon fill. És probable que Clodoveu s’adonés de la gran importància que la religió catòlica 
tenia des del punt de vista polític i que ell va poder apreciar observant el prestigi social de l’episcopat 
catòlic, al qual va oferir la seva aliança des del principi. Sabia molt bé que la religió compliria un paper 
preponderant en la ja inevitable guerra contra els visigots arrians —a qui els francs disputaven el do-
mini de la Gàl·lia meridional— donat que els visigots eren hostils als catòlics que constituïen la tota-
litat de la població romanitzada d’aquelles províncies. Malgrat tot, seria inexacte atribuir la conversió 
de Clodoveu únicament a motius interessats. El monarca va arribar a convèncer-se de la veracitat de 
la religió cristiana i de la fe catòlica que la seva pietosa muller no deixà mai de predicar-li.

ELS FRANCS, EL POBLE QUE VA ENCERTAR MILLOR LA FUSIÓ DE LES DUES CULTURES
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El baptisme de Clodoveu va tenir una transcendència molt gran. En primer lloc, resultà decisiu per 
a l’adopció del catolicisme del seu poble franc. El sobirà es féu batejar solemnement i amb ell reberen 
ja el baptisme tres mil francs: els seus propis amics, el seu seguici i les seves germanes. També els con-
temporanis van saber apreciar la transcendència d’aquest acte. Els bisbes catòlics saludaren Clodoveu 
amb termes molt expressius, especialment Avit, bisbe de Viena (del que després serà denominat del 
Delfinat), on residia la cort burgúndia. Aquest bisbe no podia menys que felicitar-se en veure que la 
conversió de Clodoveu facilitaria molt el canvi dels seus sobirans.

La població gal·la catòlica fou la que millor va reaccionar. A Clodoveu ja el consideraren des 
d’aquest moment com al seu monarca, no pas com al seu invasor, i davant una alternativa entre ell i 
els altres monarques arrians, visigots o burgundis, optaran, sense pensar-ho, a favor del rei catòlic. El 
mateix Clodoveu afirma: «No puc consentir per més temps que aquests arrians continuïn dominant 
una part de les Gàl·lies. Marxem, doncs, contra ells amb l’ajut de Déu i, un cop vencedors, nosaltres 
establirem la nostra dominació sobre el país» (Vegi’s Gregori de Tours, Història Francorum, Llibre 
II, 37).

La victòria de Vouillé, l’any 507, privà que els visigots dominessin el sud de la Gàl·lia. Clodoveu va 
demanar —per complaure els seus súbdits catòlics gals— el títol de «cònsol honorari», dignitat que 
l’emperador d’Orient Anastasi li atorgà. I així també la més alta dignitat civil de la terra, li reconeixia 
el dret de governar la Gàl·lia. Cal remarcar l’interès dels nous monarques pels títols romans, clar in-
dici de la romanitat que es volia assumir.

Gràcies a la unitat de la fe i a l’assolida fusió dels elements germànics i galdo-romans, el regne 
franc es convertí en el més homogeni de tots els estats apareguts sobre el territori de l’antic imperi 
d’Occident. El seu vigor es va manifestar en les ràpides conquestes realitzades, especialment en els 
països que limitaven les seves fronteres, en la part oriental. El regne de Turíngia fou conquerit l’any 
531; el mateix succeïa l’any 532 amb Burgúndia, i, l’any 555, Baviera va passar a dependre dels francs.

L’adhesió a la fe catòlica, causa de la fusió dels francs amb els romans i causa de les victòries?

Els ràpids progressos dels francs eren deguts, segons l’opinió de molts historiadors, principalment, 
a la seva adhesió a la fe ortodoxa: apreciaven en el catolicisme, més que en cap altra força, la causa 
de la seva sobirania. Consta, per les cròniques, que estaven orgullosos de la seva nova condició de 
cristians catòlics i de posseir una especial protecció de Crist. Déu els havia concedit la situació privi-
legiada, semblant a la que tenia en altres temps Roma. Però en contra d’aquesta situació, i exaltant 
la seva pròpia, els francs no tenien les mans maculades per la sang dels màrtirs. Ells, en canvi, havien 
dipositat en reliquiaris d’or i de pedres precioses els cossos dels sants martiritzats pels antics romans. 
Mai no s’havia vist una exaltació tan religiosa i patriòtica de tot un poble dominador i jove. Així, veiem 
com en la llei sàlica promulgada el mateix segle VI, se celebra la fe catòlica dels francs, per qui Crist 
és el Rei dels exèrcits: «Visca Crist —així diu el text— que estima els francs. Ell guardi el seu regne, 
ompli els seus governats de la llum de la seva gràcia. Protegeixi Crist l’exèrcit dels francs! Conservi els 
fonaments de la seva fe! Els concedeixi alegria i temps pròspers! Ell que és el Rei dels reis, Jesucrist».

Aquestes línies ens sonen ben diferentment de les paraules que pronunciaren els autors eclesiàstics 
del final de l’Imperi Romà Occidental. Hi ha una distància abismal entre aquesta concepció i la de 
sant Agustí, per exemple. El bisbe d’Hipona, enmig de les calamitats de la invasió dels bàrbars, dona-
va una profunda concepció del que és la fe cristiana i del valor de la vida per a l’home. Ara els francs 
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donen un concepte del poder terrenal associat a una idea religiosa. És veritat, però, que la mentalitat 
de qui cantava aquelles lloances i pregàries, que hem transcrit, és molt primària; diríem que estan en 
un primer estadi de la fe i de la funció que té l’Església en el món terrenal. Pels francs, la força està 
lligada a la fe i aquesta a la força com a do diví d’agraïment. En aquella civilització —molt primària— 
la força i la victòria terrenals provenen de la simple acceptació del cristianisme. Els catòlics han deixat 
d’ésser menyspreats, humiliats i injuriats, per passar a ésser els dominadors i governants. La seva ale-
gria per haver aconseguit el poder temporal gràcies al favor diví, féu brollar aquell goig per la fe que 
dominarà durant tota l’Edat Mitjana. No es tracta d’una mentalitat envellida, plena de prudència i 
atenta a les vicissituds d’una època decadent, sinó de l’ànim d’un poble jove i orgullós de la seva força. 
No és pas un poble aclaparat per la cultura que li pesa i per l’erudició que lliga la seva iniciativa. Tot és 
nou! Sorprèn aquest canvi tan radical. Ens trobem, doncs, a les portes d’una nova època, en el llindar 
de la civilització medieval. Anem vers el naixement d’Europa, que es féu realitat la nit de Nadal del 
800, amb la coronació de Carlemany a Sant Pere del Vaticà.

Exultació per la conversió. Suport dels reis francs als bisbes

Entre els francs, el cristianisme deixava, no obstant això, molt a desitjar, àdhuc en l’aspecte me-
rament extern. Encara eren molts els qui no havien rebut el baptisme. Durant un segle després de 
la conversió de Clodoveu, les tribus del nord del Rin formaven una ètnia molt compacte en la qual 
difícilment podia entrar el cristianisme. Moltes d’elles eren paganes. Però aquest sector era poc actiu 
durant el segle VI. Fou un gran missioner, sant Bonifaci, qui els va evangelitzar en l’època de Pipí 
el Breu, al segle VIII. Tanmateix, el cristianisme ja a finals del VI, en l’ampli sector de la Gàl·lia, 
aprofundeix i s’arrela de tal manera que no hi trobem pràcticament cap reacció pagana de masses, 
diferentment al que succeeix en molts altres pobles germànics.

Els reis francs eren, doncs, cristians; i cristianes eren també les classes dominants, especialment les 
establertes a la Gàl·lia romana i que tant van contribuir a formar la nova nació francesa. És, però, in-
dubtable que la seva conversió encara no tenia l’aprofundiment desitjable. Caldria que transcorregués 
algun temps fins que l’esperit realment cristià amarés l’ànim dels francs convertits. D’altra banda, la 
progressiva decadència de l’educació i de la cultura, el triomf de la violència i de les consegüents bru-
talitats, feien dificílissim el desenvolupament d’una formació espiritual eficaç que arribés a les ànimes 
i als cors d’aquella gent.

Com en altre temps, quan Constantí es va convertir, l’alegria va començar a envair tots els esta-
ment catòlics del regne franc. L’Església acceptà joiosa la protecció dels reis en comprovar el respecte 
que aquests professaven als sants i el zel en la lluita contra els heretges. Es van acabar les restriccions 
imposades a l’activitat dels bisbes catòlics, els quals aprofitaven la seva llibertat per a consolidar i 
ampliar l’organització eclesiàstica i curar amb major esforç de les necessitats espirituals dels seus 
feligresos.

L’estat afavoria el ministeri dels prelats —que provenien quasi tots de l’aristocràcia romana—, tant 
en l’àmbit religiós com en el cultural, ja que hom percebia que aquell estament representava la força 
capaç de crear una nova i superior civilització. Car els bisbes emparaven la justícia, practicaven la be-
neficència i eren els únics —ells i els seus col·laboradors— que dispensaven alguna instrucció al poble.

La importància del suport que els reis donaren magnànimament al poder episcopal es palesa en el 
fet, per exemple, que al bisbe, que estava sotmès al dret romà, se li assignés nou vegades el ‘pretium 
sanguinis’ d’un home lliure, mentre que al funcionari reial sols li corresponia el triple d’aquest preu.
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Els concilis. Sant Cesari d’Arle

El que més va influir en el poder espiritual —i àdhuc temporal— dels bisbes en el regne catòlic dels 
francs va ser l’actuació conjunta dels prelats a l’interior de l’antiga organització jeràrquica metropoli-
tana. Els cent vint-i-cinc bisbes —nombre que podem comprovar a finals del segle VI—, distribuïts en 
onze províncies metropolitanes, constituïren un poder fàctic contra el qual l’Església arriana resultà 
impotent.

El poder dels bisbes cristians (catòlics) es va palesar en els nombrosos sínodes celebrats. Aquests 
concilis (o sínodes) no eren exclusivament provincials. Sabem ben poc dels concilis provincials d’aque-
lla època, tot i que devien ser freqüents, ja que tornà a entrar en vigor un cànon del concili de Nicea 
que en prescrivia la celebració dos cops cada any. Així ho confirma el sínode de Tours, cànon 1, de 
l’any 567. Aquesta obligació va repetir-se freqüentment en tot el segle VII. Tanmateix aquesta classe 
de concilis passaren a segon terme si els comparem amb els concili nacionals. Els seus cànons ens 
han arribat a nosaltres gràcies a múltiples transcripcions dels mateixos. Podem comptabilitzar trenta 
concilis nacionals dels francs que van del 511 al 614.

El primer exemple d’aquests concilis nacionals el va donar sant Cesari d’Arles convocant el sínode 
d’Agde l’any 506 quan el rei visigot Alaric II encara regnava al sud de la Gàl·lia. Després de conqueri-
da pels francs la ciutat d’Arles, l’any 536 se celebrà un altre concili aquest fou seguit de més a la vora 
pels bisbes del regne franc. Cesari, nomenat vicari papal de la Gàl·lia pel papa Simac, exercí amb el 
seu prestigi una vasta influència singularment com a predicador. Durant els seus quaranta anys d’epis-
copat predicà, almenys, un cop cada dia. S’ha descobert la seva paternitat de molts sermons que ante-
riorment eren atribuïts a sant Agustí. Cesari tingué iniciatives felices quant a les visites a les esglésies, 
a la creació de noves parròquies rurals i a la formació sacerdotal en recintes (avui diríem seminaris) 
que estaven directament sotmesos als bisbes. A ell correspon el mèrit d’haver concebut les primeres 
escoles eclesiàstiques, en obtenir del concili de Vaison, l’any 529, la decisió de que els sacerdots, àdhuc 
els de les zones rurals, havien d’acollir a casa seva —seguint el costum ja generalitzat a Itàlia— joves 
lectors per a intuir-los i, si aquest era llur desig, preparar-los per als sacerdoci.

Fou Cesari, també, l’autor de diverses regles per als monjos i monges, així com —molt probable-
ment— de la cèlebre recopilació de cànons de l’Església antiga, anomenada Statuta Ecclesiae Anti-
qua. Els bisbes francs, en el moment àlgid de la postconversió de Clodoveu, el van imitar i les seves 
iniciatives a favor de l’Església franca van tenir un gran prestigi.

Els concilis nacionals

El primer concili nacional del regne franc es va reunir l’any 511. Clodoveu era encara rei, ja que va 
morir l’any 512. El sínode es va dirigir al rei amb aquestes paraules: «Ja que heu manat, mogut pel zel 
que la fe catòlica us inspira, que els bisbes ens reunim per examinar els assumptes urgents d’acords 
amb els vostres desigs i acomodant-nos a les disposicions per Vós establertes, us trametem les deci-
sions que hem pres» (Vegeu: M. G. H., Concilia aevi Merovingici, 2). Generalment aquests concilis 
nacionals eren convocats pel rei i en quasi tots els seus protocols consta així. Era freqüent que els 
laics també hi participessin; no obstant això, mai no figuraven com a membres amb plenitud de drets 
i vanament buscarem llurs noms entre les signatures que ratifiquen els acords. El mateix rei no prenia 
part en les deliberacions conciliars durant els segle VI. Caldrà esperar el segle VII perquè això succe-
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eixi. Certament que en les assemblees del regne figuren, en canvi, els bisbes, a títol de representants 
de l’alt clergat, al costat de la noblesa, però en els concilis els nobles laics no apareixien en paritat amb 
els membres de l’episcopat, si més no en aquests 30 primers concilis dels francs.

Les reunions conciliars eren sempre presidides per un bisbe metropolita. Un cop reunit el concili, 
es deliberava primerament sobre les qüestions eclesiàstiques, inspirant-se sempre en les normes tra-
dicionals de l’Església, ja sigui confirmant la seva vigència o bé modificant-les per a adaptar-les a les 
circumstàncies de l’època. Observem també que els concilis es preocupaven fins als mínims detalls de 
la vida religiosa i moral del poble. S’hi parla, per exemple, de la pau que cal conservar o aconseguir. A 
més, els bisbes es reunien amb freqüència per a ser els àrbitres pacífics de picabaralles i per a resoldre 
difícils casos disciplinaris. Un tema molt important que tractaven els concilis és el referent a la vida i 
costums del poble. En els contenciosos que no podien ser solucionats en l’àmbit diocesà ni en la pro-
víncia metropolitana també hi intervenia el concili nacional: tal és el cas de l’expulsió d’algun bisbe de 
la diòcesi o de greus injustícies entre diòcesis o bisbes.

El rei, algun cop, sotmetia a les deliberacions dels concilis nacionals importants afers de l’Estat. Els 
bisbes pretenien que les seves deliberacions tinguessin força de llei sense cap nou formalisme, però 
acceptaven sense dificultat que l’autoritat del monarca intervingués per a donar compliment a llurs 
acords i, alguna vegada, per a legislar inspirant-se en els acords conciliars. En canvi, els reis francs no 
exigien, com ho feien els emperadors romans després de Constantí, que els acords dels concilis fossin 
sotmesos a la ratificació reial abans d’entrar en vigor, així com tampoc el que la seva execució fos enco-
manada a l’administració civil. En això l’Església franca es distingia, no solament de l’Església catòlica 
dels últims temps de l’Imperi, sinó també de l’Església visigòtica. Les decisions dels concilis nacionals 
hispanovisigòtics —àdhuc les estrictament eclesiàstiques— necessitaven la conformitat del monarca 
per a entrar en vigor, amenaçant amb càstigs temporals qui infringia les decisions dels concilis.

A la monumental obra d’Hefele-Leclerq (Histoire des concils) sobre els concilis trobem l’elenc dels 
temes tractats en els concilis francs i en ells observem que la majoria dels cànons són sobre l’examen 
de la moralitat dels clergues i de la manera com els sacerdots i bisbes complien els deures del seu 
càrrec; sobre l’estat dels monestirs; delimitacions de competències eclesiàstiques; sobre els abusos 
produïts a les esglésies; sobre el dret d’asil; sobre la condició de servents; sobre l’alimentació dels 
pobres; sobre les relacions amb els heretges, jueus i excomunicats... Pel que es refereix als seglars, és 
una tendència constant dels concilis la de restablir les antigues prescripcions canòniques concernents 
al matrimoni, a la penitència i a l’obligació d’anar a l’església en els dies de precepte.

Les decisions concilars, instrument de civilització

Cal assenyalar la importància i l’eficaç acció civilitzadora de les decisions conciliars, sobretot si es 
tenen presents les circumstàncies de l’època (el mateix hem de dir dels concilis visigots). L’estament 
episcopal era, en aquella època a Franca, el més instruït del país; representava l’única autoritat moral 
vertaderament prestigiosa i eren els bisbes, en gran part, els representants de la cultura. 

Després de la caiguda de l’Imperi Romà Occidental i la formació de diverses nacions noves, el 
destí de la civilització occidental es trobava sota greus amenaces. Era indubtable que un nou focus de 
cultura estava formant-se a Occident; però no era menys cert que el principal element civilitzador el 
constituïa l’Església catòlica, els pastors de la qual pertanyien a la població romanitzada, o sigui, a la 
classe il·lustrada. Era impossible edificar una nova civilització prenent com a punt de partida exclusi-
vament l’aristocràcia dels francs. Per això interessava molt que els representants de la cultura cristiana 
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es reuníssim amb freqüència per a estimular-se mútuament en ordre a l’observança de les antigues 
regles religioses i morals. Els concilis, doncs, diríem que acompliren, en aquella època, la funció d’uns 
parlaments i que assolien seriosament un alt nivell civilitzador.

Els defectes de la nova Església franca

Malgrat tot el que s’ha dit anteriorment, en aquells concilis nacionals podem reconèixer ja els de-
fectes característics de l’Església franca que es manifestaran clarament durant tot el segle VII. Els 
concilis tenien caràcter nacional i l’Església del regne franc era també una Església nacional, cada 
vegada més sotmesa al poder del monarca.

Així observem, per exemple, que malgrat que la provisió de seus episcopals havia de fer-se mit-
jançant l’elecció canònica (clergat i fidels), la participació del rei cada cop tenia més importància, de 
manera que amb el temps el sobirà seria pràcticament qui conferia el càrrec. I el monarca passà de ser 
el protector de l’Església a senyor d’ella, i la seva influència era moltes vegades nefasta, si era usada 
arbitràriament. Els sobirans despòtics cometien actes de violència en les persones dels ministres de 
l’Església. En aquella època era greu caure en la pretensió que, tant els bisbes com tot l’altre clergat, 
calia que se sotmetessin a la jurisdicció temporal exercida pels tribunals regis i comtals, ja sigui en ma-
tèria criminal o civil. I encara que els bisbes es negaren a acceptar tal exigència, l’únic que aconseguiren 
fou que els concilis nacionals quedessin autoritzats per a emetre un informe previ sobre aquells afers.

En una societat tan poc desenvolupada com era la franca —i en general la de l’Alta Edat Mitja-
na— s’atemptava pràcticament contra la llibertat de l’Església si els bisbes i els clergues eren jutjats, 
empresonats o torturats en un procediment idèntic als seglars. Era l’Església qui dictava, pràctica-
ment, les normes morals, per això no era oportú que ella —en els seus jerarques— se sotmetés, en tot, 
a la jurisdicció seglar. Avui dia ens és difícil comprendre aquest raonament, però cal posar-nos en la 
mentalitat i en la realitat d’aquella època per a entendre els titànics esforços de l’Església encaminats 
a aconseguir l’exempció dels tribunals laics i la immunitat de les seves esglésies.

Les donacions i fundacions dels reis i dels nobles a favor de l’Església, anaven, a poc a poc, enri-
quint-la. Ella es convertia en senyora de moltes propietats territorials amb esclaus i servents inclosos. 
Aquests béns gaudien d’immunitat: eren exempts del pagament d’impostos i no estaven sotmesos a 
la jurisdicció dels comtes. Al voltant de l’Església hi havia un conjunt de persones que directament o 
indirecta depenien d’ella: exesclaus que havien obtingut la manumissió gràcies a l’Església, pagesos 
que estaven en règim d’arrendament en terres de la mateixa Església, etc. La implantació del delme 
sobre les collites —institució inspirada en l’Antic Testament— constituïa també un mecanisme sum-
mament poderós. Tot això feia que els bisbats —en menor escala els monestirs— es convertissin en 
focus d’autoritat, poder i riquesa. A conseqüència d’això, els monarques començaren a recelar dels 
jerarques de l’Església. El rei Xilderic, per exemple, deia: «El tresor del nostre estat s’ha empobrit i la 
nostra riquesa s’ha transferit a l’Església» (Gregori de Tours, Historia Francorum, VI, 46).

A fi de poder disposar, almenys, indirectament dels béns de l’Església, els monarques francs cada 
vegada més anaven intervenint, de sota mà, en la designació dels bisbes, col·locant al cap de les seus 
episcopals personatges partidaris seus i joguines dels capricis de la corona.

Una altra conseqüència de tot el que portem dit és que l’Església franca anava perdent autonomia 
cada vegada més, depenent dels reis, i àdhuc la unió amb Roma —tan important com es veu en el fet 
que el bisbe d’Arles era nomenat vicari del papa— es va anar afeblint. Malgrat tot, cal dir que a finals 
del segle VI el balanç de l’Església franca és més positiu que negatiu. Ningú no pot negar que els bis-
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bes d’aquell segle van comprendre la importància de la missió que els corresponia: la primera llavor 
d’Europa, que germinaria al segle VIII, la van conrear aquests bisbes amb el seu zel a través de llurs im-
portants concilis nacionals francs. Així també succeir a Hispània gràcies als celebres concilis visigòtics.

Reflexions sobre les causes de la desfeta dels arrians

Com un annex al present capítol de la conversió dels francs, és convenient que aporten unes 
reflexions sobre la situació dels arrians en el moment de la victòria dels catòlics sobre ells. Cal pre-
guntar-nos: és cert que els arrians eren molt violents i, per tant, era impossible una solució pacífica 
a l’heretgia?

Un dels capítols més plumbis de la història de l’Església és el que exposa les inacabables lluites entre 
catòlics i arrians i semiarrians. Foren, certament, autèntiques guerres de religió, amb molta violència. 
Així, per exemple, a Egipte i en vida d’Arri, la discussió teològica havia desembocat en actes de vergo-
nyosa violència. Alexandria, especialment, havia estat escenari de salvatges batalles entre els partidaris 
d’Arri i els cristians ortodoxos. Tanmateix, el rei vàndal Huneric (477-484) ha quedat en la història 
com a un perseguidor cruel dels catòlics. La seva persecució fou descrita de manera impressionant per 
seu contemporani Víctor, bisbe. Màrtirs i confessors brillaren per la seva indomable heroïcitat. Entre 
les bisbes que foren deportats al desert o a Còrsega o Sardenya destaquen Virgili de Tapsos i Fulgenci 
de Ruspe, un dels teòlegs més important de principis del segle VI. No és gens estrany que els catòlics 
així perseguits acollissin amb els braços oberts el general bizantí Belisari, amb el qual, amb l’ajut dels 
nadius romans, fou destruït el regne dels vàndals a Cartago. El mateix fenomen succeí a Itàlia amb els 
ostrogots. Es pagava molt cara la no conversió al catolicisme. Però, en canvi, la situació era molt dife-
rent quan els invasors es passaven de l’arrianisme al catolicisme: els burgundis, els visigots, els sueus i 
els longobards, encertaren —encara que tard— convertir-se, fusionant-se amb els nadius romans.

No fou gens fàcil la victòria catòlica sobre els arrians. A quasi totes les ciutats important hi havia 
església goda —o sigui, arriana— junt amb les esglésies catòliques i bisbes arrians a més dels catò-
lics. Els centres de l’arrianisme eren, com és de suposar, aquelles ciutats en què residien els sobirans 
arrians, per exemple, Ravenna, on existien en temps de Teodoric sis grans temples arrians, alguns 
dels quals encara avui es poder visitar; també Cartago, tenia un patriarca arria que era el personatge 
més important de l’església dels vàndals i a qui tots els altres bisbes li donaven acatament. Barcelo-
na —que va tenir també bisbes concrets arrians—, també tindria algun temple important —potser la 
mateixa catedral o el temple de sant Just i Sant Pastor—, ja que fou residència d’Ataülf; Viena (del 
Delfinat), que tenia una catedral arriana en la primera època dels burgundis; també a Roma hi havia 
dues esglésies arrianes: Santa Àgata de Quirinal i una altra a l’Esquilí. Aquestes últimes es destinaven 
al culte arrià a què acudien sols les guarnicions de soldats gots. Era freqüent la lluita entre els catòlics 
i arrians per a possessionar-se dels edificis sagrats. Coneixem també casos de clergues d’una i altra 
banda que tractaven de penetrar a les famílies amb fins de proselitisme. Existien també matrimonis 
mixtos que eren objecte de disputes entre el clergat d’ambdues esglésies.

La següent narració, extreta de l’obra de Gregori de Tours Gloria martyrum, ens mostra de manera 
eloqüent la repercussió que el conflicte religiós va tenir a l’interior de les famílies. Un arrià —afirma 
Sant Gregori de Tours— s’havia casat amb una dona catòlica i cada un dels contraents conservava les 
seves creences. L’esposa desitjava invitar a menjar un sacerdot catòlic. El marit li va donar la conformi-
tat, però convidà, per la seva part, un sacerdot arrià, que va fer seure a la seva dreta, i col·locà el sacer-
dot catòlic a la seva esquerra, al costat de la muller. A una indicació del marit, el sacerdot arrià va anar 
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beneint cadascun dels plats de l’àpat, fent el senyal de la creu. En fer això per quarta vegada —cosa que 
demostra que era un gran banquet— i en posar-se a menjar tot seguit de la benedicció, va morir allà 
mateix, ja que el plat era massa calent. Tots van creure que el fatal accident era un signe de la sentència 
divina en contra dels arrians. Tots continuaren —especialment el sacerdot catòlic— menjant amb gran 
satisfacció. L’espòs arrià es va convertir (Vegi’s Gregori de Tours, Gloria martyrum, c. 79).

Aquest succés sembla que va impressionar molt la gent de l’època, ja que Gregori de Tours ens el 
narra com a «un cèlebre esdeveniment». Malgrat tot, resulta difícil admetre que la narració —els de-
talls de la qual no cal acceptar al peu de la lletra— tingués ressonància en el seu temps. En tot cas, ens 
dóna una imatge valuosíssima de les relacions socials a la Gàl·lia meridional durant la segona meitat 
del segle V, així com del gust poc refinat que va prevaler en els diversos aspectes de la vida, sense ex-
cloure el religiós. Ens trobem, també, amb un «Judici de Déu» tan estès —malauradament— durant 
l’Edat mitjana.

Els judicis de Déu eren el que més impressionava els pobles germànics. Res no els movia a abando-
nar el propi culte —fos pagà o arrià— i abraçar la fe catòlica com el convenciment de l’omnipotència 
divina. Però això no ens ha de sorprendre, ja que aquells pobles eren molt primitius, ingenus, espe-
cialment sensibles a qualsevol manifestació de la forca i s ‘inclinaven de bon grat davant el suprem 
poder palès, segons elis, a les ordalies. Aquesta mentalitat la trobem en força episodis: així, recordem, 
per exemple, que Clodoveu va prometre la seva pròpia conversió, si el Déu dels cristians li proporci-
onava la victòria en la batalla contra els alamans. Més tard, el gran missioner sant Bonifaci desitjant 
subministrar als pagans una prova decisiva de la impotència del seu déu, esbatanà el roure sagrat 
de Geismar. Però el més curiós del cas és que aquesta ànsia de «judicis divins» —que els miraclers 
fomentaven positivament— s’introduís també entre les poblacions romanitzades, arribant a una bar-
barització de la fe catòlica que no s’esfumaria fins molt temps després.

En una societat tan primitiva no es podia, doncs, arribar a una conversió totalment pacifica. No es 
podia acceptar un irenisme. Sembla ser que era necessària la força de qui pogués abatre el contrari. 
Les fórmules de convivència fracassaren: recordem, per exemple, Leovigild al concili de Toledo de 
l’any 580, en què s’arribà a una fórmula ambigua de fe que no fou acceptada ni pels catòlics ni pels 
arrians; o recordem el còdex del mateix Leovigild anomenat Codex Revisus. Totes eren fórmules con-
demnades al fracàs, ja que en aquella època sols es buscava el signe de Déu i aquest no era altre que 
la força divina que premiava qui «tenien» la raó. Així de simple i fals.

Causa de la desfeta arriana

Després d’haver estudiat les vicissituds de la lluita religiosa i els seus principals protagonistes, 
caldrà esbrinar les causes de la desfeta arriana. Per això és important que exposem el principi fona-
mental de l’heretgia: la negació del dogma de la Trinitat, ja que afirmaven que Jesucrist no és Déu, 
en contra del dogma catòlic de la consubstancialitat de les tres persones (Pare, Fill i Esperit Sant). 
La visió de la cultura (amb la relació entre el Ser Transcendent i les criatures i molts altres conceptes 
religiosos) variarà totalment si s’accepta o no la creença en el dogma catòlic de Jesucrist (o sigui, la 
Segona Persona, que és Déu). Fixem-nos, per exemple, en la cultura cristiana segons el raonament 
dels autors catòlics que segueixen sant Agustí dels segles V-IX. La missió de la cultura —diuen— és 
el desenvolupar de manera cada vegada més perfecta i harmònica les diverses facultats de l’esperit 
humà, subordinant les potencialitats inferiors a les superiors. Aquesta missió no pot ésser aconsegui-
da si es prescindeix de la religió. Però cal que la religió prengui o domini l’home d’una manera dura-
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dora. Una religió que no pugui oferir com a estímul l’exemple de l’Home-Déu, tampoc no podrà, a la 
llarga, impressionar els homes de manera profunda. La fe en un Déu fet home i mort i ressuscitat per 
salvar-nos suscita —deien— una reacció per part del creient totalment satisfactòria i que potencia la 
cultura i el mateix art. Si es presenta Jesucrist simplement home —no Déu—, malgrat sigui un heroi, 
pot fallar el motiu principal de la nostra admiració total i sols queda l’admiració  molt parcial humana 
a una persona que no pot ser portador d’iniciatives artístiques ben reeixides. Així, Déu es convertiria 
en un concepte apartat de nosaltres i mal no s’integraria a una cultura que, a l’ensems, perdria tota 
creativitat i esperança.

Malgrat aquestes reflexions típicament agustinianes, seria agosarat afirmar que no es pot donar 
cultura si no s’admet el catolicisme. Tanmateix el concepte de l’encarnació estimula —si més no— 
tant els artistes com els literats. Difícilment aquells arrians eixuts podien crear exuberant cultura. Pro-
va evident la trobem en les tribus arrianes durant les invasions. Quan els pobles germànics penetraren 
en l’Imperi romà els catòlics no brillaven pas per la qualitat dels seus costums. Segons els cronistes de 
l’època, sols un reduït nombre de romans, en aquell temps, se salvaven de la decadència moral. I, mal-
grat tot, aquells homes corromputs majoritàriament tenien un element o llavor d’autèntica renovació 
que no tenien els germànics arrians: la fe a la divinitat de Crist. Era el valor suprem. Aquests homes 
romans cristians estaven en condicions de construir l’element impulsor de la renovació moral i cultural 
en el moment en què la societat romana estava condemnada ja a mort. El secret de la cultura cristiana, 
gràcies a la fe en Crist Déu i Home, consisteix a posseir un remei capaç de guarir totes les ferides, una 
font de joventut on la humanitat pot beure constantment noves energies creadores. Certament, la fe 
en Crist (Déu-Home) no garanteix als homes el manteniment d’un elevat nivell ètic, ni és la seguretat 
total i la indefectibilitat per als pobles i estats cristians, però els concedeix la possibilitat d’aixecar-se 
després de qualsevol caiguda moral i quan un poble s’esvaeix poden els privilegiats que mantenen els 
valors cristians, injectar-los al nou poble que aparegui, com succeí a l’Europa del segles VII i VIII.

El que hem dit no s’oposa a la situació dels pobles de l’Edat mitjana, quan l’autoritat de l’Església 
s’estenia per tot Europa i l’estat de prostració de molts dels seus membres —malauradament els més 
notables— era lamentable. Aquests defalliments no proven res contra la capacitat civilitzadora de la 
fe cristiana. Així com desapareixen els signes de vida en les plantes durant l’hivern, però no vol dir 
pas que les plantes siguin mortes, ni que no conservi la terra la fertilitat, tampoc la llavor cristiana 
—l’autèntica fe en Crist Déu i Home— no es va esvair del moll de la vida de l’Església en èpoques 
de tantes desfetes morals. Tanmateix, els pobles arrians difícilment podien conservar aquesta llavor 
fecunda perquè ella mateixa ja era malmesa en negar un model de Déu-home o sigui Crist. Possible-
ment estaven condemnats al fracàs no sols per les causes externes que ja hem estudiat, sinó per la seva 
negació de l’autèntica força —espiritual i cultural— de la creença en un Déu que s’ha encarnat no 
deixant d’ésser Déu, vertader Déu i Home. L’encarnació motivarà els grans models 

La doctrina i els sacerdots arrians foren incapaços de purificar la moralitat de les poblacions ger-
màniques; més encara, ni tan sols pogueren mantenir en elles el nivell moral que havien posseït abans 
de penetrar en l’Imperi, quan encara vivien en el paganisme i conservaven intactes les seves estructu-
res tribals. El literat romà Salvià elogia els vàndals per haver posat fi als costums vergonyosos regnants 
entre els romans de Cartago, però no tardà a ésser funest per als conqueridors el seu establiment a 
la gran ciutat: mig segle més tard, els mateixos vàndals havien caigut en la mateixa immoralitat que 
abans retreia als romans amb l’única diferència, en aquest cas, que el refinament de la hipercultura 
decadent romana anava junt a la brutal sensualitat pròpia de la barbàrie. Així el poble vàndal es va 
trobar mancat d’una sana energia que li hauria permès fer front amb èxit a les tropes de Belisari i va 
esvair-se de manera poc gloriosa i molt penosa.

ELS FRANCS, EL POBLE QUE VA ENCERTAR MILLOR LA FUSIÓ DE LES DUES CULTURES
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Semblant espectacle ens ofereixen els altres pobles arrians: cada generació és pitjor que la precedent, 
sense observar-s’hi cap millora. Això ens demostra —creiem— l’esterilitat de l’arrianisme i la carència 
de tota força moral. ¿On es troben els homes capaços de produir en les masses una regeneració dels 
costums, de guiar-les cap a la conquesta d’un ideal, d’agrupar-les al seu voltant i d’empènyer-les als 
cims de la perfecció? En va cercarem sants arrians perquè no hi són pas. En el clergat arrià no trobem 
cap personalitat que ens cridi l’atenció, tot a l’inrevés succeeix en l’Església catòlica d’aquell temps. En 
ella hi ha sants ascetes, monjos pietosos, confessors heroics, moralistes que no tenen cap respecte humà 
referent als mals costums, homes plens d’energia espiritual i de fervor religiós. Recordem, per exemple, 
i que sigui com a síntesi del que diem, Salvià, Severí, Benet amb els seus monjos, Avit de Viena, Martí 
de Braga, Eugeni de Cartago, Leandre de Sevilla..., i molts altres que poden ampliar l’elenc anterior: 
Epifani de Pavia, Cesari d’Arles, Fulgenci de Ruspe i les santes verges, Escolàstica, Cesària, Ingunda...
Va ser precisament en aquell temps —d’aparent força de l’arrianisme— quan en l’Església catòlica 
en els monestirs van emprendre, dins la societat romanitzada, la lluita per la renovació moral de la 
cristiandat. La primera santa alemanya —la princesa Turíngia Radegunda— és el clar exemple de com 
les dones germàniques podien assolir els cims més alts dels ideals de la virtut cristiana, incorporant-la 
al geni de la seva raça. Santa Radegunda fundà a Poitiers un monestir sotmès a la regla que Cesari 
d’Arles havia redactat per a les monges governades per la seva germana. Aquest monestir fou exemple 
d’ascetisme i d’inquietud espiritual. Mentrestant, els arrians no tenien ascetes, ni monjos, ni verges 
consagrades al Senyor...
Des del punt de vista de l’organització eclesiàstica, s’advertia la mateixa inferioritat de l’arrianisme en 
relació amb l’església catòlica, que tenia uns clars trets d’universalitat. La seva organització s’estenia a 
tots els països i posseïa un centre eclesiàstic permanent, constituït pels successors de sant Pere. És cert 
que l’església arriana tenia uns jerarques, o sigui, els seus bisbes, però els mancava el cim de la jerarquia 
i el guia suprem. Les esglésies arrianes se separaven les unes de les altres, transformant-se en esglésies 
nacionals. És a dir, el rei disposava de plens poders eclesiàstics: convocava els concilis, els encarregava 
l’administració de la justícia seglar i nomenava o deposava els bisbes com si fossin simples funcionaris. 
La decisió suprema pertanyia al sobirà temporal. Tot això explica el fet que quan es convertia el rei, 
tots els seus súbdits —àdhuc els bisbes arrians — en general es passessin al catolicisme. Segons la men-
talitat germànica, els bisbes venien a ser com els sacerdots suprems de les tribus. Inferiors a ells foren 
els de les circumscripcions més reduïdes. Tot el clergat arrià estava, doncs, incorporat a l’organització 
estatal germànica, per tant a la militar, sotmesa sempre al seu cap que era el rei. El clergue arrià estava, 
doncs, estretament incorporat a l’organització estatal i depenia directament dels militars que adminis-
traven les terres, els quals —fidels a l’antiga tradició religiosa dels germànics— fundaven esglésies a les 
seves terres per al seu ús personal, designant el capellà —que no era més que un subordinat seu— al 
seu caprici. Lligada, doncs, l’Església arriana a l’estat, a la tribu i al militar, és obvi que desaparegués 
quan gran part de l’organització germànica es va esvair.

Inferioritat científica dels arrians

Una altra causa de la debilitat de l’arrianisme fou la seva inferioritat científica. Els romans —és a 
dir, els catòlics— monopolitzaven l’educació i les inquietuds intel·lectuals. Excepte Úlfila, traductor 
de la Bíblia, no coneixem cap escriptor notable sorgit de les seves files. A part de la Bíblia d’Úlfila, 
l’única resta de literatura dels gots que ens ha arribat és la traducció d’un comentari a sant Joan, 
originàriament composat en llatí i que en la seva versió gòtica es conté en vuit pàgines. Malgrat que 
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els llibres visigots arrians d’Hispània foren cremats després de la conversió de Recared, suposem que 
aquest no eren altra cosa que traduccions de la Bíblia i llibres litúrgics.

La inferioritat literària i cultural dels gots arrians es deriva principalment del fet de que el seu 
idioma litúrgic no fos una llengua podríem dir civilitzada —com ho era el llatí o el grec— sinó un 
llenguatge no desenvolupat al qual mancava la literatura. Els clergues arrians no sabien llatí. Així, diu 
Ciril, el patriarca arrià dels vàndals, en la controvèrsia religiosa celebrada a Cartago l’any 484: «No 
entenc el llatí». ¿Com podia establir-se el pont tan necessari entre l’antiga civilització i aquells pobles 
germànics?

Si comparem el clergat arrià amb les personalitats més notables de l’episcopat catòlic veurem que 
la diferència és immensa. Els homes àvids de cultura no anaven pas a les esglésies arrianes, sinó a les 
catòliques. I no era sols a causa de la llengua, sinó molt probablement perquè en els recintes i cercles 
catòlics trobaven el que anhelaven: els valors suprems de la cultura arrelats a la civilització romana.

No hi ha dubte que els cristians eren —si ens referim a la cultura— superiors als arrians bàrbars. 
Hi ha un fragment molt significatiu, del literat Sidoni, d’un poema dedicat al seu amic Catulinus: 
«Com he de compondre poemes —afirma Sidoni— trobant-me rodejat de tropes de llargs cabells? Jo 
condemno els mots germànics i no puc suportar el cant entonat pel burgundi golut que ungeix els seus 
cabells amb mantega rància. Serà necessari dir que això em talla la inspiració? Venturosos els teus 
ulls i les teves oïdes, venturós el teu nas que no s’esforça a olorar, des que trenca el dia, deu guisats 
d’allí ceba pudents! Feliç tu, a qui no visiten, ja des de l‘aurora, com si fossis un avi vell o l‘home de 
qui parla la dida, tan nombrosos i tan descomunals gegants que no haurien pogut mai contenir-se a la 
cuina d’Alcinous!» (Monumenta Germaniae Historiae, Autores Antiqui, vol. VIII, pàg. 230).

El poema de Sidoni es refereix als burgundis instal·lats a Lió i és anterior a la conversió al cristia-
nisme de Sidoni el qual després esdevindrà bisbe. Sidoni en ell els ridiculitza com a bàrbars, no com 
arrians. Malgrat tot, indirectament s’ha vist en aquest text també un rebuig dels arrians. Cal observar 
també que gairebé tots els escriptors llatins dels segles V i VI foren monjos, bisbes o sacerdots catò-
lics. Per últim, cal dir que l’estima que els cercles eclesiàstics dedicaven al conreu de la literatura és 
palesa ja en el catàleg que d’ells hi ha —s’entén autors catòlics anteriors al segle V— en el llibre de 
sant Jeroni De viris illustribus.



Sant Benet. Bolonya (segle XV)
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40
Els campions de l’ortodòxia davant l’arrianisme

• Sant Avit, bisbe de Vienne
• Sant Martí de Braga
• Sant Leandre
• Sant Isidor de Sevilla

Passem ara a revisar les causes personals de la conversió i la posterior fusió. Aquestes vénen plas-
mades en les actituds i escrits de tot un conjunt d’autors que ajudaren a la fusió dels nadius romans 
amb els gots. Ens referim als personatges llatins que foren els grans campions de l’ortodòxia. Deixant 
a part les grans figures de l’església de la Gàl·lia o franca, de les quals ja hem fet esment, cal tenir 
presents els noms d’Avit, bisbe de Viena —en el país dels burgundis—, Martí de Braga —en els pobles 
sueus— i Leandre de Sevilla —en el país dels visigots.

Sant Avit, bisbe de Vienne

Alcim Ecdici Avit (450-518) pertanyia a una família senatorial d’Alvèrnia, regió on les tradicions 
romanes eren, al segle V, molt vives encara. Avit, un cop va enviduar, entrà en un monestir, però fou, 
tot seguit, escollit bisbe de Viena (és la Vienne actual, que es coneix també amb la denominació de Vie-
na del Delfinat). En aquest temps, les càtedres episcopals les ocupaven, en aquella regió, generalment 
els membres de les famílies senatorials defensores dels interessos mancomunats de la religió catòlica 
i de la cultura romana. Va ser així com el seu pare i el seu avi arribaren a ser també bisbes de Vienne. 
Avit va prendre possessió d’aquesta seu episcopal el 490. L’últim any del segle V Clodoveu es conver-
tia al cristianisme i Avit, preveient la transcendència d’aquest acte, li envià un missatge de felicitació, 
on podem llegir la següent frase: «La nostra fe és la nostra victòria» (Carta 36, ed. Peiper, pàg. 75).

Avit gaudia d’un gran prestigi entre tots els membres de la cort reial de Burgúndia, i fins i tot 
aconseguí la conversió al catolicisme del príncep hereu Segimon, el qual va tenir primer la seva resi-
dència a Vienne, i es traslladà més endavant a Ginebra. També el rei Gundobade el va distingir amb 
la seva confiança, però el monarca burgundi no posseïa la mateixa visió de Clodoveu i no es va decidir 
a renunciar a l’arrianisme. Si ho hagués fet, és possible que els burgundis haguessin tingut un paper 
decisiu en la Gàl·lia i àdhuc en Hispània. En aquest cas, el protagonisme hauria estat de part dels 
burgundis i del gran bisbe Avit.

Avit considerà, molt encertadament, que la vinculació amb Roma era cabdal si es volia tenir una 
església vigorosa i fecunda. D’ell és aquella cèlebre frase: «Si un bisbe posa en dubte l’autoritat del 
papa, començarà a vacil·lar, no sols ell, sinó tot el seu episcopat» (Carta 34, pàg. 65).

Per a assegurar la unitat de l’Església catòlica al regne dels burgundis, Avit convocà i presidí el 
concili d’Epaon, el 517. Ell va morir un any després.

El seu prestigi —davant del qual s’inclinaven els reis del seu temps— era degut, no sols al seu zel 
religiós, sinó també a la seva àmplia erudició i a la seva notable activitat literària. Els seus arguments 
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contra l’arrianisme els va consignar en el seu opuscle anomenat «Conversacions» amb el rei Gundo-
bade, escrit els anys 512-513.

El que més captiva de les obres d’Avit, però, són les seves composicions poètiques: Libelli de spi-
rituali historia gestis. Aquest títol, ideat pel mateix Avit, no inclou, ni de bon tros, tot el contingut del 
treball. Així, per exemple, els tres llibres primers podrien intitular-se: «el paradís perdut». És probable 
que Milton —que deu tota la seva glòria al cèlebre llibre del mateix títol— s’hagués inspirat en el llibre 
poètic del bisbe de Vienne. En els Libelli, Avit segueix un pla clarament estructurat, tractant amb tota 
llibertat els relats de la presència del primer home al Paradís, el pecat original i l’expulsió dels nostres 
primers pares del Paradís. A la segona part, tracta el tema del diluvi universal i del pas del mar Roig.

També l’abundant epistolari del sant bisbe ens dóna testimoni de la seva extraordinària activitat i 
constitueix una documentació excepcional per a l’estudi de la cultura del seu temps, tant en l’aspecte 
eclesiàstic com en el polític. També el poema sobre el Paradís inclou una interessant descripció dels 
costums de l’època, quan pinta les calamitats sobrevingudes al món com a conseqüència del pecat 
original: les grans ciutats convertides en femers, els senyors transformats en esclaus, els esclaus en 
senyors, i el món despoblat a causa de la guerra. Aquesta és la imatge que un romà, del segle VI, tenia 
del seu propi temps. A la ruïna política seguia necessàriament la decadència cultural i la mateixa obra 
en prosa d’Avit —al contrari dels seus poemes— ens prova que la utilització de l’idioma culte anava 
perdent terreny, essent substituït per l’idioma vulgar, plagat de barbarismes i que conduiria amb el 
temps a la formació de les llengües romàniques.

Sant Martí de Braga

El que Avit havia estat per al regne dels burgundis, ho serà el bisbe Martí de Braga per als sueus. 
Potser la diferència més gran entre Avit i Martí es pot concretar en el fet que el segon posseïa un zel 
apostòlic més ardent, així com un sentit que avui diríem més democràtic.

Martí arribà a Portugal procedent de la Panònia, la seva pàtria. Havia anat prèviament a pelegrinar 
a Terra Santa, on abraçà l’estat monacal i va aprendre el grec. Per via marítima, es va traslladar al regne 
dels sueus, i fundà un monestir a Dumio, prop de la ciutat de Braga, residència dels reis d’aquell país.

Després de molts esforços, la fe catòlica s’havia estès entre els sueus i a Martí li va tocar en sort, 
providencialment, completar l’obra missionera, de tal manera que se’l denomina l’apòstol dels sueus. 
Tot seguit es va posar en contacte amb el rei Teodomir, el qual el va nomenar arquebisbe de Braga 
quan Martí ja portava algun temps essent bisbe de Dumio. El successor de Teodomir, Miró, el va dis-
tingir també amb la seva amistat. Martí no sols esmerçà els seus esforços envers la classe que diríem 
avui alta, sinó que es féu pare de tots. Mori l’any 580.

La seva actitud apostòlica quedà reflectida en els seus escrits, els quals tenen principalment un 
caràcter moral. A petició del rei Miró, escriví un tractat exposant les raons que han de motivar-nos a 
dur una vida honorable. Aquesta obra, titulada Formula vitae honestae, ens recorda els esquemes de 
Sèneca, de tal manera que fins fa ben poc, aquest escrit encara era considerat com una peça literària 
del filòsof. A la Formula vitae honestae —destinada principalment als laics— es veu una clara influ-
ència de Ciceró i d’Ambròs, així com de Sèneca en el seu De officiis. Seguint el costum estoic, Martí 
divideix els deures en dues categories: uns de superiors i uns altres de mitjans. Estudia una per una 
les virtuts teologals. Explica a continuació les altres virtuts i afirma que l’exageració d’una virtut pot 
provocar el desequilibri de tota la vida espiritual. Bé es pot dir que la seva obra és un bon complement 
de l’estoïcisme o, si es vol dir, una cristianització d’aquesta filosofia.
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Des del punt de vista de la història de la civilització, té molt més valor el seu sermó De correctione 
rusticorum, escrit a petició del bisbe d’Astorga, Polemi. El motiu d’aquesta petició fou precisament un 
cànon conciliar que imposava l’obligació de predicar al poble en ocasió de les visites a les comunitats 
(o parròquies noves) rurals. Tot seguit, el bisbe de Braga escriví —ni més ni menys— un llibre. En ell 
descriu les supersticions i hi insereix un sermó model, ple d’interès per als historiadors. Les senzilles i 
clares paraules amb què Martí es dirigeix als camperols donen testimoni del seu zel missional.

Sant Leandre

A Hispània, la personalitat que més decisivament va influir en la conversió dels visigots a la re-
ligió catòlica fou Leandre, qui primer va ser monjo i després bisbe de Sevilla. Nasqué a Cartagena 
a començaments del segle VI. Germà d’Isidor i de Fulgenci, i amic del príncep Ermenegild, anà a 
Constantinoble a cercar ajut contra els arrians. Precisament a Bizanci va conèixer qui seria el papa 
Gregori I el Gran, que allà tenia la missió de representar el bisbe de Roma a la cort bizantina i de 
vetllar per les possessions, molt importants, que tenia l’Església romana a Grècia. Gregori era apo-
crisari o representant de la Santa Seu. Segur, doncs, que a Bizanci Leandre i Gregori van ajudar-se 
mútuament. El fet és que quan esdevé Papa, Gregori (I) li manifesta en la seva correspondència una 
gran estima, concedint-li, quan Leandre esdevé arquebisbe de Sevilla, el pal·li, insígnia del poder i 
honor supraepiscopals. Leandre participà activament en el famós —i ja esmentat— concili III de 
Toledo l’any 589, en el qual pronuncià un sermó sobre el triomf de l’Església, per a celebrar la con-
versió dels visigots.

Aquest sermó i una regla monàstica dedicada a la seva germana Florença, són les úniques obres que 
ens han arribat d’ell. La regla titulada Ad Florentinam sororem de institutione virginum et de contenta 
mundi libellus. Tanmateix, Leandre seria autor de molts textos eucològics de l’oracional visigòtic.

En morir Leandre, l’any 600, fou succeït pel seu germà menor Isidor, que estava cridat a ésser 
possiblement l’home més erudit de la transició entre l’edat antiga i la mitjana i una de les glòries de 
l’església romano-visigòtica.

Sant Isidor de Sevilla

Sant Isidor de Sevilla tanca aquesta sèrie d’autors eclesiàstics. Sembla que, coneixedor d’això i del 
paper que estava destinat a realitzar en la història de la cultura, s’esforçà en acumular tots els conei-
xements científics que podia reunir malgrat les invasions, amb un propòsit semblant al de Cassiodor.

Gràcies a l’educació severa que va rebre del seu germà gran, Leandre, adquirí una vastíssima eru-
dició. Destinat a succeir-lo a la seu de Sevilla, la va ocupar durant quasi quaranta anys, i morí el 636. 
A més de complir amb els deures que li imposava la seva dignitat episcopal (entre altres coses, la pre-
sidència de diversos concilis) fou un escriptor infatigable. Les seves obres enciclopèdiques resultaren 
particularment seductores en els segles posteriors, i representaren especialment el llaç d’unió entre 
l’Edat mitjana i la ciència antiga.

L’obra més important de sant Isidor la constituïren les Etimologies, anomenades també Origines: 
vint llibres que es trobaven a gairebé totes les biblioteques medievals. L’èxit de l’obra resulta compren-
sible, ja que es tracta d’una espècie d’enciclopèdia dels coneixements humans. Per a assolir aquest 
objectiu, sant Isidor compilà extractes dels autors accessibles a la seva època i permeté així, a l’Edat 
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mitjana, el contacte amb obres que, més tard, es perdrien i li proporcionà la possibilitat de conèixer 
les que encara es conservaven amb l’avantatge de presentar-ne un resum traduït al llatí.

Les «Etimologies» revelen en el nostre autor un dels més grans —si no el major— enciclopedista de 
l’edat antiga i medieval. El nom de «Etimologies» prové del fet que, en qualificar les diverses ciències, 
sant Isidor prengué com a punt inicial de la seva exposició definicions, que la majoria de les vegades 
no passen d’ésser discutibles i àdhuc sorprenents interpretacions etimològiques. El llibre comença 
amb les set arts liberals. A continuació vénen la medicina, el dret, la cronologia —a propòsit de la 
qual insereix una sumària crònica universal—, els llibres i les biblioteques, la jerarquia, l’Església, els 
idiomes i els pobles, el cos humà, el regne animal, la terra, la geografia, les pedres i els metalls, les 
plantes, la guerra, el teatre, la nàutica, l’edificació, el vestit, els aliments, els atuells domèstics..., és a 
dir, quasi totes les coses i temes possibles.

Isidor redactà també altres obres enciclopèdiques. Una d’elles dedicada al rei dels visigots Sisebut, 
intitulada De rerum natura, o sigui, tractat de les ciències naturals. Aquest fou molt apreciat a l’Edat 
mitjana. Va compondre una obra sobre el simbolisme dels noms i el catàleg d’escriptors. No es tracta 
d’escrits originals, sinó simplement de compilacions d’aquells llibres que eren més urgents en la seva 
consulta. Així hom tenia a mà els coneixements essencials, a fi de preservar-los i suplir la missió que, 
en temps posteriors —època nova—, faran enteres biblioteques, estudiant i traduint les obres directa-
ment, iniciant-se així l’humanisme i el Renaixement.

Repetidament s’ha dit que sant Isidor no era original i que, simplement, copiava els autors clàs-
sics. Tal apreciació és injusta. Gràcies en part a ell, els coneixements essencials de la cultura antiga 
es van conservar a l’Edat mitjana. Precisament en aquesta època l’Església fou pràcticament l’única 
que prengué sota la seva protecció les restes de la ciència antiga, assolint una situació privilegiada, 
en l’inici de l’edat mitjana, com una de les més notables institucions que generava cultura i formació 
intel·lectual. Aquest servei a la cultura féu que en algunes ocasions s’hagués de remarcar la missió més 
important de l’Església, és a dir, l’evangelització.

Especial interès tenen per a nosaltres les dues obres històriques de sant Isidor. La primera d’elles 
és una crònica universal que va aparèixer primerament aïllada, però després formà part de la gran 
obra «Etimologies», sota el títol de «La diferència dels temps».

La crònica esmentada està dividida, d’acord amb la fórmula agustiniana, en sis edats, l’última de 
les quals comença amb el naixement de Crist.

Sant Isidor escriví també una Història dels visigots amb uns annexos destinats als vàndals i als sueus. 
Posseïm dues redaccions d’aquesta obra: la primera arriba fins a l’any 619 i la segona fins al 624. En 
línies generals, es pot dir d’ella que —com totes les obres de sant Isidor— és una compilació. Tanma-
teix, Isidor no pot deixar de manifestar un gran elogi del seu poble, que considera ja fusionat amb els 
visigots, semblantment al que va fer Cassiodor amb els ostrogots.

El sentiment nacional, és a dir, la identitat de la nació hispano-visigoda, es palesa en Isidor a través 
de tota la seva magna obra. A la introducció, per exemple, de les seves Historiae entona un poètic elogi 
a Hispània, a la qual denomina «el país més formós de tots els països que existeixen des d’Occident 
fins a l’Índia», «la mare sagrada i sempre joiosa de prínceps i pobles, l’ornat i joia de l’obra divina, 
ricament adornada de preciosos productes naturals». Hispània va resistir-se —afirma sant Isidor— 
amb valentia inimaginable als romans. Al final de l’esmentada obra torna a expressar aquest esperit 
nacional hispànic en l’elogi del floreixent poble got per haver reconquerit als bizantins les zones cos-
taneres de l’est de la península ibèrica i per haver sabut, no sols apoderar-se d’Hispània, sinó també 
estimar-la de manera que sota el seu senyoratge el país gaudís de feliç seguretat (Monumenta Ger-
maniae Historiae, Auctores antiquissimi XI, 267). Qui li diria que un segle després tota aquella unitat i 
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formosor de la Hispània fusionada seria malmesa i desfeta! Tanmateix cal reconèixer que els elogis de 
sant Isidor sobre la seva Hispània no deurien ésser totalment objectius, però sí que es comprenen en 
un home que tant estimava sa terra. Era possiblement una apreciació subjectiva seva, ja que la fusió 
hispano-romano-visigòtica era molt feble. Bona prova en serà que uns setanta anys després de sant 
Isidor, els mateixos nadius —especialment de la part est— demanaran la intervenció i àdhuc domina-
ció dels sarraïns. I en ella es comprovà que aquella unitat desitjada per sant Isidor no seria més que 
quasi un somni poètic.

ELS CAMPIONS DE L’ORTODÒXIA DAVANT L’ARRIANISME



Miniatura d’un manuscrit on apareix Pipí III, rei dels francs, pare de Carlemany, representat entre dos cortesans eclesiàstics, 

mentre una mà divina li cenyeix una diadema.
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41
Evolució de les institucions en el seu itinerari vers 
la fusió de pobles

• La nova concepció de “parròquia”. Esglésies rurals i pròpies
• Vinculació amb el bisbe. Sancions eclesials
• Vida monàstica i eremítica fora de la Regla de sant Benet
• Els emparedats
• La cura dels necessitats
• Esclaus i serfs

El procés de fusió, com hem vist, s’observa clarament en les obres de sant Isidor. Tanmateix, 
caldria estudiar, especialment a França, l’evolució de les lleis, dels concilis, de les llengües noves —
anomenades posteriorment romàniques— i de les institucions, per veure en conjunt quins van ser els 
factors més decisius de la fusió i del seu posterior desenvolupament. En el present capítol, estudiem 
l’evolució d’algunes de les institucions. Tot això confirmarà la tesi que ens trobem a les portes d’una 
nova etapa de la història de la civilització. 

La nova concepció de “parròquia”. Esglésies rurals i pròpies 

Un dels fets més clars —conseqüència de les invasions— és que la civilització urbana va minvar. 
L’estructura de l’Església era eminentment urbana, i per això calia que s’adaptés: era un fet que la 
gent emigrava al camp i deixava les ciutats. 

Els límits dels bisbats en època romana coincidien amb els termes municipals i no hi havia cap 
altra circumscripció que la diòcesi, a efectes de la cura de les animes. Per això aquesta es denominava 
indistintament ‘diòcesi’ o ‘parròquia’, essent el bisbe l’autoritat regularment encarregada del ministeri 
parroquial. Es a dir, ell era el rector de la ciutat i de la diòcesi. Els clergues subordinats l’ajudaven, 
però no gaudien d’independència. És cert que hi havia sengles esglésies a cada ciutat, però el baptisme 
sols es podia administrar a la seu episcopal, en un edifici normalment construït a la vora de l’església 
catedral, anomenat baptisteri. 

Pel que fa a les zones rurals, els bisbes s’acontentaven enviant-hi de tant en tant un ‘corepiscopus’, o 
simplement un prevere per celebrar l’eucaristia. Però aquesta organització demostrà ésser insuficient, 
sobretot a la Gàl·lia i a Hispània, on les ciutats van decaure més ràpidament. Calia subministrar a les 
zones rurals pastors d’ànimes amb residència habitual i que aquestes noves esglésies o parròquies 
fossin, en bona mesura, autònomes. 

Poc a poc, doncs, es varen anar instituint aquestes esglésies anomenades ‘rurals’. Les primeres que 
trobem foren construïdes ja al segle IV, al voltant d’Arle, de Marsella i de Viena (del Delfinat), i poc 
després, a finals de la mateixa centúria, trobem un elogi a sant Martí de Tours per haver fundat diverses 
esglésies rurals. Aquestes fundacions es reprengueren amb força al segle VI, després que els francs 
s’apoderessin del país. Sembla que foren els bisbes els primers a construir aquests oratoris o esglésies 
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rurals dins els territoris propietat de la mateixa Església, però de mica en mica, els terratinents erigiren 
capelles per al seu ús privat a les villae de la seva propietat. El mateix cal dir dels ‘castra’ o ‘vicus’, on 
el senyor, dins els límits reduïts de les seves muralles, construïa el temple. Posteriorment, els eremites 
i els monjos reunits als deserts o monestirs donaren un nou impuls a la fundació d’esglésies rurals. 
S’escollien preferentment els llocs on era enterrat algun màrtir o que estava unit al record d’un sant. 

Cal advertir, però, que les esglésies pròpies obtingueren molta més difusió en l’església arriana, a 
causa de la més estreta dependència del clergat respecte als estaments dominants. 

La situació jurídica de les esglésies variava segons el seu origen. Hi havia esglésies episcopals, 
esglésies de monestirs i esglésies lliures fundades per una comunitat d’homes lliures. També hi havia 
esglésies ‘pròpies’ que pertanyien al senyor que les havia fundades o al seu successor. 

En anar-se independitzant a poc a poc de l’església catedral, les activitats parroquials es concretaren 
i realitzaren a les esglésies rurals. És en els ‘castra’ o ‘vici’ on trobem els centres parroquials rurals 
més antics. Així esdevingueren veritables parròquies amb el nom de ‘tituli maiores’, al front de les 
quals hi havia un prevere anomenat ‘arxiprest’, assistit per diversos sacerdots i clergues subordinats 
i encarregats del servei de les esglésies menors de la rodalia. Aquest personal clerical era reclutat 
generalment a la mateixa parròquia. Precisament el concili de Vaison, celebrat l’any 529, exigeix que 
s’observi un costum ja imperant a Itàlia, segons el qual els rectors rurals tenien al seu costat lectors, 
als que anaven preparant en l’exercici de les funcions sacerdotals (cànon 1). Per tant, cada parròquia 
havia de preocupar-se del seu propi clergat, essent el clergue format en el nucli del seu poble i vinculat 
a ell. 

Les parròquies, paulatinament, arribaren a posseir els seus propis béns parroquials. Calia que 
cadascuna estigués ben dotada. En un principi, els bisbes havien exigit que els béns i ingressos de les 
parròquies fossin dipositats íntegrament a disposició de la ‘mitra’ (del bisbe), però després, aquesta 
pretensió sols afectaria a una part d’aquests béns i, finalment, els bisbes hi renunciarien a favor de 
les parròquies, conservant l’autoritat episcopal tan sols una espècie de dret de supervisió, de manera 
que el rector necessitava l’autorització escrita del seu ordinari si es volia vendre algun dels béns 
parroquials. 

No és possible apreciar en tot el seu valor la importància que la fundació de parròquies rurals 
va tenir, tant des del punt de vista de la civilització, com de l’administració eclesiàstica. El nombre 
de parròquies no va deixar d’augmentar mai durant tota l’edat mitjana, i res no contribuí més 
eficaçment a la instrucció i a l’educació dels camperols que el tenir entre ells a un home instruït 
que des del seu naixement els assistia amb les seves exhortacions, recordant-los les exigències 
de la moral cristiana. També, per a aquells homes i dones, l’església era el lloc on s’ensenyava a 
meditar els misteris de la vida i on es podia elevar l’esperit i l’esperança enmig de tantes dificultats i 
calamitats. Aquesta fou una de les primeres obres socials que realitzà l’Església en època medieval, 
juntament amb la beneficència i l’atemperament de l’esclavitud que explicarem posteriorment.  
Les esglésies rurals foren una solució eficaç i vàlida davant el canvi social d’aquella societat, ara 
eminentment rural. Tanmateix, donaren pas a l’acceptació d’una fórmula que tenia no pocs riscos; 
ens referim a les esglésies pròpies, que ja hem esmentat. A causa de l’escassetat d’esglésies rurals, els 
grans terratinents van acostumar-se a fundar oratoris i capelles dins les seves propietats. L’Església 
en un principi va agrair aquest zel, però aviat —quan es convertiren en esglésies públiques, malgrat 
que mai no hi podrien batejar— manifestà el seu disgust. Era greu que els senyors d’aquestes capelles 
exigissin als bisbes el dret de lliure disposició de l’edifici i el lliure nomenament dels clergues que 
havien d’oficiar en elles. Així s’instituí un domini fàctic i jurídic del senyor laic sobre aquestes esglésies 
i els seus sacerdots, que portaria necessàriament a la independència del bisbe. Els cànons d’aquesta 
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època de transició ja intentaren regular aquestes anòmales situacions, però poc aconseguiren; sols 
que els clergues d’aquestes esglésies no fossin de fora de la diòcesi (conc. d’Arle, any 541, cànon 7). 

Vinculació amb el bisbe. Sancions eclesials 

En escala més petita, a les diòcesis es va produir la mateixa situació que en els regnes i països 
més grans. La puresa de la doctrina i de la tradició cristianes exigia que el procés descentralitzador 
de les diòcesis no es donés amb excessiva rapidesa, trencant-se el contacte dels sacerdots amb 
l’autoritat episcopal. Això ens explica la reincidència a prescriure un cànon en els concilis del 
segle VI, el qual es dictaminés que els aristòcrates de les ciutats no podrien disposar de les 
capelles rurals en la celebració de l’eucaristia en certes festivitats, especialment Nadal, Pasqua de 
Resurrecció i Pasqua de Pentecosta. En aquestes dates tan assenyalades, els preveres eren obligats 
a anar a les ciutats en companyia dels seus clergues i celebrar allà amb el bisbe corresponent 
(concili d’Orleans, any 511, cànon 25; concili d’Epaon, any 517, cànon 35; concili Arventí, any  
535, cànon 15; concili d’Arle IV, any 541, cànon 3). D’altra banda, calia que tots els sacerdots de la 
diòcesi es reunissin en sínode (o concili), sota la presència del bisbe, almenys un cop l’any. 

Dins la seva diòcesi, el bisbe, a més de reservar-se les funcions que li eren pròpies, com la 
confirmació i l’ordenació sacerdotal, també s’ocupava de la readmissió dels penitents el dia de dijous 
sant. Això demostra que la penitència pública encara estava en vigor en aquella època, però aquesta 
sols afectava als culpables de faltes greus de caràcter públic, específicament determinades pels bisbes 
o pels concilis. Foren adoptades unes precaucions molt singulars per garantir els bons resultats de les 
penes majors, destinades a intimidar i a corregir els fidels. El bisbe que havia pronunciat l’excomunió 
era l’únic que tenia el dret d’aixecar-la. En general, estava prohibit mantenir qualsevol classe de 
relacions socials amb aquells que l’Església havia excomunicat. 

Foren necessàries altres sancions per protegir els temples contra els actes de violència: es clausuraren 
les esglésies on s’havia comés un crim, així com aquelles on els sacerdots rebels tractaren d’oposar-se 
al bisbe. El tancament de l’església comportava la supressió de la celebració dels oficis divins. Totes 
aquestes mesures disciplinàries es sustentaven en la profunda religiositat del poble. Aquests càstigs 
—anomenats interdictes—, en impossibilitar la participació en la vida religiosa del poble, provocaven 
reaccions populars contra els delinqüents. 

Vida monàstica i eremítica fora de la regla de sant Benet 

Els ascetes, monjos i monges també tingueren un paper molt important en l’apropament dels fidels 
als valors espirituals que representaven. L’exemple d’aquests religiosos suscitava un respecte profund 
entre els francs convertits, i aquesta era una evangelització pràctica i molt eficaç. En aquest ambient 
s’observava una vida edificant i d’ell sortiren els principals bisbes de l’època: Cesari d’Arle, Niceci de 
Tréveris, Germà de París..., tots ells monjos abans de ser bisbes. 

Els reis, els bisbes, els grans del regne i els rics terratinents, rivalitzaven entre ells en la fundació 
dels monestirs, per als quals buscaven el model en els més preeminents de cada país. Concretament a 
la Gàl·lia meridional el model era el de Lerins. La diòcesi de Tours, vertader centre de la vida religiosa 
del regne franc, tenia disset monestirs; i la diòcesi de Clarmont dotze. Un monestir excepcionalment 
gran fou el fundat a Poitiers per santa Radegunda, ja que, en morir la santa i reial fundadora, en el 
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seu recinte hi havia no menys de dues-centes monges. Les regles dels monestirs francs eren molt 
variades —de sant Basili, sant Macari, sant Cesari i sant Aurelià d’Arle—, ja que la regla de sant 
Benet encara no s’havia difós per França en aquests segles. Tots els monestirs estaven sotmesos al 
bisbe corresponent, tot i que la situació jurídica variava segons la fundació. Els monestirs fundats pels 
seglars tenien la categoria de monestirs reials o monestirs propis, i quan els seus monjos no tenien 
el dret d’escollir abat, aquest últim era designat pel rei o pel senyor. Per tant, aquests es podien 
equiparar a les esglésies pròpies. 

La vida eremítica va quedar molt restringida en imposar-se les regles a tots aquests col·lectius. Les 
esmentades regles monàstiques i no pocs cànons conciliars, prohibien als monjos sortir del monestir i 
viure com anacoretes. No obstant això, hi hagué ermitans ‘Germans dels boscos’, però es veien obligats 
a canviar contínuament de residència perquè, en ésser molt estimats, hi anaven molts admiradors, i el 
que ells buscaven era la solitud. 

Els emparedats 

Els ‘reclusos’ serien un cas que mereix comentar-lo a part. Aquests, inspirant-se en els exemples 
italians i orientals, es conceptuaven ells mateixos com a presoners de Crist, tancant-se de per vida en 
una cova o en una cel·la. Hom creia que les oracions d’aquests privilegiats eren ateses d’una manera 
especial per Déu. Als monestirs de vegades s’emparedava el més pietós dels monjos o de les monges de 
manera que passaven la resta de la seva vida en penitència i contemplació per al bé dels seus germans 
o germanes del monestir. Per una petita obertura se’ls lliurava l’aliment, sempre molt escàs. Aquests 
emparedats també eren anomenats ‘inclusos’. Gregori de Tours ens ha deixat una descripció la manera 
com es feia emparedar una monja al monestir fundat per santa Radegunda: «Un cop disposada la 
cel·la que s’havia preparat a petició d’ella, les altres monges l’acompanyaven amb candeles enceses, 
cantant himnes. Santa Radegunda li donava la mà, i després l’emparedada s’acomiadava de totes 
les germanes, fent-li un petó a cadascuna. Finalment, era tapiada». Efectivament, no podem fer cap 
comentari positiu d’aquest costum, tot el que podem dir forçosament ha de ser negatiu. Era una 
aberració inexplicable!

La cura dels necessitats 

També convé parlar de l’acció de l’Església en l’àmbit social; aquí no tenia competidor. D’acord amb 
la tradició cristiana més antiga, l’Església considerava una ocupació (o un deure) molt honrosa la cura 
als pobres. Les comunitats eclesials feien llistes d’indigents i les persones inscrites eren anomenades 
‘matricularii’. Aquestes rebien regularment una certa quantitat de diners i estaven autoritzades a 
demanar almoina a les portes de les esglésies. Però cada església també tenia una quantitat de diners 
i possessions que els eren destinats i que es podia incrementar gràcies a testaments i llegats. El concili 
d’Orleans (a. 511) formula un principi ple de magnanimitat: «Tots els incapaços de treballar han de 
rebre el necessari per a alimentar-se i vestir-se, sempre que així ho permetin els recursos». Un altre 
concili, celebrat a Tours l’any 567, dictà disposicions encara més concretes: «Cada localitat cal que 
tingui cura dels seus propis pobres, a fi que aquests no corrin d’un lloc a l’altre demanant almoines». 

També hi havia hospicis per als forasters (xenodochia) i hospitals per als pobres malalts. El 
model d’aquestes fundacions va venir d’Orient. Els fundadors d’aquestes institucions determinaven 
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unes regles que consistien en un seguit de disposicions minucioses. Sabem, per exemple, que en 
fundar un hospital a Colombier —a la vora de Clarmont— al segle VII, el bisbe Project —creador 
d’aquella institució benèfica— establí que es rebessin sols vint malalts i que a l’esmentat hospital 
hi haguessin dos metges i tres infermeres (M. G. H. Scriptores rerum merovingicarum V,235). No 
mancaven les leproseries, entre les quals podem citar les de Chalons-sur-Saone, Verdun, Metz, 
Maestricht i Quincy. 

Esclaus i serfs 

Una de les xacres del món antic era l’esclavitud. Entre els homes d’aquell temps ningú no havia 
pensat d’abolir-la. En el món romà l’esclau era considerat un simple objecte, la propietat del qual 
ningú no tenia dret a discutir, i aquesta visió es mantingué durant gairebé tota l’Edat Mitjana, i per 
tant, l’època de transició que estem estudiant. 

Al segle VI, l’Església encara tenia nombrosos esclaus entre les seves propietats, i arribava a 
reconèixer com a legítim càstig la imposició de l’esclavitud en el cas de transgressions greus d’algunes 
lleis. Així, en l’esmentat concili d’Orleans celebrat l’any 511, es va disposar que al raptor de dones 
acollit a l’asil d’una església no se li havia d’imposar la pena de mort ni altres càstigs greus de tipus 
corporal, però el seu rescat no es donaria sense que el delinqüent passés a ésser esclau o pagués el 
‘wergeld’ o preu de la sang. 

Mentrestant, l’Església feia el possible per apaivagar la trista situació dels esclaus, exigint a llurs 
senyors un tracte més correcte i humà, ja que “tots som iguals” davant de Déu. Cal també observar 
que la millora assolida —després de l’abolició del corromput ordre social del món romà— com a 
conseqüència del pas de l’economia monetària a l’economia natural, féu minvar també les desigualtats 
entre les diferents classes. Aquest canvi el van percebre els esclaus especialment. 

Els gots començaren a tractar els esclaus de manera molt diferent a com ho feien els romans. En 
primer lloc, va disminuir molt el nombre d’esclaus domèstics, que eren els més indefensos davant 
l’arbitrarietat dels seus amos, donat que en aquests segles (V-VII) pràcticament no quedaven grans 
cases amb un tren de vida que exigís la presència d’aquesta mena de servidors. 

Els esclaus domèstics que pertanyien als reis i als grans senyors podien millorar ràpidament la seva 
situació, ja que el valor personal i la força militar eren sovint la moneda de rescat de l’esclavatge. Per 
exemple, els alts dignataris de la cort dels reis merovingis sortiren del cercle dels servents —no tots, 
però, eren esclaus— de la casa reial. Així, el mariscal abans era l’encarregat dels cavalls; el senescal 
era el primer servent; el camarleng era el cambrer; i els servidors de la taula reial assoliren diversos 
càrrecs de la cort. A tots ells el rei els concedia terres en usdefruit i acabaven ocupant els càrrecs 
més alts de la noblesa del regne. Els domèstics —els de les cases dels nobles— eren ocupats com a 
escuders en la guerra i foren molt valorats sota el nom de ‘ministeriales’, ‘vassi’ o ‘vassalli’. 

Els artesans que treballaven a les terres dels reis constituïen una categoria especial molt estimada 
per la seva habilitat manual, tot i que eren més valorats els servents, encarregats —amb el nom de 
‘maiores’, de l’alemany ‘Maier’— de l’administració de les propietats reials. 

La major part dels servents s’ocupaven en tasques d’agricultura, però això canviaria molt en els 
segles de transició. Els immensos latifundis, que constituïen grans explotacions de tipus —podríem 
dir— capitalista i produïen productes perquè fossin exportats, durant els segles V i VI van desaparèixer 
pràcticament. Ara cada terra era conreada cobrint així les necessitats de la població que la treballava. 
El servent rebia per a la seva pròpia subsistència una porció major o menor de la finca del seu senyor, 
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essent anomenat per això ‘servus casatus’ o ‘mansuarius’. A canvi d’aquest tros de terra, calia que 
lliurés una renda en espècie —porcs, pa, gallines, ous, etc...—. A més a més, estava obligat a una 
prestació de treball a les terres del seu senyor, que oscil·lava al voltant dels tres dies per setmana. 

Efectivament, el canvi de situació social estudiat anteriorment va fer millorar la situació dels 
esclaus, ja que els terratinents romans i l’Església adoptaren la nova organització econòmica a les 
seves finques. En l’àmbit cultural francès es parla d’una transició de ‘l’esclavage’ al ‘servage’. L’esclau va 
passar a ésser serf de la gleva. Aquest últim, en rebre una porció de terra per a atendre la seva pròpia 
subsistència, va quedar alliberat de prestar al senyor la seva força i el seu temps per vincular-se més 
a la terra i no tant al senyor. Aquest quedava satisfet si el servent de la gleva li pagava puntualment 
les prestacions en espècie i en treball. Professionalment —no jurídicament— la situació dels serfs 
de la gleva venia a ser la mateixa que la dels camperols lliures, que formaven un estament superior. 
En temps del Baix Imperi Romà, el naixement d’una persona determinava irremeiablement la seva 
professió; ara, en canvi, la professió era la que determinava el naixement: l’home nat en estat de 
servitud es trobava en contacte, gràcies a la seva professió, amb persones de condició més elevada 
que la seva, però que realitzaven idèntiques tasques. La millora fou possible perquè la dignitat del 
treball començà a ser reconeguda en el moment en què no només els esclaus o serfs es dedicaren a 
les tasques manuals. 

L’Església va dispensar als seus esclaus un millor tracte que els altres propietaris. Per aquest motiu, 
molts senyors feien llegat testamentari dels seus esclaus a l’Església, a fi d’assegurar-los un tracte 
més suportable. El concili d’Eauze, celebrat l’any 551, ordenà que, en aquests casos, les condicions 
prescrites pels senyors en la donació d’esclaus, constessin per escrit perquè fossin estrictament 
observades, i s’establí, amb boniques paraules, que els esclaus de la família de Déu, per raons de 
compassió i de justícia, han de carregar amb treballs més lleugers que els dels esclaus dels senyors 
particulars. També han de ser alliberats d’una quarta part de les seves prestacions en espècie i d’una 
part de les prestacions en treball (concili d’Eauze, cànon 6). 

Els servents de l’Església també gaudien d’una situació jurídica més favorable per ésser considerats 
com a propietat de l’Església. Qui matava un serf de l’Església havia de pagar una multa superior a 
l’estipulada en el cas de matar un servent de propietat particular. Un cop reconeguda la immunitat a 
l’Església, els funcionaris judicials eclesiàstics esdevingueren els encarregats de jutjar totes les causes 
relatives als servents de l’Església, els quals foren sostrets així de la jurisdicció dels tribunals civils. 

L’Església, però, no contenta de predicar —amb l’exemple del seu comportament vers els propis 
esclaus— el manament de l’amor al pròxim, va tractar, a més, d’inculcar per altres mitjans aquest 
esperit als altres senyors. De la mateixa manera que es va esforçar a eliminar de tot arreu els actes de 
violència, típics de l’època, es preocupà de protegir els esclaus contra la crueltat de llurs senyors. El 
concili d’Epaon, de l’any 517, decretà l’excomunió durant dos anys contra el senyor que matés el seu 
esclau per la seva pròpia autoritat (cànon 34). Pel que fa a la venda dels esclaus, si bé no es va abolir 
—a causa dels conceptes jurídics que s’imposaven en aquella època referents a la propietat— es va 
buscar, si més no, la manera de limitar-la mitjançant la prohibició de vendre esclaus fora del regne de 
Clodoveu, evitant així —segons el concili de Cavaillon— que caiguessin en mans dels pagans o dels 
jueus (concili de Cabillon, 639-654, cànon 9). 

Malgrat que foren necessaris molts segles, la doctrina de Jesús portà la igualtat entre tots i, per 
tant, a l’abolició de l’esclavitud. Els mateixos bisbes, que moltes vegades es trobaven limitats per 
unes clàusules testamentàries que els impedien donar la llibertat als seus esclaus, la concedien amb 
no poca magnanimitat. L’Església considerava la manumissió una obra excel·lent de misericòrdia, 
gràcies a la qual els homes cristians podien assolir l’eterna recompensa. Així, es determinà que l’acte 
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de manumissió es celebrés dins del temple. Tant és així que els lliberts foren anomenats ‘eclesiastici’ o 
‘tabularii’, i la mateixa Església els protegí englobant-los en el nou estament, denominat, com ja hem 
dit, ‘servents de la gleva’. 

Un altre tema que ens portaria molt lluny és el dels clergues i monjos que procedien de l’esclavitud. 
Aquí l’Església establí unes normes concretes que procurarien tant salvaguardar la dignitat sacerdotal 
o monacal com fer realitat el desig segons el qual la condició de cada persona, si realment assolia la 
formació oportuna, no fos obstacle per a ser integrat a l’estament dels clergues o monjos. Amb tot, 
aquesta apreciació i desig no van ser massa reeixits. 

Vers una nova edat 

La fusió dels pobles romans i gots i la consegüent evolució de les institucions durant els segles 
V-VII, així com la providencial presència i influx d’uns autèntics campions del pensament humà i de 
l’ortodòxia catòlica, portaran necessàriament a l’existència d’un àmbit fecund en què germinarà la 
sementera d’una nova època. Aquelles seran les causes no immediates, però si eficaces, de l’època 
denominada medieval, o si voleu del naixement d’Europa. Les directament causants d’aquesta nova 
etapa de la civilització seran la invasió islàmica i la separació d’Orient i Occident, motivada pel concili 
Trul·là II (692) i per l’heretgia iconoclasta. Posteriorment tindrà lloc l’aliança entre el papat i el regne 
franc que portarà —com a causa decisiva i última— a la creació de l’imperi carolingi i així apareix 
Europa i neix una nova societat o, si es vol, s’inaugura l’etapa de la civilització romano-cristiana 
occidental i europea hereva de la civilització greco-romana. 



Estàtua equestre de Carlemany. Museu Carnavalet. París.
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Les ruptures intempestives

• Ruptura nord-sud de la conca mediterrània. L’Islam
• El profeta Mahoma
• Mahoma i el cristianisme
• L’expansió de l’Islam
• La invasió islàmica a la província Tarraconense
• L’escàndol de la “guerra santa”

Ruptura nord-sud de la conca mediterrània. L’Islam

L’imperi romà es desenvolupà a l’àrea mediterrània. En ella era palesa la unitat entre els pobles 
que integraven l’Orbis romanus. Entre ells —a través de constants comunicacions marítimes— 
s’intercanviaven comerç, llengües (llatí i grec koiné) i cultura. El Mare Nostrum fou eix geogràfic de la 
unitat romana, element essencial sense el qual no es pot comprendre la magna obra civilitzadora de 
Roma. Tanmateix, aquesta unitat fou decisivament esberlada al segle VII per les invasions islàmiques. La 
part inferior de la conca mediterrània —incloent la Hispània i el que avui en diem Orient pròxim— fou 
arrencada de la resta de l’antic imperi romà (Itàlia, la Gàl·lia, la Il·líria, Grècia...). Fou una ruptura nord-
sud de la unitat geogràfica romana. Un altre esquinç, quasi contemporani i que nosaltres denominem 
est-oest, es provoca també a causa del concili Trul·là II (any 692) i de l’heretgia iconoclasta. La unitat 
romana, ja molt malmesa per les invasions dels bàrbars, però en part recuperada gràcies a la fusió 
amb els pobles gots, ara es veu inoportunament esmicolada a causa de les dues esmentades ruptures.

Dels reductes de l’ex-imperi d’Occident —molt minvants— s’inicià una nova etapa en la història 
de la civilització, i no pas per Bizanci (que romangué nostàlgicament i estèril anclat a l’Orient, sols 
intentant no ésser envaïda per l’Islam) sinó gràcies al papat i als països franco-romans. Fou aquest 
poble, el franc, el que concertant una expeditiva aliança amb el papat, va fer possible que sorgís Europa 
i amb ella brollés una nova societat, que anomenarem «medieval».

Cal estudiar el fenomen islàmic amb totes les seves repercussions històriques. És un element 
fonamental per comprendre el naixement d’Europa i el seu posterior desenvolupament. Obviar aquest 
fenomen no sols impossibilitaria la comprensió de moltes institucions eclesials, sinó que —el que seria 
més greu— malmetria el vertader sentit de la història d’Europa i de la història de l’Església medieval. 
A més ens impossibilitava entendre la multitud de gent islàmica que en l’actualitat (any 2016) viu entre 
nosaltres. Catalunya ha depassat de tenir sis milions d’habitants a set i mig en l’actualitat...

L’Islam és un fet històric de primera magnitud. Cal estudiar-lo amb respecte i objectivitat. En el 
món actual, més de mil tres-cents milions de persones són adeptes a la religió fundada per Mahoma. 
Particularment a l’Àfrica s’experimenta una propagació àmplia i molt dinàmica d’aquesta religió. 
Seria absurd oblidar-se d’aquest fenomen religiós, del seu fundador i de les repercussions sobre el 
cristianisme en els seus orígens, en tractar de les causes que configuraran Europa i l’Edat mitjana. 
També caldrà mantenir la mirada, amb gran angoixa, en un nou fenòmen com és l’existència de l’Estat 
Islàmic i la posterior deriva en el terrorisme totalment brutal.
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Elements previs a l’estudi de la religió musulmana

Cal primer preguntar-nos què aporta l’Islam a l’home que l’acull com a religió pròpia? Assenyalarem 
d’antuvi diverses dimensions que són bàsiques i de forta repercussió, àdhuc en la història eclesiàstica 
de l’Edat mitjana.

En primer lloc, l’Islam situa l’home a l’univers. Li assenyala el seu lloc entre totes les coses creades. 
Els musulmans accepten una doctrina de la creació semblant a la cristiana en la mesura que admeten 
l’Antic testament.

L’Islam també relaciona l’home amb un Ser suprem. La característica més rellevant de l’Islam és el 
seu monoteisme. Destaca radicalment la unicitat de Déu. La confessió de fe en un únic Déu és el pilar 
de l’islamisme. Déu és únic, creador, transcendent, omnipotent, omniscient, misericordiós i compassiu 
amb els creients. Aquesta convicció està pregonament arrelada en la consciència dels musulmans 
i això els fa pràcticament impermeables als principals misteris cristians, sobretot l’Encarnació i la 
Trinitat. La fe en Déu únic —afirmen ells— no és una deducció de la raó, sinó que cal acceptar-la 
simplement. L’Islamita (muslim) creu —o cal que cregui— cegament en una revelació de Déu mateix: 
l’Alcorà és la paraula de Déu a l’home, no una paraula humana. L’única postura de l’home davant Déu 
és l’adoració i la submissió mitjançant el compliment de la seva voluntat, manifestada en els preceptes 
de l’Alcorà. Qualsevol intent de penetrar en els misteris de Déu és jutjat —segons l’Islam— com una 
temptativa pecaminosa i orgullosa.

L’oració, per al creient islamita, és el deure religiós principal i en ella la importància més gran la té 
la «confessió de Déu» únic. S’ha de practicar diversos cops al dia i té com a conseqüència la religiositat 
popular i, a l’ensems, fa que Déu sigui present a la vida diària. Un moment important (perquè a més 
de la relació amb Déu, dóna cohesió social) és el de l’oració comunitària els divendres a la mesquita.

Un altre element rellevant és la consciència de culpa o de pecat. El pecat consisteix en el transgredir 
els preceptes de l’Alcorà. De la situació de pecat hom en surt de forma immediata pel penediment 
i demanant perdó a Déu. De forma mediata es saldarà el pecat, suportant amb resignació un càstig 
temporal. Qui és constant en aquesta actitud, no caurà a l’infern.

Quant al destí final de l’home, l’Islam sosté la immortalitat. El fidel se salva després de passar 
pel càstig de l’infern; l’infidel (que no és de l’Islam) es condemna. Els teòlegs musulmans moderns 
tendeixen a matisar aquesta postura tradicional i comencen a admetre que l’infidel de bona fe es pot 
salvar. El premi reservat és la vida al Paradís (vida terrenal idealitzada). No obstant això, hi ha hagut 
moviments místics (d’influència neoplatònica) que han sostingut que es tracta de fer un ús adequat 
de la llibertat individual per a assolir la unió amb Déu. Es tendeix, d’aquesta manera, a donar més 
importància a la vida interior enfront de l’exterior. Alguns dels representants d’aquest corrent, que es 
desenvoluparà sobretot en el segle IX, van caure en un monisme panteista: pèrdua de la personalitat 
de Déu i anihilació de l’home, que serà absorbit finalment per Déu.

El fidel de la religió musulmana té l’obligació d’estendre els drets de Déu. L’Islam és una religió 
missionera. Al muslim se li exigeix un esforç en favor de la comunitat i de la propagació de la fe. 
Aquest caràcter missioner fa recordar fàcilment —com explicarem al final del present tema— a la 
guerra santa: l’extensió àdhuc per les armes. Amb el pas del temps, l’esforç que s’exigeix als creients en 
guerra santa, s’orienta al desenvolupament de les mateixes comunitats islàmiques (en aspectes cívics, 
econòmics, culturals...) o, fins i tot, pot significar la lluita contra les inclinacions dolentes.

Des del punt de vista econòmico-social i ètic, l’Islam va suposar una millora respecte a la situació 
dels pobles de l’Aràbia on va sorgir. Va sostenir que la riquesa no havia de circular únicament entre els 
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rics, prohibia la usura i altres formes d’explotació i les begudes alcohòliques. Va considerar una virtut 
l’emancipació dels esclaus, malgrat no prohibir l’esclavisme. Respecte a les relacions entre els sexes, 
es prohibeix l’adulteri i es castiga amb penes molt fortes. Les lleis limiten la poligàmia a quatre dones, 
però sempre en el cas que es puguin mantenir. Promouen també la modèstia. L’Islam i la seva legislació 
declaren certs drets de la dona, malgrat que sempre han de ser interpretats a la llum de la seva realitat, 
un grau inferior a l’home. Se sosté la igualtat entre tots els fidels, independentment de raça, color o estat.

La concepció que el musulmà té de la seva relació amb Déu i la mateixa vida de Mahoma, han 
comportat que la societat islàmica i les seves nacions —moltes d’elles— siguin teocràtiques. La religió i 
l’estat ja, des de l’origen, estan íntimament units, formant una única societat.

Hom diu que l’Islam és una religió tancada; això explicaria possiblement que no hi hagi hagut massa 
relacions amb altres creences religioses. Actualment, però, es dóna una certa obertura que es manifesta 
en una col·laboració en l’acció als diversos camps: social, de justícia, desenvolupament..., i àdhuc en 
l’interacostament religiós, com fou la participació de l’Islam l’any 1987 en unes jornades de pregària 
a Assís, presidides per sant Joan Pau II, papa difunt l’any 2005. El posterior papa Benet XVI ja ho 
va demostrar amb l’obertura del diàleg vers els islamistes (2011), i l’actual papa Francesc ha tingut 
freqüents trobades d’oració amb personalitats del món musulmà, especialment després d’alguns actes 
terroristes que malauradament s’estan produint (2016).

L’Islam —com hem dit— situa l’home en l’univers. El relaciona amb el Ser suprem únic i d’aquesta 
forma dóna sentit a la vida i li estableix un sistema de valors que el guien en l’existència terrenal i el 
condueixen a un destí transcendent. La unitat de creences i d’obligacions religioses constitueix una 
forca espiritual que dóna cohesió a unes societats en les quals resulta difícil la separació entre estat 
i religió i que, a traves del temps, han creat un estil propi de vida, una civilització nova i una cultura 
característica. Ha aportat, per tant, un factor essencial d’humanització de les poblacions que l’han acollit. 
Caldrà, però, que nosaltres, per a assolir l’intent que ens proposem (és a dir l’exposició de les primeres 
relacions entre l’islam i el cristianisme i de la ruptura que la nova religió provocà a la societat del segle 
VII) estudiem breument la biografia de Mahoma, amb els trets fonamentals de la religió islàmica 
en el seu origen i l’enfrontament, en alguns casos, així com les concòrdies i pactes, en altres, que es 
produïren en el primer segle de l’era musulmana. Tota aquesta problemàtica —com veurem— incideix 
indiscutiblement en l’origen d’Europa i en la història de l’Església a l’Edat mitjana.

El profeta Mahoma

Muhammad —aquest era el nom originari de Mahoma (l’escollit)— nasqué a la Meca en un any 
que no podem precisar; cap al 570 ó 580 després de Crist. Mahoma procedia d’una important família 
de Hasim de la tribu mudavi de Qurays. El seu pare (Abd Allah) morí en un viatge a Medina, abans de 
néixer el seu fill Muhammad. La seva mare, Aminah morí quan el fill tenia solament 10 anys. El noi va 
ésser confiat al seu avi patern i poc després al seu oncle Abu Talib. Fill d’aquest era Alí, que va ésser 
company de jocs en la infància de Muhammad. Els primers anys foren molt tristos. Les més antigues 
«sures» de l’Alcorà (93, 6-8) presenten aquesta tristor infantil. 

D’abans de l’any 610, poc en sabem, malgrat l’existència de moltes llegendes, a les quals és molt 
difícil donar crèdit. La tradició islàmica afirma que en un dels seus viatges amb el seu oncle Bosrà, un 
monjo cristià, un tal Pahira, profetitzà la seva futura missió. Solament sabem segur que abans de la seva 
vocació (610-612) es va casar amb la seva cosina —més gran que ell— anomenada Khadiya. D’aquest 
matrimoni van néixer quatre fills, Fàtima entre ells.
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Abans de la seva vocació, Muhammad havia practicat devotament els cultes tradicionals del 
seu país. Però la seva inquietud religiosa, junt amb una vàlua moral exemplar i el seu coneixement 
del judaisme i del cristianisme, el van dur a meditacions solitàries en una caverna de la muntanya 
anomenada Hira. Persistia en ell una idea que bé es podria dir una constant religiosa: «Déu és únic». 
En contra del politeisme i àdhuc contra la Trinitat confessada pels cristians, Mahoma s’aferrava a la 
unicitat divina. Però aquesta idea fixa de l’incipient Islam no fou totalment invenció seva. Ja altres 
profetes anteriors a Mahoma, existents a l’Aràbia segons la mateixa tradició islàmica (els hanif), 
s’aixecaren contra el politeisme i el polidemonisme del seu país. La missió de Mahoma es manifestà 
amb visions i revelacions, la majoria de vegades seguides de convulsions del seu propi esperit i cos. 
Amb violència «parlà la paraula», se’ns diu.

Els primers a acceptar el seu missatge, foren els de la pròpia família. Mahoma predicava amb gran 
vehemència «que existia un únic Déu, que Alà era omnipotent, que existia un paradís, un infern, un 
judici universal i que l’ànima ressuscita». Els nous adeptes per a integrar-se a aquesta religió no calia 
que rebessin ni cap ritu ni cap baptisme, sinó que solament era necessari «abandonar-se a la voluntat 
divina». Amb aquest simple acte es transformaven en «musulmans» o «muslims».

Ultra els seus familiars, acceptaren la missió del nou profeta els esclaus i els qui havien obtingut 
la llibertat. Per això, el primer grup de musulmans participava quasi d’un caràcter típicament sòcio-
revolucionari. Alguns d’ells van haver de refugiar-se a Abissínia perquè eren perseguits.

En els últims anys de la seva permanència a la Meca, cal posar l’episodi llegendari del viatge a 
Jerusalem, l’ascensió al cel («miray») i les morts de la seva muller Khadiya i d’Abu Talib.

Mahoma l’any 622 (famós any anomenat pels musulmans de l’Hègira) emigrà amb un grup de 
fidels de la seva nova religió a una ciutat anomenada Hatrib (posteriorment, canviarà de nom: 
Medina). Aquesta ciutat era molt tolerant i de gran importància comercial. Molts dels seus habitants 
demanaren a Mahoma que hi anés per a reorganitzar-la. Ell així ho va fer i n’esdevingué el seu líder. 
Posà en pràctica el tipus  (teocràtic) idealitzat de ciutat que ell tantes vegades havia predicat. La 
religió i la política s’uniren en una forta simbiosi. Afirmava que sols volia «confirmar la fe d’Abraham, 
amic de Déu i constructor de la Ka’ba de la Meca». Així s’inicià una nova organització social i cultural 
amb una litúrgia simple. Aquesta té, en efecte, poquíssims ritus.

Els seus grans enemics foren els jueus. Aquests en Mahoma veien un competidor del comerç, 
tan extens en aquelles regions. L’any 627 pogué vèncer el setge de Medina. Tot seguit, expulsà de 
la ciutat tots els jueus. Aprofitant la treva obtinguda l’any 628, pogué, amb els seus, pelegrinar a 
la Ka’ba de la Meca. Tots aquests èxits foren la causa de la gran admiració que tots els reis de la 
rodalia tingueren per Mahoma, el qual pactà amb tots els qui abraçaren la nova religió. Fou, doncs, 
una conversió un xic superficial. Interessava relacionar-se bé amb el gran líder. Tanmateix l’any 630 
la Meca s’aixecà en armes contra Mahoma, però aquest se n’apoderà i en va destruir tots els ídols, 
imposant la seva autoritat i la seva nova religió. Tres anys més tard, tota l’Aràbia era sota el domini 
de Mahoma.

L’any 632 el profeta realitzà per diverses zones de l’Aràbia la peregrinació anomenada «de 
l’acomiadament» i fixà el ritu de la litúrgia islàmica. Després caigué malalt i va morir.

Mahoma després de casar-se amb Khadiya, va tornar a casar-se amb catorze mullers. Aquests 
matrimonis no eren altra cosa que aliances polítiques amb els reis de la rodalia. Una de les més 
cèlebres esposes fou Aisa (filla d’Abu-Far). Una altra fou una cristiana copta.

La personalitat de Mahoma és molt complexa, molt sensible a les manifestacions misterioses, 
home de negocis i fins i tot ardent batallador, ple de generositat i de bondat, però amb arravataments 
terribles de còlera.
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Mahoma i el cristianisme

Mahoma coneixia el cristianisme, però molt superficialment. El coneixia, a més, a través dels 
sectors heterodoxos nestorians de l’Aràbia. A ell li van arribar alguns episodis de l’Evangeli, però 
molt probablement sols coneixia la tradició oral i alguns dels evangelis apòcrifs, especialment el 
«Protoevangeli de sant Jaume» i el de «La infància de Jesús».

El monoteisme de Mahoma li féu negar absolutament que Jesús fos Déu. Així, doncs, afirmà: «Alà 
no engendra ni és engendrat». Per a ell, Jesús fou un famós taumaturg, un gran profeta, el més gran 
i últim dels profetes. Fins i tot creia que fou concebut per Maria sense la intervenció de l’home: per 
obra de l’esperit de Déu. Jesús, a més a més, va fer prodigis, com ara donar la vida a un ocell format 
amb fang, curar malalts i àdhuc ressuscitar morts, o per desig dels apòstols, fer baixar del cel una taula 
ben replena d’esplèndids menjars...

A causa dels jueus, Jesús fou jutjat, però no morí a la creu. Qui hi va morir va ser un home molt 
semblant a ell. Jesús pujà al cel sense haver mort.

La doctrina de Jesús, segons podem deduir de l’Alcorà, és força indeterminada. Afirma que Jesús 
predicà sols la pietat i la submissió al creador. Després diu que matisà alguns preceptes del Pentateuc.

Quant a Maria, es fa un veritable garbuix: diu que era filla d’Imran. O sigui, confon Maria, germana 
de Moisès, amb la Maria mare de Jesús. Afirma, a més, que fou miraculosament alimentada per Déu, 
després d’un rapte de Zacaries. L’elecció del seu espòs fou també miraculosa. Admet l’Anunciació, 
però no que Jesús fos fill de Déu. Nega que Maria fos també una divinitat. Així, textualment l’Alcorà 
5, 116 es pregunta: «¿Vas ser tu, oh Jesús!, fill de Maria, el qui vas dir als homes: «Preneu-me a mi i 
a la meva mare Maria com a dues divinitats, en lloc del Déu únic?». Jesús respongué: «Glòria a Vós! 
Jo no podré mai dir allò que per a mi no és veritat. Jo vaig dir i predicar el que Vós m’ordenàreu, és 
a dir, adorar Déu, el meu i vostre Senyor»».

Mahoma fou benèvol amb els cristians. Era ben palès que aquests acceptaven que només existia un 
Déu. També era obvi que ells eren molt sensibles a l’oració i a la pietat. En això coincidien totalment 
amb Mahoma. Ell mai no va declarar la guerra als cristians. Sí, en canvi, als jueus, els seus grans 
enemics. Malgrat tot això, ens podem preguntar el perquè de la guerra santa. És un tema tan enigmàtic 
que bé es mereix, al final del present estudi sobre l’islam, unes explícites reflexions.

L’expansió de l’Islam

En morir Mahoma l’any 632, el seu domini s’estenia quasi a tota Aràbia. L’any 635 Damasc va 
caure a les mans dels adeptes de Mahoma i l’any 637 aquests conqueriren la Mesopotàmia inferior i 
gran part de Palestina amb Jerusalem.

Ja l’any 638 es pactà, amb els cristians, un compromís entre el califa i l’arquebisbe de Jerusalem, 
Sofroni, segons el qual es donava la llibertat als cristians però se’ls prohibia que construïssin nous 
temples. També se’ls prohibia que fessin proselitisme. Per part de Sofroni s’admeté que no hi hauria 
cap impediment si els cristians es convertien a la religió islàmica.

L’any 641 els mahometans conqueriren Edessa i, tot seguit, penetraren a Pèrsia. El 646 envaïren les 
regions de Kars i el Khorassan. El 656 els àrabs ja estaven per la totalitat de Pèrsia fins a l’Oxus, i tota 
l’Armènia fins al Caucas. Alhora estava en marxa la conquesta de l’oest. Ja el 641 va caure Alexandria 
i, amb ella, tot l’Egipte. El 644 s’havia ocupat la conca mediterrània fins a Trípoli. Xipre va caure el 
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650. Durant, però, 40 anys els àrabs no avançaren en direcció a l’oest. Cartago va ésser conquerida 
l’any 690, any a partir del qual l’avanç islàmic semblava imparable per tota la costa africana. L’any 710 
ja eren a Ceuta i el 711 passaren l’estret de Gibraltar, arribant l’any 712 a Saragossa i a Barcelona. El 
720 conquerien a Narbona.

A Orient, l’any 709 Samarcanda (a Transoxània) fou conquerida i l’any 712 arribaren a les riberes 
del riu Indo. Més tard, continuaren l’avanç per l’Índia, mentre es detenien definitivament a les portes 
d’Europa a Bizanci. Efectivament, un setge a Constantinoble (any 718) acabà en un fracàs per part 
dels àrabs. I, si mirem l’Occident, quasi al mateix temps foren parats per Carles Martell a Poitiers 
(any 732). Malgrat aquestes últimes derrotes cent anys foren suficients perquè els àrabs conquerissin 
un vertader imperi, major en extensió a l’imperi romà. Eren els amos de la Mediterrània. Al segle 
IX conqueriren de nou Sicília (any 827) i s’establiren poderosos caps de pont a la costa europea a 
Fraxinetum, al sud-oest de Cannes (anys 889-975), i a Garigliano, a tres jornades de Roma (anys 
880-916).

Les pèrdues de l’Església catòlica a causa de la invasió islàmica, al principi, no foren massa grans, 
ja que els mahometans victoriosos no volien coaccionar els cristians a deixar la seva religió. Ben 
diferent era el tracte vers els altres pobles pagans, obligats a deixar el politeisme i a abraçar l’Islam.

Els nous invasors imposaren als cristians uns tributs, i els consideraven —malgrat l’aparent 
tolerància— ciutadans de segona categoria. A les regions orientals (Mesopotàmia, Síria i Egipte) 
quedaren molt pocs catòlics, a excepció de les regions on els cristians monifisites eren majoria. Aquests 
saludaren els nous amos com als vertaders alliberadors de la submissió en què deien estar sotmesos 
anteriorment sota els governants catòlics. 

Sorprèn constatar que les comunitats religioses del nord d’Àfrica pràcticament van desaparèixer 
del tot, malgrat no tenir noticies que indiquin que es forcés els catòlics a la islamització. Sabem, però, 
que les tribus interiors de la costa africana, o sigui, els berberés, que no s’havien ni romanitzat ni 
cristianitzat, ara es convertien a l’Islam. El fet que Cartago resistís algun temps s’explica perquè posseïa 
una important fortalesa defensada per una guarnició bizantina. Els esmentats berbers ho envaïren tot 
i quasi no deixaren rastre del catolicisme. Presisament dels tresors domèstics dels berberés es féu una 
interessant exposició a la Pia Almoina de Barcelona en la qual es podia veure que els berebers estenen 
des del Cairo fins el Marroc i els taliarets. La mostra es feu els mesos de maig-agost del 2005.

La invasió islàmica a la província Tarraconense

Cal que estudiem les peculiaritats de la invasió islàmica a la zona de la província eclesiàstica 
Tarraconense que després es denominarà Marca Hispànica.

La primera invasió sarraïna de la Tarraconense (Catalunya) no fou tan ferotge com alguns autors 
afirmen. En general, aquests primers anys de la invasió es respectaren les institucions hispano-
visigodes. Es pactaren estipulacions de pau i convivència. Malgrat això, la continuació dels bisbes i 
dels seus llocs de residència durant els segles VIII i IX és un tema molt difícil d’esbrinar. Sabem, per 
exemple, que alguns bisbes fugiren a la Septimània o a Itàlia (com el cas de Pròsper de Tarragona 
i els seus diaques, que anaren a aquest últim país prop de Rapallo o Porto Fino), però altres bisbes 
romangueren més o menys perseguits en les seves seus episcopals. En aquelles regions hi resten 
algunes relíquies i també alguns còdexs.

Posseïm pocs documents, i encara aquests cal interpretar-los, per a poder veure la continuïtat de 
les seus i de l’episcopologi a la tarraconense.



387LES RUPTURES INTEMPESTIVES

Els bisbes i una part de la clerecia quan passaren els invasors, s’hagueren de refugiar en llocs segurs, 
però no renunciaren els seus drets. La mateixa invasió de la tarraconense fou en part volguda pels 
nadius. Més encara, els sarraïns entraren a Hispània com a aliats dels «vitizans», que eren contraris 
a Roderic, l’últim rei visigot. Sabem que els invasors, en un nombre molt reduït (només uns 12.000 
per a tota la Hispània) en dominar un nou territori, convidaren els habitants a abraçar la religió de 
Mahoma. Aquells que no l’acceptaven havien de pagar un impost personal, però no eren perseguits 
per raó de la seva actitud. Es feren moltes estipulacions entre els indígenes i els sarraïns. Es pactava, 
per exemple, «que no seran violentats per llur religió, ni cremades ni robades llurs esglésies, que no 
seran desposseïts el seus senyoratges». Al començament, hi havia molta tolerància. D’altra banda, 
sabem que la primera època de la invasió (711-756) fou molt caòtica. Entre els teòrics dominadors 
hi havia una guerra civil constant. Tot plegat indica que els bisbes (exceptuant els de la província 
eclesiàstica Tarragona) en aquests primers anys romangueren, molt probablement, a les seves seus 
episcopals, malgrat que desconeixem els seus noms. Aquest desconeixement no ens ha d’escandalitzar 
pas: hi ha molts períodes en els diversos episcopologis dels quals sols sabem que existien bisbes, però 
n’ignorem els noms. A més els posteriors dominadors, que escrivien la història d’aquest període, no 
volien saber res dels nadius visigòtics. En llurs episcopologis, per exemple, hi ha un sistemàtic i àdhuc 
forçat oblit o ocultació de l’època del segle VIII d’Hispània. Els carolingis (francs) eren els únics que 
segons ells mereixien passar a la història, i no pas els visigots. Així, malauradament, a vegades s’escriu 
la història, o millor dit no s’escriu la història.

L’any 756 en la zona envaïda de la Hispània el panorama canvià. A Còrdova, Abd-al-Rahman 
s’erigí en emir independent d’Al-Àndalus. S’esforçà a aglutinar tots els seus sotmesos, però no 
aconseguí dominar ni Saragossa, en les últimes dècades del segle VIII, ni Barcelona. Sabem que el 
Kalbí Sulayman Ibn Khaqtan, valí de Saragossa, s’entrevistà a Barcelona amb l’enviat del califa a 
Bagdad, contrari a Abd-al-Rahman, i que ambdós demanaren ajut a Carlemany dels francs.

A la mort d’Hixam I successor de l’emir Abd-al-Rahman, Abd Allah —germà d’Hixam— oferí 
la ciutat de Barcelona a Carlemany amb la condició que l’ajudés en les seves pretensions a l’emirat 
de Còrdova. El rei dels francs no hi accedí, però aquest va ser el motiu pel qual es va preparar la 
campanya d’invasió de Barcelona, que es realitzà uns anys després, el 801, a través del seu fill Lluís 
el Pietós.

Fou, doncs, quasi un segle de dominació sarraïna del territori que després s’anomenarà Catalunya 
vella; dominació que fins al 756 fou molt benigna, essent la segona etapa un xic més dura, però no pas 
tan contundent com per a creure que es van destruir totes les institucions —entre elles els bisbats— 
visigòtico-cristianes. La petició que els nadius enviaren a Carlemany perquè envaís Barcelona tenia 
uns trets massa exagerats: «Opressió (la dels moros) i cruelíssim jou que els van imposar els sarraïns...» 
«gens inimicissima christianitatis». Els documents, pocs malauradament, que podem estudiar, 
demostren que, si és ben cert que en aquest segle VIII la presència dels sarraïns era ingrata per als 
indígenes, especialment pel fet de ser d’una altra religió, no per això trobaren massa diferència dels 
amos antics de la monarquia visigoda, ni tampoc el que significà la invasió dels francs el següent segle 
IX. Ultra totes aquestes consideracions, cal tenir present que almenys els habitants de Girona, Vic, 
la Seu d’Urgell, Barcelona, Terrassa (Ègara) estaven organitzats de tal manera i amb prou llibertat 
com perquè poguessin oferir llurs ciutats al rei Carlemany, signe inequívoc que «el jou i l’opressió» 
dels sarraïns no eren tan durs. En aquests textos veiem potser una expressió exagerada per a moure 
a la compassió als francs a intervenir a favor seu. A més, cal recordar que zones importants del que 
posteriorment serà anomenat Principat de Catalunya, no foren, d’una manera definitiva, sotmeses als 
sarraïns. Ens referim a l’Alt Urgell, el Pallars i la Ribagorça. De la mateixa manera, cal dir que durant 
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el segle VIII els invasors trobaren moltes dificultats en les muntanyes pirenaiques o simplement en 
el Montseny o a Sant Llorenç de Munt o en el Cadí. Molts nadius del litoral barcelonès fugiren a 
refugiar-se en els esmentats llocs o fins i tot a Ègara que tenia més possibilitats defensives a prop dels 
«obits» (coves de la muntanya) de Sant Llorenç i àdhuc en el mateix lloc d’Ègara (Terrassa) que ja 
tenia una fortalesa defensiva en el castell de Terrassa o Castrum Terrae.

L’escàndol de la “guerra santa”

Caldria retornar al context religiós de l’Islam, que hem exposat a l’inici del present tema, per 
a veure les possibles influències ideològiques entre les dues grans religions i, també, la causa del 
rebuig mutu. És ben cert que aquests trets fonamentals contribuïren a dibuixar el que immediatament 
després seria Europa i l’Edat mitjana de la història de l’Església. 

Freqüentment els historiadors de les relacions entre el cristianisme i l’islam es pregunten si la 
guerra santa és la causa de les croades o a l’inrevés. També hom es demana si hi pot haver algun punt 
de contacte (potser més aviat pràctic i eficaç) entre ambdues religions que fos profitós a la humanitat. 
Quant a aquesta darrera pregunta, no hi ha dubte que l’alt concepte de la transcendència de Déu i el 
profund sentit de l’oració d’ambdues religions ens porta a un apropament, almenys en l’aspecte d’una 
millor convivència mútua i ens atrevim a dir —amb timidesa— una possible pau i sincer respecte. 
Com ja hem dit, l’oració és un dels pilars més importants de la religió fundada per Mahoma. Per ella 
el fidel compleix un manament diví, eleva el seu esperit, es purifica dels pecats i es preserva de les 
males accions i de la infàmia. Aquest pot ser un punt de contacte, car també el cristianisme té una 
gran estimació per la pregària o oració.

Quant a la guerra santa, encara vigent avui dia (a. 2016) en molts països islàmics i àdhuc per tot 
el món motivat per l’Estat Islàmic, és causa —cal que ho reconeguem— d’una possible separació 
entre les dues religions, en tant que el concepte de “guerra santa” rau, possiblement, en la mateixa 
concepció de Mahoma i de l’Alcorà. Heus aquí les seves característiques: Guerra santa, en àrab 
«yihad», vol dir «esforç». En aquesta línia de lluita, de gairebé «passió», en algunes èpoques se situa 
la concepció d’enfrontament de la doctrina de Mahoma amb les altres religions, per a aconseguir la 
seva expansió. És un tret que ha caracteritzat els islàmics en la seva història. Però, ens preguntem: la 
guerra santa és essencial a l’Islam?

Hem de dir de bell antuvi que aquesta idea de guerra xoca amb l’espiritualitat profunda que 
Mahoma reflecteix a l’Alcorà. Els vint-i-set versets que en l’Alcorà ens parlen de la guerra santa 
contrasten amb la resta de la finor espiritual dels continguts en el llibre fonamental de l’islam. Però 
aquest contrast potser prové del fet que els cristians entenem la «yihad» de diferent manera a com els 
musulmans l’entenen. ¿Serà sols una qüestió de paraules? Creiem, però, que no!

Hem de dir que la guerra santa és una idea bàsica que l’Islam ha sistematitzat i organitzat amb molta 
precisió en la seva llei o dret musulmà. La guerra santa s’ha concebut com a un dret diví fonamental.

En algun temps de la història de l’Islam les cinc columnes de la seva fe (confessar Alà com a únic Déu 
i Mahoma el seu profeta, oració, almoina, dejuni de Ramadà i pelegrinatge a la Meca una vegada a la 
vida) han augmentat amb una sisena: la «guerra santa». Aquesta era tan important que tenia el poder, 
àdhuc, de dispensar de tots els altres deures religiosos, per importants i indispensables que fossin.

El musulmà, dins aquest marc, ha dividit el món en dues grans parts que s’oposen i estan en tensió 
constant, una enfront de l’altra. El «dar al-islam» és la zona on domina l’Islam, la zona dels salvats i 
dels que posseeixen la gràcia d’Alà. L’altra zona radicalment oposada, «dar al-harb» és la zona dels 
infidels, que els musulmans han de salvar dominant-los: és l’àrea de la guerra.
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També la tradició oral de l’Islam anomenada Hadiz fonamenta la guerra santa. La catorzena Hadiz 
ens diu textualment: «No es permet vessar la sang d’un musulmà a no ser en aquests tres casos: 1/ el 
casat que comet adulteri; 2/ la vida per la vida (la defensa); 3/ el que deixa la seva religió i s’allunya de la 
comunitat». En això rau la fonamentació de la guerra santa. Així com cal arravatar la vida a l’apostata, 
també caldrà matar aquell que és contrari a la religió, induint a l’apostasia la comunitat islàmica o alguns 
dels seus membres. A aquesta conclusió possiblement alguns sectors de l’Islam arriben, o almenys així 
sembla que hi arribin. Per tant prohibició total del proselitisme cristià.

Des d’una visió cristiana (no sabem si objectiva) sembla que els preceptes de la guerra santa han 
definit sovint l’estratègia que el poble islàmic ha seguit, per tal que «la lluita per Alà li sigui plaent». 
Es permeten emboscades, sorpreses nocturnes, simulació de retirades, espionatge, sembra de rumors 
per a desconcertar i desmoralitzar l’enemic, entre d’altres. D’aquests «altres» alguns són curiosos i cal 
fer-ne menció, com per exemple: tot és lícit si es fa per a esclafar l’enemic. De la mateixa manera serà 
lícit en temps de guerra santa: destruir pobles o fortaleses amb enginys bèl·lics, amb foc o fins i tot tallar 
l’aigua. Tanmateix, s’ha de fer amb mesura i prudència, quan amb això podrien patir els propis presoners 
o les dones o els nens. Amb aquestes expressions, es pot constatar que l’Islam preveu el «dret de gents».

Aquesta guerra pot tenir tres efectes diferents sobre els pobles dominats: 1/ que el poble atacat 
abraci de ple la fe islàmica i es rendeixi incondicionalment. En aquest cas no els passa res i esdevindran 
una província més del món islàmic, tot gaudint de plens drets; 2/ quan el poble dominat vol continuar 
amb la seva religió, però militarment no s’hi oposen a la dominació islàmica. En aquest cas aquesta 
dominació es concreta aleshores: en pagar uns diners a manera d’impostos com a símbol de submissió 
a l’autoritat («alvizia»). Als jueus i cristians anomenats els «adeptes del llibre» (la Bíblia) si paguen 
aquest impost se’ls confereix la qualitat de «dimni» o protegits, o també tenen l’oportunitat de gaudir 
de certs drets; 3/la tercera possibilitat es dona quan el poble dominat s’hi oposa de ple, amb tota la seva 
força i per tant li toca de patir la guerra santa. En aquest cas, era lícit devastar el lloc, apropiar-se de 
tots els béns i la població era tota ella feta presonera.

La repartició dels béns procedents de la guerra santa, també era regulada jurídicament i religiosa: 
una cinquena part era destinada i oferta a Alà, tot donant-li al califa que havia organitzat la guerra com 
a representant diví d’aquell. Tres cinquenes parts del botí eren repartides entre els homes que havien 
lluitat a cavall. I la cinquena part que quedava, era donada als soldats que havien lluitat a peu.

En la guerra santa es determina que no es podia matar les dones, els fills petits, els avis i els religiosos, 
considerats en principi com a no bel·ligerants, mentre no es demostrés el contrari. El que es podia fer 
amb ells era prendre’ls com a criats o servidors. Amb els altres presoners es podia o bé matar-los o bé 
deixar-los escollir entre treure’ls la vida, esclavitzar-los o destinar-los al canvi per a alliberar presoners 
musulmans o bé per últim pactar amb ells forts impostos. Però cal observar que aquest criteris sols 
s’han de considerar “històrics”, o sigui que en algun període es realitzaven. Això no vol dir que en 
l’actualitat, any 2016, siguin encara vàlids ni molt menys. I depèn molt del país.

En la guerra santa, mentre no es veiés clara la possibilitat de la derrota, el «fidel» havia de lluitar 
amb totes les seves forces. És il·lícit ésser sotmès («mudaian») en terreny dels enemics. Però restava 
l’obligació de marxar imperiosament a terra musulmana. Qui no fa el possible per sortir del poble 
infidel, mereix la mort, el menyspreu del seu poble i la maledicció de Déu. Aquí també cal fer la distinció 
entre la història i el moment present i cadascun dels països. La creença tradicional diu que aquell que 
mori per causa de la guerra santa, serà endut per Alà directament al paradís —diu la doctrina de la 
guerra santa—, i no se li tindrà en compte cap ofensa o mancança que hagi comès. Aquest principi avui 
dia alguns exagerats l’apliquen d’una manera abusiva en legitimar accions terroristes i suïcides. Però, 
com diu el Papa, la religió musulmana no busca la mort, busca la pau.
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Però seguim la història. El califa —com hem dit— havia d’organitzar la guerra santa un cop cada 
any, i podia fer-ho de dues maneres: cridant a cada u dels fidels «fard-al-’ayn» (obligació individual), 
o demanant un contingent determinat de guerrers «fard-al-kiäya» (obligació de suficiència).

Repetim que amb el curs dels temps la concepció de guerra santa ha anat canviat; malgrat tot, resta 
plantada en la història com a pedra d’escàndol per tots els qui tenen un mínim de sentit humanitari, 
com també quedarà la vergonya de les croades pels cristians. I serà sempre inacceptable que es mati 
en nom d’Alà.

Després d’aquesta breu exposició del que és la guerra santa en els seus orígens, difícilment es 
podrà afirmar que aquelles croades dels cristians —tan semblants a la guerra santa— siguin anteriors 
a aquesta. Tanmateix, les croades procedeixen de diverses causes i circumstàncies històriques, en què 
hi ha un aiguabarreig entre la guerra santa (com a reacció en contra) i altres fets, entre els quals cal 
destacar la defensa, primer, dels estats pontificis (contra els normands en el pontificat de Lleó IX, 
anys 1049-1054) i la reconquesta de Palestina i de les terres d’Hispània amb la promulgació papal 
d’una indulgència plenària. La primera fou la concessió papal per la defensa de Barbastre contra els 
àrabs hispans. Posteriorment s’aplica en les guerres per a alliberar Terra Santa: (Palestina) així com 
en la vergonyosa croada contra els càtars.

Com es pot constatar, l’Islam portava ja en els seus orígens gèrmens de no entesa amb el món 
cristià, com també succeeix amb el concepte de croades per part dels cristians. Caldrà estar atents 
a la posterior evolució històrica d’una religió tan important —com és l’Islam—, si es vol tenir un 
concepte exacte d’Europa i de la història de l’Església a l’Edat mitjana. Podria ser un error, almenys 
metodològic, estudiar l’esmentada Edat mitjana de l’Església sense observar els esdeveniments dels 
veïns musulmans, especialment en aquelles guerres mútues, guerres que són un veritable escàndol 
tant per als cristians com per als mahometans, uns i altres homes i dones de bona fe que han existit 
i existeixen avui dia. La història ens ha d’ajudar a no caure en els pecats d’altres temps. Òbviament 
que en la invasió sarraïna —almenys com a reacció— hi trobem un marc històric molt important de la 
creació d’Europa i per tant de l’inici de l’època medieval.



391

43
La ruptura est-oest causada pel concili de Trul·là II i
per l’heretgia iconoclasta

• Panoràmica històrica d’Itàlia al segle VII
• Turl·là II
• Controvèrsia sobre les imatges
• El concili de Nicea II

A finals del segle VII, en el procés de formació d’Europa, es va produir una ruptura est-oest: 
Orient (Bizanci) es va separar d’Occident. Anteriorment, l’Islam havia provocat la ruptura entre 
el nord i el sud de la conca mediterrània, la ruptura del ‘mare nostrum’; és a dir, la segregació del 
litoral africà, Hispània i Àsia Menor. D’aquesta ruptura nord-sud ja n’hem parlat en el capítol o tema 
anterior. Una nova línia dividirà ara Occident i Orient. L’Imperi romà ja va ser dividit al segle V (i 
fins i tot en època de Dioclecià), però va ser una simple divisió administrativa o potser només militar, 
ja que en la consciència dels pensadors d’aquells segles encara existia un únic Imperi. L’anomenat 
Imperi occidental també formava part de l’únic Imperi, que tenia la seu a Constantinoble. No obstant 
això, durant l’última dècada del segle VII i les primeres del VIII, es va produir un gran canvi; una 
contundent escissió entre Orient i Occident motivada per dues causes: el concili Trul·là II i l’heretgia 
iconoclasta. Desgraciadament aquesta divisió després seria definitiva pel cisma d’Orient (segle VIII), 
i dura fins als nostres dies.

Després d’aquests fets, bé es pot dir que l’antiga unitat de l’Imperi va passar a formar part del 
passat, sense poques repercussions en la vida de les institucions, almenys de les que quedaven a 
Occident. Tot això va motivar que l’Església papal ja no busqués el suport bizantí, sinó que s’orientés 
més aviat vers el regne franc. Així es donava una nova realitat, una nova projecció i, si voleu, una nova 
etapa de la història: naixia Europa, una nova societat, i amb ella s’iniciava l’edat mitjana. Va ser un 
procés lent, en el qual cal que els historiadors estudiïn les dues causes de la ruptura est-oest, o sigui, 
el concili Trul·là II i l’heretgia iconoclasta. Abans, però, descriurem el context històric d’aquelles 
societats i entitats, especialment a l’interior d’Itàlia i en el papat.

Panoràmica històrica d’Itàlia al segle VII

Els anys 677 i 680 es poden considerar anys de reconciliació interna dins el mateix Imperi, però 
també externa amb els àrabs. Efectivament, el 677 l’emperador Constantí II va signar un tractat de 
pau amb els àrabs, i l’any 680 es va celebrar el concili de Constantinoble, també denominat ‘Trul·là I’ 
per haver-se celebrat en el saló del tron (Trullum) de l’emperador. En aquest concili (sisè ecumènic) 
es van acabar les controvèrsies cristològiques que durant tants segles havien pertorbat l’Església i 
alhora l’Imperi. En l’esmentat concili ecumènic van ser condemnats els monoteletes, que afirmaven 
que només hi havia una única voluntat en Crist. No obstant això, aquestes paus serien simplement 
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aparents: els àrabs van iniciar noves campanyes d’invasió, el concili ecumènic Trul·là I es va considerar 
insuficient, i un nou poble —els llombards— va fer efectiu el seu domini sobre amplis territoris d’Itàlia, 
convertint-se en enemic dels bizantins i del mateix Papa.

Itàlia, malgrat les invasions àrabs i llombardes, encara es considerava part de l’Imperi romà que 
tenia com a centre Constantinoble. Els mateixos papes, tot i que eren conscients dels sentiments 
nacionalistes, no podien imaginar que en aquest període s’arribés a trencar la unitat (almenys 
espiritual) de l’Imperi. La influència bizantina es percebia en totes les institucions i estaments. Els 
territoris clarament subjectes a Bizanci eren Ravenna (seu de l’exarca o representant de l’emperador 
a Itàlia), Pentàpolis, comtat de Nàpols, Calàbria, ducat de Perusa, part de la Toscana i de Campània, 
Roma i posteriorment Sicília, recuperada del àrabs per l’emperador Lleó III l’any 718.

El Papa era considerat súbdit de l’emperador bizantí, però tenia una certa autonomia. Durant 
els anys 684-685 es va establir que l’exarca de Ravenna pogués —ja que a l’emperador bizantí li era 
pràcticament impossible— confirmar l’elecció papal, però aquesta atribució i altres causes van fer que 
l’exarca fos mal vist pels papes i pels mateixos romans, com es va comprovar durant la tumultuosa 
elecció del papa Conó l’any 686 i en els fets que explicarem més endavant. Resumint, van ser triats dos 
papes: Teodor i Conó. Al final es va imposar el segon.

El Papa tenia una veritable cúria, semblant a la de l’emperador. Més enllà de tots els càrrecs 
que ostentava el clergat romà i el col·legi de 7 diaques regionals, cal esmentar en primer lloc als 
Judices, burocràcia dels laics que pertanyien a la cúria papal. Altres dignataris eren el Primicerius i 
el Secundicerius notariorum (encarregats de la cancelleria papal) i el Primus defensorum (president 
dels advocats eclesiàstics), l’Arcarius (administrador dels ingressos), el Sacellarius (administrador de 
les despeses), i el Nomenclator (encarregat dels pobres). La casa papal era dirigida pel Vicedominus, 
i la tresoreria i el vestuari pel Vestatarius. Aquests últims càrrecs, així com el de Bibliotecarius, no 
formaven part del col·legi dels Iudices. 

També existien els scriniarii (notaris), els quals estaven presidits pel Protoscriniarius (president dels 
notaris urbans).

Els esmentats Iudices pertanyien a la noblesa romana i eren molt fidels al Papa, especialment 
enfront dels bizantins. No obstant això, repetim que els papes d’aquest període es consideraven súbdits 
bizantins. Aquesta consciència i influència s’observaven, per exemple, en el fet que, dels tretze papes 
que es van succeir entre els anys 678 i 752, onze van ser grecs, sicilians o sirians, tots sota la influència 
de Bizanci. Aquesta influència grega també es manifesta en la institució de festes orientals en la litúrgia 
romana, així com en l’establiment dels monasteria i diaconiae i en l’augment de les colònies gregues 
a Roma: Forum Boarium, Santa Maria in Cosmedin, el Graecostadium de Santa Maria de l’Ara Coeli, 
Sant Cesari del Palatí, Sant Sabas de l’Aventí, Sant Erasme del Celio, Saint Lucia del Esquilino... Els 
mateixos papes residien en colònies gregues urbanes, fins que el papa Zacaries va renovar el palau 
del Laterà (a. 744). Concretament, ens consta que abans de l’esmentat papa Zacaries, els pontífexs 
romans residien al barri grec de Santa Maria l’Antiga.

Malgrat la submissió i la dura influència bizantina, els papes gaudien d’algunes funcions típicament 
estatals en els amplis territoris de la seva propietat: així, el primer funcionari bizantí de Roma (praefectus 
urbis) depenia directament d’ell. També el Papa tenia la seva milícia i projectava i realitzava algunes 
obres públiques estatals molt significatives (vies, aqüeductes, ponts, etc.).

Tot i les aparents bones relacions entre Bizanci i el papat, una cadena de fets van portar a la 
progressiva separació entre l’Imperi i els papes. Aquests, en veure’s menyspreats i desemparats, van 
posar els ulls al nou poble dels francs, amb els quals van pactar aliances que després durien a la 
institució de l’Imperi carolingi. Estudiem les causes d’aquesta progressiva separació tan important 
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en el moment d’establir l’origen de l’edat mitjana, i per tant, del període que es va caracteritzar pel 
naixement de l’Europa occidental i de les seves institucions.

Concili Trul·là II

Onze anys després del concili Trul·là I (concili ecumènic VI), l’emperador Justinià II va convocar 
un nou concili (any 692). Pretenia que aquest també fos ecumènic —universal per a tota l’Església—, 
i alhora es pretenia que fos el complement dels dos concilis anteriors, o sigui el cinquè i el sisè. D’aquí 
el nom de Quinisext o Trul·là II. Hi van assistir dos-cents onze pares, tots ells orientals, excepte dos 
apocrisiaris romans. Tenia la finalitat de completar els concilis anteriors, de manera que es van dictar 
uns cànons disciplinaris, i es volia exigir que els esmentats cent vint-i-cinc cànons fossin vigents per a 
tota l’Església, quan era un error creure que Occident arribaria a acceptar tots els cànons o costums 
d’Orient. En alguns d’aquests cànons, pràcticament s’oblidava la tradició romana, i no es parlava de 
la primacia del Papa sobre tota l’Església, ni dels Sants Pares llatins, ni dels concilis occidentals. Així, 
Trul·là II posava com a úniques fonts del dret a l’Església universal, una llista de concilis (ecumènics i 
no ecumènics) i de pares, tots ells orientals, excloent pràcticament la tradició occidental (vegeu Mansi 
Collectio conciliorum... vol. 11. 939-941).

L’emperador Justinià II va exigir que el papa Sergi (687-701) signés el concili. El bisbe de Roma, 
malgrat ser grec, li contestà: “Abans morir que signar aquest concili”. En veure que no en trauria res 
d’ell, l’emperador va enviar dos llegats (Pere i Bonifaci), però aquests tampoc van aconseguir res.
Després l’emperador envià a Roma el protopatari Zacaries. Aquest, quan va ser a la ciutat papal, 
va raptar a dos consellers del Papa que serien enviats a l’emperador en Bizanci. Aquests consellers 
eren bisbes suburbicaris romans, molt apreciats a la ciutat. Això va fer que la milícia italobizantina 
s’aixequés a favor del Papa. El mateix emissari imperial Zacaries hauria estat assassinat pel poble 
romà si el Papa no l’hagués amagat en les estances papals, on es va quedar alguns dies. Aquests fets 
van demostrar que a Roma el Papa tenia més autoritat que els bizantins.

L’any 695 Justinià II va ser destronat, i les cròniques expliquen que li van tallar el nas per 
assegurar-se que no tornaria a regnar, ja que un home sense nas desdeia de la majestat imperial. 
Exiliat, el van succeir Lleonci i Tiberi III. Aquest va tornar a intentar que el Papa (Joan VI) signés 
el concili enviant a l’exarca de Ravenna, Teòfil. Però també es van revoltar la milícia i el poble romà. 
Teòfil rebria igualment la protecció del Papa. Malgrat això, quan es va calmar la torba, Teòfil va 
ajusticiar a una dotzena de ciutadans acusats d’insubordinació. El nou Papa Joan VII tampoc va 
acceptar el concili.

L’any 711 un altre Papa (Constantí) va viatjar a Bizanci, on va ser rebut amb tots els honors. Allà 
va parlar amb l’emperador sobre varis assumptes: situació política de l’Església i confirmació per part 
de l’emperador de tots els privilegis abans concedits. Aquestes darreres concessions del patrimoni són 
un bon inici del que després es dirà “patrimonium sancti Petri”. Però faltava la qüestió fonamental: 
què faria el Papa amb l’assumpte del concili Trul·là II? Al final aquest Papa va acceptar els cent vint-
i-cinc cànons de Trul·là II, tot i que va imposar una fórmula que desvirtuava tot tipus d’influència 
suspecta, és a dir, els va acceptar “exceptione facta illius quod in oppositione fidei ortodoxae, regulorum 
et decretorum Romae sint”. Mentre se signava aquest pacte de pau entre Roma i Bizanci, a la mateixa 
ciutat papal Teòfil, exarca de Ravenna, es venjava ajusticiant a aquells que l’havien maltractat. I, 
aprofitant l’absència del papa Constantí I, quan aquest va tornar a Roma, ja hi havia un nou emperador 
a Constantinoble, Felip, qui va arribar a exigir que s’abracés de nou el monotelisme. Per descomptat, 
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el papa Constantí I s’hi va oposar, i això va motivar una guerra civil a Itàlia. La pau va arribar aviat 
gràcies a la intervenció del Papa. L’incompetent emperador Felip va ser assassinat i el va succeir 
Anastasi II, que va acabar els seus dies enclaustrat en un monestir. 

JustiniàII, però, va tornar —amb un nas postís d’or— a governar Constantinoble i va intentar de 
nou, sense aconseguir-ho, que el Papa signés els cànons. El segon regnat de Justinià II va durar pocs 
mesos. Mentre, els àrabs amenaçaven Constantinoble.

Els militars es van adonar que no podien confiar en els emperadors palatins. Per això se’ls va 
ocórrer escollir a un soldat, Lleó III l’Isauri (717-741), que va obtenir una gran victòria contra els 
àrabs i, posteriorment, va recuperar Sicília per a l’Imperi. Però el nou emperador va tenir la mala sort 
de donar un mal pas: imposar un tribut als italians i possiblement a l’Església. Això va fer que tingués 
grans enemics a la península italiana. El papa Constantí I va ser succeït per Gregori II (715-731), 
que era romà. El nou Papa comptava amb l’ajuda dels que podríem anomenar ‘nacionalistes italians’. 
Aquesta condició va fer que s’oposés enèrgicament, com veurem, als desitjos de l’emperador. Un 
dels primers actes que va fer el nou Papa va ser convèncer els italians perquè no recolzessin les 
campanyes de l’emperador, decisió que va motivar que l’emperador ho considerés traïdor i ho acusés 
de ‘lesa majestat’, exigint que la seva exarca ho deposés. Però gens més desencertat que aquest 
manament, ja que tothom recolzava al Papa i ho ajudava, no només les milícies italianes, sinó també 
les longobardas. Però la transcendència d’aquests esdeveniments va ser insignificant si la comparem 
amb la qüestió o heretgia iconoclasta que inexorablement va esfondrar la feble unió entre Orient i 
Occident.

Controvèrsia sobre les imatges

El concili quinisext i la controvèrsia iconoclasta són els factors més importants que van motivar la 
separació, a principis de l’edat mitjana, entre l’Església d’Occident i Bizanci, alhora que també van 
ser causa de la ruptura definitiva de la unitat de l’Imperi d’Occident. Els antecedents i la mateixa 
controvèrsia iconoclasta en molts aspectes són per a nosaltres una incògnita.

Quant al culte de les imatges, no hi ha cap dificultat en una sana doctrina catòlica. Especialment 
aquest culte va florir a Orient amb sant Ciril d’Alexandria. També va rebre un gran impuls a Occident 
durant el pontificat de Gregori II (715-731).

Els propulsors d’aquest culte foren els monjos. Però, de bell antuvi, hem de reconèixer que hi 
havia exageracions, sobretot a Orient. Així, per exemple, mesclaven les pintures amb el sanguis de 
l’Eucaristia; les hòsties consagrades de tant en tant es posaven a les mans de les imatges; aquestes 
eren de vegades padrins o padrines del baptisme..., exageracions que donaren arguments per a anar 
contra el culte de les imatges i de les relíquies. Així hi va haver alguns bisbes orientals que, per a 
obviar aquestes exageracions volgueren prohibir el culte d’imatges i la seva fabricació. Ens consta que 
entre aquests bisbes hi havia els següents noms: Constantí de Frígia, Tomàs de Claudiòpolis i Teodor 
d’Efes, tots ells eclesiàstics de gran prestigi.

Certament que al principi del cristianisme les imatges no eren pas massa ben vistes, a causa del 
perill a un confús politeisme pagà i a una possible idolatria. Tanmateix, a poc a poc, les imatges 
entraren en el culte dels cristians. Igualment aparegueren moltes imatges miraculoses: imatges de 
Crist que es deia que no eren fetes per mans humanes («akheiropoieta»), imatges de la Mare de 
Déu, que s’assegurava que foren fetes per l’evangelista i pintor sant Lluc, “icones baixades del cel 
que emanaven sang i protegien les ciutats, curaven els malalts i ressuscitaven els morts”. Hi havia 
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zones senceres —com Armènia— que la gent estava en contra de les imatges, actitud que es donava, 
especialment, en sectors on dominava el monifisisme. Per últim, àdhuc hi havia una secta anomenada 
dels «paulicians» que es proposava anar en contra de les imatges, destruint-les. Sempre una mala 
entesa o exagerada (per nosaltres) puresa de la fe porta cap a una lluita contra les figuracions de Déu 
i dels sants (Hus, Luter...).

L’emperador Lleó III Isàuric de Síria (717-741) fou l’iniciador de la controvèrsia. Els motius són 
molt confusos. Alguns historiadors volen veure l’origen d’aquesta polèmica en el fet que a Síria hi 
havia molts musulmans. Però això no és pas clar que sigui la causa. El que és cert és que la iniciativa 
començà entre significatius bisbes de l’Àsia Menor. Així ho testifiquen algunes cartes del patriarca de 
Constantinoble Germà I (715-730) en les quals hi ha constància de què els bisbes abans esmentats, 
Constantí de la Frígia, el metropolita Tomàs de Claudiòpolis i el metropolita d’Efes, Teodor, van anar 
a Constantinoble per a obtenir el permís del patriarca Germà per a instruir la campanya contra el 
culte de les imatges. Era al voltant de l’any 720. El patriarca, però, no accedí a les peticions dels bisbes 
esmentats, tot i que probablement sí que foren rebuts per l’emperador Lleó III. El fet és que els tres 
bisbes en tornar a llurs seus, començaren a retirar les imatges del culte de les respectives diòcesis.

L’any 726 l’emperador exhortava al poble a no venerar les imatges i a retirar-les de les esglésies. 
L’emperador va voler donar exemple: retirà de la porta de bronze del palau de Constantinoble 
una famosa imatge de Crist. El poble se sublevà i assassinà alguns soldats quan aquests intentaven 
treure-la. L’emperador infligí càstigs corporals a alguns dels més significats en l’aldarull, a d’altres els 
condemnà a l’exili i a d’altres els imposà una forta multa. El patriarca Germà, en canvi, no féu passos 
decisius contra l’emperador. Va voler tirar terra al damunt. 

En aquests dies de forts aldarulls, hi va haver una sublevació contra l’emperador a Hèlada, però no 
té res a veure amb la controvèrsia iconoclasta. Pròpiament, la lluita contra les imatges començà per 
un edicte de 11 de gener del 730 clarament contrari al seu culte. Germà es va veure obligat a abdicar 
de la seu patriarcal i fou substituït per un tal Anastasi, que estava a favor de l’emperador en la lluita 
contra les imatges. S’acusava que el culte i veneració de les imatges no era altra cosa que una idolatria. 
Alguns foren martiritzats i es consideren sants.

La controvèrsia fou també literària, especialment cal destacar Joan Damascè i Jordi de Xipre. Aquests 
negaven que la imatge de Crist fos un ídol. Però la reacció més forta contra l’emperador es trobà a Roma. 
L’emperador Lleó III envià una «iussio» perquè Gregori II no acceptés el culte de les imatges. Gregori 
II contestà a Lleó III. Tenim dues cartes de Gregori II estudiades pel gran historiador Caspar. No hi ha 
dubte que almenys la segona és autèntica. En aquesta hi ha constància de la doctrina gelasiana dels dos 
poders, és a dir, distinció entre la potestat civil i l’eclesiàstica. El to és molt dur: «Vigila, —diu el papa 
dirigint-se a l’emperador— el poble et pot esclafar les mateixes imatges que tu destrueixes, sobre el teu 
cap (...) Vine a Roma si t’atreveixes! Tanmateix jo sortiré de Roma i aniré al camp. Tu, Lleó (III) hauràs 
de veure-te-les amb els romans i italians. Veuràs com és venerat el papa a Itàlia: «Salus Italiae Pontifex 
est, Presidium Pontificis Italiae». Li indicà la gran devoció que tenien els romans, italians i germànics a 
sant Pere, a la seva imatge i a la seva tomba. «Si destrueixes la imatge de sant Pere jo seré innocent de 
la sang vessada. Els pobles germànics pelegrinen a Roma: hi ha una gran veneració al papa, vicari de 
sant Pere». Certament sabem que aquells pobles nous als quals es refereix Gregori II, eren molt fidels al 
vicari de Pere i havien estat convertits per l’apòstol sant Bonifaci amb l’auxili papal.

La reacció italiana contra l’emperador fou ferotge: les milícies italo-bizantines s’aixecaren contra 
ell. Aquesta sublevació fou motivada no tant per les imatges, com pels impostos que l’emperador 
exigia a tota la península italiana. El mateix papa Gregori II es preparà per a defensar Roma. Dos 
grans ducats (Pentàpolis i Venècia) se sublevaren contra el bizantí Lleó III. Aprofitant aquestes 
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circumstàncies, Luitprand (rei dels longobards) envaí Pentàpolis i Bolonya, obligant a l’exarca Pau, 
que estava assetjant Roma deixar-ho estar per a anar ràpidament a defensar Ravenna. Un cop allà, 
l’exarca fou assassinat. Tota Itàlia se sublevà contra Lleó III. El mateix poble romà volia nomenar un 
emperador i enviar-lo a Constantinoble. Aquí també el papa es manifestà com a gran conciliador: 
atemperà els ànims, ja que no volia trencar la unitat italiana. En l’ambient romà hi havia la següent 
pregunta: Què era més prudent: estar sota Bizanci o sota els longobards?

Aquests esdeveniments minvaren de tal manera el prestigi de l’emperador, que àdhuc a 
Constantinoble hi hagué una sublevació: els oficials nomenaren emperador un soldat anomenat 
Cosman, però Lleó III aconseguí guanyar-lo en la batalla naval de Propòntida. 

Victoriós Lleó III, volia ara atacar l’arrel de tots els mals com deia: I l’arrel de la sublevació era el 
papa. Envià Eutichi (successor de l’exarca Pau) per a fer una aliança amb Liutprand, i sotmetre de 
nou els ducats d’Spoleto i Benevento a Bizanci. Amb aquest propòsit, ambdós (Liutprand i Eutichi) 
anaren a Roma, per a subjugar el papa i, possiblement, tenien la intenció de nomenar-ne un de nou. 
Però el papa, com un altre sant Lleó el Gran, sortí a rebre Liutprand amb tota la pompa pontifical, i 
es produí un gran canvi, segons ens diu el «Liber Pontificalis» (o crònica dels papes): «Recessit mitis 
qui venerat ferox»; l’exarca, amb la cua entre cames, se n’anà cap a Ravenna. Una altra vegada més, 
el papa sortia victoriós, pactant amb Liutprand, que consta que a més quedà admirat de la tomba de 
sant Pere i de les meravelles de Roma.

Entretant (era l’any 730) Lleó III, victoriós del seu rival Cosman, però vençut en la campanya 
contra Itàlia, que abans hem exposat, intentà donar un cop de mort al papat. Ara serà doctrinal: volia 
que es fes un concili que anatematitzés la doctrina papal que estava a favor del culte de les imatges. El 
11 de gener del 730 es reuní un concili a Constantinoble. Els propòsits de l’emperador s’aconseguiren. 
El mateix patriarca de Constantinoble, Germà, hagué de dimitir —com ja hem dit— i en lloc seu fou 
nomenat un tal Anastasi. Com a resposta d’aquest pseudo-concili, el papa convocà un sínode a Roma, 
en el qual comminà l’emperador a retractar-se de les seves teories. Cas de no fer-ho l’excomunicació 
cauria a sobre d’ell. Però al cap de poc temps, morí Gregori II (731). El successor, Gregori III, malgrat 
ésser siri (i per tant oriental), estava totalment a favor de la línia del seu antecessor. Intentà, però, 
pactar amb l’emperador. Així, envià a Constantinoble un legat seu anomenat Jordi que, en arribar 
a Bizanci, en lloc de pactar amb l’emperador, fou empresonat i posteriorment exiliat de l’imperi. El 
papa en veure que no hi havia res a fer, convocà un nou sínode a Roma i condemnà els iconoclastes. 
El resultat d’aquest sínode fou enviat a Constantinoble per dos emissaris papals. L’emperador no en 
féu cas. Els esmentats emissaris foren empresonats i posteriorment exiliats a Sicília. Pràcticament, les 
relacions entre Roma i Bizanci eren, així, trencades.

Lleó III Isàuric volia acabar amb la sublevació italiana. Envià (a.732) a Itàlia una gran flota 
imperial, però una forta tempesta la destruí quasi totalment en les aigües del mar Adriàtic. Veient 
que no hi podia fer res, l’emperador canvià de tàctica. Va deixar Roma i Occident abandonats. Per 
aquest motiu canvià la forma d’administració. Començà dividint Itàlia en tres zones: 1/ Ravenna i 
Pentàpolis; 2/ ducat de Roma, Toscana i Campània; 3/ Itàlia meridional i Sicília. També determinà que 
el prefecte del ducat romà viuria a Roma. Abans de l’any 732 Roma (el papat) era la seu del patriarcat 
de tot l’Occident, de tota Itàlia, ex-Iugoslàvia, Grècia, Tessalònica i Sicília. Però a partir d’aquest 
moment, Constantinoble passaria a ser la seu patriarcal d’amplis territoris d’antiga influència romana. 
L’emperador posà una clara divisió entre Orient i Occident. D’aquí en endavant ja no hi hauria la 
dependència patriarcal romana sobre Grècia, ni sobre Itàlia meridional, ni sobre Sicília... Aquesta 
línia de separació real va marcar decisivament l’àmbit històric dels segles posteriors. Per exemple, a 
Itàlia del sud hi haurà moltes diòcesis que seran del ritu grec. Àdhuc, per exemple a Bari, tenen una 
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clara dependència eclesiàstica grega i els documents medievals estan escrits en grec. En algunes zones 
del sud d’Itàlia ens fa l’efecte, quan les visitem encara avui dia, de trobar-nos a Grècia.

Així, doncs, el papat i tots els bisbes d’Occident restaren abocats a la seva sort i sense l’àmplia 
protecció de Bizanci. Havien estat expulsats de l’imperi. Per això, es van veure obligats a cercar —
com tot seguit estudiarem— l’ajut d’altres reis, posant-se especialment sota l’aixopluc dels francs. 
Els altres patriarcats quedaren reduïts al no res. Sols semblava que imperés Constantinoble.

Aquesta decisió de Lleó III marcà una ruptura, una nova societat i una nova edat: l’Europa 
medieval. Els grans autors del canvi, Lleó III i Gregori III, moriren l’any 741, i amb ells quedava 
oberta la ruta a França i vers un possible imperi occidental (la nova Europa medieval).

El concili de Nicea II

Constantí V (741-775), fill de Lleó III, estava resolt a solucionar a la seva manera el problema de 
l’heretgia iconoclasta. Per suposat, volia prohibir el culte a les imatges. Més encara, es va constituir 
teòleg enfront de sant Joan Damascè. Era impossible —afirmava— fer una imatge adequada de Crist, 
o sigui, era impossible —segons ell— representar adequadament Jesucrist amb la naturalesa divina 
del qual és totalment irrepresentable. Constantí V volgué de nou, convocar un concili ecumènic a 
Hieria (al costat de la ribera asiàtica de Constantinoble) al palau imperial. No sabem si els altres 
patriarques i el papa hi foren convidats. El fet és que no hi assistiren. La presidència l’ocupà el 
metropolita Teodor d’Efes, amb tres cents trenta-vuit bisbes, tots ells orientals. Era el 10 de febrer 
del 754. Les sessions es perllongaren fins al 8 d’agost del mateix any. Tenien a la vista uns reculls de 
textos patrístics que sembla que negaven el culte a les imatges. No es pot —afirma el decret sinodal— 
representar Jesucrist, ja que necessàriament es cauria en el monofisisme, si sols es representa la 
naturalesa humana. «Queda condemnada —declarava el concili d’Hieria— la fabricació i culte de 
les imatges». I continuava: «Malgrat el decretat anteriorment, caldrà no destruir les obres d’art». 
«L’única imatge adequada de Crist és l’Eucaristia». El concili d’Hieria pretenia que totes aquestes 
afirmacions o cànons es convertissin en dogma per a tota l’Església. Les fonts no ens diuen si hi 
va haver oposició per part d’alguns bisbes. El fet, però, és que els bisbes del concili estaven molt 
indiferents. Ho consideraven més que una qüestió pràctica, pastoral o litúrgica que no pas dogmàtica.

Els monjos van oposar-se aferrissadament als decrets conciliars. No tant perquè anessin contra 
els seus possibles negocis de fabricació de les imatges, sinó més aviat perquè ells connectaven amb la 
pietat popular, molt més que els bisbes. Qui està amb el poble gairebé sempre té les de guanyar. Però 
no fou ben bé així en aquesta ocasió, ja que el poble havia estimat molt Lleó III i ara Constantí V

L’emperador volgué anar molt més lluny que els simples decrets conciliars: negà que Maria fos la 
«Theotocos» i prohibí que es denominessin sants aquells que abans així foren proclamats per la mateixa 
Església. Prohibí també el culte no sols de les imatges, sinó també de les relíquies. Intentà subjugar 
els monestirs, enviant els monjos a fer el servei militar. Àdhuc confiscà els béns dels monestirs rebels, 
torturà els seus membres i envià a l’exili els més «exaltats», segons expressió seva. Algun governador 
de l’emperador intentà obligar a casar-se els monjos i les monges. Malgrat això, la persecució —és a 
dir, la pena de mort per als desobedients— no es donà fins al 764. L’emperador jutjà el monjo abat 
Esteve “el jove” del monestir de Montauxenci de Bitínia, deixant-lo matar pel poble embogit. Les 
esglésies, especialment monacals de Bitínia, foren cremades i posteriorment destruïdes.

El poble estava a favor de les imatges, però estava perplex a l’hora d’ajudar o no la sublevació 
dels monjos contra l’emperador. Per suposat que l’estament militar estava a favor de l’emperador. 
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La conseqüència més palesa fou l’enemistat i separació radical de l’Orient i l’Occident. Els llatins 
no entenien el perquè d’una persecució tan «bizantina» com estranya. No en sabem el nombre de 
màrtirs. Alguns historiadors afirmen que no fou gaire gran.

Constantí V morí el 775. El va succeir Lleó IV (775-780), de breu regnat. A la seva mort el succeí, 
com a regent, la vídua Irene. Aquesta en un principi poc pogué fer per a restaurar el culte de les 
imatges, tot i que n’era partidària. Però hi havia un greu inconvenient: caldria celebrar un concili que 
anul·lés el d’Hieria. Pau, patriarca de Constantinoble, havia jurat seguir els cànons d’Hieria. No sabem 
si per motius de salut, però ben aviat dimití. Fou elegit un laic, un tal Tarasi, de la cúria imperial. El 25 
de desembre del 784 Tarasi fou consagrat («per saltum») patriarca de Constantinoble, havent, però, 
abans posat la condició de celebrar un concili que tornés el culte de les imatges. A la mateixa carta 
sinòdica explica que es convocaria un concili i es demanaria que el papa hi enviés legats. La mateixa 
Irene escriví al papa Adrià amb els mateixos termes. Els legats foren l’abat Pere, del monestir romà 
de Sant Sabas i l’arxiprest Pere. Els altres patriarques, menys els de Jerusalem, enviaren també llurs 
representants. Però els militars —estament que estava contra les imatges— entraren a l’Església dels 
Dotze apòstols, on es volia celebrar el concili, i en presència d’Irene, amb gran aplaudiment de molts 
bisbes, disgregaren l’assemblea conciliar el 15 d’agost del 787.

L’emperadriu hagué de fer fora de la ciutat els militars per a poder celebrar de nou el concili. Així 
el 28 de setembre del 787 s’inaugurà el concili a Nicea (II), ciutat segura de Bitinia.

La presidència del concili ecumènic VIII, Nicea II, la tenien els legats del papa, però el moderador 
principal fou el patriarca Tarasi. L’emperadriu estava present en la persona dels observadors imperials. 
Al principi eren dos cents cinquanta-vuit bisbes i al final tres cents trenta-cinc. Hi havia també molts 
monjos i abats que tenien dret a vot en recompensa de la lluita que havien tingut anteriorment. Es 
preguntaven els pares conciliars si s’havien d’admetre els bisbes que en l’anterior sínode (Hieria) 
havien apostat, i si valien les ordinacions fetes per aquests bisbes apòstates. Es va arribar a una solució 
pacificadora: els bisbes que en l’actualitat demostressin que acceptaven el culte de les imatges podien 
participar en el concili. No eren admesos aquells que haguessin perseguit anteriorment els favorables al 
culte a les imatges. Segons les actes del concili Nicea II, no hi va haver discussió. Les raons teològiques 
foren molt fluixes. El mateix cal dir dels textos adduïts patrístiques. S’acceptaren arguments de miracles 
suposats d’imatges. Malgrat tot —com succeeix en tots els concilis ecumènics— el document final 
és prou substanciós i de gran interès teològic. La veu del papa fou escoltada en la seva carta. En el 
document final del concili es distingeix entre la «latreia» (adoració) i la “proskinesis” (veneració). El 
concili acabà celebrant-se una reunió amb Irene al palau de Magnaura (23 d’octubre del 787).

El document final que ja hem esmentat, i que es denominà «horos» declara doctrina ortodoxa el culte 
de les imatges, però condemna l’adoració d’elles. També ordena la destrucció dels escrits antiicones. 
Hi ha, doncs, com hem indicat anteriorment, la distinció entre la «latreia» i la «proskinesis». Malgrat 
aquesta distinció s’accepta una “tumetikè” (honorança): llums, encens, etc., que alguns confonen amb 
la “latreia”. La justificació de la “proskinesis” prové de la persona que representa la imatge. El concili 
afirma que el culte a les imatges és bo i reporta grans beneficis als qui el practiquen. Ultra ésser —
continua el concili— un deure de justícia venerar els sants i llurs imatges, aquestes cal que estiguin 
en llocs ben decents i amb gran prestància. No es fa distinció entre les imatges de Jesús, de Maria i 
dels sants. Finalment, en el concili de Nicea II hi ha cànons que son contraris als que foren aprovats 
anteriorment en el fals concili d’Hieria: per exemple, la prohibició de consagrar esglésies sense la 
col·locació de relíquies o el destinar els edificis monacals a usos profans. També es prohibeix que es 
conservin escrits que vagin contra el culte.

El concili de Nicea II fou en definitiva un triomf de l’emperadriu Irene, que va aconseguir desfer 
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l’oposició de l’exèrcit, guanyar-se el partit dels monjos i estar en pau amb Roma. S’intentà un casament 
entre el fill d’Irene i la filla de Carlemany (Constantí VI i Rotruda), però l’enllaç amb la família dels 
francs fou considerat menys oportú un cop obtinguda la pau amb Roma. Àdhuc alguns deien que 
Carlemany volia casar-se amb Irene.

Irene aspirava a la unitat de l’imperi i al poder únic. Tot i  que li molestava regnar amb el seu fill, 
ja aquest amb edat d’assolir el tron i desitjós de governar. La reacció de Constantí VI fou visceral; 
es va reunir amb el partit iconoclasta, i anà en contra de la seva mare. Era l’any 790 quan Irene es 
va retirar per aquest motiu; però al cap de dos anys la veiem de nou com a emperadriu amb el seu 
fill. Irene el va fer casar amb una tal Maria, la qual pocs dies després del casament fou repudiada pel 
seu marit, Constantí VI, per casar-se amb una tal Teodora. Una nova qüestió moral es va debatre: el 
matrimoni i el divorci, així com la possibilitat de casar-se de nou. Això no obstant, Constantí VI es va 
casar públicament amb Teodora i va beneir la unió el prevere Josep, que fou excomunicat pel patriarca, 
però no castigat. D’aquí que els monjos anomenats estudites consideraren lax tant l’emperador com 
el patriarca. L’emperadriu Irene aprofità l’ocasió i féu cegar el seu propi fill, perquè no tornés a 
governar. Constantí VI i Teodora foren declarats adúlters i Constantí desheretat. Així és com Irene 
passarà a la història, no tant com la pretendent al matrimoni amb Carlemany, sinó com una mare 
sense entranyes i cobdiciosa de tot poder.

Morta Irene, l’emperador Nicèfor la substituí amb un altre personatge anomenat Miquel I Rangabe 
(811-813). Ambdós emperadors feren revifar la qüestió de les imatges. Però el que de nou perseguí els 
favorables de Nicea II, fou l’emperador Teòfil (829-842). Atacà de nou els anomenats “icònodols”, i 
féu patriarca un jove anomenat Joan VII, iconoclasta que escriví un dossier demostrant que el culte 
de les imatges era una idolatria. Ben poc va durar l’èxit de Nicea II, però al final s’imposà la doctrina 
de Nicea II, car Teòfil, que estava casat amb Teodora, en morir (Teòfil) també s’acabà la persecució. 
Teodora, que tenia un fill (Miquel III) de tres anys, regentà l’imperi i tot seguit restablí el culte de 
les imatges, havent abdicat el patriarca Joan. Fou ajudada pel ministre Teoclise i el nou patriarca de 
Constantinoble, Metodi (843-847). Durant el mes de març del 843 se celebrà, sense la intervenció de 
Roma, un sínode que pacificà i posà punt final a l’escabrosa qüestió de la persecució. Tanmateix, la 
ruptura est-oest es consolidà malauradament. Així igualment es provocà el posterior cisma d’Orient 
durant els pontificats de Constantinoble de Foci i de Miquel Cerulari com estudiarem.

LA RUPTURA EST-OEST CAUSADA PEL CONCILI DE TRULLOI II I PER L’HERETGIA ICONOCLASTA



Baldaquí de Sant Pere d’Orós (Pallars Sobirà), 1220-1240: Sant Pau, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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Causes positives del naixement d’Europa: les missions

• Les missions desvinculades de Roma
• Missió de sant Agustí de Canterbury
• Sant Willibrord copia la missió agustiniana
• Sant Bonifaci, impulsor de la nova Església europea
• Sant Bonifaci, bisbe de Germània, jura fidelitat al Papa
• Sant Bonifaci nomenat “arquebisbe”
• Intent de reestructuració de l’Església franca
• Sant Bonifaci, un dels fonaments més sòlids d’Europa

Les missions desvinculades de Roma

Al començament del segle VI, després de la conversió del rei franc Clodoveu, es donà un impuls 
important al cristianisme dels pobles germànics més o menys dependents dels francs, és a dir, alamans, 
turingis i frisons. Ja en el segle V (432-463) sant Patrici evangelitzà els irlandesos. En l’esmentat segle 
V es dóna un interessant ‘pactus alamannorum’ en el qual es diu que la religió nova del poble dels 
‘alamanni’ serà la cristiana. Aquest fet és corroborat amb la troballa en aquells indrets de creus sobre 
tombes que són de finals del segle VI (i per tot el VII). Però aquestes missions —si exceptuem la 
de sant Agustí que estudiarem amb més detenció— són portades a terme amb més bona voluntat 
que eficàcia. Els seus propulsors eren els denominats ‘missioners vagabunds’, normalment irlandesos, 
alguns visigots i àdhuc francs que concebien la missió com una simple pràctica de penitència dels 
seus propis pecats. Eren els ‘peregrini pro Christo’, sense cap intent d’organització; i malauradament 
algun cop amb poca formació teològica. Alguns d’aquests «peregrini» feren una simbiosi entre el 
cristianisme i les religions paganes dels qui havien d’ésser evangelitzats.

Entre els primers missioners cal recordar sant Fridoí (s. VI) que venia de Poitiers i fundà l’església 
de sant Hilari i el monestir de Säckingen del Rin. També cal fer esment del fogós irlandès, l’abat de 
sant Columbà de Luxeuil, que predicà —per ordre del rei Teudebert II d’Austràsia— en les regions al 
voltant del llac de Constança. El seu company i paisà sant Gal (mort el 645) continuà l’obra de sant 
Columbà. El bisbe Pirminus (mort el 753), probablement visigot, fundà entre el 724 i 725 per encàrrec 
de Carles Martell la famosa abadia de Reichernau a l’illa del llac Constança, focus d’evangelització i 
de gran cultura. Posteriorment, sant Pirminus evangelitzà la Selva Negra, l’Alsàcia i el Palatinat.

Els pobles bàrbars que s’establiren a la Bohèmia i a la conca del Danubi en el segle VII, reberen 
l’evangelització de sant Severí, de sant Valentí, (aquest últim bisbe i abat de Maia prop Merano), i de 
sant Eustasi (deixeble de sant Columbà). Més tard arribaren a aquesta regió de Bohèmia, sant Rupert 
(mort l’any 720) que predicà a Salzburg, el corepiscopus sant Emmerà de Poitiers i sant Corbianià. Els 
pobles de la Turíngia —que s’establiren en el segle VI a la regió que comprenia Saale, l’Harg, Tauber 
i el Danubi— són evangelitzats pel bisbe irlandès sant Killena (a. 685) ajudat pel sacerdot Colonat 
i el diaca Totnan. Però totes aquestes regions completaren llur conversió amb la gran missió de sant 
Bonifaci, que exposarem amb tota profusió tot seguit.
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La regió de les conques del Rin, Mosa i Mosel·la, fou evangelitzada per Nicesi de Trèveris, Cunibert 
de Colònia i Dragobord d’Spira, i la de Bèlgica per Armand d’Aquitània, per Eligi de Noyon i per 
Lambert de Maastricht. Totes aquestes missions foren de resultats ben minsos.

Missió de sant Agustí de Canterbury

La societat i civilització pròpia de la denominada Europa Occidental i amb ella l’edat mitjana neixen 
de la vinculació entre el papat i el regne franc. Vinculació que culmina amb la institució de l’imperi 
carolingi. Tanmateix, les missions iniciaren aquest interessant procés. Ens referim a les missions 
vinculades amb el papat, o sigui, les de sant Agustí amb els seus successors i les de sant Bonifaci. A 
l’empara papal, en les missions d’Anglaterra s’inicia una nova manera d’estructurar-se les esglésies 
locals (especialment les seus metropolitanes) que tingueren com a eix vertebrador la vinculació a Roma.

En aquesta excel·lent oportunitat, Roma va saber donar generosament a les esglésies reestructurades 
les característiques més preeminents de l’antiga romanitat, o sigui, la unitat i la universalitat.

La iniciativa papal d’evangelitzar i organitzar la «nova Església d’Anglaterra» sobre la guia de 
sant Agustí de Canterbury fou un gran èxit. En el nostre intent d’exposar les causes immediates del 
naixement d’Europa cal abans presentar els fets més notables de l’esmentada missió cabdal.

Sant Agustí, propòsit del monestir romà de Sant Andreu «a Celio» (fundat per sant Gregori el 
Gran, abans d’ésser aquest elegit papa) fou escollit pel mateix Gregori I per a dur a terme una peculiar 
evangelització a Anglaterra que es coneixerà amb el nom de «missió anglosaxona». Sabem que sant 
Agustí es va informar abans de l’estat d’Anglaterra en un viatge realitzat a Marsella i a Aix de Provença, 
on hi havia sant Protasi, bisbe, gran coneixedor d’aquelles illes. El papa Gregori, el nomena abat primer. 
Al final de juliol del 596 l’esmentat papa el recomana als bisbes de França perquè l’ajudin a la missió 
anglesa. Ara és rebut pel bisbe franc més influent, Siagri d’Autun que li promet tota classe d’ajuts de 
part del rei de Nèustria, Lotari II, però que mai acomplí. Agustí desembarcà a l’illa de Thanet durant 
la primavera del 597 amb un grup de quaranta missioners i intèrprets.

Agustí demanà al rei Etelbert de Kent, casat amb Berta, princesa cristiana merovíngia, el permís 
per predicar. El rei accedeix i li dóna una residència a Canterbury. Aquí funda un monestir i obre al 
culte els temples cristians que encara existien després de la invasió dels saxons a Anglaterra. El rei fou 
batejat, però les dificultats eren molt grans. L’abat Agustí necessitava no sols predicar sinó organitzar 
una nova Església. El model irlandès —església monàstica— no era l’adequat a Anglaterra. Es posa 
en contacte amb el papa i hom creu convenient que Agustí sigui ordenat arquebisbe pel bisbe que més 
li pertocava, o sigui el de Lió, església cap de la Gàl·lia en aquell temps. És en aquest moment que el 
papa li concedeix un privilegi en el qual, ultra les atribucions metropolitanes, es dibuixa el programa 
d’organització de la «nova Església d’Anglaterra», Església vinculada estretament no ja a l’antiga 
Gàl·lia, sinó directament connexa al papat.

Les dificultats que sofrí el projecte papal provenien del petit reducte de cristianisme encara existent, 
especialment per la forta hostilitat del clergat cèltic de Gal·les, el qual estava molt aferrat a les seves 
tradicions, com la fixació de la data de la Pasqua, una tonsura peculiar, etc. Tot això obstaculitzà en 
un principi l’obra de sant Agustí; tanmateix, amb el constant suport papal, la missió agustiniana fou, 
en gran part, un èxit. Així el nou arquebisbe de Canterbury evangelitzà els bisbats de Londres i de 
Rochester, com també la zona de Canterbury.

Sant Agustí morí el 26 de maig de l’any 605. Fou enterrat a l’església de Sant Pere i Sant Pau de 
Canterbury junt a la sepultura d’Etelbert, rei que fou de Kent.
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Els successors del gran fundador de l’Església d’Anglaterra pogueren completar el pla de sant 
Gregori I el Gran i de sant Agustí, o sigui, la creació de dues seus metropolitanes: les de Canterbury 
i de York, amb llurs diòcesis sufragànies.

Tornem, però, al nucli de l’estructuració de la nova Església anglesa i així quedarà palesa la 
importància i transcendència de la nova fórmula d’interrelació entre Roma i aquestes esglésies locals. 
Ens referim al privilegi papal Cum certum sit de l’any 601 adreçat al missioner sant Agustí. En aquest 
document se’ns diu que Roma emprèn un programa inèdit en estructurar una «nova Església» a 
Anglaterra. Aquest projecte —que serà en gran part realitzat per l’emissari romà sant Agustí— 
vincularà les dues esglésies (la romana i les dues províncies de Canterbury i York) en quelcom 
sorprenent: el papa, per primera vegada en la història, concedeix a Agustí el poder d’ordenar els bisbes 
sufraganis de Canterbury i també al metropolita de York, així com li atorga els altres drets peculiars 
d’un cap de província eclesiàstica (l’ús del pal·li, presidir sínodes provincials, dictar normes pastorals 
i litúrgiques...). Tan singulars concessions —entre les quals cal esmentar igualment l’estructuració de 
totes les diòcesis angleses— foren atorgades pel papa suplint l’obligació que els bisbes de la Gàl·lia 
(especialment Lió, Arles o Trèveris) havien d’intervenir en la nova evangelització de les províncies 
veïnes. Els esmentats bisbes no foren suficientment diligents i d’això el papa se’n dol i ell personalment 
pren la iniciativa. El suport jurídic d’aquesta novetat possiblement l’hem de col·locar en la condició 
papal d’ésser el cap de l’Església universal o potser pel fet d’ésser el bisbe de Roma l’únic patriarca 
a l’Occident. Però la novetat rau en la introducció d’un costum, el qual, posteriorment es convertirà 
en un postulat romà i, al final de tan important procés, es transformarà en obligació (deure): o sigui, 
caldrà que tots els bisbes metropolitans a Occident rebin del papa el dret d’ordenar bisbes i d’ésser el 
cap d’una província eclesiàstica amb la insígnia del pal·li. Tot i que, el més important d’aquells drets 
—com ja hem dit— és el d’ordenar llurs bisbes sufraganis. El procés és lent, però segur. En ell es pot 
constatar una forta cadena iniciada per sant Agustí (a. 601) i els seus successors: Just (a. 624), Paulí 
de York i Honori de Canterbury (a. 634), Llorenç, Melitó, Deusdedit, Wilfrid de York i Teodor de 
Canterbury (a. 668). Incloem també l’arquebisbe Teodor de Tarso anomenat així perquè nasqué en 
aquella ciutat oriental. Per tant, les esglésies dels anglosaxons gràcies als papes Gregori I, Bonifaci V, 
Honori I i Vitalià, foren fortament vinculades en llurs orígens i en les seves peculiars estructuracions 
a Roma. S’inicià una nova interrelació entre Roma i les esmentades esglésies locals.

Sant Willibrord copia la missió agustiniana

L’èxit de la nova estructura anglesa sota el signe de la romanitat impulsà a un altre missioner, 
Willibrord, a calcar el model agustinià en les seves missions al continent. No en va Willibrord procedia 
d’Anglaterra.

Willibrord —que es pot considerar l’enllaç entre sant Agustí i sant Bonifaci— va néixer als voltants 
de l’any 658 a la regió de Nordumbria. Rebé una sòlida formació eclesiàstica a l’abadia de Ripon. 
El seu abat Wilfrid, que esdevindrà arquebisbe de York, li donarà la tonsura clerical. Als 15 anys 
Willibrord va pronunciar els vots segons els costums dels benedictins d’aquell monestir.

Quan Wilfrid fou expulsat de l’arquebisbat de York (a. 678), Willibrord passà a Irlanda on romangué 
uns 12 anys. Allí va conèixer el monjo missioner i bisbe Egbert. Willibrord tenia uns trenta anys quan 
fou ordenat sacerdot per Egbert. A finals del 690, Willibrord i onze companys seus foren enviats pel 
seu superior Egbert a missionar a Frísia (actuals Països Baixos). Comptaven amb l’ajut del majordom 
franc Pipí d’Heristal. Però els enviats a missionar recordaven que l’èxit de les missions a Anglaterra 
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havia provingut del suport entusiàstic del papa. I per aquest motiu no dubtaren gens de dirigir-se ells 
mateixos de nou a Roma l’any 692.

Aquí els esperava el papa Sergi: va beneir els missioners anglesos, els va proveir d’abundoses 
relíquies romanes i de singulars llibres de pietat. Retornat Willibrord a Austràsia (país del frisons) 
assolí un èxit, diríem, total. Un anglosaxó (Willibrord) convertirà al cristianisme aquella raça —la 
saxona— de la qual procedien els anglosaxons.

Posteriorment, el papa volgué que Willibrord fos ordenat arquebisbe ‘gentis Fresonum’, com ho 
fou sant Agustí pels anglesos quasi un segle abans. El mateix papa Sergi I —el 21 de novembre del 
695— l’ordenà canviant-li el nom. D’aquí en endavant ja no es dirà Willibrord, sinó Climent. Hi ha 
un vertader paral·lelisme entre sant Agustí i el nou Climent. Aquest també rebrà el pal·li, insígnia del 
nou poder supraepiscopal. Climent gaudirà —per especial favor papal— dels drets metropolitans i 
àdhuc, gràcies a Sergi I, podrà fundar i organitzar («instituere») una «nova» Església entre els frisons 
evangelitzats; sempre, però, sota la protecció i tutela del papa.

La seu del nou arquebisbe Climent serà Utrecht. Així el model romà de la missió agustiniana 
s’estén al continent, anticipant-se a la gran tasca evangelitzadora de sant Bonifaci. Bé es pot dir que les 
esglésies locals —a l’igual que ho va fer el regne franc— també estableixen una aliança amb Roma que 
comportarà, com explicarem, el naixement d’una societat anomenada Europa.

Willibrord (o Climent) morí el 7 de novembre del 739, a l’edat de 81 anys.

Sant Bonifaci, impulsor de la nova Església europea

La llarga biografia de sant Bonifaci demostra el paper importantíssim que va desenvolupar per 
a fer realitat la decisiva evangelització i posterior estructuració de l’església alamana, sense oblidar 
els intents del mateix Sant d’intervenció en l’església franca. Amb altres paraules, la gegantina obra 
evangelitzadora de sant Bonifaci, pregona, en la història de l’església europea, un nou tarannà i model 
que s’imposà primer al nord d’Europa per a difondre’s després arreu de l’església llatina.

Bé es pot considerar sant Bonifaci, doncs, un dels més notables pares de la nova Europa, precisament 
en la característica de vinculació amb Roma. Ell encertà en importar el model agustinià d’Anglaterra 
al Continent d’una manera definitiva. No en va, Bonifaci havia admirat en la seva pròpia terra els 
avantatges de la unió amb Roma de cara a una eficaç estructuració eclesial que tenia com a base la 
figura de la institució de «l’arquebisbe o metropolità». Bo serà, però, que abans concretem els trets 
fonamentals de Bonifaci en les següents fites històriques del gran missioner i apòstol dels alemanys.

Winfrid —aquest era el primer nom abans que el papa Gregori II li canviés pel de Bonifaci— 
procedia de Wessex i fou educat en els monestirs anglesos d’Exeter i de Nursling (Nhutschele). En la 
primera etapa biogràfica de Bonifaci ja apareixen en el seu temperament tres grans amors: a les lletres, 
a les missions (peregrinatio propter Christum) i a la càtedra de Pere. El primer intent de missionar fou 
el viatge que realitzà l’any 716 als frisons, malgrat que fos un fracàs. Efectivament, amb tres companys, 
Bonifaci va sortir de l’esmentat monestir de Nursling i després de passar per Londres va desembarcar 
a Duurstede —la capital comercial del que avui denominem Països Baixos. Tanmateix, Bonifaci i els 
seus companys poc temps pogueren destinar a l’evangelització dels frisons, ja que el seu rei, Rabdoc, va 
trencar els pactes amb els francs, i per tant, tota aquella regió se sublevà. Bonifaci hagué d’abandonar 
el seu intent i retornà de nou al seu monestir d’Anglaterra.

El segon viatge es produí l’any 718. Aquesta vegada fou més reeixit, ja que es preparà millor 
buscant el suport dels nous vencedors: els francs. Es vol començar per l’evangelització dels saxons. I, 
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Bonifaci cerca la promesa d’ajut dels majordoms del regne franc i del mateix papa. Així, es dirigeix 
personalment a Roma. El papa, que curiosament es diu també Gregori (II) com el gran propulsor de 
la missió agustiniana Gregori I (el Gran), vol que Bonifaci romangui alguns mesos amb ell. Bonifaci 
i Gregori II des del mes de maig fins al desembre del 719 estudiaren a Roma un gran programa 
d’evangelització que coincidia amb el que feia més d’un segle ja es plantejaren Agustí i Gregori I. Es 
volia repetir el mateix model d’evangelització i organització, vinculant les noves esglésies a la papal. 
Un signe d’aquesta desitjada unió fou el canvi de nom: ja no es dirà Winfrid, sinó Bonifaci, recordant 
el cèlebre màrtir romà sota la protecció del qual el papa volgué portar l’evangelització als saxons. Un 
altre signe de vinculació a Roma es donà en la recomanació papal segons la qual les noves esglésies 
celebressin el culte i els sagraments conforme la litúrgia romana. Es va, tanmateix, amb peus de plom: 
caldrà primer evangelitzar i després —concedint-los les atribucions (poders i honors) supraepiscopals— 
s’estructuraran les noves esglésies.

En deixar Roma, sant Bonifaci s’assabenta de la mort del rei Rabdoc i es reuneix amb sant Willibrord 
durant uns dos anys, ajudant-lo en l’evangelització i organització de les esglésies dels frisons. També 
aquest pla seguia estrictament el programa que un segle abans es va portar a terme a la terra natal 
dels dos sants (Bonifaci i Willibrord) amb una claríssima vinculació amb Roma. Posteriorment, sant 
Bonifaci es dedicà a evangelitzar alguns dels pobles saxons. Aquests eren totalment pagans. L’èxit fou 
molt gran i a la Turíngia, per exemple, reberen el baptisme milers i milers dels seus habitants, i molts 
altres pobles que havien abandonat el cristianisme retornaren a la fe, sempre amb la impropta romana. 
El papa Gregori II s’assabentà del progrés de l’obra de Bonifaci i volgué que aquest immediatament 
retornés a veure’l, ja que, sempre recordant el model agustinià, li volia atorgar les facultats oportunes 
per iniciar la segona fase de la missió, és a dir, l’organització de les noves esglésies.

Sant Bonifaci, bisbe de Germània, jura fidelitat al Papa

Bonifaci es dirigeix de nou a Roma i és ordenat pel papa com a bisbe de ‘totius Germaniae’ (30 de 
novembre del 722). Ultra rebre el sagrament, Bonifaci feu un jurament al papa similar al que feien 
els bisbes suburbicaris de Roma, en el qual clarament juraven fidelitat (feudal) al papa. Per tant, el 
missioner Bonifaci —el de la «nova església» germànica— amb un vincle quasi de vassallatge s’uneix 
a la seu de Pere. Aquest fet té una transcendència notabilíssima en les relacions entre Roma i les 
esglésies particulars de l’Església llatina. S’inicia una mútua relació molt forta entre Roma i les esglésies, 
semblant —en l’ordre polític— al posterior pacte entre el papat i el regne franc. Es va insinuant una 
nova realitat: Europa, tant en l’aspecte eclesial com en el civil o polític. Realitat que tindrà, a més, 
dues característiques: la unitat i la universalitat com les característiques de l’imperi romà, però ara 
típicament “cristianes”.

Sant Bonifaci sortí de Roma ben ple de dignitats i de recomanacions papals dirgides a Carles Martell, 
així com a altres prínceps i bisbes. Semblant a les recomanacions que en altres temps sant Agustí rebé, 
ara Bonifaci en el seu viatge cap a Germània serà secundat per sengles cartes papals dirigides als bisbes 
de França a fi que aquests l’ajudin en tan important programa evangelitzador de la Germània.

Els historiadors discuteixen quins eren els territoris encomanats a aquesta concreta missió 
bonifaciana. En els documents papals enregistrats a la cúria romana, se’ns parla dels pobles turingis, 
dels hessiens, dels «borthari» i dels «nistresi» (territoris del Nister o del Diemel). També hi ha menció 
dels pobles «sedrecii» (al voltant del Weter o Weteran), els de Lahngan, els de «Suduodi», els de 
«Graffelti», etc. Tots aquests pobles possiblement eren els corresponents a la dreta del Rin.
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Però de fet sabem que sant Bonifaci, en aquesta segona etapa (del 723 al 732) acabà d’evangelitzar 
Hessen i Turíngia. Cal recordar, en aquest període, l’episodi en què sant Bonifaci tallà el roure sagrat 
del déu Thor a prop de la població anomenada Gheismar, per a demostrar la impotència dels déus 
pagans davant el Crist. De la fusta d’aquell gran arbre, Bonifaci construí una capella dedicada a sant 
Pere. Prop de Gheismar fundà el monestir de Fritzlar. L’any 724 Bonifaci anà de nou a Frísia. La part 
septentrional de país, sotmesa als saxons, era plena de barbàrie i la meridional —del regne franc— 
travessava un període de total anarquia política. Durant 7 anys sant Bonifaci treballà amb energia i 
molt encertadament. Així amb l’ajut dels mateixos habitants, edificà moltes esglésies i el monestir de 
sant Miquel d’Ohrdruff prop de Gotha, futura roca forta del cristianisme en aquella zona. Al front 
d’aquest monestir, posà el seu deixeble Vigbert.

Com hem vist en l’encapçalament del present apartat, la missió bonifaciana es caracteritzà pel seu 
caràcter romà, però també anglès. Efectivament d’Anglaterra arribà un gran nombre de companys 
—monjos i monges— que no tenien altre objectiu que el de donar el suport entusiasta al gran apòstol 
de Germània. Sant Bonifaci —un cop evangelitzada una regió— anava posant al cap de la nova 
comunitat cristiana alguns dels deixebles i companys seus. Ultra els monjos, comptava també amb una 
munió considerable de sacerdots i mestres que s’adaptaven a la tasca evangelitzadora i educativa que 
el Sant els encomanava. Entre aquests cal destacar Llull, successor de Bonifaci a la seu de Magúncia, 
Burcard —després bisbe de Würzburg, Denehard—, infatigable missatger entre Roma i Germània, 
l’esmentat Vigbert, els germans Willibald i Wunibald, etc. I entre les dones, la primera, la culta i 
famosa Lioba (que serà abadessa de Tauberbischofsheim), Tecla (gran col·laboradora de Bonifaci), 
Walburga i Cunitruda.

El més important monestir fundat per sant Bonifaci fou el de Fulda. Aquesta abadia serà el model 
dels altres monestirs. Fulda rebrà una especial protecció papal que serà l’inici dels posteriors privilegis 
de vinculació amb Roma de tanta transcendència en la història medieval d’Europa.

Sant Bonifaci nomenat “arquebisbe”

Hessen i Turíngia es podien considerar ja cristianitzats l’any 732, gràcies a sant Bonifaci. Calia, ara, 
organitzar-les en noves diòcesis, tal i com es va fer a Anglaterra amb sant Agustí. El nou papa Gregori 
III —coneixedor dels plans que tenia el seu antecessor amb relació a Bonifaci— envià a aquest un 
important privilegi, en el qual el nomena arquebisbe i li concedeix la insígnia supraepiscopal: el 
pal·li. L’edició critica d’aquest important document l’ha presentat l’historiador Tangl en la magna 
col·lecció Monumenta Germaniae Historiae i posteriorment s’ha editat en el Corpus Christianorum de 
Brephols. En aquest document, el papa concedeix a Bonifaci el ‘munus pallii’ que posseirà ‘auctoritate 
Petri apostoli’ i podrà també pel vigor (ex vigore) de la Seu apostòlica ordenar bisbes en les zones 
evangelitzades per ell. Aquests nous bisbes seran ordenats pel Sant i per dos o tres bisbes més, que 
l’assistiran en l’ordenació. En l’esmentat document, li concedeix també el títol d’arquebisbe. Cal 
observar que aquest privilegi papal fonamentalment coincideix amb el de sant Agustí de Canterbury, 
amb una clara referència al papa, a la Santa Seu i a l’autoritat de l’apòstol sant Pere. En ell es remarca 
que la vinculació amb l’estructura de les noves diòcesis seguirà el model romano-anglès. Amb tot, el 
papa no li concedeix un arquebisbat concret com en el cas de sant Agustí— sinó que continua essent 
bisbe (ara arquebisbe) de la ‘Gentis Germaniae’.

Tot seguit en rebre el famós privilegi papal, sant Bonifaci començà a organitzar la xarxa dels bisbats 
posant-hi al capdavant els seus homes de confiança. No obstant això, era convenient anar a Roma 
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personalment (el tercer viatge). Allà hi roman, en companyia de Wimibald, un any sencer (a. 738) 
consultant al papa com calia reorganitzar les esglésies de Germània. De comú acord, s’estableix que 
Bonifaci, ultra les anteriors concessions (pal·li, poder d’ordenar bisbes, títol d’arquebisbe...) serà el 
seu legat i li encomana a més de Turígina i Hessen, la Baviera en la qual ja l’església estava força 
organitzada segons el model autòcton franc. El papa mana que el nou legat (Bonifaci) convoqui 
almenys dos sínodes anuals i així ho comunica als bisbes de Baviera. En aquest moment la figura de 
sant Bonifaci aconsegueix el seu punt àlgid de la seva influencia i importància.

Tot seguit, tornant de Roma, començà a reorganitzar l’església de Baviera. Va convocar un sínode 
—en un lloc desconegut— i amb l’ajut del duc Odiló netejà l’església de Baviera dels «mestres de 
l’error», posant-hi homes de la seva màxima confiança. Així consagrà l’anglosaxó Joan, nou bisbe de 
Salzburg. Posà també els respectius bisbes a Ratisbona, Frisinga i Passau. En el 741 fundà els bisbats 
(bonifacians) de Würzburg, Busaburg i Erfurt i, a la Baviera septentrional, el bisbat d’Eichsätt, on hi 
posà el seu deixeble Willibald com a bisbe d’aquella zona i del monestir.

El 742 se celebrà el primer sínode germànic —tal i com li havia el papa Gregori III preceptuat. 
Fou presidit per Carloman i pel mateix sant Bonifaci. Hi assistiren alguns bisbes de l’Austràsia. Un 
any més tard, se celebrà un segon concili de l’Austràsia que fou mixt (bisbes i laics) a Les Estinnes. 
Aquests concilis o sínodes tenien un caràcter tant civil com eclesiàstic, de manera que els seus decrets 
o cànons eren vàlids per a tot el regne. En ells, també, s’imposà la reforma segons el model romà.

L’any 741 morí Gregori III, gran protector de l’obra de sant Bonifaci i fou elegit el papa Zacaries, a 
qui Bonifaci dirigí fervents paraules: «...jo seré per a vós un servent fidel i devot. No deixaré mal que 
els meus servents deixin d’ésser fidels a l’església romana».

Intent de reestructuració de l’Església franca

Els successors de Carles Martell, Pipí el Breu i Carloman —que reberen del seu pare els regnes 
d’Austràsia i Nèustria— manifestaren, en principi, una gran devoció a sant Bonifaci i li donaren suport.

La situació de l’església de Franca a l’últim període merovingi era de gran decadència. La vida 
eclesial no posseïa els òrgans vius ben plens d’iniciatives com ho foren aquells sínodes i concilis de la 
primitiva església merovíngia. Ara ja no se celebraren des del segle VI. Algunes seus episcopals eren 
vacants, d’altres estaven en mans de laics o de clergues de costums impropis del seu estat. Agreujava 
la situació el gran nombre de sacerdots escocesos i bretons, vinguts de les illes, que vagaven de diòcesi 
en diòcesi esvaint-se qualsevol control disciplinar de les autoritats eclesiàstiques legitimes constituïdes 
a França. Malgrat aquestes expressions i judicis que trobem en el ric epistolari de sant Bonifaci, 
cal advertir que l’església franca no era una zona de missions. Estava en gran part organitzada. Les 
expressions anteriors cal entendre-les dins el context que sant Bonifaci els vol donar. Calia imposar 
una novetat. Calia justificar una gran iniciativa. O sigui, per manament papal, Bonifaci volia intervenir 
en el mateix nucli de la vida eclesial franca, és a dir, en la reorganització de l’església, mitjançant la 
convocatòria de sínodes o el control de les eleccions episcopals. Era, doncs, oportú justificar aquesta 
intromissió: per això, el marc de la situació, quasi catastròfica de l’església franca voldria exculpar 
l’actuació molt dura del legat papal. Fins aquell moment, sant Bonifaci i anteriorment els altres 
missioners enviats (o autoritzats) pel papa, es dedicaren a evangelitzar, primer, les gents paganes i 
posteriorment intentaven organitzar les noves esglésies. Ara no és així: el legat papal (Sant Bonifaci) 
vol reestructurar la vella església franca segons el model també proposat pel papa. Tal actuació serà 
beneficiosa per a la mateixa església franca, però anirà soterrant la seva autonomia.
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Els primers col·laboradors d’aquest pla bonifacià seran els majordoms de palau (Carloman i 
Pipí). No obstant això, seran tantes les dificultats que sant Bonifaci trobarà—especialment en voler 
posar homes de la seva confiança a les seus de l’església franca— que es veurà obligat a retirar-se 
de nou a les terres de missió, faltant-li àdhuc el suport del nou rei únic de França, Pipí el Breu. 
Fou, doncs, el primer intent fallit de posar en pràctica el programa centralitzador papal, però no 
hi ha dubte que obrí un nou tarannà en les esglésies occidentals. Exposarem a continuació els 
diversos passos per a aconseguir una nova reestructuració de l’església franca mitjançant els sínodes 
o concilis nacionals francesos, convocats per sant Bonifaci.

Del concili de Soissons del 744 no sabem si Bonifaci el va presidir com a “missus sancti Petri”. 
Dels seus cànons o decrets es pot deduir que són quasi calcats dels sínodes bonifacians celebrats a 
Austràsia durant els anys 742 i 743 i dels quals ja n’hem fet esment. En el de Soissons, es demanà al 
papa Zacaries que restaurés les províncies metropolitanes de Rouen, Reims i Sens, posant-hi homes 
de la confiança de sant Bonifaci: Grimó, Abel i Harbert. En l’intent de restauració d’aquestes seus 
metropolitanes, començà el que podríem denominar el calvari de sant Bonifaci, ja que hi ha mals 
entesos entre ell i el papa Zacaries i una frontal oposició entre la reforma iniciada per Bonifaci i les 
esglésies territorials de França. Per agreujar més la situació, quan Pipí el Breu es constitueix únic 
senyor de França, Bonifaci perd el suport reial. Però, caldrà exposar breument aquests passos, ja 
que en ells s’observa que en el model romano-anglès bonifacià de la centralització papal, una de 
les institucions essencials, com és la figura del metropolita i la del sínode, tenen greus dificultats 
d’imposar-se en les esglésies ja constituïdes. Les fonts d’aquests fets les trobem en el ja tantes 
vegades esmentat epistolari entre els papes i sant Bonifaci, publicat per la Monumenta Germaniae 
Historiae.

El dia 23 de juny del 744 Zacaries escriu a sant Bonifaci lloant-li els progressos obtinguts en la 
reorganització de les esglésies de França. També el papa està joiós de l’acollida que Pipí el Breu 
donà a Bonifaci. Per suposat —continua el papa— que confirmarà els metropolitans (de Rouen, 
Reims i Sens) que Bonifaci li havia proposat; però abans caldrà que els esmentats nous arquebisbes 
exposin la seva fe i siguin examinats a Roma. I en una altra carta el papa ens diu que volia donar 
tres pal·lis “pro adunatione et reformatione ecclesiarum Christi” de França.

Hi ha, doncs, un intent clar de reforma de l’Església de Franca, sempre segons el model romà 
que significà més unió amb el papa i control a l’ensems de Roma. Precisament en aquest control 
Bonifaci trobà l’oposició dels membres dels sínodes mixtos francesos. El papa volia «examinar» 
els nous metropolitans i —com hem dit— àdhuc es demanava un requisit totalment nou entre els 
arquebisbes francesos; o dit d’una altra manera, calia oferir (o pagar) el reconeixement papal amb 
una quantitat de diners força alta. Així ho feien —afirma el papa— altres arquebisbes, com els 
d’Anglaterra. Aquesta última condició fou molt mal rebuda per part dels francesos, ja que acusaren 
el papa de ser culpable de simonia: «compellentes nos (papa) in simoniacam heresim». Sant Bonifaci 
es troba entre l’espasa i la paret. Ell, el «missus sancti Petri» que actuava «ex vigore et ex mandato 
apostolicae sedis et auctoritate beati Petri apostoli» resta sol enfront dels bisbes francesos agrupats 
sota el metropolita Milò de Trèveris, i amb l’acusació que el papa és simoníac.

Els mateixos majordoms francesos estan recelosos de la creixent autoritat papal. Pipí vol que 
sant Bonifaci reformi l’església francesa segons el model anglès-romà, però li recorda que segons 
els usos i costums d’aquell país els decrets sinodals eren vàlids en tant que eren acceptats pels reis. 
D’aquí, doncs, es dedueix que el papa i els seus legats no tindrien un paper actiu en els sínodes. 
Serien simples guardians i referències testimonials de la fe i dels antics costums de l’Església. Els 
decrets sinodals, però, serien reconeguts com a ordinacions del sobirà, com a «capitulares». Aquest 
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caràcter donaria més força als decrets sinodals, però suposaria, no hi ha dubte, una ingerència laica 
en el camp de l’Església, és a dir, es volia començar el que després serà la «teocràcia reial».

En el concili celebrat el 745 es confirmà la tibantor que existia entre els bisbes francesos i sant 
Bonifaci. Aquest volgué que així com a Anglaterra la reforma s’inicià sota el guiatge dels arquebisbes 
confirmats per Roma (el de Canterbury i York), així mateix calia que els bisbes de França (nord) 
estiguessin sotmesos a un nou arquebisbe que seria el de Colònia. Per a ocupar aquesta seu, sant 
Bonifaci proposa la seva candidatura: ell seria el nou arquebisbe de Colònia, eix de l’església de 
França. Els bisbes del sínode —amb el metropolita Miló al cap— s’hi oposaren. I probablement, 
el mateix papa Zacaries no li va donar el suport necessari per a fer real la seva candidatura. Els 
bisbes francesos determinaren que si l’arquebisbe i legat del papa Bonifaci volia residir en una diòcesi, 
aquesta fos de rang inferior, per exemple, a la mateixa diòcesi de Magúncia. Sant Bonifaci s’hagué, 
doncs, de plegar a aquestes exigències, molt en contra seu, ja que veia, en aquesta actitud, una forta 
rèplica a la implantació de la reforma a l’església franca.

Malgrat aquestes picabaralles i drames eclesials, cal reconèixer que els esmentats sínodes (o concilis) 
mixtos (anys 744, 745 i 747) donaren una alenada reformadora a l’església franca: es dictaren decrets 
contra les supersticions paganes que encara eren vives en molts pobles, es va manar que els monjos i 
les monges tornessin a l’observança de la regla de sant Benet, als clergues se’ls prohibí que portessin 
armes, que es dediquessin a la caça, que anessin vestits com els laics i que visquessin en concubinat. 
Els sacerdots-rectors hauran d’estar subjectes —continuen els decrets sinodals— a llurs bisbes i que 
la seva predicació sigui totalment neta de supersticions paganes i d’heretgia. S’insisteix posteriorment 
que l’elecció dels nous bisbes sigui canònica sense intervenció dels laics o senyors feudals (si, però, 
amb el vot de la feligresia i dels clergues) i que el patrimoni eclesiàstic estigui en mans de l’Església.

Tanmateix, el disseny d’aquesta reforma no era el programat ni pel papa ni pel seu legat. Bonifaci 
insisteix, per exemple, en el sínode mixt de Nèustria i Austràsia del 747 que la reforma cal començar-
la pel vèrtex, posant un arquebisbe que estructuri tota l’organització eclesial íntimament vinculat amb 
Roma, semblant al model d’Anglaterra. En l’esmentat concili sant Bonifaci aconseguí que s’aprovés 
un cànon que deia: «...tots els anys se celebrarà un sínode i els nous metropolitans demanaran a la 
Santa Seu el pal·li». Tals prescripcions no signifiquen, però, que Bonifaci hagués aconseguit imposar 
el seu model de reforma basada en la nova figura de l’arquebisbe. Tampoc la presència d’aquest cànon 
va significar que des de l’any 747 tots els nous arquebisbes fossin obligats a les normes proposades per 
Roma referents a la confirmació d’un metropolità. Veiem que fou un simple cànon que va tenir poca 
repercussió immediata en l’església franca, almenys en aquell moment.

Sant Bonifaci, un dels fonaments més sòlids d’Europa

L’any 747, després de la definitiva abdicació de Carloman, germà de Pipí el Breu, Bonifaci perd el 
seu gran protector. La reforma tal i com fou planejada pel papa Gregori III i Bonifaci, serà aparcada. 
Pipí el Breu posa tota la seva confiança en un nou personatge: Crodegang. Aquest substituirà Bonifaci 
en la funció supraepiscopal de la reforma. L’esmentat favorit reial era bisbe de Metz i Pipí el Breu 
demanà al papa Esteve II per Crodegang el pal·li que el constituís arquebisbe i així pogués ordenar 
bisbes per tot el territori francès presidint sínodes nacionals ex auctoritate apostolica. Bonifaci, malgrat 
aquests contratemps, reaccionà com un veritable sant. Deixà encomanada Magúncia, la seva diòcesi, 
al seu deixeble Llull (753) a qui ordenà bisbe d’aquell bisbat, i Bonifaci tornà a les missions. En un 
principi, volia anar a la terra dels seus avantpassats, els saxons, però a causa de circumstàncies diverses 

CAUSES POSITIVES DEL NAIXEMENT D’EUROPA: LES MISSIONS
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—tenia ja 80— anys s’establí a Utrecht entre els frisons (el primer territori que havia missionat quan 
ajudà el seu mestre sant Willibrord l’any 720).

La darrera pàgina de la seva biografia és sublim: el martiri. Sant Bonifaci es traslladà a la zona 
del Rin amb els seus deixebles a evangelitzar els territoris encara pagans. En l’últim d’aquests viatges 
apostòlics fou martiritzat. Era l’octava de la Pentecosta del 755. Molts nèofits estaven al voltant del 
gran missioner Bonifaci, preparant-se per a rebre la confirmació, quan una turba de fanàtics pagans 
assaltà el campament on s’estava el sant (a prop de Dokkum). L’assassinaren amb cinquanta companys 
seus. El seu cadàver fou salvat gràcies a una expedició de represàlia dels francs i fou enterrat, segons 
el desig del Sant, a Fulda. I heus ací que es produí un gran miracle: els nobles i bisbes francs canviaren 
d’actitud envers ell i la seva desitjada reforma. Les paraules de Sant Bonifaci i el seu esperit arrelaren 
tot seguit en tots els concilis que se celebraren a França després del seu martiri. La reforma i devoció 
al papa van obrint-se pas. Amb el gran missioner es consolidà, doncs, l’aliança entre l’església romana 
i les esglésies franques i germàniques. Així Bonifaci és un dels més notables fonaments d’Europa, una 
fita necessària de referència en la construcció d’una nova realitat: l’Edat mitjana i la civilització, la 
nova societat i cultura europees. I, per sobre de tot, cal dir que Bonifaci fou un gran sant!
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• Context polític del que quedava de la civilització greco-romana-cristiana 
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• Els dos “Gregoris”: Gregori II i Gregori III
• Zacaries mana que Pipí el Breu sigui constituït rei dels francs
• Federació entre Esteve II i Pipí el Breu
• Els francs i el papat durant els anys 757-769

Context polític del que quedava de la civilització greco-romana-cristiana en el segle VIII

Després de les invasions bàrbares i dels àrabs, l’Església occidental quedà reduïda en petits nuclis: 
centre de França i Provença, amb la posterior anomenat Llenguadoc (sud de França) i algunes regions 
d’Itàlia —que no estaven dominades pels sarraïns i longobards. A Hispània, els cristians contraris a 
l’Islam presentaren oposició als musulmans a Covadonga, a Sant Joan de la Penya i a petits nuclis 
d’Urgell i Pirineus. Aquests eren, doncs, els petits reductes a mitjans del segle VII del que podríem 
denominar civilització romano-franca. Malgrat tot, com ja hem indicat, l’Església llatina conservava les 
essències de la romanitat: la cultura romana amb les peculiars notes d’unitat i universalitat. Òbviament 
les missions d’Anglaterra i les promogudes per sant Bonifaci posaren en pràctica la unitat envers el 
papa i la universalitat de les esglésies que encara pervivien enmig de tantes invasions i calamitats. 
Aquestes esglésies locals, com hem vist, iniciaren un procés de vinculació al voltant del papa i entre 
si, gràcies al nou model d’estructuració promogut pel mateix papat en les persones de Sant Agustí 
de Canterbury i Sant Bonifaci. Des del cap de l’Església llatina hom desitjava salvar els valors de la 
romanitat, o sigui, la unitat i la universalitat, sense oblidar la cultura i llengua romanes i els elements 
nous que el cristianisme apostava. Tot això feia presagiar que s’iniciava una nova època en la història 
i àdhuc una nova societat que es denominarà Europa. Primer des d’Anglaterra —amb el suport del 
papa— s’irradiarà l’evangelització a les zones paganes dels frisons i després, gràcies a l’anglosaxó 
Bonifaci, tan important moviment eclesial s’estendrà a Germània i a gran part del regne dominat pels 
francs: Austràsia i Nèustria. En aquest interessant procés el signe era sempre la necessària referència 
a Roma i, especialment, la devoció a la tomba del príncep dels apòstols, custodiada a la basílica 
vaticana.

Tanmateix, el que va fer realitat palpable el naixement d’Europa fou l’aliança entre Roma, el 
papat i el regne franc. Aital procés —que exposarem tot seguit— culminarà l’any 800 amb la 
creació de l’imperi franco-romà sota la figura preeminent de Carlemany. Europa podem dir que 
nasqué simbòlicament en la nit de Nadal de l’esmentat any, quan el papa Lleó III coronà emperador 
Carlemany, rei dels francs.

El procés immediat al naixement d’Europa abraça quasi tot el segle VIII. Concretament estudiarem 
en ell cinc períodes: 1/ política romana sota els papes Gregori II i Gregori III (715-740); 2/ reialesa de 
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Pipí el Breu, gràcies a l’actuació del papa Zacaries; 3/ federació entre el papa Esteve II i Pipí el Breu; 
4/ relacions entre Roma i els francs durant els anys 757-769; i 5/ Carlemany i el seu imperi.

Els dos “Gregoris”: Gregori II i Gregori III

Àmpliament hem exposat el protagonisme que tingueren els dos papes, Gregori II i Gregori III, en 
la missió de sant Bonifaci, així com llurs actuacions en la controvèrsia iconoclasta. Quant a Itàlia, els 
dos papes s‘enfrontaren a la política dels longobards. El rei d’aquests, Liutprand, l’any 728 —com hem 
exposat abans— féu un pacte amb Bizanci per annexionar-se els ducats de Benevento i Spoleto. Com 
a contrapartida, l’emperador bizantí Lleó III esperava aconseguir la submissió del ducat romà que no 
acceptava els dictàmens bizantins referents a la qüestió iconoclasta. Tanmateix, l’esmentat pacte fou 
trencat pel papa Gregori II en arribar a una entesa amb Liutprand segons la qual Gregori II reconeixia 
el domini de Liutprand sobre la Pentàpolis. Així aquesta regió, considerada de sobirania bizantina, fou 
envaïda pel rei longobard. Des d’aquest fet el papa ja no seria considerat enemic de Liutprand, de tal 
manera que en comptes de sotmetre el ducat romà i empresonar el papa, aquest pontífex anà a rebre’l 
fora de Roma amb gran pompa i el convidà a un gran banquet. «Recessit —afirma el Liber Pontifìcalis— 
mitis qui venerat ferox». Així Liutprand esdevé un enemic de Bizanci. Tanmateix, Liutprand, home molt 
voluble, en retornar de Roma fa un setge a Ravenna a favor dels bizantins. Fou un èxit la campanya 
naval i Ravenna estarà de nou sotmesa a l’emperador bizantí.

Envalentit Gregori III fa un pacte amb el duc d’Spoleto en contra de Liutprand, que serà el motiu 
d’una campanya militar dels longobards dirigida directament contra Spoleto, Roma i Ravenna. L’any 
740, la ciutat romana fou en gran part devastada per Liutprand.

En tal destret, Gregori III envia uns emissaris a França. Aquests —ens diuen les fonts— són portadors 
de les claus de sant Pere i del nomenament de cònsol romà a favor del majordom franc Carles Martell. 
Aquest nomenament té el suport del poble romà. Gregori III aprofità aquesta legació per demanar ajut 
als francs, ja que ell i Roma estan en greu perill a causa del «ferotge» Liutprand. El majordom francès 
contestà al papa, notificant-li que no pot fer la guerra contra els longobards, ja que ells l’havien ajudat 
en la lluita contra els àrabs (732). Mort el papa Gregori III (741), el succeeix Zacaries.

Zacaries mana que Pipí el Breu sigui constituït rei dels francs

El papa Zacaries era grec. En ell hi ha un canvi en la política papal. Es fa amic dels longobards. L’any 
742 conjuntament amb ells sotmet els ducats d’Spoleto i Benevento. Com a compensació, Liutprand 
li concedeix quatre castells on el papa serà senyor absolut. Fins i tot se signa un pacte entre el papa i 
Liutprand que tindrà una durada, segons el text, de vint anys. S’acabà aquesta cerimònia —celebrada 
a Roma— amb un pantagruèlic banquet. Aquest pacte va ofendre en gran manera els nobles i el poble 
romà, perquè consideraven que era un pacte fet amb un «bàrbar», la qual cosa —deien— feia que 
no hi hagués cap garantia que fos respectat. Zacaries s’excusa davant dels romans dient que ell va 
fer el possible per demanar ajut a l’emperador bizantí, Constantí V, però aquest no es va dignar ni a 
contestar-li, per això —continua Zacaries— era necessari fer un pacte amb els longobards com a mal 
menor. L’any 744 morí Liutprand. El succeeixen Raki i Astolf, successivament.

En relació als francs en el segle VIII, hem de subratllar un esdeveniment de la màxima transcendència 
en el naixement d’Europa: precisament en aquest bell mig del segle VIII (any 750) es produeix el 
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primer acte de reconeixement mutu entre el papat i el regne franc. En l’esmentat any 750, en un lloc 
desconegut de França es reuneix Pipí el Breu amb els nobles del regne. Pipí el Breu era el majordom 
—avui diríem el primer ministre— de la casa reial merovíngia governada per Xilderic III. En aquella 
reunió es fan una pregunta de compromís: per què el majordom no es constitueix rei, si els reis 
merovingis de fet no governen, i es passen tot el dia dropejant, mentre ell —Pipí, el majordom— té 
tota la responsabilitat del regne? Per dret merovingi no podia esdevenir rei qui no fos de la família 
regnant. Per això era molt difícil aconseguir el que realment es proposaven a favor de la casa dels 
majordoms.

Algú de l’assemblea va recordar que l’any 740 el papa envià al majordom de palau el nomenament 
de cònsol i les claus de sant Pere juntament amb una petició segons la qual es demanava que els francs 
ajudessin el papa contra els seus enemics. Amb deu anys de retard, els francs contesten al papa, però, 
amb una pregunta: ¿aquí cal que sigui rei; el qui té el títol o el qui de fet té la potestat?, ¿el qui no fa 
res o el qui té damunt les seves espatlles els greus negocis del regne?

Sabem que, sorprenentment, el papa Zacaries contestà les preguntes que els francs li dirigiren. 
Sense cap mena de restriccions digué: cal que sigui rei el qui governa i el qui té el poder. «El papa —
continuen les fonts— manà (iussit) que Pipí fos fet rei, perquè així no es contorbés l’ordre moral».

Les fonts no ens diuen, però, qui realment el constituiria rei, ni tampoc si caldria que prèviament 
fos elegit pel poble o pels nobles. El fet és que l’any 751, gràcies a la resposta i iussio del papa, Pipí 
fou elegit i ungit (pels bisbes) rei dels francs i a Xilderic III se l’envià a un monestir, empresonant-lo. 
D’ell no en sabem res més.

Davant d’aquests fets, caldrà preguntar-nos: per què demanen al papa: qui ha de ser rei? En el dret 
merovingi —com hem dit— no podia esdevenir rei qui no pertanyés a la família regnant i, a l’ensems, 
no fos elegit per aquesta família —que ostentava la representació del poble—. I dins la família calia 
que fos el primogènit. Hom observa que segons el dret merovingi tres elements hi ha en la constitució 
d’un rei: 1/ el ius stirpis (dret de família); 2/ ius de l’herència o sigui, ser el primogènit; i 3/ l’elecció del 
poble (dels seus representants, en aquest cas, la pròpia família). En primer lloc —deien els francs— 
calia retornar al poble el dret de l’elecció, prescindint de la família reial. Òbviament el majordom 
aconseguí l’elecció per part del poble, ara representat pels nobles. Però els dos altres elements (el 
ius stirpis i el ius del primogènit) no els podia aconseguir. Per això —com hem vist— Pipí el Breu i 
l’esmentada assemblea van creure convenient apel·lar la màxima autoritat moral del món, el papa a 
qui denominen l‘oracle diví i vicari de sant Pere.

Hem dit que la resposta del papa Zacaries no fou una recomanació, sinó un manament: «va 
manar (iussit) que Pipí fos fet rei». Ben cert és que el candidat no tenia els drets de família i de la 
primogenitura, tanmateix el papa afirma que hi ha un dret superior que els pot suplir perfectament: 
és el dret que procedeix de la idoneïtat. Aquest és més noble que els anteriors, ja que el dret stirpis i el 
de ser primogènit prové dels homes, en canvi el d’idoneïtat prové de Déu. En cas, doncs, de conflicte, 
«cal seguir Déu abans que els homes». ¿Qui té —continua el papa— el dret d’idoneïtat? Aquell 
que posseeixi el poder efectiu i la bona voluntat, així l’ordo non conturbatur. O sigui, no hi pot haver 
oposició entre l’ordre (o dret) diví i l’ordre (dret) humà ja que el primer preval sobre el segon, i es 
deriva d’aquest.

És molt interessant observar que es passa del nivell de pregunta (o consell) a un nivell de 
comandament i que hi ha una consciència clara segons la qual el papa, com a vicari de sant Pere, és 
l’oracle diví que té autoritat per interpretar el dret diví i l’humà, i per suposat, el dret eclesiàstic. No 
es podria pensar anys enrere, que un papa anés tan lluny en un afer purament polític. S’ha produït un 
gran canvi. Hi ha hagut una superposició de l’esfera eclesiàstica sobre la civil.
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Tanmateix no acaba aquí la importància de l’episodi. Zacaries conclou la seva resposta (o manament) 
afirmant que el nou rei ha d’ésser ungit. Des d’aquest moment, la unció és un nou element constitutiu 
que pot arribar a suplir el dret stirpis. És com si el mateix Déu per la unció consagrés el nou rei i tota 
la família. Amb altres paraules: ja no serà sols la carn sinó el mateix Déu qui avali la constitució reial. 
Amb la unció s’introdueix una acció sacra. Per això el nou rei serà nomenat rei per la gràcia de Déu. La 
unció esdevé, així (en la constitució dels reis francs i germànics), el nou element, la importància del 
qual anirà en augment i formarà part posteriorment, de la cerimònia de l’entronització reial.

L’acció sacra de la unció col·loca els reis sobre els laics i a un nivell quasi igual que el del papa i 
dels bisbes i preveres tenen. Per la unció, el rei ingressa en l’esfera de «l’orde sacral». Carlemany, per 
exemple, un cop ungit, ell mateix s’anomenarà sacerdos et episcopus, i no faltaran teòlegs —addictes al 
rei— que afirmaran que els reis ungits pertanyen a l’orde sacerdotal, almenys en el nivell dels diaques. 
Així Frederic Barbarroja freqüentment llegirà l’evangeli en cerimònies litúrgiques i àdhuc predicarà.

També cal dir que, basant-se en la unció, la teocràcia reial podrà desenvolupar-se. I, àdhuc no és 
gens agosarat admetre que gràcies a la unció es donaran arguments per a la pràctica de la investidura 
laica que tants maldecaps va produir a l’Església.

Una altra consideració molt important és observar el paper actiu que els qui ungeixen prenen, és a 
dir els bisbes o el papa. Aquests fins ara no estaven en el joc de la constitució dels reis; ara seran ells qui 
prèviament a la unció del rei, determinaran si un candidat n’és o no digne, i per tant en les seves mans 
estarà, en gran part, constituir els reis. Un segle després d’aquest gran esdeveniment protagonitzat 
pel papa Zacaries i el nou rei dels francs, s’estableix el costum que l’emperador ha d’ésser ungit 
pel papa i es justifica aquesta intervenció afirmant que l’emperador té un poder universal solament 
comparable al que té el papa en l’ordre espiritual. Així el papa podrà determinar, en gran part, qui 
serà digne d’esdevenir emperador i, àdhuc, aquest haurà de passar per un rigorós examen per part del 
papa. En aquest aspecte es podrà dir que en les mans del bisbe de Roma hi ha també l’imperi; encara 
que com a contrapartida l’emperador podrà intervenir en l’elecció del papa. Però tornem de nou als 
esdeveniments de Roma durant els anys 750-757.

Federació entre EsteveII i Pipí el Breu

A Liutprand rei dels longobards el succeeix Raki (744-749) i, a aquest, Astolf (749-756). Ja l’any 
752 el papa Esteve II succeïa Zacaries. Esteve II i Astolf no s’entenen gaire. Aquest vol fer una aliança 
amb el papa, però amb la condició de què el rei longobard tingués la jurisdicció sobre el ducat romà, 
i a més, exigí un «sou d’or» per a cada romà com a tribut de defensa. Esteve II passarà ara factura a 
França pel favor que els francs havien rebut del papa antecessor seu, Zacaries. Demanà ajut a Pipí 
i així pogué desfer-se definitivament d’Astolf i dels bizantins. Envià legats a França que tornaven a 
Roma amb una promesa ben clara d’ajut. Però, es preguntaven aquest ajut efectiu quan serà? Aquesta 
promesa d’ajut no és del tot desinteressada. Significa per part de Pipí un nou reconeixement de la seva 
reialesa segellada amb el prestigi d’un pacte amb la potència (espiritual) més significativa en aquell 
temps: Es vol pactar amb el mateix «vicari de sant Pere». Era l’any 753 (principis).

Però l’ajut dels francs no acabava d’arribar. Esteve II torna a demanar auxili en una carta on diu 
textualment al rei Pipí que si l’ajuda, ell com a successor de Sant Pere l’ajudarà en el dia del judici 
final davant Déu (sic.). També li envia dos legats per a preparar el viatge papal a França, tal i com el 
mateix papa ho va insinuar en una carta anterior dirigida a Pipí: «ell (el papa) vol anar personalment 
a França». Sabem que Pipí, a la fi, va prometre al legat papal l’ajut sol·licitat. Però en aquest temps, 
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Astolf intentà que el papa no anés a França. Els bizantins també es van oposar a aquest viatge enviant 
un legat, però aquest no aconseguí que el papa canviés de pensament. Així és com el mateix papa surt 
cap a França i el 6 de gener del 754 arriba a Ponthion on es troba amb el rei. A les portes d’aquesta 
ciutat, el rei i tota la seva família el reben de genolls. El rei Pipí agafa les regnes del cavall del papa. En 
aquest fet s’inicia un costum i un dret papal molt important «l’officium stratoris». Al castell o fortalesa 
el papa descansa unes 12 hores i al matí de l’1 de gener, es dirigeix al palau reial. Allà, el papa de 
genolls, demana ajut al rei. Pipí el fa aixecar i, per suposat, torna a assegurar-li que tindrà l’ajut tan 
demanat, però caldrà, abans, parlar-ne en els «Camps de Mart» amb els nobles del regne.

Posteriorment Esteve II cau malalt i resta convalescent un llarg temps a Sant Dionís de París.
Per altra banda, Pipí el Breu compleix el seu propòsit manifestat al papa: convoca el dia l de març 

del 754 els nobles de França i dissenya un programa d’ajut al papa. Tanmateix, els prohoms de França 
afirmen que cal estudiar-ho amb calma i molta cura i que de moment no ho veuen clar; fins i tot alguns 
s’hi oposen.

Una nova trobada es dóna entre el papa i el rei (15 d’abril) a Quierzy. El rei afirma que s’està 
estudiant l’ajut i sols li dóna esperances. El mateix dia arriba el germà de Pipí, Carloman com a 
emissari dels longobards. Però no varen fer-ne cas sinó tot el contrari l’empresonaren en un monestir. 
D’allà no hi va sortir mai més.

Malgrat tot, sabem que el 28 de juliol va haver-hi una efectiva aliança entre el papa i el rei. Com a 
conseqüència d’ella o com a signe d’agraïment, el papa vol de nou ungir personalment el rei i tota la 
família. Es una unció que té una finalitat o un caràcter nou: la defensa de sant Pere. Els fills de Pipí 
són proclamats pel papa «patricis dels romans».

Els historiadors es pregunten si va haver-hi aliança a Quierzy i a Ponthion. I en cas d’haver-n’hi, en 
què consistia. Hi ha moltes opinions: Haller, Caspar i Gunchlad afirmen que a Ponthion el papa es va 
sotmetre a Pipí en «commendatio» o sigui, en un acte jurídic pel qual una persona dóna uns serveis 
a una altra, rebent a canvi la protecció; és a dir, una relació entre senyor i vassall. La ‘commendatio’ 
és de dret privat i externament consisteix a posar les mans en les mans del senyor: el vassall està de 
genolls i el senyor assegut. Haller afirma que existeix ultra la ‘commendatio’ del papa a Pipí una altra 
de Pipí al papa (Homo Pipini, Homo Papae). Nosaltres no creiem pas que hi hagués una ‘commendatio’ 
ja que el papa continua essent súbdit bizantí i la ‘commendatio’ és de dret privat, en canvi l’aliança és 
de dret públic. Quant al que va succeir a Quierzy (15 d’abril del 754) i dels territoris possibles donats 
al papa, hi ha moltes teories. A Quierzy segons la nostra opinió no hi van haver pactes, i per tant no 
es determinà cap territori, Si és així, ens podem preguntar quin és el significat del que va esdevenir a 
Ponthion. Se signà simplement una aliança entre el papa i Pipí, ungint-lo «per a la defensa de Roma». 
Els seus fills també foren ungits com a patricis romans. Tanmateix, no es pot determinar res més.

El fet és que Pipí —ara sí— es decideix a declarar la guerra als longobards. Assetja Pisa i Pavia. 
Les dues ciutats cauen al poc temps de l’assetjament. Però aquesta victòria de ben poc va servir, ja 
que es va signar la pau amb unes condicions molt benignes. El text d’aquesta pau és molt confús, 
possiblement perquè el cronista confon altres paus o pactes posteriors. Certament que es diu que 
cal restituir. Però ens preguntem ¿a qui i què? Hi han varis territoris en joc: Ravenna, Pentàpolis, 
Bologna, Ferrara, Venècia, Ístria i totes les altres ciutats que pertanyien al ducat de Roma. Tanmateix, 
en tornar Pipí a França, tot quedà igual. I a principis del 756 aixecà de nou Astolf i envaeix el ducat de 
Roma, trobant-se el papa Esteve II a la mateixa ciutat romana.

De nou el papa demana a Pipí que l’ajudi. Aquest passa els Alps i assetja Pavia. Les condicions 
de pau seran, ara, molt més rigoroses: restitució de tot l’anterior; un terç del tresor dels longobards 
passa a França; caldrà que els longobards paguin un tribut anual als francs i un monjo franc revisarà 
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constantment «in situ» aquests pactes. Clarament es diu, en aquesta segona invasió, que es restitueixi 
al papa tot el que s’havia conquerit abans. Això vol dir que almenys es referia al ducat romà i una línia 
que va de Luni (ciutat), a Monceline o sigui Luni, La Cisa, Règio-Emilia, Màntua i Monceline. «Jo no 
lluito —afirma Pipí— per Orient (Bizanci), sinó per sant Pere; així pretenc esborrat els meus pecats». 
Amb aquestes paraules, Pipí no vol admetre les protestes dels legats bizantins. El papa des d’ara pretén 
ser sobirà, rei dels que es diran Estats Pontificis. Però li costa molt. Curiosament, malgrat això, el 
papa encara es considera súbdit d’Orient. Des d’aquest moment, el papa tindrà jurisdicció (dèbil) 
sobre aquells territoris i nomenarà oficials i procuradors. En part substitueix l’exarca de Ravenna en 
aquells territoris. Neixen clarament unes condicions favorables a la creació dels Estats Pontificis però 
la creació d’ells encara caldria esperar unes dues dècades, fins el 781.

Els francs i el papat durant els anys 757-769

Astolf, rei dels longobards, mor en un accident de caça l’any 756. El succeeix Desideri. El 757 
mor Esteve II i el succeeix el seu germà Pau I. Desideri i Pau I fan una aliança, però l’any 767 Pau I 
morí. Hi ha l’elecció d’un antipapa, un tal Constantí II, germà de Totó de Nepi que va envair Roma. 
Però quan Totó morí, el poble romà tragué els ulls a Constantí II. S’elegeix un altre papa, Felip, però 
també durà poc temps. A la mort d’aquest, recaigué l’elecció canònica a favor d’Esteve III (IV). Alguns 
historiadors li posen IV en comptes de III. És l’any 768, el mateix en què Pipí morí, que els seus fills 
Carlemany i Carloman el succeiren.

L’elecció d’Esteve III (IV) no fou pas pacifica. Heus ací els aconteixaments previs a l’elecció: El 
primiceri Cristòfer es va refugiar a la cort dels longobards, quan Totó es va fer amo de Roma. Amb 
ells, entraren a Roma i eliminaren, com hem indicat, Totó de Nepi. Però Cristòfer s’alià amb els nobles 
romans i aconseguiren expulsar els longobards de la ciutat. La seu de sant Pere era vacant. Cristòfer 
intentà posar-hi un fidel servidor de la seva causa, però no ho aconseguí. Fou elegit l’esmentat Esteve 
III amb la forta oposició del Cristòfer. Aquest envià el seu fill Sergi a la cort francesa perquè el nou 
papa no fos acceptat, però els francesos no en varen fer cas.

L’elecció del papa des del pontificat de Pau I no fou confirmada per l’emperador de Bizanci ni pel 
seu exarca de Ravenna. Tanmateix, Pau I ho notificà al rei dels francs. Des de l’any 757 la notificació 
de l’elecció papal al rei francès «protector de l’Església» supleix la confirmació imperial. Calia, però, 
establir unes noves normes d’elecció amb el consentiment dels reis francs. Així en un concili convocat 
pel nou papa Esteve III a Roma el 12 d’abril del 769 —al qual hi assistiren tretze bisbes francesos— es 
determinà que el dret actiu de les futures eleccions recauria sobre el clergat romà i el passiu sobre els 
cardenals preveres i cardenals diaques. Els laics sols aclamarien l’elegit. Però aquest darrer requisit 
era necessari jurídicament ja que com es veu seran els laics (nobles i poble romà) amb els clergues qui 
firmarien el decret de l’elecció d’un nou bisbe (o papa). També es determinà que no podia ésser elegit 
un laic; ni un bisbe ja consagrat d’una altra diòcesi podia de nou ser elegit o traslladat a la nova diòcesi.

Aquesta legislació que fou poc seguida a les eleccions posteriors, marcà, però, un nou estadi en el 
procés de les eleccions papals. Almenys indica que no calia demanar la confirmació de Bizanci per a 
esdevenir papa. Tots aquests esdeveniments manifesten també que la política de pactes amb els francs 
supleix la dependència i submissió anterior a l’imperi bizantí. La unió entre el papat i el nou regne 
carolingi és un fet que serà, podríem dir, consagrat després per la fundació de l’imperi de Carlemany 
gràcies al papa Lleó III, tal com veurem tot seguit. És així com Europa (o el resultat de l’aliança) es 
va certament  configurant en la segona meitat del segle VIII.
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La data que marca el naixement d’Europa:
la nit de Nadal de l’any 800

• Carlemany i l’expansió del seu regne fins l’any 800
• El viatge de Carlemany a Roma l’any 774
• La constitució definitiva dels Estats Pontificis (781). Un document fals: 

el Constitutum Constantini
• Antecedents immediats a la coronació imperial de Carlemany
• Neix Europa: la coronació de Carlemany
• Contingut de l’Imperi de Carlemany
• Efectes jurídics de la coronació de Carlemany
• L’Imperi de Carlemany era teocràtic o hierocràtic?
• Carlemany després de la coronació imperial

Carlemany i l’expansió del seu regne fins l’any 800. Biografia

L’aliança entre el papat i el regne franc —i per tant el naixement d’Europa— culminen amb 
Carlemany i amb la creació del seu imperi. Les institucions que neixen de l’imperi carolingi són cabdals 
en la història de la civilització de l’edat mitjana. Cal submergir-nos en la biografia —encara que sigui 
breument— d’aquest gran personatge per tenir el context precís que emmarqui una de les pàgines 
més interessants de la història de l’Església i del naixement d’Europa. El present resum biogràfic 
deixa de banda les relacions de Carlemany amb l’Església. Aquestes seran estudiades posteriorment.

Carlemany, el segon sobirà de la dinastia dita carolíngia, era fill de Pipí el Breu i de Berta (filla de 
Caribert, comte de Laon). Va néixer l’any 742. Carlemany heretà del seu pare els països disposats en 
semicercle des de Bohèmia fins a la meitat occidental dels Pirineus. El seu germà Carloman rebé del 
seu pare, per altra banda, els territoris compresos en la part inferior de l’esmentat semicercle, o sigui 
el sud de l’actual França i el que es denominarà posteriorment regne de Provença.

La primera campanya del qui seria emperador, la va emprendre l’any 761 contra els aquitans, 
comandats per un tal Gaibré. Aquests foren derrotats definitivament per Carlemany l’any 769. 
Contemporàniament (768) els fills de Pipí el Breu foren consagrats reis segons el ritu ja establert pel 
seu pare. En aquest ritual, s’incloïa la unció realitzada pels bisbes. La cerimònia es realitzà a Noyon.

Probablement, per Nadal del 770, Carlemany es casà a Magúncia amb la filla de Desideri, rei 
dels longobards. Fou un matrimoni per motius polítics, ja que quan Carlemany li interessà rompre 
l’aliança amb Pavia, repudià la seva primera esposa (771). En aquest període començà la campanya 
contra els longobards que exposarem amb més detall pròximament, però sols apuntem que l’any 774 
Carlemany esdevingué rei dels longobards. Mentrestant s’havia casat amb la franca Hildelgarda, de la 
qual tingué tres fills: Carles, Pipí i Lluís, i tres filles: Rotruda, Berta i Gisel·la.

Sotmesos totalment els longobars (777) atacà els saxons, els quals, segons afirmen les cròniques 
franques, s’havien negat a pagar un tribut imposat per Pipí el Breu. En una campanya molt dura i 
ferotge, els saxons foren derrotats a Brunsburg i Carlemany avançà fins més enllà del Wesser.
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Després de la desfeta de Roncesvalles (Espanya), Carlemany acudí, de nou, tot seguit al territori 
dels indòmits saxons, travessant el Rin i els vencé a Lippspringe (782). Però aquesta victòria fou 
motiu que altres tribus saxones s’aixequessin contra Carlemany, i els francs foren derrotats a Súntel. 
Posteriorment, els francs es venjaren amb les malauradament cèlebres matances de Verden. Carlemany 
continuà la lluita fins que el 785 el cabdill dels saxons Guitiquind acceptà finalment la submissió i rebé, 
possiblement no pas massa convençut, el baptisme. Les lleis imposades als saxons foren duríssimes.

El mateix 785 s’inicià l’efectiva submissió d’alguns territoris de l’actual Catalunya: alguns prohoms 
de Girona lliuraren llur ciutat al representant de Carlemany i això portà probablement la frontera 
franca fins al riu Tordera. Els nadius es lamentaven que el jou franc fos molt més dur i ferotge que 
l’anterior dels sarraïns. Tanmateix, els partidaris de Carlemany —alguns d’ells vivien des de la invasió 
àrab a la Septimània i havien obtingut del rei franc condicions avantatjoses d’establiment en el cas que 
s’envaïssin llurs territoris d’origen— acomboiaren els francs i ajudaren a programar un pla definitiu de 
conquesta de Barcelona. Però aquesta no fou realitat fins a l’any 801.

El 781 Carlemany inicià l’acció damunt els avars al Danubi mitjà. Dos anys més tard envià contra els 
avars el seu cosí Teodoric, l’exèrcit del qual, en passar per la Saxònia, fou sorprès i desfet pels saxons 
al Wesser. Per acabar amb els indòmits saxons —segons són qualificats per les cròniques franques— 
Carlemany decretà la deportació de grans contingents (molts milers) de saxons a terres internes de 
França, més segures. Eren considerats quasi com a esclaus. Les lluites contra els avars acabaren el 799 
amb l’assalt del Rin. Carlemany envià missioners als pobles avars.

A la frontera de l’Elba, el Saale i l’Eider, Carles, el fill gran de Carlemany, exercia una pressió 
constant sobre danesos, sòrabs i txecs. Així com a l’altre extrem, el seu fill Lluís el Pietós, ajudat pel 
seu parent Guillem I, comte de Tolosa penetrà en forma de ràtzies una i altra vegada la frontera dels 
sarraïns. L’any 797 el valí de Barcelona i el rei Alfons II d’Astúries entraven en relació amb Carlemany. 
Una assemblea celebrada a Tolosa decidí un pla de campanya per al 800. Fou acordada la restauració 
d’Osona i dels castells de Cardona, Casserres i d’altres. Els mesos següents, Lluís atacà Lleida i destruí i 
devastà els voltants d’Osca, i l’any 801 Barcelona fou conquerida per Lluís, el Pietós. D’aquesta victòria 
hi ha constància en alguns documents custodiats en els nostres arxius de Barcelona.

El llistat anterior de victòries de Carlemany d’abans de l’any 800 és de per si mateix ben significatiu: 
submissió dels aquitans (769), dels longobards (774), del saxons (785), de Girona (785), de Baviera (787), 
de Carintia (788) dels avars del Danubi mitjà (799)... De totes aquestes campanyes, els contemporanis 
de Carlemany deduïen que el rei franc era el sobirà més important del món, el qual per dret propi 
podia pactar, no sols amb l’imperi d’Orient i el califa musulmà, sinó també amb el papa, màxima 
autoritat moral de la cristiandat. Calia, però, que per ésser efectiu aquest pacte i la institució que d’ell 
sorgí (l’imperi), Carlemany fos també el senyor d’Itàlia. Aquest procés de conquesta de la península 
italiana té diverses etapes que es poden assenyalar amb quatre fites cronològiques ben remarcables, 
quatre viatges de Carlemany a Roma: 1/ viatge de la Pasqua del 774; 2/ viatge de l’any 781; 3/ viatge del 
787 i 4/ viatge del desembre del 799 al gener del 800.

El viatge de Carlemany a Roma l’any 774

En l’aspecte polític, el pontificat d’Esteve III (768-772) fou un fracàs. No s’avançà en absolut en 
la consolidació del poder temporal del projectat estat pontifici: el rei longobard Desideri (756-774) 
negava una i altra vegada els límits fixats per Pipí el Breu. Els mateixos romans estaven dividits: uns a 
favor dels longobards i altres a favor dels francs. El papa es trobava perplex, especialment quan veia 
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que el mateix Carlemany s’havia casat amb una filla de Desideri l’any 770 i que Carloman, germà 
de Carlemany, possible suport d’una aliança antilongobarda, moria l’any 771. El darrer any del seu 
pontificat, Esteve III per una inconfessable promesa, va donar a Desideri el títol de «defensor de 
Roma». Carlemany considerà aquesta atorgació com un afrontament a la seva dignitat, especialment 
quan ell ja governava sol, i havent repudiat la seva muller, Desidèria (longobarda) volia iniciar una 
política clarament expansionista en direcció a Itàlia. Esteve III morí el 3 de febrer del 772.

El successor d’Esteve III fou el diaca Adrià que procedia d’una família de la noblesa romana. Abans 
de l’ordenació d’Adrià (7 de febrer de 772) el rei Desideri exigí al papa electe que ratifiqués un pacte 
amb els longobards. El papa va donar llargues a les pretensions de Desideri. Però aquest, tot seguit 
conquerí Ferrara, Commacchio i Faenza i posà setge a Ravenna. El nou papa protestà enèrgicament 
ja que aquestes places pertanyien —afirmava el romà pontífex— als estats papals, segons els pactes de 
Pipí el Breu. Desideri no en féu cas i continuà les conquestes de la Pentàpolis. Conquerí àdhuc alguns 
territoris del denominat ducat romà. Aquests esdeveniments impulsaren el papa a enviar (desembre 
del 772) a la cort de Carlemany un peculiar emissari com veurem.

Carlemany «necessitate compulsus» obligat —ens diuen les cròniques— a intervenir a favor del 
papa «es llançà contra les enemics de l’església». Si hem de fer cas, però, de les cròniques franques, 
Carlemany sols pretenia que Desideri compensés el papa amb una raonable quantitat de diners les 
invasions dels longobards a les terres que possiblement pertanyien al papa. Però —continuen les 
cròniques— Desideri no en féu cas. Per aquest motiu, Carlemany inicià una campanya militar contra 
el rei longobard, el qual, assabentat que els francs ja estaven travessant els Alps, es va dirigir als 
congostos de Mont-Cenis. Allà es provocà la batalla. Entretant un altre exèrcit franc passava el port 
del Mont-Jovis (gran Sant Bernat). Desideri es va veure atrapat i no pogué fer res contra la incursió 
dels francs cap a les planes del Po, havent-se ell de refugiar a Pavia. Carlemany, —«Carles de Ferro» 
així és denominat en els anals— exigia una rendició sense cap condició. El setge de Pavia durà alguns 
mesos però al final la ciutat va caure: el 5 de juny del 774. Desideri, i els seus dos fills foren deportats 
i empresonats a França i Carlemany es féu proclamar rei dels longobards. Però un fill de Desideri 
aconseguí escapar-se i trobà refugi a Orient. 

Davant la desfeta dels longobards, el ducat longobard d’Spoleto es posà en mans del papa, ja que 
temia que corregués la mateixa sort que el regne de Pavia. El papa acceptà aquesta ‘commendatio’ 
i imposà un duc de la seva confiança (Hildebrand). Les ciutats de Fermo, Ancona, Osimo i Città di 
Castello tornaren a l’obediència d’Adrià. Però Carlemany no se’n recordà, de moment, del papa i per 
tant s’annexionà íntegrament el regne longobard; així també la zona de l’exarcat de Venècia va caure 
sota la influència de Carlemany.

Durant la campanya del 773-774, quan Pavia encara estava en setge, Carlemany es proposa 
«pelegrinar» a la tomba de sant Pere. Fou el primer viatge. El papa Adrià I, sorprès, el va rebre fora 
de Roma. Després, a la basílica de Sant Pere celebraren la Pasqua (774). En dies posteriors tractaren 
la situació italiana. Alguns historiadors afirmen que el papa presentà a Carlemany un document del 
pacte de Quierzy de Pipí el Breu. Per suposat, si no admetem aquest document, ja què creiem que no es 
va fer cap promesa a Quierzy —com hem indicat anteriorment— poc podem acceptar que Carlemany 
acomplís una promesa inexistent. El que sí és cert, és que en aquest primer viatge de Carlemany a 
Roma, el papa Adrià I rebé una estirada d’orelles per la seva acceptació del ducat d’Spoleto. Aquest 
fou incorporat al nou rei dels longobards, o sigui, a Carlemany. Altres ciutats de la Toscana passaren 
també a Carlemany, malgrat les promeses que el rei dels francs féu anteriorment al papa Adrià I.

Com a conclusió d’aquesta campanya contra Desideri, cal indicar que el pretès ajut al papa no fou la 
causa de la intervenció militar de Carlemany a Itàlia, encara que així ho diguin les cròniques franques 
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—per suposat molt sospitoses de fer quedar massa bé el rei—. La principal causa no fou altra que la 
invasió del regne longobard amb els mateixos estratagemes i motivacions que les anteriors invasions 
del rei dels francs als territoris europeus. Poc li interessava a Carlemany l’any 774 la denominada 
«restitució del patrimoni papal». En el seu primer viatge a Roma tot ho va deixar igual, exceptuant 
que indirectament va eliminar l’enemic del papa, el rei longobard Desideri... També cal afirmar que la 
visita a Roma va tenir un efecte, diríem, retardat en l’ànim de Carlemany: possiblement en retornar 
a França reflexionà sobre la situació del papa i d’aquells territoris que tan insistentment pretenia 
aconseguir el «vicari de Pere». Això explicaria el canvi que es produí en el segon viatge de l’any 781, 
segons explicarem a l’apartat següent.

En l’entrada triomfal a Pavia l’11 de juny del 774, Carlemany fou proclamat Rex francorum et 
Longobardorum atque Patricius Romanorum. Malgrat aquest ostentós títol de Patricius Romanorum 
—que el Papa ja havia concedit a Pipí, pare de Carlemany— no significa que la qüestió del patrimoni 
pontifici fos resolta. Carlemany faria més cas, per exemple, de l’arquebisbe de Ravenna que del mateix 
Papa. Aquell seria el nou intermediari entre els francs i l’imperi bizantí. El Papa és condemnat a 
l’ostracisme. En un futur viatge de Carlemany a Itàlia (desembre del 775-juny del 776) prescindirà 
absolutament del Papa, resolent sol la problemàtica de la submissió de nous rebrots d’independència i 
la nova reestructuració del regne carolingi-longobard; Carlemany ni va visitar el Papa.

Constitució definitiva dels Estats Pontificis (781). Un document fals: el ‘Constitutum 
Constantini’

Retornat Carlemany l’any 776 a la cort franca, es troba amb una delegació del papa que li demanà 
que definitivament li solucionés els problemes que tantes vegades havien tractat. El papa —per 
fer-se seu Carlemany— el comparava amb l’emperador Constantí. Malgrat aquestes peticions —
reiterades l’any 778— Carlemany no en féu cas, prou feina tenia amb els saxons i estava abatut per 
la desfeta de Roncesvalles. Fins que la insistència papal va fer davallar de la seva tossudesa, el rei 
franc prometé que aniria a Roma a celebrar la Pasqua el mes d’abril del 781. Així ho féu. I en aquesta 
visita certament el papa aconseguiria molt. En tal ocasió, el papa va batejar el fill del rei, al qual se 
li canvià el nom (de Carleman passà a ser Pipí). El mateix papa ungí «rei d’Itàlia» el recentment 
batejat i el germà menor, Lluís que l’ungí també rei d’Aquitània. Així, el papa, com a compensació, 
va rebre la confirmació del seu «Patrimonium Sanctae Sedis» fixant-se ja uns límits ben concrets: el 
papa seria sobirà del ducat de Roma, de Pentàpolis i de l’exarcat de Ravenna. També es concedeixen 
al papa ultra els territoris que van de Viterbo a Saona i d’Orvieto a Rieti, l’emfiteusi d’Spoleto i de 
Toscana. Així es pot dir que en aquest any 781 els Estats pontificis —denominats Patrimoni de sant 
Pere— foren definitivament constituïts.

Consta, certament, que l’exarcat de Ravenna fou concedit al papa, però en no tenir el papa 
personal apte per a enviar-lo a l’extrem dels seus dominis (o sigui, Ravenna) confià tota la seva 
autoritat a l’arquebisbe de Ravenna, convertint-se aquest en vertader senyor de la ciutat. Així doncs, 
l’arquebisbe rodejat de la noblesa de Ravenna —recordem per exemple l’arquebisbe d’aquella ciutat 
Joan X— fou durant més d’un segle (781-889) un veritable príncep d’aquella zona.

El nou estat de l’Església, gràcies a aquest viatge del 781, era ja un fet, amb atribucions jurídiques 
plenes d’una autèntica sobirania. Des d’aquest moment, el papa començà a datar els seus documents 
per l’any del pontificat i encunyà moneda pròpia. Orient acceptà (o almenys no protestà) el nou 
estat de coses a Itàlia. Regia l’imperi bizantí Irene, que en un principi estava en bones relacions 
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amb Carlemany i el papa. Ella havia pacificat l’Església d’Orient, finalitzant la dificultosa qüestió 
iconoclasta. Àdhuc es rumorejava sobre un possible casament entre Rotruda, filla de Carlemany, i el 
fill de Irene, Constantí VI com ja hem indicat en temes anteriors.

Hem dit que entre el primer i el segon viatge a Roma de Carlemany (774-781) uns emissaris 
papals lliuraren al rei dels francs sengles cartes papals en les quals es comparava Carlemany amb 
l’emperador Constantí, el qual tant va beneficiar l’Església del segle IV regida en aquell temps pel 
papa Silvestre, (314-335). Molt probablement adjunt a aquestes cartes, el papa Adrià I, envià un 
document (falsificat possiblement per la cúria romana, sota el guiatge del mateix papa) que serà un 
dels privilegis més discutits pels historiadors del papat. Ens referim al document anomenat “falsa 
donació de Constantí” o ‘Decretum Constantini’ o ‘Constitutum Constantini’. El papa —recordem— 
en aquell període volia que els límits dels futurs Estats pontificis fossin fixats pel rei. Carlemany 
no en feia cas i el papa inventà probablement un estratagema indigne: un decret produït ni més ni 
menys que per l’emperador Constantí. No sabem la repercussió que tingué en l’ànim de Carlemany 
la lectura d’aquest document, però no hi ha dubte que en el seu interior se sentí afalagat d’aital 
comparació; i el fet històric ens diu que entre els anys 776 i 780 es produí un canvi: Carlemany, 
malgrat que no va fer esment d’aquest document, es manifestà més magnànim —cosa no gaire 
normal en ell— envers el papa, concedint-li com hem vist, en el segon viatge (781) els límits dels 
territoris dels Estats pontificis. Possiblement aquest document no en fou l’única causa immediata, 
però si que hi ajudà molt.

L’edició critica del text del Constitutum Constantini fou publicada per l’historiador Hinschius, qui 
tingué present tots els innombrables còdexs, entre els quals cal destacar el denominat dionisià del 
segle X, custodiat al monestir de Sant Dionís de Paris. El contingut, malgrat que el text fou escrit d’una 
forma obscura i molt ampulosa, clarament pot dividir-se en dues parts: la confessió (de Constantí) 
i la donació (del mateix emperador al papa Silvestre). En la primera part, ultra el protocol, en què 
apareixen els títols de l’emperador, Constantí presenta la seva professió de fe que coincideix amb el 
símbol dels apòstols («credo»). Tot seguit, segueix la narració de la prodigiosa guarició de la lepra, 
de la qual l’emperador estava afectat. Explica com els sacerdots pagans intentaren curar-lo banyant-
lo amb sang vessada d’infants innocents. El clam de tantes mares féu desistir l’inici d’aquesta cruel i 
inoperant medecina. A la nit, se li apareixen els apòstols Pere i Pau que li asseguren que es guarirà, 
si demana ésser batejat pel papa Silvestre. El papa li administra el baptisme —amb una fórmula molt 
posterior al segle IV— i després Constantí rep la confirmació, i és guarit de la lepra.

A la segona part hi ha pròpiament la donació —anomenada en diplomàtica la ‘dispositio’—. 
Constantí, d’acord amb tots els seus sàpatres (consellers imperials), el senat romà i els prohoms 
romans, així com el poble de l’Urbs, està disposat a honorar l’Església romana concedint-li els poders, 
la dignitat i els honors imperials: vol que el bisbe de Roma tingui el «principatum» sobre els quatre 
patriarcats orientals i sobre tota l’Església del món; que el palau imperial Laterà sigui d’ara endavant 
la residència dels papes (ell, per no fer-li ombra es traslladarà a la nova Roma, o sigui Constantinoble); 
que els papes puguin portar les insígnies imperials. Àdhuc Ii concedeix la corona, però el papa, per 
humilitat, no la vol (sic). En l’esmentat document s’atorga que el clergat romà tingui els mateixos 
honors i vestits de cerimònies amb els que els oficials de l’imperi es vestien; així la cúria imperial 
s’equipara a la papal. Però l’atribució més especial consignada en el ‘Constitutum’ és la concessió 
al papa de la jurisdicció civil sobre tot l’Occident, inclòs, per suposat, Itàlia i Roma. L’emperador, 
però, tindrà aquesta jurisdicció sobre l’Orient i farà construir una ciutat que s’anomenarà ciutat 
de Constantí. L’emperador gaudirà a l’Orient de la mateixa jurisdicció que el papa té a l’Occident. 
L’imperi de Constantí, per tant, és traslladat a l’Orient.

LA DATA QUE MARCA EL NAIXEMENT D’EUROPA: LA NIT DE NADAL DE L’ANY 800
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Acaba el document amb una corroboració amplíssima, vàlida, diu, fins a la fi del món i observada 
per tots els successors de Constantí amb gravíssimes penes, àdhuc eternes, per a qui no en fes cas. El 
document fou signat personalment pel mateix emperador i col·locat sobre la tomba de sant Pere.

En l’escatocol (o final) del document, ultra la signatura de l’emperador, consta una datació 
totalment arbitrària i absurda.

El contingut, per tant, del Constitum Constantini si bé és cert que és força exacte en el primat 
que té el papa sobre l’Església, és totalment quimèric quant a la supremacia i «(juris)dictio firma et 
imperialis» que concedeix al papa en tots els territoris d’Occident. Segons aquest fals document, el 
successor de Pere esdevé, de fet, l’emperador d’Occident.

En un principi, l’esmentat document sols fou emprat, o almenys presentat pel papa Adrià I. Els seus 
successors immediats tanmateix, no en fan cap referiment. El primer papa que l’utilitza òbviament és 
sant Lleó IX (1049-1054). Posteriorment, s’accepta com a autèntic especialment pels canonistes i va 
essent copiat en diverses col·leccions canòniques. Els primers a afrontar el problema de l’autenticitat 
són els humanistes dels segles XV i XVI: entre ells cal destacar Nicolau de Cusa, Lorenzo Valla, 
Rinald Pecok..., però en l’àmbit eclesial romà és acceptat com autèntic i malauradament no es va 
desestimar, fins al segle XIX.

Una qüestió molt difícil és la determinació del lloc on es falsificà així com la persona o persones 
que en foren autors del document (Constitutum Constantini). Igualment és un problema entendre 
la datació de la falsificació. Els esmentats humanistes el van atribuir a un tal Joan, prevere del segle 
X. Descartat aquest, s’indicà l’autor, també falsari de les decretals del pseudo-Isidor. Posteriorment, 
s‘atribueix al clergue lateranense Gregori, al que serà papa Lleó III; o al diaca Joan; o a un tal Cristòfor 
de la cancelleria papal; o al papa Esteve; o al papa Pau I; o al mateix papa Adrià I, o algun dels seus 
col·laboradors.

Quant al lloc, es descarta la provinença oriental, ja que l’stegmata (o família de còdex) té unes 
clares arrels occidentals i els còdexs més primitius apunten a Roma o a Sant Dionís de França. També 
aquí el context històric, anteriorment exposat, fa creure més probablement a Roma, i concretament 
a la cúria papal.

Quant al temps en què es va escriure, creiem que la teoria més probable és entre els anys 774 i 
776. Heus aquí els arguments: 1/ el Constitutum Constantini és posterior a l’any 754, perquè dins del 
text, entre les diverses concessions ornamentals que Constantí atorga (diadema, frygium, capa púrpura, 
indumentària imperial...) consta també l’officium stratoris, és a dir, que el rei (en aquest cas l’emperador) 
condueixi el cavall del papa per les regnes a través de les portes de la ciutat o del castell; el papa anirà 
muntat en el seu cavall i el rei dempeus com a senyal de veneració, de respecte i fins i tot de submissió 
al successor de Pere. Anteriorment, hem exposat que aquest costum s’inicià el 6 de gener del 754, quan 
Pipí el Breu a Ponthion rebé el papa Esteve II a les portes d’aquella ciutat i d’aital manera l’introduí a 
la ciutat. Per tant, el “terminus a quo” del Constitutum és l’any 754 (o sigui després del 754).

2/ El Constitutum és anterior a la compilació de les decretals del Pseudo-Isidor. Per tant, anterior als 
anys 847-852. Òbviament que el Constitutum forma part del recull de documents, decretals, concilis, 
etc., que en les anteriors dates (847-852) es van reunir per a formar part d’una de les més importants 
col·leccions canòniques, o sigui la col·lecció del Pseudo-Isidor. Per tant, si el Constitutum fou integrat 
en l’esmentada col·lecció, cal dir que existia ja anteriorment.

3/ El Constitutum fou elaborat entre el període que va del 754 al 847-852, ja que bé es pot precisar 
que difícilment es datarà la falsificació del Constitutum en els anys posteriors immediats a la coronació 
imperial de Carlemany, tal i com volen alguns historiadors: ¿com es pot admetre, en el context 
històric de la postcoronació, un document en què es diu que l’autèntic emperador d’Occident és el 
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papa? La falsificació cal posar-la en una època en què l’imperi occidental romà és vacant o en què 
almenys la presència imperial de Bizanci és totalment ineficaç. Per tant, cal datar la falsificació entre 
els anys 754 al 800.

4/ No es pot admetre que el Constitutum fos composat en els anys dels pontificats d’Esteve II (752-
757) ni de Pau I (757-767). Els fets històrics d’ambdós pontificats indiquen que els papes i la cúria 
papal es consideren encara sotmesos a l’emperador de Bizanci, procurant pactar amb Orient. També 
observem que en el període 752-767, els papes no encunyen moneda, ni daten els seus documents per 
l’any del pontificat. Per tant, la falsificació del Constitutum es féu entre els anys 767 al 799.
5/ Es pot precisar més? Creiem que després d’haver exposat els fets del pontificat d’Adrià I, el període 
més acceptable és el temps anterior al segon viatge de Carlemany a Roma, o sigui, entre els anys 
774 i 778. Segons l’historiador Furhmann, entre aquests cinc anys, molt probablement serà el 774, 
precisament quan Carlemany visità per primera vegada el papa Adrià I.

Antecedents immediats a la coronació imperial de Carlemany

El naixement d’Europa com a societat i civilització de característiques peculiars, té com a causa 
puntal més decisiva l’aliança entre el papat i el regne franc. Tanmateix aquest element arriba a la 
maduresa quan el papat esdevé sobirà dels «Estats pontificis» i quan el regne dels francs assoleix 
la dignitat i el poder imperials. Pel que hem exposat anteriorment durant l’any 781, precisament a 
causa del segon viatge de Carlemany a Roma, els límits de la sobirania temporal dels papes foren 
forca fixats. Tanmateix, el papa Adrià I exigia encara més. Hi ha una curiosa nota en la vida d’Adrià 
en el Liber Pontificalis (c. 41-43) en què es diu que la donació de Carlemany del 781 comprenia 
també Còrsega, el Vènet, Isquia, Spoleto i Benevento. La interpretació d’aquests fragments és molt 
problemàtica. Possiblement són simples peticions del papa al rei franc, o potser solament es refereixen 
a les propietats que tenia el papat en aquells territoris.

Carlemany emprengué un tercer viatge a Roma (787) amb motiu d’una campanya contra l’últim 
reducte de sublevació dels longobards cabdillats per Arequís, gendre de Desideri. La victòria fou 
fàcil. En aquesta ocasió Carlemany (rei dels francs i també dels longobards) amb el papa, tractaren de 
l’ampliació dels territoris de la sobirania papal. Malgrat tot, Adrià I poc va aconseguir: sols les ciutats 
de Sora, Càpua i Terano. I quant al nord, algunes terres de la costa toscana meridional. En aquest 
viatge, Carlemany féu coronar el seu fill Pipí com a rei dels longobards.

Adrià I morí el dia de Nadal del 796. Carlemany plorà la mort del seu «amic i pare» i féu gravar 
sobre marbre un ampli epitafi laudatori que es troba en el mur del fons del pòrtic de la basílica 
vaticana.

És molt difícil emetre un judici sobre la personalitat d’Adrià I. Possiblement, totes les seves 
actuacions polítiques envers Carlemany, longobards i bizantins eren motivades per un gran amor a la 
seu romana que ell presidia. La insistència i tenacitat en el tracte amb Carlemany indiquen que era un 
home molt diplomàtic i que al final aconseguí el que pretenia: la consolidació dels «Estats pontificis». 
Tanmateix, una taca molt negra del seu pontificat fou la comentada falsificació de la donació de 
Constantí, si és que es prova la seva autoria com sembla la teoria més probable. Referent al govern 
intern de l’Església, cal qualificar-lo com a molt positiu.

Avui dia, els historiadors consideren una falsa atribució a Adrià l’anomenat Privilegiuni Hadriani 
pro Carolo, segons el qual ell donà a Carlemany el dret de l’elecció del papa i de tots els bisbes de les 
diòcesis del regne franc. Per altre cantó, Adrià I fou un notable teòleg, segons consta, per exemple, en 
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les seves nombroses cartes. Quant a la qüestió iconoclasta, va acceptar tot seguit el concili de Nicea II 
de l’any 787 al qual envià dos legats. Però la traducció que feren a França dels cànons del concili fou 
totalment errònia, de manera que traduïren la «proscrinesis», o veneració, per la paraula «adoratio». 
Això féu que en el concili celebrat a Frankfurt, el 794, els teòlegs i bisbes carolingis condemnessin el 
concili de Nicea II, malgrat les profundes explicacions que el papa Adrià I va enviar.

Lleó III fou elegit successor d’Adrià I el 27 de desembre del 796. Tot seguit, el nou papa envià al 
rei (“Patricius romanorum”) no sols el decret de l’elecció, sinó també les claus de la “Confessio Sancti 
Petri” i el “vexillum” de la ciutat de Roma. En la carta, el papa deia a Carlemany que, per mitjà d’un 
representant seu, rebria el jurament d’obediència i fidelitat dels romans. La resposta de Carlemany 
a Lleó III contenia algunes tesis de principis sobre les funcions de les dues potestats, i mostrava fins 
a quin punt es consolidava l’aliança. Tanmateix cal dir que el pes anava de banda del rei, a qui, el 
794, Paulí d’Aquilea qualificava panegíricament de “rex et sacerdos”. Les frases, molt citades pels 
historiadors diuen: «Ens pertoca (a Carlemany) amb l’ajut de Déu, defensar la santa Església de Crist 
mitjançant les armes contra els atacs dels pagans i les devastacions dels infidels, i afermar-la en l’interior 
pel coneixement de la fe vertadera. La vostra missió, Pare Sant, és aixecar com Moisès els braços en 
l’oració i ajudar així el nostre exèrcit, a fi que, per la vostra intercessió, sota la providència i seguretat de 
Déu, el poble cristià assoleixi sempre la victòria sobre tots els enemics del seu sant nom i el nom de nostre 
Senyor Jesucrist sigui glorificat en tot el món».

El papa Lleó III no pertanyia a la noblesa romana. Això va ajudar a què ja en els primers mesos 
del seu pontificat patís forts desacataments per part d’ella. Els caps de l’oposició foren el ‘primicerius’ 
Pasqual i el ‘sacellarius’ Càmpulo. Ambdós eren parents del difunt Adrià I. La revolta va esclatar 
el 25 d’abril del 799, quan se celebrava la processó de les lletanies. En el camí del Laterà al Vaticà, 
precisament a l’estació de Sant Llorenç “in Lucina” davant el monestir de Sant Silvestre “in Capite”, 
el papa Lleó III que presidia la processó, anant a dalt d’un cavall ricament engalanat fou atacat, 
maltractat i li arrencaren els seus ornaments pontificals. Possiblement, els assaltants intentaren que 
Lleó III fos deposat del seu rang papal en l’altar de Sant Silvestre, per així poder elegir un nou 
papa. Però sols arribaren a condemnar-lo a ser cegat i a tallar-li la llengua. Tanmateix, tan macabra 
sentència no va tenir lloc. Sabem que la nit del 26 d’abril, Lleó III fou empresonat en el monestir 
de Sant Erasme, junt al Laterà. Els conjurats ho havien determinat així, ja que era la pena normal 
—dins l’anormalitat despietada— pels grans dignataris eclesiàstics deposats. Cal observar que Sant 
Silvestre i Sant Erasme eren enclaus de les colònies gregues, i per tant la conjura bé es pot creure que 
venia del bàndol grec contrari a la política d’apropament del papa envers els francs.

El papa, poques hores després d’haver estat empresonat, ajudat pels seus partidaris, aconseguí 
evadir-se de la presó, fugint cap a Sant Pere, i en assabentar-se’n el «missus regis» franc, l’abat Wirund 
d’Stablo Malmédy —que era prop de Roma— corregué a auxiliar-lo, portant-lo a un lloc segur, a 
Spoleto, protegit també pel duc franc d’aquella regió, Winigis.

El rei franc Carlemany tingué noticia de la situació de revolta a Roma i determinà que el papa 
anés a Paderborn on el rebria a finals del mes de juliol del 799. La recepció fou molt cordial i 
tot presagiava que l’ajut de Carlemany seria favorable al papa. Però heus aquí que els enemics 
del papa es presentaren davant de Carlemany, indicant-li que Lleó III havia estat legítimament 
deposat per “horribles crims”, entre els quals l’«adulterium» i el «periurium». El rei no va voler fer 
cas de la deposició, i per tant considerava Lleó III vertader papa, però sí que va escoltar amb molta 
atenció les incriminacions presentades pels acusadors de Lleó III. Possiblement pensava que era una 
bona oportunitat per a demostrar que també el rei dels francs podia jutjar la màxima autoritat de 
l’Església. Carlemany acomiadà Lleó III, manifestant-li que seria de nou reconegut papa a Roma, 
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però que caldria esperar que ell (Carlemany) personalment s’adrecés a Itàlia. És un reconeixement 
interí, fins al viatge de Carlemany i el sínode (o concili) que es celebrés per a jutjar el papa. El primer 
capellà reial, Hildebald de Colònia i també Arn de Salzburg acompanyaran el papa a Roma. Un cop 
establert «interinament» Lleó III a la seu romana, els acusadors (Pasqual Càmpulo) foren exiliats, ja 
que no presentaren les proves suficients de l’acusació i es demostrà que actuaren amb violència en 
l’atemptat del mes d’abril contra el papa. Sorprèn, però, la lentitud de Carlemany.

Neix Europa. La coronació de Carlemany

El mes de novembre del 800, Carlemany es determinà solucionar, viatjant cap a Roma, la qüestió 
romana. El dia 15 de l’esmentat mes, Carlemany ja es trobà a Ravenna i el 23 de novembre del mateix 
any a Mentana, a dotze milles de Roma. El papa Lleó III, va anar-lo a rebre, oferint un banquet a ell 
i a tota la seva nombrosa comitiva.

L’entrada a Roma fou solemníssima. Cal anotar que sembla que es va seguir un cerimonial similar 
al que s’usava a l’entrada d’un emperador romà quan s’apropava a Roma per a ser proclamat el 
“divus pontifex maximus”. Els annals romans ens diuen que els electes emperadors, després d’haver 
obtingut contundents victòries militars en les províncies, eren rebuts pels representants del poble 
romà, que els anaven a cercar a dotze milles de Roma, i el poble els aclamava per tot el trajecte, fins 
arribar a les muralles de la ciutat. Semblantment, el papa Lleó III i Carlemany, en el seu trajecte 
vers Roma presidiren una espècie de comitiva o processó. Les corporacions romanes hi eren totes 
representades. Les «scholae» entonaven entusiastes càntics de lloança al rei franc. Carlemany 
saludava afectuosament la multitud. En arribar a Roma, es trobaren tota la ciutat engalanada.

Carlemany s’adonà que aquella acollida era diversa a les de les anteriors visites. Roma i el 
papa volien demostrar que rebien el rei franc com un nou emperador romà. Es preparava un gran 
esdeveniment al que no era aliè ni Carlemany, ni els membres de la seva comitiva. Tanmateix, hi 
havia un assumpte pendent, molt escabrós, per cert: el judici contra el mateix papa. Per aquest motiu 
Carlemany convocà un sínode, semblant als sínodes francs, en el qual hi havien de participar els laics 
(els magnats del regne) i els bisbes. A ell foren també invitats el papa, la cúria papal i el senat romà. 
El concili celebrà sessions plenàries el 23 de desembre a Sant Pere del Vaticà, presidides pel rei. Ja 
en la preparació del sínode es va constatar que els seus membres estaven dividits: uns volien que el 
papa es justifiqués de les acusacions (adulteri i perjuri); altres, en canvi, consideraven que el papa 
—màxima autoritat moral— no podia ésser jutjat ni per un concili. Així ho deia el principi canònic 
de començaments del segle VI: «Prima sedes a nemine iudicatur». Tanmateix, el papa Lleó III es 
presentà al concili, i seguint l’exemple d’alguns dels seus antecessors, es justificà de les acusacions i 
en l’esmentada sessió plenària del 23 de desembre, jurà que era innocent posant-se sobre el cap del 
llibre dels evangelis.

En finalitzar la sessió conciliar, diuen els annals de Lorsch, tots els pares conciliars demanaren 
que Carlemany acceptés la dignitat imperial, ja que aquesta estava vacant, «car no era vàlid que 
una dona obtingués aital dignitat». Ultra aquesta raó, es deia que Carlemany en la pràctica ja era 
emperador, perquè era amo de les ciutats de Roma, Milà, Ravenna, Trèveris, Arles i Magúncia. 
També Carlemany rebé el mateix dia 23 de desembre les claus de Jerusalem i del Sant Sepulcre, 
enviades pel patriarca d’aquell lloc, signe clar del domini sobre el «pinacle espiritual» més important 
del món cristià. S’ha discutit molt sobre l’autenticitat dels esmentats annals de Lorsch, però bé es pot 
afirmar que quelcom molt transcendental es preparava a Roma en aquell mes de desembre del 800.
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El dia de Nadal del 800 a la matinada, en la tercera missa que se celebrava pel papa a la basílica 
de Sant Pere, abans de l’oració o col·lecta de la mateixa missa, s’iniciaren les laudes. Hi era present el 
rei i tots els magnats de França i de Roma. Tot seguit el papa va prendre una corona preparada «ad 
hoc» i la va imposar al cap de Carlemany. Els assistents aclamaren per tres cops: «Carolo Augusto, 
a Deo coronato, magno et pacifico imperatore Romanorum, vita et victoria». Així fou constituït i 
proclamat emperador. Un cop constituït emperador, el papa i tots els assistents es postergaren i 
adoraren («proskrinesis») el nou emperador. Aquesta fou la primera i última vegada que un papa es 
postergava davant l’emperador.

El professor Ewig sintetitza aquests esdeveniments seguint les diverses fonts contemporànies: 
«Discutida és fins avui la interpretació del famós passatge de la Vita Caroli d’Eginard: Carlemany, 
afirma aquesta biografia, havia sentit tal repugnància a la dignitat imperial (nomen imperatoris) que, 
malgrat la festivitat del dia (Nadal), no hagués entrat a l’església, cas d’haver previst les intencions del 
papa. Que Carlemany quedés sorprès de l’acte com a tal i hagués àdhuc deixat de banda l’imperi, no 
pot ja admetre’s en l’estat actual de la investigació. El context d’Eginard fa sospitar que les paraules de 
Carlemany van ser provocades per les complicacions que es preveia que portaria després l’assumpte 
amb Constantinoble. No obstant això, no cal desconèixer que el possible traspàs de l’imperi romà 
al gran rei franc plantegés també problemes interns de dret civil, que només amb el temps podien 
aclarir-se. Potser Carlemany havia projectat donar als francs un lloc més brillant, en el sentit del 
concili del 23 de desembre, en l’acte de l’elevació a l’imperi, i el molestà la manera com el papa 
i els romans ocupaven el primer pla de l’escena. La veritat és, però, que no els va passar pel cap 
una proclamació imperial pels francs amb exclusió dels romans, i encara menys, prendre pel seu 
compte el títol d’emperador, ja que un imperi «franc» no hagués tingut el pes jurídic suficient, i no 
hagués impressionat ningú. Si Carlemany aspirava a l’imperi —com avui ens consta del cert— havia 
d’acceptar també l’única forma possible en què pogués vàlidament crear-se: la del dret polític romà. 
Que dins de la forma prevista hi havia matisos diversos, això ho donen a entendre les fonts. El context 
mental en què Carlemany féu la manifestació que narra Eginard (de no agradar-li la coronació), no 
es pot conèixer clarament, malgrat l’esforç dels investigadors».

Contingut de l’imperi de Carlemany

Per a esbrinar el significat de l’imperi atorgat a Carlemany, la nit de Nadal del 800, hem d’endinsar-
nos en la mentalitat dels actors contemporanis de tan important esdeveniment. És molt diferent la 
visió de les fonts franceses que les d’Itàlia. Els annals, per exemple, de Lorsch ens diuen que Lleó III 
oferí la corona imperial a Carlemany en el concili del 23 de desembre, però aquell no la va acceptar, i 
explica quins foren els motius d’aquesta ofrena: la vacatio imperi, ja que Irene, una dona, no podia —
diuen— ostentar legítimament la dignitat imperial; d’altra banda, com hem indicat, el rei Carlemany 
ja era de fet emperador, perquè tenia les seus (o ciutats) imperials occidentals. Una altra font francesa 
és la «Vita Caroli Magni» d’Eginard, (que ja hem comentat). Segons aquesta «vita», Carlemany no 
volia la corona i el va sorprendre.

També els historiadors actuals estan dividits. Seguint, però, el «Liber Pontificalis», creiem que 
no fou una improvisació: no en va, tot el poble va repetir la fórmula, per tres vegades, de les laudes 
(“Carolo Augusto...”). Això vol dir que abans, almenys, es va assajar. Seguint l’opinió de Càspar 
podem afirmar que possiblement Carlemany no ho esperava durant aquella nit, i sí esperava, que 
ultra la seva coronació, s’ungís i coronés el seu propi fill. Igualment cal dir que Carlemany preveia 
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la dificultat d’acceptació dels fets de la nit de Nadal del 800 per part de Bizanci, i per tant volia 
manifestar la seva aparent reprovació. Era per sobre de tot un diplomàtic.

Caldrà, però, estudiar quins efectes immediats tingué la nova institució de l’imperi. El nou 
emperador, tot seguit, condemnà els contraris al papa, la qual cosa vol dir que Carlemany es 
manifestà com a defensor del papa. Aquest és el primer efecte jurídic del concepte de l’imperi: 
ser defensor de la Seu de sant Pere. Carlemany, però, intenta —sense aconseguir-ho— perfilar les 
seves competències; tanmateix ell mateix, el 4 de març del 801 no es denomina emperador, sinó 
«Rex francorum, romanorum et longobardorum»; i el 29 de maig del 801 un capitular el denomina: 
«Romanum gubernans imperium». Però ja a la fi del 801 se signa «Carolus serenissimus augustus a 
Deo coronatus magnus et pacificus imperator romanorum gubernans imperium». Per tant, calgueren 
gairebé dos anys per a acceptar en els documents oficials el mateix Carlemany la seva dignitat 
imperial. I aquesta dignitat no suposava l’absorció de l’imperi d’Orient, ni menys la translació de 
l’imperi d’Orient a Occident; sí que era, però, una nova realitat basada en el fet que Carlemany era 
rei de diversos regnes i que posseïa la «dignitat franco-alemanya que estava per damunt de tota altra 
dignitat humana». Aquesta era secundada pel papa amb la coronació i amb l’acceptació de tot el 
poble romà que el proclamà en les laudes —element constitutiu de la cerimònia imperial com august 
emperador dels romans.

Efectes jurídics de la coronació de Carlemany

Hem de preguntar-nos: després de la coronació de Carlemany com a emperador, què va canviar 
en la societat?; quines atribucions i competències tenia el nou emperador?; què suposà de nou la 
dignitat imperial, si la comparem amb la reialesa atorgada a Pipí el Breu?; quin fou el concepte de 
l’imperi de Carlemany entre els contemporanis del gran esdeveniment de l’any 800?; i finalment, en 
l’imperi de Carlemany, hi va haver una vertadera teocràcia reial?

Si comparem les condicions de designació per esdevenir rei proposades —o manades («iussit»)— 
pel papa Zacaries amb els prerequisits de la coronació imperial, veiem que coincideixen en part: 1/ 
es requereix “bona voluntas” per part de l’elegit (rei o emperador), i per tant, moralitat i idoneïtat 
del candidat; 2/ cal que aquest tingui el poder efectiu, no simple “potestas” nominal, ni la que li ve 
per raó de la sang o l’estirp; 3/ caldrà també que el candidat tingui el consentiment del poble i dels 
nobles. Totes aquestes condicions les té d’una manera preeminent Carlemany. Però com hem dit 
anteriorment, l’imperi estava basat sobre el poder més ampli que el d’un simple rei, ja que ell era 
sobirà, a la vegada, de diversos regnes i a l’ensems, Carlemany tenia l’obligació de defensar el papat 
com a emperador. Quant als altres regnes que formaven l’Europa occidental cristiana, Carlemany no 
tenia un poder efectiu, sinó simplement una preeminència honorífica: era el primer dels sobirans però 
no el rei dels reis. Malgrat això, cal remarcar que la societat medieval serà sacralitzada i estructurada 
jeràrquicament. Al vèrtex d’aquesta hi havia el papa i l’emperador. Aquest últim havia de defensar, 
àdhuc físicament, els interessos de la fe i de la integritat de la mateixa. I per tant, quan trontollaven 
aquells comuns interesos, l’emperador i el papa junts incitaven a tots els reis, nobles i pobles a unir-
se en la defensa de la fe.

L’imperi no era, com afirmen alguns historiadors, una idea poètica, inventada pels nostàlgics 
amants de l’època romana sense cap incidència real en la societat. Existia, certament, una «auctoritas 
imperandi» que provenia del fet d’ésser un rei coronat emperador. Així els romans contemporanis 
a Carlemany ho entenien, al qual lliuraren la corona imperial. Però també els mateixos francs eren 
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conscients que, en la nova dignitat imperial, es resumia el poder amplíssim i molt eficaç del seu rei. 
Per a ells era molt convenient i quasi de justícia, que Carlemany rebés la corona imperial, malgrat 
no ho diguin amb aquestes paraules. Gràcies a Carlemany els francs havien assolit el màxim auge 
polític i religiós que es pogueren imaginar. Recordem els regnes que va conquerir, les victorioses 
campanyes militars que eficaçment dugué a terme i les legacions a tots els pobles coneguts, els 
quals no sols admiraren el poder del rei dels francs, sinó que s’hi volgueren vincular de diverses 
maneres. El rei d’Escòcia, per exemple, admet una certa submissió declarant-se «homo Carolis regis 
francorum». El mateix califa de Bagdad li envia obsequis i un imprecís homenatge. El patriarca de 
Jerusalem li lliura les claus (signe de poder) de la ciutat de Jerusalem i de la basílica més venerada 
de la cristiandat: el Sant Sepulcre. Bizanci vol establir relacions i pactes efectius amb el rei dels 
francs enviant-li molts legats que tenen aquest precís encàrrec... Tothom accepta —de bon grat o a 
disgust— la superioritat de Carlemany.

També en l’aspecte estrictament religiós —o intern de l’Església— Carlemany fomenta i porta a 
terme, com si fos el gran protagonista, l’expansió del cristianisme en terres de missions, i la reforma i 
estructuració —molt personal— de les esglésies. Heus aquí l’elenc de les realitzacions eclesials dutes 
a terme per Carlemany en la vida interna de l’Església, en l’àmplia zona en què ell era sobirà. El 
seu simple enunciat és prou significatiu: Carlemany creà vint-i-una seus metropolitanes, quan abans 
d’ell en el territori franc n’existien sis. Sols en el territori germànic creà les seus metropolitanes: 
de Magúncia, Trèveris i Colònia. A totes aquestes seus episcopals imposà que els bisbes sufraganis 
s’havien de sotmetre a llurs metropolitans, i assistir periòdicament als sínodes provincials o nacionals. 
Aquests concilis eren, freqüentment, mixtos: hi assistien tant els bisbes com els magnats civils del 
regne franc. En ells es tractaven indiferentment assumptes polítics i religiosos, i molt sovint eren 
presidits personalment pel mateix Carlemany. Quant a l’elecció dels nous bisbes i metropolites, 
Carlemany intervenia indirectament, ja sigui afavorint algun candidat seu, o reconeixent-lo com 
a bisbe en la convocatòria de sínodes. Malgrat això, ell intervenia directament en l’estructuració i 
creació de diòcesis en els regnes, dels quals n’era sobirà. L’hi ajudaven el metropolità Wilchar de 
Sens, qui després de la mort de l’arquebisbe Crodegang de Metz fou el cap eclesiàstic amb poders 
supraepiscopals en tot el regne franc. Gràcies a Carlemany, es constitueixen com a metropolites 
Tilpin de Reims, Ponesis de Tarantàsia, Weomard de Trèveris i Llull de Magúncia.

Els principis sobre els quals Carlemany actuava en la reorganització i en la fundació de noves 
metròpolis —ja que per exemple a Àustria se’n crearen per primera vegada— rauen en primer lloc 
en l’esquema de la «notita Gallicanarum» segons la qual les províncies civils i administratives i les 
diòcesis romanes es van organitzar, ja en temps de Dioclecià,. Les seus metropolitanes i les diòcesis 
eclesiàstiques s’estructuraven prèvia notificació al papa. Era una actuació típicament teocràtica. 
Carlemany i els seus successors, els reis carolingis, veien sens dubte la gran utilitat de les esmentades 
províncies eclesiàstiques, en les quals l’episcopat era jeràrquicament subdividit, incorporant-les 
fàcilment a la unitat de l’imperi. Així apareixen o són reconegudes les seus metropolitanes de Viena 
(del Delfinat), Arles, Tarantàsia, Embrun, i Aix. Colònia i Magúncia que es dividien la competència 
jurídico-eclesiàstica de Germània i Rètia, malgrat que Baviera l’any 789 es va independitzar, formant 
la província de Salzburg. També Carlemany intervindrà en la constitució de la província d’Aquítània, 
erigint com a bisbe metropolita de la seu Erimberg, així com a Itàlia del nord-est en la definitiva 
estructuració de la seu metropolitana de Grado (Venècia).

Òbviament, un dels factors més importants de la configuració d’Europa es dóna al voltant de la 
institució anomenada Imperi de Carlemany. Ara sí que podem dir que Europa ha nascut!
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L’imperi de Carlemany era teocràtic o hierocràtic?

La incidència clara de Carlemany en un sector típicament eclesiàstic, com ho era la reorganització, 
i àdhuc fundació de les províncies eclesiàstiques ens fa concloure que la teocràcia reial era vigent a 
finals del segle VIII. El fonament d’aitals ingerències i intervencions, o si es vol, el clar inici de la 
confusió de les dues esferes (la civil i l’eclesiàstica) prové d’una llarga evolució, però que ja és molt 
palesa en la cèlebre «iussio» de Zacaries, en la qual es deia que Pipí el Breu fos fet rei. Cal interpretar 
que, seguint la resposta del papa Zacaries el sacerdoci (i especialment el papat) és el suprem àrbitre 
de la idoneïtat i moralitat del candidat a esdevenir rei. Ultra aquest dictamen sacerdotal (d’òbvia 
ingerència en l’esfera civil) es dóna també als bisbes la potestat d’ungir el nou candidat reial prèviament 
un examen meticulós de si és digne o no de rebre la unció sacral. Com a contrapartida, el rei se sent 
fortament vinculat a l’Església, i àdhuc es considera com formant part de l’ordre sagramental de la 
mateixa jerarquia eclesiàstica: esdevindrà, un cop ungit, diaca, i podrà llegir l’evangeli públicament 
a l’Església i predicar en les mateixes celebracions eucarístiques. Per tant, hi ha una zona clarament 
mixta on la potestat eclesiàstica i la civil es troben. D’aquí neix la teocràcia (reial) i la hierocràcia. A 
més, els mateixos sínodes o concilis mixtos celebrats ja en època bonifaciana són una mostra clara de 
fins a quin punt les dues potestats o esferes estaven barrejades.

Caldrà, però, esbrinar el concepte de teocràcia que existia en l’època carolíngia. Per això, cal 
tenir present les actuacions anteriorment analitzades de Carlemany, i el context històric de les zones 
veïnes a l’imperi carolingi. Per exemple, els bizantins consideraven el rei com a sacerdot; els romans 
(segles 1-IV) acceptaven l’emperador com a «Pontifex maximus»; els musulmans confonien en una 
sola persona el cap polític i el religiós. Carlemany, però, distingeix més les dues esferes i les distintes 
funcions. Malgrat això, també hi ha una gran simbiosi i possiblement confusió. Heus aquí algunes 
expressions ben significatives: «La meva finalitat —Carlemany afirma en una carta enviada al papa 
Lleó III— és defensar, lluitar, propagar l’Església i defensar-la dels seus enemics». «La finalitat del 
papa és com la de Moisès: pregar per ajudar la milícia». Molt més exagerades són les expressions que 
els membres de la cort reial franca s’atreveixen a dir. Així, Teodolf, bisbe d’Orleans afirmà: «Sant Pere 
donà les claus a Carlemany. Aquest ha de ser considerat com un segon David, o sigui, predicador i 
profeta del poble de Déu». I Alcuí diu que Carlemany és «Rex in potestate, Pontifex in predicatione».

Prèviament a l’exposició de la teoria que creiem més adequada, exposarem algunes tesis d’eminents 
historiadors: Otto Gierke, Arquillière, Walter Ullman i Frederic Kempf. És certament, un tema 
intrincat, però en ell hi ha implicada una interpretació de la història medieval, i per tant d’Europa. 
Caldrà en primer lloc distingir entre el concepte de teocràcia existent en diverses èpoques: la carolíngia, 
l’otoniana, la de la Reforma gregoriana, la d’Innocenci III i la de Bonifaci VIII. En algunes d’aquestes 
èpoques, el papat està per sobre dels reis (hierocràcia) i en altres és l’emperador o el rei el vèrtex 
(teocràcia reial), però en ambdós casos, l’autoritat es considera provinent de Déu, d’aquí el nom de 
«teo-cràcia» en clara distinció del concepte de «demo-cràcia» (l’autoritat prové del poble).

Otto Gierke exposa una concepció ben original de l’Edat mitjana: «Tot en l’Edat mitjana —afirma— 
prové dels principis d’unitat i d’universalitat: és a dir, l’Edat mitjana procedeix en la seva concepció 
d’un principi neoplatònic: unicitat i universalitat. Déu U: principi i fi. Tot procedeix de la unitat de 
Déu i tendeix a un únic: «la unitat en Déu». Per això, tot està subordinat a la unitat. En l’home, el 
principi d’unitat és l’ànima. La humanitat tendeix cap a Déu com a finalitat única. El centre de la 
humanitat és el poble de Déu. En el poble de Déu cal distingir el sacerdoci i el regne, però ambdós 
conceptes convenen en una unitat superior: l’Església universal. El vèrtex d’aquesta unitat és el papa, 
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segons afirma sant Bonaventura. Per tant, durant tota l’Edat mitjana sols és dóna la hierocràcia i no 
pas la teocràcia reial.

La concepció d’Arquillière es basa sobre el que ell denomina “agustinisme polític”: la teocràcia 
medieval —afirma l’esmentat autor— prové del pensament agustinià, però no del genuí sant Agustí. 
Aquest només preparà el camí per a arribar a l’agustinisme polític o teocràcia. Sant Agustí no entén 
altre «Jus» (o «Justitia») que no sigui el sobrenatural. Hi ha una absorció de l’ordre natural en el 
sobrenatural. Els poders de l’Estat seran, també, sobrenaturals perquè els dos ordres, natural i 
sobrenaturals, no es distingeixen. Això és només una tendència en sant Agustí, que és duta a la pràctica 
en l’Edat mitjana en la seva concepció de la teocràcia. L’Estat està col·locat dintre de l’Església, és 
a dir, l’Estat té la seva funció religiosa perquè no hi ha distinció entre els «ius naturale», el «ius 
religiosum» ni el «ius canonicum». Un dels principals autors —continua Arquillière— que porten a la 
pràctica la idea de sant Agustí és sant Isidor de Sevilla. Aquest afirma que els reis poden castigar els 
qui s’han oposat a la seva doctrina i a la disciplina eclesiàstica. Tal potestat coercitiva és un poder del 
rei, o sigui, un mal necessari per causa del pecat original. El rei, doncs, és dins de l’Església. La raó 
de ser de la potestat reial està en el seu ofici també religiós. Els reis són funcionaris de l’Església, per 
la qual cosa han de ser ungits (com si fosin sacerdots). D’aquí que per a Arquillière el constitutiu de 
la reialesa medieval és la unció. I acaba: “la supremacia del sacerdoci sobre el regne no es dóna fins a 
Gregori VII, que és la culminació del pensament de Bonifaci VIII”.

Referent a la teoria d’Arquillière hem de dir que és cert que en temps de Carlemany no hi hagué 
una clara distinció entre sacerdoci i regne. Però això no procedeix de l’agustinisme. Creiem que el seu 
fonament és més propi de la pràctica i no pas procedent de la teoria agustiniana. El defecte principal 
de la teoria d’Arquillière rau en el fet que és apriorística, ja que si mirem, per exemple, els capitulars 
del temps carolingi, veiem que la idea de supremacia que els reis tenien no provenia de creure’s 
simples funcionaris de l’Església. A més, si considerem el text de sant Isidor, veiem que diu que Déu 
preguntarà sobre la responsabilitat del rei. O sigui, el rei no és només un funcionari que compleix 
les ordres d’un altre responsable (papa o bisbes). A més, no és admissible afirmar que l’element 
constitutiu de l’elecció dels reis sigui solament la unció. Més aviat es podria considerar que l’elecció 
per part del poble era l’element decisiu en constituir un rei, ja que aquí és on es basava el poder fàctic 
del rei.

És cert que les fonts afirmen: 1/ que el «munus sacerdotale» és superior al «munus regium», 
provant-ho amb la Sagrada Escriptura; 2/ que el sacerdoci és instituït directament per Déu i, en canvi, 
el regne no és sinó conseqüència del pecat original 3/ que el sacerdoci és com l’or i el regne com el 
plom (sant Agustí); però malgrat tot això, molts cops a l’època medieval, principalment en temps 
de Pipí i de Carlemany, els sacerdots (papa i bisbes) no es van oposar als reis i als emperadors. Hi 
havia un gran respecte mutu i així anaven entrant en la circumstància concreta dels temps, prevalent 
el «munus regium» sobre el «munus sacerdotale». Es a dir, de vegades preval la teocràcia sobre la 
hierocràcia, i d’altres és a la inversa.

Per tant, la teoria d’Arquillière es pot considerar unilateral i només es fixa en certes èpoques de 
la història. Per últim, opinem que el predomini de la hierocràcia està motivat per causes externes, no 
precisament per la filosofia agustiniana.

Esbrinant més sobre la teoria d’Arquillière, cal constatar que ell exposa aquesta teoria en un 
article o reflexió sobre Gregori VII. En ell uneix el concepte d’agustinisme polític amb la realitat del 
pontificat gregorià, sense estudiar els fets que se succeeixen entre el segle V i el segle XII. Arquillière 
parteix del neoplatonisme (VI-VII) tenint com a fonament sant Agustí i arribant fins a Bonifaci VIII 
sense veure cap evolució.
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F. Kempf, professor que fou de la Universitat Gregoriana de Roma, fa un examen de totes aquelles 
teories sobre la teocràcia i conclou: «durant els segles VII-IX el concepte d’Església universal o 
república cristiana té dues funcions: «regnum» i «sacerdotium». Ambdues tenen la mateixa finalitat 
política i religiosa. La distinció entre aquestes dues funcions és confusa, precisament perquè tenen la 
mateixa finalitat. Escolàsticament diríem que és dóna una única societat que és la “república cristiana-
Església universal”, amb dos poders: sacerdotal i polític (com a mitjans vers una única finalitat) que 
només es distingeixen amb distinció de raò. Es considerava que existia un únic fi (político-religiós) 
que era el «bonum rei publicae» anomenat també «bonum ecclesiae universalis». En canvi, des dels 
temps de Gregori VII fins a Bonifaci VIII, l’Església universal o república cristiana té dues funcions 
diferents: regne i sacerdoci, amb dues finalitats objectivament diferents: la del poder polític temporal 
i la del poder espiritual. Aquesta última incideix també en el poder polític temporal. És el que algun 
papes i escriptoris denominaran els «dos poders» o «les dues espases». Vegi’s la teoria de Bonifaci 
VIII en l’encíclica «Unam sanctam».

Carlemany després de la coronació imperial

El restabliment de la dignitat imperial a Occident creà, com es preveia, tensions amb l’imperi 
bizantí. Per a refer la unitat imperial hom pensà, en algun temps, en el matrimoni de Carlemany amb 
l’emperadriu Irene, ambdós viudus. Però Irene fou destronada per Nicèfor el 802, i esclatà la rivalitat 
entre ambdós emperadors. Carlemany, per a neutralitzar bizantins i cordovesos, establí amistat amb 
el califa de Bagdad Harun al-Rasid. El dux de Venècia i el seu arquebisbe de Zara posaren el Vènet 
i la Dalmàcia sota la protecció de Carlemany; com a reacció, els grecs ocuparen la Dalmàcia i llavors 
Pipí des d’Itàlia entrà a Venècia (809), que havia intentat de sostreure’s dels francs, mentre vaixells 
dels dos imperis toparen en batalles navals a l’Adriàtica. Amb la mort de l’emperador bizantí Nicèfor, 
el nou emperador Miquel acceptà (812) el coronament del rei i emperador dels francs produït el 
800. Però Carlemany renuncià Venècia i Dalmàcia; Còrdova consentí la nova frontera septentrional: 
Barcelona havia estat ocupada pels francs (801) i havien fracassat els atacs cristians contra Tortosa 
(808 i 809). El califa de Bagdad concedí que els pelegrins que anaven a Terra Santa i les comunitats 
cristianes que hi habitaven romanguessin sota protecció franca. Restava encara per endegar l’afer de 
la pirateria normanda i la sarraïna. Aquella fou cohibida per la pressió damunt els danesos a través 
de l’Eider i la pirateria sarraïna, que ja havia estat un dels motius de la presa de Barcelona, així podia 
parar-se en part; perquè del tot fou impossible eliminar-la, ja que des de Tortosa, Almeria i Balears 
s’imposaven les ràtzies i la pirateria sense entranyes. S’encoratjava als corsaris contra els cristians, 
encara que aquests feien el mateix en relació a les esmentades ciutats que restaven islàmiques. Era 
una situació insuportable fins el segle XII amb Jaume I. Mireu, sinó, la situació del litoral mediterani 
en la biografia que hem escrit sobre sant Oleguer (segle XII).

El 806, Carlemany dividí els seus estats entre els tres fills que havia tingut d’Hildegarda; Carlemany 
retingué, però, la reialesa i l’imperi.

Carlemany morí el 20 de gener del 814 a Aquisgrà, la seva residència preferent des del 794. Fou 
enterrat a la capella palatina. Havia estat un home robust, força alt, amb bigoti, sense la barba que 
li ha adjudicat la llegenda; amic de la cacera, dels banys, de la natació i de l’equitació. Fou un bon 
administrador polític, creà les marques defensives de l’imperi i féu efectiu i eficaç el govern amb 
la seva dedicació personal i la dels seus «missi» (homes de la seva confiança) enviats a les regions 
allunyades dels seus estats. Fou gran protector de la cultura i de les arts, atragué intel·lectuals destacats: 
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Teodulf (789), Alcuí (781), Pau Diaca (782), Eginhard (796)... Amb l’ ajut d’importants personatges 
Carlemany aconseguí de promoure el que ha estat anomenat Renaixement carolingi. Després de la 
mort d’Hildegarda (783) s’amullerà amb la franca Fastrada, de qui tingué tres filles. Morta aquesta el 
794, tornà a casar-se, aquest cop amb Liutgarda, de qui no tingué descendència. En vida de Fastrada 
tingué una amistançada, i quatre en temps de Liutgarda, de les quals li nasqueren diversos fills. La 
figura de Carlemany ha estat centre d’abundosa producció històrica i literària en llatí i en vulgar o 
llengües romàniques, entre la qual destaquen les cançons de gesta franceses de l’anomenat cicle del 
rei i en primer terme la famosa Cançó de Rotllà. 

El 1165, l’arquebisbe de Colònia, Reinald, per indicació de l’emperador Frederic I Barbaroja, 
canonitzà irregularment Carlemany, la festivitat del qual fou celebrada el 28 de gener. El culte, 
centrat a la catedral d’Aquísgrà, s’expandí per Alemanya, Suïssa i Franca. Als Països catalans, l’única 
església que l’adoptà (com a sant propi) fou la de Girona, per un decret del 1345 del bisbe Arnau de 
Mont-rodon. Tingué ofici propi, on hom commemorava la intervenció llegendària de Carlemany en 
l’alliberament de Girona del poder musulmà el 785, consignada en el fabulós Tractatus de coactione 
Gerundae. Tanmateix el culte fou abolit durant el pontificat de Sixte I, vers el 1434.
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Les primeres passes d’Europa

• Els primers segles d’Europa
• A tall de síntesi

Els primers segles d’Europa

Ens plau, després d’haver estudiat el naixement d’Europa presentar-vos un breu resum del que serien 
els primers passos d’aquesta nova societat. Alguns historiadors fan una descripció dels segles IX-XII que 
els defineixen com el període de la infància d’Europa. Efectivament, és ben cert que el procés que hem 
estudiat continua després de Carlemany, ja que Europa és viva. Òbviament altres factors hi ajudaren 
o foren causes també del naixement d’Europa, però podem dir que cap no és de tanta importància —
segons la nostra opinió— com la coronació imperial de la nit de Nadal del 800. Fou el símbol emblema 
—amb els seus encerts i defectes— dels inicis d’Europa, tal com hem estudiat anteriorment. I observem 
que aquesta Europa nasqué cristiana. O sigui fruit d’una evolució dins els marcs dels papes que va des 
de Sant Ambrós i Sant Agustí passant per Sant Benet i fent-se realitat en temps de Carlemany.

Després de l’any 800, nous factors històrics van ajudar a consolidar Europa. Alguns d’ells foren: 
el moviment cultural denominat “renaixement carolingi”, els monestirs, els capítols canonicals (o 
canòniques com les de Girona i Barcelona), les compilacions canòniques, l’intent d’harmonitzar la fe 
amb la raó (que ja es va iniciar al segle V amb sant Agustí)... Tanmateix, hem d’esmentar dos factors 
incidiren directament en l’Europa naixent: la teocràcia i el feudalisme. Ens referim en primer lloc a 
la fusió —o millor dit, confusió— entre les dues esferes (del regne i el sacerdoci) formant-se, com 
hem exposat anteriorment, la teocràcia, un sistema del qual se’n derivarien no poques dificultats que 
van repercutir molt negativament en la puresa del missatge evangèlic. Efectivament, un mal ús de la 
teocràcia i del feudalisme arrencaren de l’Església europea la seva preuada llibertat, quan els bisbes, 
abats i àdhuc els rectors de les denominades esglésies pròpies eren designats pels laics o senyors feudals 
(majors o menors). Es van estendre per tot arreu les investidures laiques, i paral·lelament també els 
drets abusius d’una nefasta simonia. L’església va perdre així, en part, l’oportunitat de dur a terme una 
missió eficaç civilitzadora d’Europa. És per aquest motiu que fou molt convenient una reforma —una 
gran reforma, la gregoriana— que reconduís l’Església vers la promoció i oferta dels valors originals 
que van edificar Europa. Valors típicament cristians que caldria que en l’actualitat (any 2016) fossin 
acceptats en redactar una constitució europea. Aquests valors cristians són les arrels d’Europa. Magrat 
que cal reconèixer en els mateixos orígens molts defectes i la victimació de molts valors de la civilitizació 
romano-heènica. En poques paraules l’Esgésia i els seus jerarques no tot ho feren bé. 

A tall de conclusió

El naixement d’Europa tingué —com hem exposat— diverses causes. En primer lloc es conservaren 
els trets més importants de la romanitat gràcies, en gran part, als sants Pares d’Occident i també 
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—en un ordre intern— gràcies a l’organització de l’Església romana que conjuminà la unitat amb 
la universalitat, pautes aquestes de la civilització romana. L’imperi romà, tot i haver imposat una 
única llengua i cultura, no es pot considerar creador d’Europa. Fou necessària la fusió dels pobles 
germànico-gots amb els nadius romans perquè —després de l’aliança entre el papat i els francs— es 
cristal·litzés el concepte i la realitat d’Europa. També ajudaren a formar la consciència d’una nova 
societat (l’europea), l’impuls i les peculiars característiques del nucli que romangué a Occident, 
després de la ruptura est-oest i la que fou provocada per l’expansió de l’Islam que abastament n’hem 
parlat.

El concepte d’Europa en el segle IX era encara molt feble; tanmateix, ja existien algunes realitats 
d’identificació sòcio-religioses i culturals: entre elles cal destacar l’imperi carolingi i l’estructura 
d’unitat de les esglésies locals vers la Seu del vicari de sant Pere (Roma). Els grans protagonistes 
d’aquests vinculació foren els missioners romans: sant Agustí de Canterbury (Anglaterra) i sant 
Bonifaci (Germània).

És ben cert que el nou imperi carolingi i després el seu continuador l’otonià no tenia una sobirania 
sobre els altres regnes cristians d’Occident; malgrat tot, l’emperador era el punt clar de referència de 
la unitat entre aquells regnes, i féu possible —sempre amb el suport del papa— la realització posterior 
de campanyes comunes contra les heretgies —que atemptaven el bonum Rei publicae de la societat 
íntegra europea—, així com les croades contra els sarraïns. Fou la part que podríem denominar 
negativa d’aquesta evolució vers els primers passos d’Europa.

L’imperi medieval (europeu) —òbviament— tenia connotacions positives i altres de negatives. La 
teocràcia, per exemple, portà no poques dificultats, especialment en el vessant de la custòdia i difusió 
del missatge evangèlic. I cal reconèixer, també, que la mateixa organització de les esglésies en relació 
amb Roma, massa centralitzada, suposà, per al món eclesial, alguns greus desavantatges i l’afebliment 
progressiu de l’exercici de la col·legialitat, així com la ruptura de tradicions i drets de les esglésies locals.

Altres efectes de l’esmentada consciència europea i d’imperi cristià foren les croades amb els 
famosos pelegrinatges, especialment a Compostel·la i l’estructuració del pensament en les relacions 
entre la fe i la raó que desembocaren en una vertadera ciència: la teologia medieval ensenyada primer 
en les canòniques i monestirs i posteriorment (segle XIII) a les universitats.

Però els neo-europeus del segle IX no podien oblidar que també altres pobles formaven i formen 
part —almenys geogràficament— d’Europa. Aquest fou el gran encert de les missions —bizantino-
romanes— de sant Ciril i de sant Metodi, gràcies als quals Europa s’obrí vers els països eslaus. És 
de justícia, doncs, que el papa recordat sant Joan Pau II els proclamà co-patrons d’Europa. El papa 
posterior Benet XVI es manifestà propu obert a la realitat d’Europa.

Bo serà que l’Església d’avui, del segle XXI, reflexioni sobre el model d’Europa moderna que 
sortosament pot ésser ben a prop nostre i que desitgem assolir amb humilitat però amb molta decisió, 
malgrat que algun dels seus membres, com el Regne Unit, vol separar-se d’ella. Tanmateix, caldrà que 
l’Església també sigui generosa —com ho va ser en els segles que hem exposat— a oferir un servei que 
tingui com a pautes la unitat interna en la fe i la universalitat, respectant sempre tantes cultures i tants 
pobles —dels Urals fins a l’Atlàntic— cridats a formar una única i gran casa: Europa.
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El segle de ferro

• Ombres i esperances
• El papat després de Carlemany
• La decadència papal
• Els Crescendís i els Tusculans
• Alemanya sota els emperadors saxons. El segle dels sants

Ombres i esperances

Per a l’Església llatina, els segles X i XI foren un període d’ombres i dures proves: tanmateix, en ells 
ja s’albira una potent llum esperançadora: és la de la Reforma Gregoriana. Moviment que rep el seu 
nom d’un papa gran i sant: Gregori VII. Europa, després d’haver estat infantada els darrers temps del 
segle VIII, començava a caminar. Existien, ja, unes institucions que vertebraven els suports més genuïns 
de la neo-Europa, ajudades pel nou tarannà de l’episcopat i del papat, per la xarxa de monestirs, per 
les noves canòniques, per les col·leccions canòniques, pels pelegrinatges a la tomba dels sants apòstols 
Pere i Pau a Roma... Però per sobre de tot existia un imperi romà i cristià consolidat (primer carolingi 
i després otonià). La societat europea caminava —malgrat que vacil·lant enmig de greus obstacles— 
envers la unitat, la universalitat i una incipient fraternitat de pobles i cultures. Tot gràcies en gran part 
al cristianisme. Europa nasqué cristiana!

Cal confessar que durant els esmentats segles, en l’Església Occidental, es donaran penoses 
contradiccions d’identitats i grans defectes. Recordem, per exemple, les investidures laiques, el 
nicolaisme, la simonia, les esglésies pròpies, el desprestigi del papa o segle de ferro del papat..., tanmateix 
irromprà una decisiva i providencial reforma. Aquesta s’iniciarà en els monestirs (especialment gràcies 
a la congregació de Cluny i després als canonges de sant Oleguer) i culminarà en la victòria dels papes 
gregorians. Amb el tractat de Worms l’Església assolí la llibertat en els nomenaments eclesiàstics.

El moviment reformador aportà grans avantatges, però algunes de les tradicions i estructures molt 
arrelades a l’Església dels primers segles, foren sacrificades en ares al control —en aquell temps molt 
oportú— papal. Així es produí l’anihilació de tradicions litúrgiques de les esglésies locals, o la ruptura 
del règim metropolita i sinodal que era l’expressió pràctica de la col·legialitat episcopal que s’exercia 
des de la primitiva església.

En aquest mateix context històric, també cal presentar un dels fets més lacerants de la història de 
l’Església. Ens referim al cisma d’Orient, provocat per la inflexibilitat dels dos patriarques Foci i Miquel 
Cerulari, així com per la intransigència d’uns incomprensibles i incompetents legats de la Roma papal.

El papat després de Carlemany

El descens del prestigi papal, en l’època immediatament posterior a Carlemany, no era encara 
visible, en part gràcies a les poderoses personalitats que durant el segle IX ocuparen la seu de sant 



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET436

Pere: Lleó IV, Nicolau I, Adrià II i Joan VIII. Però tot seguit començà la decadència. Presentem a 
continuació els fets més importants produïts en el període d’aquests papes que podrien denominar 
la transició (anys 847-882).

Lleó IV (847-855) va haver de defensar-se sobretot dels sarraïns. El 846 els sarraïns havien arribat 
a saquejar les basíliques dels Apòstols Pere i Pau. El 849 el papa obtingué una brillant victòria 
naval sobre els àrabs a Òstia. Això li va permetre reconstruir en l’antiga Civitavecchia un nou port 
fortificat, al qual anomenà Leòpolis. Lleó IV també emmurallà el Vaticà, que fou incorporat al 
districte de Roma com a «ciutat de Lleó».

Nicolau I (858-867), celebrat pels seus contemporanis com un «segon Elies», va sotmetre a 
l’obediència a molts bisbes propensos a la rebel·lió, com el de Ravenna, i l’orgullós, encara que 
molt capacitat Hincmar de Reims. Aquest prelat excomunicà ni més ni menys que el gran Lotari, 
rei de França, per negar-se a deixar la seva concubina Waldrada. Intervingué en les turbulències de 
l’Església bizantina, en prendre partit a favor d’Ignasi contra Foci.

Durant el seu pontificat els búlgars, que s’havien establert al sud del curs del Danubi i havien 
abraçat el cristianisme, el papa els hi envià missioners amb instruccions dogmàtiques molt clares 
que són també interessants per a la història de la teologia i que en parlarem més endavant. Són les 
denominades «responsa ad bulgaros», cèlebres per l’intent del nou centralisme papal a tota l’Església 
llatina.

Adrià II (867-872) intervingué amb els seus legats en el vuitè concili ecumènic de Constantinoble 
de l’any 869, en el que Ignasi de Constantinoble fou reposat en la seva seu episcopal, però no va 
poder evitar que el mateix Ignasi foragités la influència de Roma en la regió dels búlgars i els atreiés 
cap a Constantinoble. Per a això, Ignasi va escollir en qualitat de legat sant Metodi, que abans havia 
actuat com a missioner entre els eslaus per encàrrec de l’emperador bizantí, i el nomenà arquebisbe 
de Sirmium (Mitrovitza, al Save). Sant Metodi i el seu germà sant Ciril eren oriünds de Salònica. 
Després d’una passatgera activitat entre els kàzars turcs de Crimea, es traslladaren a Moràvia. Els 
dos germans celebraven la litúrgia en llengua eslava, a la qual dotaren d’una escriptura pròpia, 
l’alfabet glagolític. Nicolau I els cridà a Roma perquè donessin comptes de la seva missió, i allà morí 
Ciril. Adrià II tornà a enviar Metodi a Moràvia, acceptà l’eslau com a llengua eclesiàstica, i protegí 
el missioner contra els assedis dels bisbes bàvars de Ratisbona i Passau, els quals havien fet ja alguns 
intents d’evangelització a Bohèmia i Moràvia i invocaven, per tant, drets més antics sobre aquelles 
regions. L’eslau eclesiàstic desaparegué després a Bohèmia i Moràvia, mentre que s’introduïa entre 
els búlgars, servis i finalment entre els russos. Sant Ciril i sant Metodi foren declarats en el pontificat 
del papa sant Joan Pau II copatrons d’Europa, com ho era Sant Benet.

Joan VIII (872-882) després de la mort d’Ignasi, el papa reconegué a Foci com a patriarca de 
Constantinoble, però no acceptà el concili del 879 amb els seus decrets antiromans inspirats per 
aquell. Joan VIII tornà a cridar sant Metodi a Roma, i el protegí contra les acusacions dels bàvars. 
Joan VIII fou el darrer gran papa d’aquest temps. Després d’ell començà per al papat aquella 
tenebrosa època, el saeculum obscurum, anomenada també el segle de ferro pels historiadors italians.

La decadència papal

Per tot el segle IX i principis de X els teòlegs es preguntaven: ¿Pot un bisbe ser traslladat de 
diòcesi? I la resposta era negativa, o almenys no és admès en un principi. Tal era el cas del bisbe i 
apòstol Formós. Aquest gran personatge va evangelitzar Bulgària, I malgrat que el rei bulgar Boris 
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d’aquella regió demanava insistentment als papes Nicolau I i Adrià II que Formós es quedés com a 
bisbe metropolita, sempre aquests papes digueren que no era lícit, ja que Formós havia estat bisbe de 
Porto (al costat de Roma) i no podia deixar aquesta diòcesi romana si era nomenat bisbe de Bulgària. 
Es considerava que seria com un divorci de l’autèntica i única esposa del bisbe: la diòcesi primera que 
havia de ser l’única per a tota la vida.

En el pontificat de Joan VIII, Formós va caure en desgràcia del papa. Aquest el va exiliar i Formós 
hagué de renunciar a la seva condició episcopal, i fou reduït injustament a simple laic. En aquestes 
circumstàncies, Formós jurà que mai més exerciria la funció episcopal i que no trepitjaria Roma de 
nou. Això era l’any 878. Exiliat, Formós anà a França. Tanmateix aquell jurament no era lliure, fou 
imposat i per això Formós tornà a Roma i fou elegit papa amb l’acceptació de la gran majoria, encara 
que hi hagué qui es va escandalitzar doncs essent bisbe de Roma s’admetia com diríem “l’adulteri” de 
les anteriors diòcesis (Porto i Bulgària).

A Joan VIII que probablement fou enverinat i, tot seguit, li esclafaren el cap amb garrots, el 
succeeix Marí I el març de l’any 883. Aquest va deslligar Formós del jurament esmentat. Marí I morí el 
mes de maig del 884. El succeïren Adrià III (884-885) i Esteve V (885-891). L’esmentat Formós succeí 
el papa Esteve V i deixà de ser bisbe de Porto i fou coronat papa el setembre del 891. Per altra part 
Carles el Gros havia renunciat a la corona a finals del 887, a Tribur. 

La corona imperial segons deien els romans havia de passar de nou als italians. Ja Esteve V coronà 
Guiu d’Spoleto i Formós coronà el fill de Guiu, Lambert (892). Però Formós no era pas partidari dels 
espoletans i així demanà auxili a Arnulf de Germània. El 22 de febrer del 896, Formós, rebutjant els 
espoletans, coronà Arnulf. El jurament de tot el poble romà fou: «per tots els misteris de Déu juro que, 
salvant el meu honor, la llei i la fidelitat al papa i senyor Formós, jo sóc i seré durant tota la meva vida 
fidel a Arnulf, emperador; no m’associaré mai amb cap altre home per a què trenqui la meva fidelitat a 
l’emperador Arnulf; no donaré ajut a Lambert, fill d’Algeltruda; no lliuraré aquesta ciutat de Roma ni a 
l’esmentat Lambert ni a la seva mare». Els romans, malgrat aquest jurament, es manifestaren, un cop 
coronat emperador Arnulf, contraris a què el papa donés la corona imperial a un alemany. El cap de 
la revolta romana era un tal Sergi, favorable a la causa espoletana.

Formós morí el 4 d’abril del 896 quan els espoletans Lambert i Algeltruda entraven a Roma i 
volien venjar l’afront que Formós els havia causat. Aquest papa fou succeït per Bonifaci VI (896) que 
fou elegit per tumult del poble. Era contrari a la causa alemanya. Sols va durar quinze dies. Morí, 
segons les cròniques, de gota (sic.).

Esteve VI (896—897) fou el successor de Bonifaci VI. Era totalment una joguina del partit 
d’Espoleto que en aquells dies senyorejava Roma. Fou consagrat bisbe de Roma el mes de maig del 
896. Cal advertir que fou de nou consagrat, car, malgrat era bisbe d’Agnani, considerava nul·la la 
primera consagració, ja que el va ordenar Formós, que segons afirmava el mateix Esteve VI era un 
laic (recordem els episodis anteriors).

El concili «cadavèric» fou una de les primeres actuacions del nou papa Esteve VI i es considera 
un dels episodis més denigrants de la història del Pontificat romà. El Liber Pontificalis ens diu: “Es va 
pregonar un judici solemne contra Formós: el difunt papa va ser instigat a comparèixer en persona 
davant un tribunal del Sínode”. Era el mes de març del 897. Estaven a Roma Lambert i la seva mare. 
“Es van reunir el senedrí dels cardenals i bisbes, així com altres dignitats eclesiàstiques. El cadàver del 
papa fou tret de la tomba, on feia ja vuit mesos descansava. Fou vestit pel paludamentum pontifical 
i col·locat en un tron en la sala del concili. Es va aixecar l’advocat-fiscal del papa Esteve VI –seguim 
textualment la crònica del Liber Pontificalis- i dirigint-se a aquella horrible mòmia, al costat de la 
qual hi havia un diaca tremolós que havia de fer-li de defensor, li va fer les grans acusacions. Però tot 
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seguit, el papa Esteve VI amb gran fúria preguntà al cadàver: ‘per què, home ambiciós, has usurpat la 
càtedra de sant Pere, tu que eres bisbe de Porto?’. La mòmia va ser jutjada i el sínode firmà el decret de 
deposició del papa mort, i decidí que tots els qui havien rebut ordes sagrats de mans de Formós havien 
de ser ordenats de nou».

Hi ha moltes llegendes sobre com va respondre el poble (i àdhuc la natura) contra aquell concili 
“cadavèric”. El cert és que el papa Esteve VI fou tot seguit condemnat pel poble, empresonat, i després 
estrangulat (sic.). Així acabà un dels pontificats més penosos de la historia de l’Església.

El successor d’Esteve VI fou Romà I (897). Sembla que el nou papa condemnà la conducta del seu 
predecessor. Hi ha una nota marginal en el còdex del Liber Pontificalis en la que ens diu que Romà 
I fou monjo poc després d’ésser constituït papa. Per això segons aquesta nota, Romà I deixà d’ésser 
papa per anar a un monestir. Era el mes d’octubre del 897. El va succeir Teodor II, però aquest papa 
sols va governar l’església 20 dies. Era pro alemany i segons ens diuen les actes del sínode del 898 va 
fer un concili romà per a rehabilitar la bona fama del papa Formós. El papat quedà vacant durant dos 
mesos. El mes d’abril del 898 fou ordenat bisbe de Roma Joan IX. Era benedictí i cardenal diaca, fill 
d’un alemany. Intentà reivindicar la memòria de Formós, i així reuní un concili a Roma en la primavera 
del mateix any 898. No en va, ell mateix fou ordenat prevere pel papa Formós. Per tant, fou anul·lat el 
concili «cadavèric» i cremades les seves actes. Es va determinar que estava prohibit fer jutjar els difunts 
(sic.). Per altra banda foren perdonats els assistents a l’esmentat concili «cadavèric», menys Sergi. Així 
com no foren absolts els preveres Benet i Marí ni els diaques Lleó, Pasqual i Joan. El cànon 10 afirma 
que «no es farà cap més elecció papal sense la presència dels delegats imperials que donaran garanties 
de l’ordre». També el concili reconeix les ordenacions del papa Formós. El concili aconsellà, però, 
que no es repetissin les ordenacions d’un bisbe—papa. Joan IX, malgrat ser del sector pro alemany 
va reconèixer Lambert. Arnulf va marxar d’Itàlia i morí poc després. També Lambert morí, caigut del 
cavall el mes d’octubre del 898. Qui seria el nou emperador? A principis del 900, moria també Joan IX.

El rei de la part nord d’Itàlia era Berenguer de Friul. Però va tenir poca fortuna en la lluita contra 
els invasors hongaresos. Per això, els italians demanaren l’auxili a Lluís de Provença. Aquest passà 
els Alps, fou coronat rei a Pavia i en el mes de febrer del 901 rebé del papa la corona imperial a 
Roma. Però Berenguer de Friul aconseguí empresonar el nou emperador, li tragué els ulls i el retornà a 
Provença. Era papa Lleó V (903) que sols governà dos mesos. Heus aquí la trista història de Lleó V: Un 
prevere anomenat Cristòfor (I) féu empresonar a Lleó V i el succeí el mateix Cristòfor I. Aquest fou 
ordenat el mes d’octubre. Però en el mes de gener del 904, Cristòfor I fou empresonat per l’esmentat 
Sergi que era l’amo pràcticament de Roma. Pocs dies després, el mateix Sergi matà tant Cristòfor I com 
a l’anterior papa Lleó V: Ambdós papes (Lleó V i Cristòfor I) foren degollats.

Aprofitant aquestes turbulentes circumstàncies, pujà a la seu de Pere un home indigne: l’esmentat 
Sergi III. Aquest, que era visceralment antiformosià, declarà que el concili «cadavèric» (celebrat 
feia ja vuit anys anteriorment) era legítim i que les ordenacions de Formós i les ordenacions dels 
ordenats per Formós eren nul·les: per això calia que de nou s’ordenessin els bisbes, preveres i diaques 
que foren «maculats per l’infame Formós». Es creà un inimaginable daltabaix. Però, més encara, fou 
una autèntica maledicció de Déu a tota l’Església romana el gran escàndol que el nou papa Sergi 
III provocà en relacionar-se amb la “meretriu impúdica” Teodora, casada amb el vestanarius de Roma 
Teofilact. Aquesta família posseïa el castell de Sant-Angelo. Les filles d’aquest matrimoni eren Teodora 
i Maròzia, que donaran a parlar molt a Roma pels seus escàndols. D’aquesta última, el mateix papa 
Sergi III va tenir (quan ella tenia vint anys i ell cinquanta) un fill que després esdevindrà papa Joan 
XI. Així ho diu el Liber Pontificalis: «Iohannes natione Romanus, ex Patre Sergio papa, sedit III anno, X 
menses». El papa Sergi III morí l’abril del 911.
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Què passarà amb els successors de Sergi III? Acceptaran de nou el concili «cadavèric»? Són, però, 
molt efímers els pontificats d’Anastasi III i Landó I fins que pujà a la seu romana Joan X (914-
928) amb l’auxili de Teofilact i Teodora. Berengari, rei del nord d’Itàlia, fou coronat emperador per 
Joan X (novembre del 915). Però el nou emperador era un pobre home i un mal soldat. Hom no 
podia imaginar-se que Berengari defensés Roma. Prou feina tenia en mantenir-se en el regne del 
nord d’Itàlia. Per altra banda, Alberic marquès d’Espoleto, es casà amb Maròzia. A Roma, aquesta 
parella feia ombra al mateix papa tant pel poder com pels escàndols de tothom coneguts i comentats. 
L’emperador Berengari morí l’any 924.

Qui seria el nou emperador? L’espòs de Maròzia morí també i aquesta es casà de nou: Ara amb 
Guiu de Túscia. L’esmentada parella empresonà el papa Joan X a Sant-Àngelo el maig del 928 i el 
mataren sufocant-lo amb un coixí. Maròzia, la “meretriu” i prepotent “senyora·” de Roma, podria 
disposar ara de la tiara pontifícia: dos papes foren creats per ella: Lleó VI (928) i Esteve VII (928-
931). Aquests, o foren també assassinats, o no en sabem gairebé res d’ells. Al final, Maròzia donà el 
pontificat al seu propi fill Joan (XI), fill també de l’anterior papa Sergi III i de l’esmentada Maròzia.  

En morir el segon espòs de Maròzia, aquesta es va casar de nou amb Hug de Provença. Maròzia 
intentà també que el seu fill, el papa Joan XI, coronés emperador al seu nou espòs. Sabem que 
Hug de Provença, l’home fort que governava el nord d’Itàlia, demanà o exigí que el fill de Maròzia, 
Joan XI, li donés la corona imperial. L’any 932 Hug entrà a Roma i es disposava a ésser coronat 
emperador, i així alhora la “meretriu” Maròzia aspirava a esdevenir emperadriu. La cerimònia 
prèvia tingué lloc en el feu de Maròzia: el castell de Sant-Àngelo. Presidia el papa (el fill de Sergi III 
i Maròzia). Estaven ja en el banquet. El vi els va desorientar i molt: començaren entre els comensals 
les discussions, insults, etc. Alberic, fill d’Alberic, marquès d’Espoleto i de l’esmentada Maròzia, 
rebé insults del seu nou padrastre. Alberic sortí del convit i anà a parlar amb els joves de Roma, 
evocant les grandeses de Roma, ara —deia— amenaçada pel «bàrbar» Hug de Provença. El fill de 
Maròzia i els revoltosos entraren en la fortalesa. Hug hagué de sortir del castell de Sant-Angelo en 
un cabàs despenjat per una corda. La seva mare fou empresonada i el seu germanastre, el papa Joan 
XI, fou despullat de tota autoritat pontifícia i morí l’any 936, no pas de mort natural. Lleó VII (936-
939) el succeí.

Alberic, fill d’Alberic i Maròzia, fou el nou dictador de Roma. S’anomena «Princeps omnium 
Romanorum». Era un vertader dictador, però, malgrat tot, protegí la reforma de Cluny. En aquesta 
època es van succeir el següents papes: Esteve VIII (939-942), Marí II (942-946) i Agàpit II (946-955).

Alberic va tenir un fill. Li posaren el nom d’Octavià. Volgué Alberic que ultra ésser aquest fill el seu 
successor («Princeps omnium Romanorum») fos també papa. Alberic va fer jurar als romans (poble i 
clergues) que a la mort del papa Agapit II seria elegit el seu fill. Així ho prometeren. L’any 954 morí 
Alberic. Pocs mesos després morí Agàpit II i el noi Octavià inexorablement fou nomenat papa: Joan 
XII (955-964). Tenia divuit anys i era un cràpula. El Liber Pontificalis diu d’ell: «Tota vita in adulterio 
et vanitate duxit» Tanmateix, hi ha qui dubta sobre la veracitat del Liber Pontificalis. Hom diu que 
aquesta crònica (Liber Pontificalis) depèn d’un personatge progermànic anomenat Luitprand que era 
el cronista d’Otò I i, per tant, estava a favor d’Otó en descrèdit del seu enemic Joan XII. Malgrat això, 
creiem que el Liber Pontificalis aquí diu la veritat. És certament una pàgina negra de la història. Així, 
un cronista de l’any mil diu que: «Joan XII estimava la cacera, els seus pensaments eren la vanitat. Li 
agradaven més les reunions amb dones que les litúrgiques i eclesiàstiques; en lascivia i audàcia, superava 
els pagans...». Malgrat això, aquest jovenàs papa fou un bon governant de l’Església: per exemple, cal 
destacar la seva actuació a Hispània i a França, on recolzà la reforma de Cluny. La providència pot 
àdhuc servir-se dels mals papes.
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Tanmateix cal reconèixer que un pas important de Joan XII fou invocar l’ajuda del rei alemany Otó 
I, per defendre’s del seu enemic Berengari d’Ivrea, que s’havia erigit rei d’Itàlia. Otó arribà a Roma 
el 961 i Joan XII el coronà emperador. Els seus darrers predecessors havien estat emperadors només 
de nom, i des del 915 ni tan sols s’havia celebrat cap cerimònia de coronació. Ara, el papat disposava 
una altra vegada d’un vertader defensor, i la veritat és que l’emperador Otó I i els seus successors de 
les dinasties saxona i sàlica foren homes no només extraordinàriament capaços, sinó profundament 
religiosos i atents sempre al bé de l’Església. Si el papat es va poder remuntar lentament de l’abisme 
on havia caigut durant el segle X, va ser, en gran part, mercès a aquests sobirans, malgrat l’arbitrarietat 
de què van donar proves en alguns dels seus actes. Cal reconèixer, no obstant això, que pel moment, 
la coronació del rei alemany va agreujar la confusió. Otó I acabava de marxar de Roma quan el frívol 
Joan XII ja començà a conspirar contra ell. Otó I tornà a Roma, el papa escapà i l’emperador el 
declarà deposat del seu càrrec. En el seu lloc va fer elegir Lleó VIII (963-965). Però quan Otó I se’n 
tornà un altre cop, els romans expulsaren el papa (Lleó VIII) i cridaren de nou a l’indigne Joan XII. 
Aquest es venjà sanguinàriament dels seus enemics, però va morir al poc temps. En el seu lloc, els 
romans elegiren Benet V (964), anomenat el Gramàtic, que fou desterrat per l’emperador.

Els Crescencis i els Tusculans

Després de Benet V, la família dels Crescencis, que aleshores era la més destacada a Roma, elegí 
papa Joan XIII (965-972). Aquest es mantingué al costat d’Otó i coronà emperador el seu fill, Otó II. 
Però després d’ell, no trigaren a sorgir els escàndols. Els Crescencis van fer donar mort al successor 
de Benet V o sigui Benet VI (973-974) i nomenaren pontífex un antipapa, Bonifaci VII (974-985). 
Aquest, que estava complicat en l’assassinat del seu antecessor, en tenir noticia que s’apropava Otó 
II, fugí a Constantinoble amb les arques replenes del tresor papal. Allà romangué algun temps, però 
tornà a Roma quan havia dilapidat el tresor endut. Hi havia un nou papa Joan XIV que Bonifaci 
VII el tancà al castell de Sant-Àngelo on el matà de fam. També morí Bonifaci VII. Els enfurismats 
romans van penjar el seu cadàver en l’estàtua de Marc Aureli, (que abans estava davant de la basílica 
de Sant Joan de Laterà i fins l’any 1976 era a la plaça del Capítol de Roma i l’any 1991, després de ser 
restaurada, tornà a presidir aquesta plaça romana). Un nou papa Joan XV (985-996) s’elegí. Era de la 
família dels Crescencis, però s’enemistà amb ells. Anà a demanar auxili als emperadors alemanys. Així 
va tornar a Roma l’emperador i la vídua d’Otó II, la princesa bizantina Teòfanes. Començà aleshores 
per al papat una època de més tranquil·litat. Especialment en el papat de Silvestre II (999-1003) de 
gran cultura que introduí la numeració aràbiga. Silvestre II estava vinculat a Vic, on va estudiar i 
coneixia la civilització islàmica.

Hem d’abstenir-nos de jutjar aquests escàndols amb criteris moderns. El menor dels trastorns 
soferts aleshores per la Seu apostòlica tindria avui unes conseqüències inimaginables per al conjunt de 
l’Església. En aquell temps, el papat, com qualsevol altre regne, estava a l’atzar de múltiples ambicions. 
Tanmateix, per altra part, cal pensar que els escandalosos successos de Roma no deixaven indiferent la 
resta de la cristiandat. En un sínode celebrat a Reims el 991, un bisbe va treure a tema l’estat de coses 
que predominava a Roma, i sobretot els crims de l’antipapa Bonifaci VII, i exclamà: «Un papa que no 
tingués caritat, i només estigués inflat de ciència, seria un anticrist. Però si no té caritat ni ciència està en el 
temple de Déu com si fos un ídol. I, quines instruccions hem de demanar a un bloc de pedra?».

Després de la mort d’Otó III (1002) va tornar a Roma la discòrdia entre les famílies de Túsculo i 
els Crescencis. Aquests últims elegiren Joan XVII (1003). Aquest sols va ésser papa durant sis mesos. 
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El va seguir Joan XVIII (1003-1009). El Liber Pontificalis ens diu que va morir en un monestir. Això 
significa que fou destituït. De Sergi IV (1009-1012) sabem que confirmà els béns i drets del monestir 
de Santa Maria de Ripoll i els de Cuixà. Benet VIII fou elegit papa gràcies a la victòria dels Tusculans 
(de la família de Maròzia i Alberic) en contra els Crescencis. Sergi IV va lluitar amb els pisans i els 
genovesos contra els sarraïns. En l’any 1020, el papa Benet VIII consagrà la catedral de Bambert i 
celebrà un sínode a Pavia en el que es va insistir sobre el celibat dels sacerdots i es dictaren penes greus 
contra els simoníacs. Els comtes de Túsculo, amb el papa Benet VIII foren molt forts a Roma. En 
morir Benet VIII, un tercer germà del comte fou elegit papa amb el nom de Joan XIX (1024—1033). 
Aquest coronà el nou emperador Conrad II. A les festes de la coronació assistiren els reis Rodolf III 
de Borgonya i Canut de Dinamarca i d’Anglaterra. A la mort de Joan XIX la família de Túsculo elegí 
un papa de 15 anys, el fill d’Alberic, amb el nom de Benet IX. Poc temps estigué a la seu romana, ja 
que li van donar una gran fortuna perquè renunciés el papat. El mecenes d’aquesta operació fou Joan 
Gracià, arxiprest de Sant Joan in Porta Latina. Aquest (Gracià) fou elegit nou papa de Roma amb el 
nom de Gregori VI. Era un gran home. El seu programa fou la Reforma que després prendrà el nom 
de gregoriana (en honor a Gregori VII). Però els Tusculans elegiren un altre papa, Silvestre III. De 
tal manera que en un moment es trobaran tres papes a Roma: Silvestre III, Gregori VI i Benet IX. 
Aquest últim reivindicà de nou la seva condició de papa. Enric III, successor de Conrad II solucionà 
aquest problema en un sínode celebrat a Sutri. En ell es fa renunciar als tres papes. Gregori VI es 
retirà amb el jove Hildebrand (el que seria el cèlebre Sant Gregori VII) a Colònia, i morí el 1047.

Alemanya sota els emperadors saxons. El segle dels sants

L’historiador Hertling conclou aquest període de desprestigi papal, afirmant que malgrat el poc 
edificant exemple dels papes, l’Esperit Sant actuava en l’Església. Així fa una anàlisi sobre la santedat 
que germinà a Alemanya durant aquest període al qual ell anomena «segle dels sants» i «època en 
la que neix un nou estil artístic: el romànic». Així afirma Hertling (Historia de la Iglesia, Barcelona, 
Herder 1961, pàgs. 171-172) que la dinastia alemanya que ostentava la corona imperial des del 961 era 
una família de sants. La mare d’Otó I, Matilde, així com la seva muller Adelaida, són venerades als 
altars, i també el seu germà sant Bru, bisbe de Colònia. El nét d’Otó I i tercer successor en el tron fou 
Enric el Sant, espòs de santa Cunegunda. La germana d’Enric, santa Gisel·la, es casà amb sant Esteve 
I, rei d’Hongria, i fou mare de sant Emeric.

»Als exemples suara esmentats, venien a respondre el floreixent estat de l’Església a Alemanya. 
Sant Bru, germà d’Otó I, en la seva qualitat de bisbe de Colònia (953-965) administrava també el 
ducat de Lorena i afavorí allà la reforma monàstica benedictina iniciada a Gorze, a prop de Metz. 
Amic i conseller d’Otó I fou també sant Ulric, bisbe d’Augsburg (mort el 973); Aquest recolzà Otó en 
la campanya militar que durà la derrota inferida als hongaresos a Lechfeld (955), que va posar terme 
a les seves devastacions a l’Alemanya meridional. Ulric havia estat educat en el monestir de Sant Gal, 
que era aleshores una escola de ciències sagrades i profanes. Prior de Sant Gal fou durant un temps 
el beat Notker, més tard bisbe de Lieja (972-1008), nebot d’Otó I. Sant Labed treballà durant tota la 
seva vida com a professor a Sant Gal on morí el 1022. Va traduir clàssics llatins a l’alemany i contribuí 
a la formació de la llengua alemanya literària.

»Amic d’Ulric d’Ausburg fou sant Conrad, que és venerat com a patró de la diòcesi de Friburg. Fou 
bisbe de Constança des del 934 al 975, i entre d’altres, fundà el monestir benedictí de Weingarten. El 
seu segon successor fou sant Gebard de Constança (980-995).
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»Willigis fou una gran personalitat, com a bisbe i com a polític, i és també venerat com a sant. Fou 
arquebisbe de Magúncia, canceller i regent de l’Imperi després de la mort d’Otó II i d’Otó III. Del seu 
cercle immediat procedia Burcard, bisbe de Worms (mort el 1025) que féu la recopilació de decretals, 
de gran importància en la història del dret canònic.

»A Baviera actuava aleshores sant Wolfgang, bisbe de Ratisbona (972-994), que fou abans benedictí 
a Einsiedeln. Ell recolzà abnegadament la creació del bisbat de Praga (973) que d’aquesta manera 
quedà separat de la seva diòcesi.

»A Bohèmia, la resistència del paganisme havia estat molt constant i el partit anticristià havia 
assassinat el 935 el duc Wenceslau. Des de la instauració de la seu episcopal de Praga per obra del 
duc Boleslau II, Bohèmia es féu definitivament catòlica. Com a segon bisbe de Praga, l’arquebisbe 
de Magúncia, Willigis (a l’arxidiòcesi de la qual pertanyia aquella ciutat) consagrà el txec Vojciech o 
Adalbert, el qual ben aviat renuncià a la seva dignitat i ingressà en el monestir benedictí de sant Aleix 
a Roma. Però Adalbert per ordre del papa, va haver de tornar a Praga el 992. I introduí els benedictins 
a Bohèmia, fundant l’abadia de Brevnov. Al final de la seva vida anà a evangelitzar els prusians, 
pagans encara, i sofrí el martiri el 997 a Tenkitten, al costat de Frisches Haff. Una sort semblant 
tingué Bru de Querfurt. Aquest fou consagrat el 1004 com a bisbe missioner i quatre anys més tard 
fou assassinat amb divuit companys més a Braunsberg. A la Marca Oriental, governada des del 975 
per la casa de «Babenberger» amb títol de ducs, el bisbe de Passau, Pel·legrí (971-991) desenvolupà 
una especial activitat. Celebrà sínodes a Lorch al costat de Linz, Mautern i Mistelbach, prop de Viena 
i fundà el 984 la col·legiata de Melk, que més tard adoptà la regla benedictina.

»Entren ja en el segle XI els dos sants bisbes d’Hildesheim, sant Bernward (mort el 1022) i sant 
Godehard (mort del 1038) així com l’amic de l’emperador Enric II el Sant, l’asceta sant Popó, originari 
de Flandes, des del 1020 abat de Stablo i encarregat de l’alta direcció d’altres monestirs benedictins, 
com Echternach, Hersfeld i Sant Gal. A tots aquests monestirs l’últim sant imposà la reforma inspirada 
de Cluny. En el nord treballava en aquesta època un altre amic d’Enric II: Meginwerk o Meinwerk, al 
qual el 1009 l’esmentat Willigis consagrà bisbe de Paderbon. A ell es degué el floreixement d’aquesta 
diòcesi, fins aleshores pobra i insignificant. Meginwerk construí la catedral de Paderbon i fundà el 
1015 el monestir d’Abdinghof, que féu ocupar pels benedictins de Cluny.

»És aquest el temps del primer estil romànic a Alemanya, poderós a la vegada que elegant, ple de 
pietat i de goig de viure, trànsit de joventut i d’aromes de primavera. Malgrat que poc s’ha conservat, a 
Alemanya cal esmentar, però, la col·legiata de Genrode, que es remunta al segle X, i l’església llatina 
de Quedlinburg, en la qual fou enterrat Enric I, pare d’Otó I. De les edificacions aixecades a Paderbon 
per Meinwerk es conserva l’encantadora capella de sant Bartomeu, i de les de Bernward d’Hildesheim, 
la magnifica església de sant Miquel. També al sud queden monuments d’aquesta època, com la 
col·legiata de Moosburg prop de Frisinga i l’església conventual de Reichenau, prop de Constança».

Del romànic que s’establí al nord d’Hispània, principalment a Catalunya n’hem parlat abastament 
en els respectius catàlegs de les exposicions “Thesaurus”, “Millenum”, “Catalunya Medieval” i 
“Scripturaria” celebrades a la ciutat de Barcelona entre els anys 1986-2000.



443

49
La Reforma gregoriana 

• Importància de la Reforma gregoriana
• El feudalisme i les esglésies pròpies
• Investidura laica, simonia i nicolaisme

Importància de la Reforma gregoriana

El moviment de la Reforma gregoriana —que té com a principal protagonista sant Gregori VII— 
és el punt àlgid de l’edat mitjana, punt de referència necessàri per a la història posterior de l’Església. 
Alguns opinen que la Reforma es pot identificar amb la lluita de les investidures. Tanmateix, l’àmbit de 
la Reforma es molt més ampli al de la disputa entre la llibertat de l’Església i els drets de la investidura 
laica. Es tracta d’un moviment providencial per a l’Església, gràcies al qual aquesta obté la llibertat i, a 
l’ensems, un retorn a la puresa de l’evangeli, als valors cristians més sublims. En la Reforma gregoriana, 
l’Església pren consciència de la seva missió fonamentalment espiritual. Sant Gregori VII era més 
un místic que un polític —la viva personificació de sant Pere—, però cal observar que la Reforma és 
la resposta a unes ingerències insuportables i abusives de l’estament laical en l’àmbit de l’Església. 
Aquestes abusives pretensions laicals foren les causes immediates de la lluita contra les investidures; 
però recordem que ja en temps de Pipí el Breu i de Carlemany es donava entre les dues esferes 
(eclesial i civil) una autèntica simbiosi i en alguns aspectes una lamentable confusió. El papa i els 
bisbes intervenien en la constitució reial; i els nobles i reis es consideraven part integrant dels concilis 
(o sínodes) mixtes, on es determinaven indistintament les pautes i cànons que regulaven la litúrgia, 
els processos civils, l’estructuració eclesial, campanyes militars, etc... Tot estava barrejat i confós. Els 
bisbes ungien el nou rei, al qual es considerava predicador de la veritat i pertanyent a l’orde diaconal. I 
els reis i nobles atorgaren missions típicament civils als eclesiàstics en ésser aquests constituïts bisbes o 
abats. El mateix cal dir entre l’emperador i el papa. Però el sacerdoci (bisbes i papa) també intervenia 
—i molt— en els assumptes purament laicals. En la constitució d’un rei, per exemple, l’Església 
determinava si el candidat era digne o no, i en casos especials, el papa podia deslliurar del jurament de 
fidelitat als súbdits d’un rei indigne i donar el vist i plau perquè es procedís a una nova elecció. Amb 
tot, la més perjudicada era l’Església, ja que la majoria de les seus metropolitanes, bisbats, monestirs 
i àdhuc esglésies rurals estaven en possessió de les mans dels laics, els quals investien —d’aquí el nom 
d’investidura laica— per aquests llocs i càrrecs, gent sotmesa a la seva voluntat; i el que és més greu és 
que per aquestes investidures rebien diners o favors materials. Es donava la simonia.

La lluita contra les investidures laiques durà des de l’any 1046 fins al 1124, però l’impuls de la 
Reforma perdurà fins els grans fundadors dels ordes mendicants: sant Francesc d’Assís i sant Domènec. 
El tractat de Worms (1122) concedí a l’Església la llibertat en els nomenaments (investidura) dels 
càrrecs eclesiàstics; però aquests, en estar vinculats a les funcions civils, pràcticament qui atorgava 
les prebendes civils (regalies) era la mateixa Església. Per això, tot d’una, després d’aquell tractat de 
Worms que assenyalà el final de la lluita, l’Església es trobà de sobte molt rica i poderosa, produint-
se la següent paradoxa: s’aconseguí la llibertat en gran part en detriment del principal motor de 
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la mateixa Reforma, és a dir: el retornar a la puresa dels valors evangèlics. Les figures dels grans 
fundadors mendicants recondueixen la Reforma en el primigeni origen de la mateixa, o sigui, assoleixen 
l’autenticitat evangèlica en els valors de llibertat, veritat, pobresa, senzillesa i coneixement de Jesucrist. 
Els primers motors d’aquest moviment són els monestirs de Cluny i del Cister, així com els grans papes 
gregorians. Tots ells són les figures providencials que impulsaren el gran moviment. Aquests papes es 
poden dividir en tres grups o períodes: els papes alemanys (Climent II, Damas II, Lleó IX i Víctor II), 
els de Lorena i els de Toscana (Esteve IX, Nicolau II, Alexandre II, i Honori II) i Gregori VII i els seus 
immediats successors (Víctor III, Urbà II, Pasqual II, Gelasi II i Calixte II).

El feudalisme i les esglésies pròpies

Abans d’estudiar la Reforma gregoriana, cal conèixer el feudalisme i les seves repercussions en les 
institucions eclesiàstiques, especialment en les investidures laiques i en les “esglésies pròpies”.

El feudalisme és el sistema que configurà fonamentalment l’estructura jurídico-pública i econòmico-
social de la major part dels països de l’occident europeu durant els segles medievals. L’origen és confús, 
però ja en el segle IV hi trobem alguns indicis del que podríem denominar pre-feudalisme en els grans 
latifundis romans i en la fidelitat militar. El feudalisme, en alguns aspectes, perdurà fins a la Revolució 
francesa del 1789.

El clima d’inseguretat general de l’Alta Edat mitjana i la manca de protecció del poder públic havien 
de completar el procés d’afavoriment del nou sistema, que, travessant diverses fases —força semblants 
en els regnes germànics d’occident (merovingis, visigots...)— acabà cristal·litzant-se a França cap al 
segle X. Així el mot feu i la institució en ella significada és palesa clarament al segle X i és el producte 
de la fusió dels següents conceptes: vassallatge, benefici i immunitat.

Gràcies al «pacte de feu» del senyor amb els vassalls, s’establí una relació (feudal) entre ells per 
la qual els vassalls devien al senyor fidelitat i atorgament de serveis —militars especialment— i el 
senyor lliurava l’usdefruit d’unes terres que calia que el vasall conreés donant una part dels fruits al 
senyor feudal. Tanmateix, no es podria considerar vertader pacte de feu si aquesta relació hagués estat 
merament temporal: calia, per tant, que fos vitalícia i àdhuc hereditària.

Posteriorment, el pacte de feu es projectà sobre altres esferes diferents de la possessió i usdefruit 
de la terra, com fou l’exercici de les funcions públiques anomenades regalies, o d’altres rendiments 
diversos. Tots aquests usdefruits —exercicis de funcions o rendiments diversos— van ésser també 
objecte d’alienació o de subinfeudació a tercers.

La investidura d’un feu la feia el senyor amb un ritus i unes fórmules de jurament de fidelitat o 
homenatge, anomenat jurament de boca i mans.

El feudalisme —especialment en els seus subconceptes de benefici i d’immunitat— influí molt en les 
institucions eclesiàstiques des del segle IX fins al XII. Malgrat això, cal matisar quan tractem cada una 
d’aquestes relacions. Per exemple, no es pot dir que existissin vertaders pactes de feu entre el senyor 
feudal i el bisbe o l’abat, quan rebien la investidura laica, ja que sempre es considerà que la funció 
estrictament episcopal o abacial era aliena a l’estament laical. Malgrat això, en no fer-se al principi una 
clara distinció entre la prebenda abacial o episcopal i llurs càrregues o funcions publiques (anomenades 
regalies) annexes a les esmentades prebendes, es creà una gravíssima confusió, creient-se que qui atorgava 
l’episcopat o l’abaciat era el senyor feudal i que l’ordenació o benedicció era una cosa secundària.

Més greu era la situació dels responsables de moltes esglésies rurals anomenades esglésies pròpies. 
Aquí el concepte que es subratlla, és el benefici. El senyor feudal es considerava propietari, i el 
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sacerdot un simple instrument que era emprat per tal que aquesta propietat laical produís els fruits 
que eren lliurats quasi íntegrament al propietari laic. Cal exposar breument aquesta nova institució 
de l’Alta Edat mitjana ja que foren, juntament amb la investidura laica, el nicolaisme i la simonia, les 
causes immediates de la famosa Reforma gregoriana.

Els senyors feudals laics construïren en llurs territoris (o propietats) esglésies, ermites, monestirs, 
etc... Així, per exemple, el comte Ramon de Champagne tenia com a pròpies seixanta capelles o 
esglésies, i els comtes de Barcelona unes cinquanta.

Sobre l’església pròpia —o propietat d’un senyor que era anomenat capellanus, malgrat ser un 
laic— es tenia un domini quasi total.

L’església pròpia es distingia de la baptismal perquè aquesta tenia una pila baptismal i aquella no. 
És a dir, en aquesta es podia administrar el baptisme i no en l’altra. Hi havia una segona diferència: 
la baptismal tenia com a responsable un sacerdot nomenat pel bisbe del lloc. L’altra, en canvi, el 
nomenava el senyor, propietari del territori i de la mateixa església.

El bisbe es veia obligat a ordenar sacerdot el designat pel senyor. Molt sovint l’elegit era un servent, 
de molt poca formació i amb poques ganes d’observar el celibat. No es mirava pas el bé pastoral dels 
qui assistien a les esglésies. El capellanus intentava que l’altar i l’església produïssin abundants fruits, 
i el sacerdot era bon sacerdot si donava molts fruits al senyor de l’església. El senyor feudal tenia un 
autèntic poder sobre el temple, o sigui que es podia reservar la jurisdicció i l’administració de tots els 
béns que provenien de l’altar i de l’església. El sacerdot solament tenia en propietat una peça de terra 
per poder viure malament.

Segons el dret medieval, la terra (territori) és el fonament dels títols de la propietat. L’altar estava 
enclavat en la terra i, com un arbre fruiter, el propietari de la terra podia fruir dels seus productes, 
és a dir, les ofrenes dels fidels, els sufragis de misses, el dret d’estola, etc...

La situació era lamentable: sacerdots concubinaris, sacrílegs, analfabets, supersticiosos, capricis del 
senyor, negació de la pastoral... Bé és cert que els capitulars de Carlemany ja intentaren intervenir 
prohibint que aquests sacerdots estiguessin tan sotmesos a llurs amos. Però no durà pas massa aquesta 
legislació, ja que els emperadors alemanys fomentaren un estat encara més lamentable i caòtic.

Els bisbes poc podien exigir el canvi, o sigui, l’anul·lació de les esglésies pròpies, perquè també ells 
estaven sotmesos als reis o als comtes als quals els hi devien la mitra. Els senyors investien els seus 
bisbes i abats. Era una altra manifestació d’una mateixa realitat: la submissió de l’Església al poder 
laic. La simonia s’estengué també als comtats catalans, especialment en temps del comte Ramon 
Berenguer I (1035-1076).

Els capitulars del regne francès —com hem dit— no veien amb massa bons ulls l’existència 
d’esglésies pròpies, per això hi ha moltes disposicions legals que minven el nombre i la importància 
d’aquestes esglésies, però no foren totalment erradicades fins a la Reforma Gregoriana (segle XII). 
Posteriorment, existeix una lenta evolució entre els drets que posseïen els senyors de les esglésies 
pròpies, i els drets dels capellani (o de la capellania) i, entre aquests i els drets de patronat sobre les 
esglésies. Gran part de les parròquies, per exemple del nostre antic bisbat de Barcelona (anterior a 
la desmembració del 15-VI-2004) passaren, el segle XI, a ésser esglésies dependents d’un capellanus 
o patró d’aquestes esglésies —que posseïen el dret de capellania— i que era distint del prevere que 
exercia la cura animarum. Aquest prevere era presentat pel capellanus (senyor laical propietari de 
l’església) al bisbe, el qual estava pràcticament obligat a instituir-lo, confirmar-lo, i nomenar-lo rector 
de l’església. I en cas que el capellanus fos un col·lectiu eclesial (capítol catedralici, monestir) al 
presentat se li donaven aquests possibles títols: vicarius, hebdomadarius maior, hebdomadarius minor, 
vicarius perpetuus, vicarus nutualis... En el transcurs del temps, gràcies a la Reforma gregoriana, el 
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prevere que tenia la cura pastoral de la parròquia es va anar independitzant del capellanus i passà a 
dependre més del bisbe. Aquesta evolució féu canviar, àdhuc els noms: ja no es parlarà de capellanus 
sinó de patró; ja no es dirà dret de capellania, sinó dret de patronat. Això succeí el segle XII. Hi havia, 
però, moltes picabaralles entre el bisbe i els nous patrons que sempre volien inferir-se en la vida 
tant de la parròquia, com en la del rector de la mateixa. No és en va que ells es consideraven els 
decisius electors dels responsables de les esglésies. Solament un vint per cent de les esglésies, per 
exemple, del bisbat de Barcelona, no tenien patró: això vol dir que aquestes quaranta parròquies 
depenien directament del bisbe —en el moment de l’elecció del rector—. Cal també recordar que 
àdhuc aquestes parròquies podien ser lliurades pel bisbe al capítol o canonges, i aquests es convertien 
en llur veritable capellanus o patró. Això ho feia el bisbe per obtenir certs avantatges econòmics en 
la percepció dels rèdits o dècimes de les mateixes. Hem pogut constatar, per exemple, que en l’antic 
bisbat de Barcelona, el monestir de Sant Cugat tenia el dret de patronat sobre quaranta-cinc esglésies 
i que el capítol catedralici de Barcelona exercia el patronat sobre seixanta-dues parròquies. Altres 
trenta-dues esglésies estaven sotmeses al patronat de sengles abats, abadesses, priors, ardiaques, o 
àdhuc, seglars.

Investidura laica, simonia i nicolaisme

En molts d’aquests esdeveniments de la història eclesiàstica d’aquest període, hi havia un factor 
comú: la Reforma. Es volia retornar a la puresa evangèlica i com a mitjà indispensable es volia 
assegurar la llibertat de l’Església en el nomenament dels bisbes i abats. Calia també que els clergues 
visquessin el celibat, i que s’anés frontalment contra la simonia. Malgrat tot, cal reconèixer que hi ha 
evidents motivacions que expliquen el fet real de la presència, en aquella societat, de la investidura 
laica. Els monarques alemanys, especialment des d’Otó I, fundaren el seu poder contra els altres 
senyors feudals, elegint bisbes i abats en càrrecs típicament civils. Així, Otó va donar l’arquebisbat 
de Colònia al seu germà, el de Magúncia al segon fill seu (Guillem el Bastard), el de Trèveris a 
un dels seus cosins, el de Salzburg a un dels seus favorits. A Bru, ultra l’arquebisbat de Colònia, li 
atorgà la cancelleria i a molts altres eclesiàstics —dels quals n’estava segur de llur fidelitat— els hi 
confià importants càrrecs de la cort imperial. Otó III donà com a feus grans possessions als bisbes 
de Würzburg, Bremen, Colònia i ell es considerava més important que el mateix papa, anomenant-
se «servus Christi» com un altre David. Sant Enric II va fer el mateix, disposant de molts bisbats i 
abadies al seu arbitri, i convocà molts concilis. De tal manera que s’arribà a afirmar que els bisbats i 
les abadies «non electione, sed dono regis episcopus et abas fiebant». D’Enric IV —el gran enemic de 
Gregori VII— es deia que d’un dels seus favorits «abbatissarum reginarumque subactor per adulterium 
sumpsit episcopatum». A França, el rei nomenava els bisbes següents: de Sens, de Reims i de Bourges. 
A Catalunya, Provença, Gascònia, Bretanya, Llenguadoc, també els bisbes eren nomenats pels 
respectius ducs i comtes. La investidura laica era a l’ordre del dia. En ella es donaven en aquest segle 
XI tots els elements d’un acte jurídic pel qual el senyor (rei, duc o comte) conferia a títol de benefici 
la prebenda eclesiàstica amb una clara obligació de servir el senyor; a l’ensems aquest lliurava els 
símbols de la nova dignitat o poder amb la imposició de l’anell i del bàcul.

Les conseqüències nefastes de la investidura —com ja hem dit— eren la simonia i el nicolaisme. 
Els qui pretenien un episcopat o abadia, prometien moltes vegades, al rei o al senyor feudal coses 
indignes, injustes o simplement ho aconseguien amb diners. Així, per exemple, Guillem d’Albi l’any 
1040, encara vivint el bisbe d’aquella diòcesi, oferí cinquanta mil sous amb la promesa que seria el 
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bisbe titular d’Albi, però que seria ordenat un altre en lloc seu. El vescomte de Narbona obtingué, 
a causa del nomenament d’arquebisbe a favor de Guillem de Cerdanya, cent mil sous (any 1079). 
Adalberg, abat de Conques va vendre els béns del seu monestir per a poder pagar el que li havia 
costat l’abadia o el bisbat que havia aconseguit, i també es veia obligat a vendre simoniacament curats, 
diaconies i altres beneficis al millor postor. També el comte de Barcelona comprava i venia molts 
bisbats i abadies tal com ho explica l’historiador Sobrequés i Vidal en el seu llibre titulat «Els grans 
comtes de Barcelona» (Barcelona, 1969, pàgines 71-92). Tot es comprava i tot es venia. Era una cadena 
nefasta. Els sagraments estaven ben sovint en mans de gent indigna.

Una altra conseqüència era el nicolaisme o clerogamia (no pràctica del celibat). Molts clergues 
alemanys al segle XI vivien amb les seves dones i fills. El mateix cal dir de l’estament clerical de 
Llombardia, França, Provença, Catalunya, etc. El celibat, legalment vigent, en la pràctica era molt 
vulnerat. Gaudia d’una gran tradició en l’Església occidental, però en alguns casos se’n feia cas omís. 
L’intent d’imposar de nou la pràctica de la continència en els clergues fou un dels encerts més notables 
dels papes gregorians, ja què la Reforma suposà un retorn efectiu als valors més autèntics de l’evangeli, 
entre els quals es troba el consell de viure com Jesús: en virginitat.

Tanmateix, és convenient recordar ara els orígens de la llei de continència dels clergues. El principi 
que inspira el celibat eclesiàstic és la idea de puresa i de continència, quant, així, més s’imita Jesucrist. 
El sacerdot i el bisbe són la presència viva del mateix Jesucrist, “per això és molt oportú que siguin 
cèlibes”. Aquest és el raonament fonamental que durant molts segles es repeteix en l’Església. 
Tanmateix és una llei positiva, no pas una obligació imposada per Jesucrist. L’església, si ho creu 
oportú, la pot imposar als candidats al sacerdoci. És doncs una llei eclesiàstica i cal observar que 
l’església d’Orient no ha cregut oportú exigir el celibat als preveres que no són monjos. Aquests últims 
i els bisbes sí.

En un principi, virtualment recomanat per l’Escriptura, el celibat no apareix com una obligació. 
Existia llibertat d’elecció entre el celibat i el matrimoni (amb una sola esposa) no obstant la gran 
consideració que sempre ha tingut la continència. Abans que els cenobites practiquessin el celibat, ja 
una bona selecció de clergues optaven per ell. Malgrat la munió de cites patrístiques que palesen la 
gran estima del celibat i la seva pràctica (diríem quasi comuna en els primers segles de l’església) no 
es pot afirmar que existís una llei del temps dels apòstols que imposés el celibat als sacerdots. Més 
encara, hi ha testimonis que demostren que els clergues no cèlibes eren reconeguts per l’Església dels 
primers segles i àdhuc alguns bisbes havien estat casats, com sant Pacià de Barcelona. (Vegi’s el nostre 
estudi Barcelona i Ègara-Terrassa... Terrassa, 2004).

Al segle IV (concili d’Elvira) almenys la continència entre sacerdots i bisbes començà a fixar-
se en alguns preceptes conciliars en forma de «llei de conducte clerical». Però cal advertir que en 
això es distingeixen l’Orient de l’Occident. L’Església Oriental no regula mai una estricta llei del 
celibat i admet perfectament al sacerdoci aquells candidats que no senten la vocació al celibat. Així 
es pronunciaren els concilis d’Ancira (325) i el de Gangra (350). Hi ha un testimoni de l’historiador 
Socretes que demostra que en Orient no existia una llei general sobre la continència, ni tan sols a 
meitat del segle V, quan es comença a introduir en alguns sectors de Macedònia i Grècia.

El costum lentament comença a prendre força de llei general a l’Església grega tenint sempre 
present les Constitucions Apostòliques i els cànons apostòlics, però sols pels bisbes i monjos. Les 
normes dirigides als preveres no eren pas rígides: prohibició del matrimoni després de l’ordenació, 
sota la influència de la legislació de Justinià. El concili Trul·là II (692) del qual hem fet esment en els 
temes anteriors, donarà la normativa encara seguida avui dia en l’Església d’Orient: els bisbes casats 
s’han de separar de l’esposa (continència absoluta). Aquesta esposa s’haurà de retirar a un monestir 
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(sic). Als sacerdots, diaques i subdiaques se’ls imposa la prohibició que es casin després d’haver rebut 
els ordes. Pels qui ja són casats o ja han rebut els ordes, conserven els drets conjugals sobre l’esposa a 
la qual no és lícit repudiar, sota pena de deposició.

A Occident, la primera llei en matèria almenys de continència és el cànon 33 del concili d’Elvira 
(any 300 a Granada). Aquest cànon diu: «Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconis 
vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a coniugibus suis et generare filios; quicumque vero 
fecerit ab honore clericatus extermineretur». En el concili romà del 386, el papa Sirici promulgava una 
llei anàloga amb la intenció de fer-la vigent per a tota l’Església llatina. Més tard, Innocenci I (401-
417) recordava aquesta norma a Vitrici de Rouen i a Esuperi de Tolosa. Àfrica, Espanya i les Gàl·lies 
seguiren aquesta llei de continència (no pròpiament de celibat): així tenim varis concilis: Toledo (390 
i 340), Cartago (401) i Turí (409). Però cal constatar que els subdiaques no estaven sotmesos a aquesta 
llei, més encara sembla que el mateix papa Sirici els considera exemptes. Però posteriorment, el papa 
Lleó el gran (440-461) els inclou.

No mancaren les resistències a admetre la continència de l’us del matrimoni en el ministeri dels 
preveres, diaques, subdiaques i àdhuc simples clergues. Tanmateix, grans sants pares d’Occident van 
recolzar la teoria papal que incloïa el celibat: així trobem sant Ambròs, sant Agustí i sant Jeroni 
a favor del celibat. Alguns sacerdots, i àdhuc bisbes, van oferir resistència; però la norma s’anava 
imposant, almenys en l’aspecte legal de precepte. Així es continua en l’Església occidental fins al 
segle VIII, malgrat que, en períodes de crisi, la pràctica eclipsava una possible llei del celibat. O sigui, 
estava manat, però no es complia massa, especialment en temps de Carles Martel (s. VIII) quan els 
beneficis eclesiàstics venien donats a gent indigna.

Tres grans personatges influïren a què s’imposés el celibat segons les normes romanes: sant 
Bonifaci, en les missions i reformes de l’Església; el bisbe Crodegang de Metz en la legislació sobre 
les comunitats canonicals i Carlemany en els seus capitulars. Però no va durar molt. Un altre cop, 
la decadència de l’imperi carolingi i de la moral van eclipsar la pràctica del celibat. Com ja hem 
exposat, això succeïa en els segles X i XI, malgrat existien veus de protesta, com el concili de Trosly 
(909), Raterius de Verona, Egbert de Trèveris. No sols les esglésies perifèriques, siné també Roma 
oferien la lamentable estadística de molts clergues en concubinat i àdhuc en matrimoni. Sant Pere 
Damià ens explica fins on havia arribat l’estat de postració dels qui teòricament devien observar el 
celibat. Ell fou el gran reformador juntament amb sant Gregori VII. Aquest papa —com veurem— 
considerava il·legítim el matrimoni entre clergues. Calixte II en el concili Laterà I (1123) va fer l’últim 
pas: es determinà que tots aquests matrimonis es consideressin nuls. Des d’aquest temps, el celibat es 
considera un impediment diriment al matrimoni. Així la llei del celibat ja està totalment establerta en 
l’església llatina.



449

50
La primera fase a la Reforma

• Els privilegis papals de protecció, de propietat i d’exempció
• La reofrma de Cluny

El privilegis papals de protecció, de propietat i d’exempció

El primer pas vers la Reforma el donaren els monestirs. I posteriorment, gràcies a una curiosa 
evolució, els monjos es convertiren en instruments de la Reforma en mans dels papes gregorians.

Fins el segle X, els monjos, com qualsevol fidel de l’Església, estaven sota la jurisdicció del 
bisbe de cada diòcesi. L’ordinarius loci podia i devia intervenir en la benedicció d’abats i controlava 
la disciplina eclesial dels membres del monestir. No obstant això, ja des de feia molts segles, la 
incardinació dels monjos a l’organisme diocesà era motiu de greus problemes pràctics. Teòricament 
es reconeixia l’autoritat episcopal en els monestirs, però els altercats amb el bisbe eren sovint en 
la vida monacal. Els papes, en l’esmentat segle X, començaren a atorgar als monestirs privilegis 
de protecció, a fi de preservar els seus béns de l’alienació i l’explotació. Aquest costum també el 
trobem reflectit a molts documents de senyors feudals o monarques en favor dels monestirs. Però 
la protecció que el papa donava era més còmoda, ja que estava més lluny, i per tant, el control era 
gairebé nul. A més a més, un privilegi papal era respectat per tots els estaments del feudalisme. 
Dels privilegis de protecció es passà als privilegis de propietat. És a dir, els monestirs cedien la 
propietat dels mateixos al papa, i aquest, en sengles documents, encomanava tots els seus béns o 
l’usdefruit als usuaris (monjos).

Però l’evolució arribà fins l’extrem: el Papa atorgà a alguns monestirs el privilegi d’exempció. 
Aquest dret equivalia a la independència (o immunitat) dels monestirs amb relació al bisbe del lloc i 
a la directa subjecció al Papa. En un principi, els monjos obtingueren amb aquesta independència un 
domini fàctic sobre els seus béns i sobre l’activitat del propi monestir, sense la possible intervenció 
del bisbe o dels senyors feudals de la regió, on eren assentats els monestirs. Però en èpoques 
posteriors, especialment en la Reforma gregoriana, quan el papat obtingué un gran prestigi, els 
monjos esdevingueren fervorosos defensors del centralisme papal. Aleshores, els més afectats en 
aquesta evolució foren els bisbes, que van veure disminuïdes considerablement les seves funcions 
pastorals i jurídiques, especialment en els nombrosos monestirs de les seves diòcesis, i d’allà, 
indirectament, es deteriorà l’equilibri jurídic existent dins de les esglésies diocesanes, atorgant-se al 
papa amplis drets en moltes parcel·les —per exemple, en els monestirs— en els que anteriorment 
Roma no intervenia.

La reforma de Cluny

Els protagonistes de l’esmentada evolució foren principalment els monjos de l’àmplia i estesa 
congregació de Cluny. Molts dels papes gregorians procediran d’aquest interessant moviment 
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monàstic, l’èxit del qual es basava en l’status que els hi donaven els esmentats privilegis papals (de 
protecció, de propietat i d’execució).

El monestir de Cluny era situat a uns 80 quilòmetres de Lió, al costat de Luxeuil; en una zona 
que anys després naixeran dos altres grans ordes: Cister i Premontré. Cluny era un monestir fundat 
l’any 910 pel duc Guillem d’Aquitània. Segons el document fundacional, Cluny no deurà estar sotmès 
a cap senyor temporal ni espiritual, sinó solament a la Santa Seu de Roma. Com a signe d’aquesta 
submissió, el monestir donarà al papa cinc gules d’or, perquè constantment “estiguin encesos els 
lampadaris del sepulcre de sant Pere”.

Cluny no fou el primer monestir que depengué directament de la Santa Seu, però sí que serà tot un 
símbol de reforma, tal com exposarem tot seguit. El papa, però, en aquell any era el nefast Sergi III. 
Tanmateix la providència vetllava a favor de la Reforma. El primer abat serà Odó (924-942). En ell, 
l’exemple i la germandat de Cluny ultrapassà les fronteres de Franca. Aymart (942-966) posà en ordre 
l’economia de Cluny i de tots els associats. Els successors Maiol (965-995), Odiló (994-1048) i Hug 
(1048-1109) portaren el màxim esplendor a la Congregació. Si fem una excepció de Ponç (1109-1122), 
que fou destituït i excomunicat, tots els vuit primers abats són considerats sants per l’Església. Especial 
esment cal fer de Pere el venerable, abat durant 1122-1156. D’ell en parlarem en tractar de sant Bernat.

L’èxit reformador de Cluny es basava en el retorn a l’esperit autèntic benedictí, i com a conseqüència, 
es revalorà la pregària litúrgica i el culte esplendorós. Els abats de Cluny foren homes de gran categoria 
i amb força llibertat d’acció ja que depenien sols de Roma, i per tant, en aquells temps de decadència 
papal, els seus superiors immediats —els papes— no exercien cap autoritat en la Congregació. Mentre 
cinquanta-cinc papes es succeïen malament a Roma, a Cluny vuit abats imposaven el vertader esperit 
reformador a molts monestirs estesos en gran part de França, Marca Hispànica i Itàlia. Formaven una 
autèntica xarxa de monestirs, en els quals s’observava escrupolosament la regla de sant Benet. Sobre 
aquest èxit rau el progrés de Cluny.

La formació espiritual i cultural de la Congregació de Cluny estava assegurada. Era obligatori que 
tots els novicis passessin per la seu, matriu de la congregació, durant tres anys aproximadament. També 
l’abat de Cluny elegia els priors: homes tots ells dúctils i entusiastes promotors de la Reforma. Aquests 
eren enviats als monestirs associats a la Congregació, així asseguraven els lligams amb la casa mare.

Caldria també remarcar la importància cultural de Cluny. Els monjos salvaren, en gran part, el llegat 
cultural de la civilització greco-romana. En llurs scriptoria es copiaren —i per tant es transmitiren— 
els textos de molts autors clàssics romans i grecs, així com alguns d’àrabs; amb tot regnava una gran 
cura i atenció envers la Bíblia i els sants pares de l’Església. 

Gràcies als monestirs de la Congregació de Cluny, es donà un gran impuls a l’art romànic, 
construint-se els grans temples i pintant-se els majestuosos murals, que àdhuc avui ens sorprenen per 
la seva profunda espiritualitat teològica.

Per als cluniacencs, la pregària litúrgica constituïa l’eix fonamental de la Reforma. Però 
paradoxalment, excessos en el culte portaren a alguns monestirs a la decadència. Ells, els de Cluny, 
no complien —afirmaven els seguidors de la nova visió cistercenca— l’equilibri entre l’ora et labora. 
Massa hores en l’església que impedien el treball, al qual també eren obligats els monjos per la regla 
de sant Benet. El culte es feia inacabable perquè calia aixecar constants càrregues (pregàries, misses 
i oficis) en sufragi dels difunts encomanats. Precisament Cluny promogué, en gran manera, el culte 
de sufragi dels fidels difunts. En aquella època, molts fidels volien assegurar que, un cop morts, els 
bons monjos pregarien per llurs ànimes. I com a compensació d’aquestes pregàries, lliuraven molts 
dels seus béns a Déu i al monestir més proper, o més vinculat familiarment. Com a conseqüència 
de tantes voluminoses i abundoses últimes voluntats, els monjos havien de pregar quasi sempre i així 
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acomplien amb un sagrat deure de justícia, envers aquelles ànimes dels difunts segons el que s’havien 
compromès, però poc compliran amb el “labora” Tanmateix, de mica en mica per aquestes donacions 
els monjos (els monestirs) adquiriren gran poder, i les seves extensions territorials eren quasi més 
importants que les dels reis i nobles. Quan això succeeix, caldrà una reforma de la mateixa Reforma. 
Ho veurem.



Interior de la catedral de Tarragona.
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51
Grans papes reformadors

• Sant Lleó IX, pioner de la Reforma
• Successors de sant Lleó IX

Sant Lleó, pioner de la Reforma

El moviment de Cluny donà la infrastructura necessària a fi que la Reforma —especialment en la 
lluita contra el nicolaisme i contra la simonia— s‘estengués en àmplies zones de la seva influència. 
Tanmateix, era precís que la màxima autoritat eclesial assumís la Reforma com a lema i programa 
propis. Humanament, no podia imaginar-se que en l’època anomenada segle de ferro del papat, sorgís 
a Roma l’impuls renovador de la Reforma. Malgrat tot, així fou. Providencialment, els papes alemanys 
foren els pioners d’un autèntic canvi, a mitjans del segle XI. Ja Climent II (1046-1047) i Damas II 
(1048) manifestaren el desig d’acabar amb la simonia i el nicolaisme. Els dos primers papes alemanys 
—elegits per Enric II d’Alemanya— poc van durar, però sí el suficient per a presentar un incipient 
programa reformador. Així Climent II convocà un sínode el 5 de gener del 1047 en el que tant el papa 
com l’emperador Enric es manifestaren contra la simonia, amenaçant amb l’anatema la venda de 
càrrecs i ordenacions eclesiàstiques. També imposaren una pena de quaranta dies de penitència a tots 
aquells que s’atrevissin a ordenar-se en mans d’un bisbe clarament simoníac. Climent II acompanyà 
l’emperador Enric al sud d’Itàlia i després tornà a Roma ja malalt de malària. Morí el 9 d’octubre del 
1047. Roma estava dividida entre els partidaris dels Tusculans i els de l’emperador alemany. Aquells 
demanaren que tornés l’ex-papa Benet IX i la major part dels romans acudiren a l’emperador que donà 
el seu suport per a l’elecció a favor d’un alemany que es deia Popò de Bressanone, el qual prengué el 
nom de Damas II. Va ser papa sols vint-i-tres dies després de la seva entronització (9 d’agost del 1048). 
Els partidaris de l’emperador escolliren de nou un altre alemany: Bru de Toul, que assumí el nom de 
Lleó IX. Bru tenia quaranta-sis anys i era bisbe de Toul des de l’any 1026. Casualment, es trobava 
pelegrinant a la tomba de sant Pere quan fou elegit papa durant el febrer del 1049. En ser elegit, exigí, 
però, que ell no acceptaria la designació imperial si aquesta no era confirmada pels romans, tal com 
es manava en el dret eclesiàstic canònic (cardenals o clergat romà i poble romà són els electors).

El nou papa, sant Lleó IX agrupà immediatament en torn seu un equip d’excel·lents col·laboradors 
que en gran part es va portar de Lorena i dels territoris veïns alemanys. Aquests homes (a part 
d’Halinard, que va continuar com a arquebisbe de Lió) van ser incardinats a la diòcesi de Roma i 
proveïts de càrrecs. Ells foren els qui, a la mort de Lleó, prosseguiren enèrgicament el treball de 
la Reforma. Només anomenarem els més importants: Humbert, del monestir de Moyenmoutier, 
pertanyent a Toul, des del 1050 bisbe cardenal de Silva Càndida; Frederic, fill del duc de Lorena i 
ardiaca de Lieja, des del 1051-1055 canceller de l’Església romana, futur papa Esteve IX; Hug el Blanc, 
del monestir de Rémirmont, situat a la diòcesi de Toul, futur cardenal prevere; Hildebrand, a qui Bru 
s’emportà cap a Roma (potser l’home clau i enllaç amb els cercles romans). Hildebrand fou ordenat 
després de subdiaca i li confià l’administració temporal del monestir de Sant Pau. Sense saber-ho, 
Lleó IX iniciava així una evolució plena de conseqüències. En fer el papa i els seus successors que els 
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dignataris eminents del clergat romà, més enllà de les seves funcions litúrgiques prenguessin una part 
cada cop més destacada en la reforma general de l’Església es va anar formant lentament (a mesura 
que retrocedien les funcions litúrgiques, lligades a les esglésies titulars i misses papals) la institució 
fixa del col·legi cardenalici.

Una altra novetat va aparèixer més clarament: Lleó IX residia poc a Roma. Incansablement —
comparable en això als sobirans seculars del seu temps i al fa poc papa sant Joan Pau II, el seu 
successor Benet XVI i l’actual Francesc— recorria els països d’Europa. Des del 1050 va visitar cada 
any al sud d’Itàlia, i els seus tres llargs viatges enllà els Alps el van portar a través del territori imperial. 
També Lleó IX visità Reims, i el 1052. com a mitjancer de pau, fins al campament de l’emperador a 
Pressburg.

Lleó IX fou també el promotor de molts concilis reformadors. A part de Roma, on celebrà 
sínodes els anys 1049, 1050, 1051 i 1053, va reunir el 1049 a Pavia, Reims i Magúncia els bisbes de les 
esmentades zones; el 1050 a Siponto, Salerno i Vercelli; el 1053 a Màntua i Bari (1050?). 

Com que al papa se li demanaven per tot arreu privilegis i la cancelleria estava lligada a la ciutat 
de Roma, calgué arbitrar noves formes d’expedició de documents. La cancelleria eclesiàstica papal, 
doncs, a poc a poc s’independitzà de la cancelleria laica de la ciutat de Roma i es convertí en instrument 
independent, anant, però, sempre d’acord amb l’administració papal. Recordem que ja des del 781 
existien els Estat Pontificis. 

A més a més, els viatges de Lleó IX van suposar uns grans avantatges per a l’autoritat pontifícia. 
Si sempre s’havia mirat el bisbe de Roma com a cap de l’Església universal, aquesta idea es feia ara 
realitat palpable: una gran part de la cristiandat veia el papa amb els seus propis ulls i es deixava 
encisar pel seu caràcter viu i bondadós.

Tres greus tasques se li van imposar a Lleó: la Reforma de l’Església, la lluita contra els normands 
del sud d’Itàlia i la polèmica amb l’Església grega, que conduiria malauradament al cisma. D’aquest 
darrer punt es tractarà després ex professo; per això, només ens ocuparem ara de les dues primeres.

Lleó IX clarament dirigí la Reforma per a atacar la simonia i el nicolaisme (no celibat dels clergues) 
La violació del celibat estava difosa de manera general, sobretot en el baix clergat, al qual el papa 
difícilment podia arribar; d’aquí que aquest només actués amb duresa a Roma i els seus contorns, 
prohibint per sínodes romans als fidels el tractament amb sacerdots incontinents i fent esclaves del 
Palau lateranense les concubines dels capellans romans (sic.). Mesura aquesta que cal considerar 
abusiva no sols des de les perspectives actuals, sinó en qualsevol temps. Quant a la resta, s’acontentà, 
com per exemple en els sínodes de Roma i Magúncia del 1049, en prohibicions generals del matrimoni 
dels sacerdots. Però la seva veritable lluita va ser contra la simonia. Els bisbes simoníacs de Franca i en 
part també els d’Itàlia —a Alemanya confiava evidentment Lleó en el rebuig de l’emperador contra 
la simonia— van haver de sentir tota la severitat dels decrets sinodals de Roma, Reims i Magúncia 
(1049). Les investigacions sobre aquest delicte i l’aplicació de penes i disposicions que ara s’inicien 
en temps de Lleó IX, no s’acabaran ja durant decennis. La Reforma era imparable. El que la lluita, 
no sempre efectiva, no minvés, sinó que prosseguís amb un creixent rigor, tenia la seva raó particular. 
Per a Lleó IX i per als seus amics, es tractava de quelcom de més de fons que l’extirpació d’un vici, 
ja que la substància de la fe i la vida sagramental apareixen pels que volien la Reforma en perill. La 
seva consciència afinada prenia altre cop seriosament la qualificació de la simonia com a una heretgia. 
Apreciació, aquesta, corrent des del segle IV. Malgrat que la simonia era un greu delicte però no una 
heretgia, per una banda, creien amb Humbert de Silva Càndida que per la venda d’ordenacions i oficis 
equivalia a negar directament la divinitat de l’Esperit Sant, i per altra, amb sant Pere Damià suposaria 
aquesta peculiar simonia una violació de la fe. Veien a més traïcionat el misteri de l’Església. Els 
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simoníacs —aquest era el lament dels reformadors— impedien la lliure acció de l’Esperit, falsejaven 
la vertadera relació de Crist amb l’Església, rebaixaven l’sponsa Christi a prostituta venal; mentre que 
els nicolaites deshonraven el desposori espiritual dels sacerdots i bisbes amb la seva Església. A Lleó 
IX li impel·lia sobretot la sol·licitud per la salut espiritual dels fidels. Convençut el papa, com Humbert 
de Silva Càndida, que un bisbe simoníac no podia conferir ordenacions vàlides, es preguntava si en 
l’Església apestada de simonia hi haurien suficients sacerdots que poguessin administrar als fidels 
els sagraments necessaris per a la salut eterna. L’intent del papa l’any 1049, de declarar invàlides 
totes les ordenacions simoníaques va fracassar efectivament davant la resistència del sínode romà; 
no obstant això, per raons de seguretat va fer reordenar, amb molta freqüència, els bisbes consagrats 
simoníacament. Per exagerats, o en part falsos, que fossin els motius dels reformadors, no nasqueren 
del cec fanatisme, sinó d’una por sincerament sentida i justificada quant que sobre esglésies altes i 
baixes, s’havia teixit tota una xarxa d’interessos econòmics i polítics, totalment indignes de la doctrina 
de Jesús.

Les reordenacions del papa Lleó van portar a la palestra els teòlegs. Sant Pere Damià escriví 
el seu Liber gratissimus, on exposava l’opinió teològicament recta de la validesa de les ordenacions 
simoníaques; Humbert de Silva Càndida —sempre exagerat com veurem en l’afer del cisma 
d’Orient— defenia la invalidesa d’aquelles ordenacions en els dos primers llibres de la seva obra 
Adversus simoniacos.

La reforma, en un altre punt, es portava més enllà de l’ordre purament moral. Forçat per la lluita 
contra la simonia a fer poderosament ús dels drets papals, Lleó IX obrí una nova fase en la història 
del primat romà. Altres circumstàncies l’afavoriren també. El decret del concili de Reims que reservà 
al bisbe de Roma el nom de universalis ecclesiae primas et apostolicus, feia esment a la veritat només a 
una qüestió de títol, però el conflicte amb l’Església grega donà ocasió a Humbert de Silva Càndida, 
conseller de Lleó, per a posar vigorosament de relleu la grandesa de l’Església de Roma en dos 
grans escrits conservats fragmentàriament i en una llarga carta al patriarca de Constantinoble Miquel 
Cerulari. Al mateix Humbert es remunta potser la col·lecció canònica dels setanta-quatre títols 
Diversorum sententiae patrum, (composada en vida de Lleó, o una mica després de la seva mort) obra 
que recollia en tot el seu volum les idees de reforma, les ordenava de nou i feia destacar la posició 
principal del papat.

La Reforma, tan feliçment començada, quedà ben aviat a l’ombra degut als maldecaps que els 
normands del sud d’Itàlia provocaren al papa. Des de Benet VIII els guerrers normands estaven a 
disposició del sud-italià i Lleó IX no els hi fou en un principi hostil. L’any 1050 Lleó IX acceptà fins 
i tot el seu vassallatge. Eren uns soldats mercenaris pagans que estaven a disposició de qui més els 
hi donava ja fossin els papes o els mateixos emperadors. Amb la legitima esperança de recuperar 
mitjançant ells, per a l’Església romana, la jurisdicció sobre el sud d’Itàlia i Sicília, perduda des de 
l’emperador bizantí Lleó III, el papa Lleó IX nomenà aleshores Humbert arquebisbe de Sicília. A la 
llarga, no obstant això, no es van escoltar les queixes de la població contra els abusos dels normands. 
Malgrat que s’aconseguí, per als de Benevento, la protecció de Waimar de Salerno i del comte Drogo 
de l’Apúlia, germà i successor de Guillem braç de ferro. Però com ambdós moriren de mort violenta 
(1052, 1051) no es veié altra possibilitat que intentar fer fora per a sempre els normands.

Per aquest motiu, el 1052 Lleó IX anà a veure l’emperador a Alemanya. Aquest Enric acceptà 
els seus plans —a canvi que aquest renunciés als seus drets de propietat sobre el bisbat de Bàmberg, 
a Fulda i a varis monestirs—. També el papa li cedí el principat de Benevento i altres possessions 
imperials d’Itàlia, o en propietat o almenys per a exercir l’autoritat imperial. És més, Enric va voler 
enviar un exèrcit imperial contra els normands, però es va deixar dissuadir d’aquest propòsit pel seu 

GRANS PAPES REFORMADORS
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canceller, el bisbe Gebehard d’Eichstatt. Com Lleó IX creia no poder esperar més, reclutà pels seus 
propis medis un petit grup de cavallers alemanys, els uní a tropes italianes i conduí les seves gents 
cap al sud. Abans que el seu exèrcit pogués unir-se amb els grecs, el 16 de juny del 1053, Lleó IX 
sofrí junt a Civitate, al sud de Fortore, una derrota molt important. I el papa caigué presoner dels 
normands. Aquest llastimós desastre de la campanya, la preocupació per la Reforma i el conflicte amb 
el patriarca de Constantinoble que, amb la tornada dels legats pontificis caminava a un desenllaç fatal 
—com veurem— quebrantaren les forces del papa. Traslladat a Roma, sant Lleó IX morí el 19 d’abril 
del 1054. Fou un gran papa, però poc li va somriure la sort en les campanyes bèl·liques. Clarament un 
papa mai hauria de fer la guerra. És un autèntic despropòsit, malgrat que té l’atenuant que el papa era 
també sobirà dels Estats Pontificis i aquests fets cal jutjar-lo en el context del seu temps. Però sempre 
en serà una barbaritat.

Successors de Lleó IX

A Lleó IX el va succeir Gebard, bisbe d’Eichstätt amb el nom de Víctor II (1055—1057). Aquest 
celebrà amb l’emperador un concili a Florència contra la simonia i les infraccions del celibat. A la 
mort del jove emperador Enric III (als quaranta anys) el papa fou nomenat Vicari de l’imperi. Així, 
decidí que el fill de l’emperador difunt de vuit anys, Enric IV fos constituït rei d’Alemanya. El mateix 
papa personalment el coronà rei d’Alemanya; però encara no era emperador. Fou, possiblement, el 
monarca que més s’oposà al papat.

Víctor II moria el 28 de juliol del 1057. L’emperador era un nen. ¿Com podia disposar del papat un 
nen? El poble romà i el clergat proclamaren papa a Frederic de Lorena que havia acompanyat Lleó IX 
a Roma. El mateix Hildebrand notificà a l’emperadriu aquesta designació. Agnès —la mare d’Enric 
IV— acceptà el nomenament. El nou papa prendrà el nom d’Esteve IX. Aquest papa durà molt 
poc: un any i mig (1057-1058), però el suficient perquè les idees de la Reforma es desenvolupessin. 
Especialment en aquest període cal remarcar sant Pere Damià i el cardenal Humbert de Silva Càndida, 
que publicà el famós tractat Adversus simoniacos. Humbert afirmà exageradament en aquest llibre 
que la consagració del bisbe simoníac és canònicament invàlida, i el mateix calia dir, sempre segons 
Humbert de Silva Càndida, de les ordenacions sacerdotals i de les consagracions en la missa. Crist 
—deia— no està present en aquests encanteris celebrats pels sacerdots o bisbes indignes i simoníacs. 

A la mort d’Esteve IX, els Tusculans elegiren Benet X. Però els cardenals ja no estaven conformes 
a acceptar les imposicions dels comtes de Túsculo, i marxaren a Siena i elegiren Gerard, bisbe de 
Florència, que prengué el nom de Nicolau II (1059—1061). L’ardiaca Hildebrand amb un exèrcit, va 
expulsar Benet X de Roma i així es pogué entronitzar Nicolau II. Aquest papa escriví —per primera 
vegada— una encíclica dirigida a tot l’univers. Es diu Vigilantiae universalis. Està contra la investidura 
laical. Afirma que els fidels han d’abstenir-se d’oir una missa d’un sacerdot que consti que no guarda 
el celibat. Del mateix papa Nicolau II és el decret del sínode Laterà del 1059, segons el qual sols els 
cardenals tindrien el vot actiu en l’elecció del papa. Al clergat i el poble se’ls hi dóna el paper de 
manifestar llur aprovació un cop feta l’elecció. A l’emperador se li dóna l’honor de què l’elecció papal 
se li notifiqui.

Alexandre II (1061-1073) fou elegit segons les normes del sínode de Laterà del 1059, o sigui pels 
cardenals. Els alemanys no acceptaren el nou papa i elegiren un tal Cadalo (Honori II) el qual amb 
l’ajut dels exèrcits imperials s’apoderà de Roma. Però tot el poble italià es mantingué fidel a Alexandre 
II. Aquest papa, però, ha estat jutjat molt malament per alguns sectors dels historiadors. Aquests 
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diuen que Alexandre II fou un dels instigadors —quan era prevere a Milà— de la pataria, que era 
un moviment que imposava (àdhuc contra els mateixos bisbes) la Reforma amb violència. El que és 
cert és que un cop papa, ell també participà en campanyes contra els antireformadors i alentava els 
preveres i el poble a anar contra els mateixos bisbes, si eren simoníacs.

Alexandre II morí el 21 d’abril del 1073. En els mateixos funerals que presidia l’ardiaca Hildebrand, 
el poble romà proclamà papa a aquest ardiaca: serà l’intrèpid i indomable sant Gregori VII, el gran 
papa de la Reforma que porta el seu nom.



Il·lustració d’un manuscrit on apareix Gregori VII amb l’abat de Santa Sofia.
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Sant Gregori VII

• Personalitat de Gregori VII. Dictatus Papae
• Lluita contra les investidures laiques
• Canossa, la gran victòria efímera
• Gregori VII contra Enric IV

Personalitat de Gregori VII. Dictatus Papae

Hildebrand havia nascut en un poblet de la Toscana. Era un «homunculus exilis staturae», així els 
descriuen les cròniques. El seu pare Bonizò era d’una família noble romana. Fou educat en el monestir 
de Santa Maria de l’Aventí de Roma. Fou col·laborador —com hem vist— dels papes reformadors 
alemanys. Sabem que acompanyà Gregori VI a l’exili. I després de la mort d’aquell papa «monachus 
effectus est» a Cluny. Tornà a Roma i a la mort d’Alexandre II el 21 d’abril de 1073, en els funerals 
de l’esmentat papa, el poble l’aclamà en el Laterà: «Hildebrand, Hildebrand bisbe (...) Hildebrand 
és el que sant Pere elegeix com a successor seu». Però també els cardenals el van elegir a l’església 
de Sant Pere ad Vincula. L’aclamació fou unànime. Els cardenals preguntaren a la multitud: «Placet 
vobis?». Contestaren: «Placet». «Vultis eum?» digueren els cardenals; i el poble contestà: «Volumus». 
—«Laudatis eum?»— «Laudamus». Era sols diaca. Fou ordenat prevere el 22 de maig i fou consagrat 
i entronitzat papa els dies 29 i 30 de juny. Es va posar el nom de Gregori VII en record de Gregori VI. 
A tots els seus amics (abat de Montecassino, arquebisbe de Ravenna, duquessa Beatriu de Toscana, 
abat de Cluny, l’arquebisbe de Reims, abat de Marsella...) demanà i suplicà pregàries, ja que «valde 
invitus cum multo dolore et genitu ac planctu in throno vestro valde indignus sum collocatus».

Era un home místic. Volia ésser «servent de Déu». «L’Esperit diví —afirmava— està present en 
tots els esdeveniments». El nou papa es lliura dòcilment a la divina voluntat. És, però, violentissim 
contra les injustícies i vol imposar la veritat, encara que li costi la vida. Especial amor té a la humanitat 
de Jesucrist i a l’Eucaristia. Tenia gran devoció a la Mare de Déu. Juntament a aquests grans amors 
està l’Església, a la que anomena «Mater nostra et totius christianitatis, ut scitis magistra». Volia tornar 
—segons ell mateix afirma— a l’Església «nostra mare i esposa de Crist, la seva llibertat i formosor».

Hi ha un document singularíssim en el que Gregori VII pretén exposar tot el seu pensament 
referent als drets del papat: el Dictatus papae, o sigui vint-i-set grans principis, els quals el papa volia 
desenvolupar —encara que no tingué temps—en un gran tractat. Després dels estudis del professor W. 
Peitz que demostren l’autenticitat del text, —inclòs en el famós registre de cartes del mateix Gregori 
VII— no es pot dubtar que aquests capítols no siguin originaris del mateix papa. Heus ací el text:

1. Que l’Església romana ha estat fundada solament per Nostre Senyor.
2. Que només el Romà Pontífex ha de ser anomenat universal.
3. Que només ell pot deposar o absoldre els bisbes.
4. Que el seu legat presideix tots els bisbes en concili i pot donar sentència contra ells, encara 

que siguin de grau inferior.
5. Que el papa pot deposar els absents (del concili)
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6. Que no s’ha de romandre en la mateixa casa amb els qui han estat excomunicats per ell 
(el “papa”).

7. Que només ell pot, segons les circumstàncies, establir noves lleis, reunir nous pobles o parròquies 
(“noves plebes”), fer d’una col·legiata, una abadia, o a l’inrevés, dividir un bisbat ric i unir bisbats 
pobres.

8. Que només ell (el papa) pot usar les insígnies imperials. (Clara referència al «Constitutum 
Constantini»).

9. Que el papa és l’únic a qui tots els prínceps besen els peus.
10. Que el seu nom és l’únic que es recita a les esglésies.
11 Que el seu nom (de papa) és únic al món.
12. Que té facultat de deposar emperadors (sic)
13. Que té facultat de traslladar els bisbes quan la necessitat ho reclama.
14. Que pot ordenar un clergue de qualsevol església.
15. Que l’ordenat per ell pot governar una altra església i que no pot rebre d’un altre bisbe un grau 

superior.
16. Que cap sínode, sense el seu comandament, pot dir-se general
17. Que cap capítol ni llibre canònic sigui rebut sense la seva autoritat.
18. Que ningú no pot reprovar la sentència del papa, i que només ell pot reprovar la de tots.
19. Que el papa no pot ser jutjat per ningú.
20. Que ningú no gosi condemnar aquell qui va apel·lar la Seu Apostòlica.
22. Que l’Església Romana no es va equivocar mai, ni ho farà mai, segons consta en l’Escriptura.
23. Que el Romà Pontífex, si ha estat ordenat canònicament, es fa indubtablement sant, com ho 

testifica sant Ennodi, bisbe de Pavia, d’acord amb molts sants pares segons consta en els decrets 
del papa sant Símac.

24. Que per ordre seva i amb la seva llicència és lícit als clergues inferiors acusar els seus superiors.
25. Que té poder per a deposar i absoldre bisbes, sense reunir l’assemblea sinodal.
26. Que no és tingut per catòlic qui no accepta l’Església romana.
27. Que no es pot deslligar els súbdits del jurament de fidelitat prestat al papa.
Aquest text no es pot considerar definicions dogmàtiques ni cànons, sinó simplement uns enunciats 

per a desenvolupar posteriorment a nivell personal pel mateix papa Hildebrand o Gregori VII. Caldrà, 
però, que cronològicament exposem els fets més importants de la lluita de les investidures laiques 
dutes a terme per ell. En aquesta lluita òbviament observarem també el pensament d’aquest papa.

Lluita contra les investidures laiques

Gregori VII, el gran reformador, inicia el seu programa mitjançant els sínodes, com el de Quaresma 
1074 en el que es diu: «Cap clergue podrà exercir el seu ministeri si ha obtingut una prebenda 
simoníacament. No podran tampoc exercir el ministeri si són incontinents (no al celibat). Els fidels no 
aniran als oficis (com misses i celebracions de sagraments) dels preveres simoníacs». Aquests decrets 
havien de ser promulgats per tots els països cristians d’Occident. El problema fou a Alemanya. Liemar 
de Bremen, per exemple, es va negar a publicar els decrets romans. Otó de Constança va permetre 
inclòs que els sacerdots es casessin públicament, en el clar desacat al papa.

Els sacerdots en moltes diòcesis d’Alemanya estaven en contra del celibat; deien que eren més 
vertaderes les paraules de Jesús que no pas les del papa. «Jesús deia que no tots són capaços» (Mt. 19, 11).
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Enric IV —que encara no era emperador— reaccionà molt malament. Creient que es lesionaven 
els seus drets de patronat, no feu cas dels cànons del sínode romà. Designà simoníacament els bisbes 
d’Espira, de Lieja, de Bamberg, de Fermo, de Colònia i de Milà. El papa, preocupat, li demana que 
reflexionés i que participés a Roma a un sínode en el qual el rei alemany podria demanar perdó de 
les esmentades investidures anticanòniques. Tanmateix, Enric IV reuneix una dieta a Worms (gener 
del 1076) en la que es declarà que Gregori VII no era més que un intrús, un pertorbador de la pau de 
l’Església i un fals monjo.

Un emissari del rei alemany Roland de Parma va tenir el despit en nom d’Enric IV en el concili 
romà de la primavera dels 1076 d’invitar a tots els cardenals i bisbes que elegissin un nou papa, ja 
que aquell (Gregori VII) que presidia el sínode era un «intrús», un «fals papa» i un «depravat fals 
monjo». Es provocà un gran aldarull entre tots els assistents en l’esmentat sínode romà. Roland de 
Parma corria un greu perill. Tots acusaven al rei Enric IV de simonia i d’heretgia i el seu emissari rebia 
els insults i alguna que altra lesió dels irritats pares del concili, però el papa el protegí. No obstant 
aquell acte de benevolència, Gregori VII va pronunciar l’anatema contra el rei amb aquestes cèlebres 
paraules: «Oh benaurat Pere, Príncep dels apòstols, inclina, t’ho prego, els teus pietosos sentits cap a mi i 
escolta el teu serf a qui vas cridar des de la infantesa i has lliurat fins avui de la mà dels impius, que m’han 
odiat i odien per la meva fidelitat per tu! Testimoni ets tu i la meva senyora, la Mare de Déu i Sant Pau, el 
teu germà, entre tots els sants, que la teva Santa Església romana em va obligar, refusant-ho jo a governar-
la; ni vaig pujar per cobdícia a aquesta la teva seu, sinó que més bé jo vaig voler acabar la meva vida en 
un monestir «in peregrinatione»... Déu pel teu favor m’ha concedit la potestat de lligar i deslligar en el cel 
i la terra. Animat amb aquesta confiança, per l’honor i la defensa de la teva Església, en el nom de Déu 
omnipotent, Pare, Fill i Esperit Sant, amb el teu poder i la teva autoritat, al rei Enric, fill de l’emperador 
Enric, que amb molta supèrbia es va sublevar contra la teva Església, li prohibeixo el govern de tot el regne 
alemany i d’Itàlia, desobligo a tots els cristians del jurament de fidelitat que li han donat o li donaran, i 
mano que ningú no el serveixi com a rei i el carrego d’anatemes, a fi que tothom sàpiga i reconegui que 
tu ets Pere, i sobre aquesta pedra el Fill de Déu vivent edificà la seva Església, i les portes de l’Infern no 
predominaran contra ella».

Aquesta decisió de Gregori VII, per la que el monarca alemany quedava desposseït del seu regne, 
fou un fet molt transcendental en la història. És la primera vegada que un successor de sant Pere 
s’atreveix a enfrontar-se amb un monarca tan poderós com Enric IV, per a dir-li: «Les teves lleis 
són tiràniques, injustes, anticristianes; per tant, cap cristià pot en conseqüència obeir-les». Això és el 
mateix que declarar destituït al rei. Però cal matisar dues coses: primer, que aquesta destitució no és 
irrevocable. Enric encara es pot penedir, «tornar al camí que el justifiqui» i recobrar els seus drets «si 
no s’oposa al bé del poble». El mateix Gregori no aconsella als alemanys l’elecció d’un nou rei. Els 
escrits papals diuen que el papa estava disposat a usar de la misericòrdia i benevolència si el monarca 
es penedia. 

Cal fer una segona consideració: aquest poder exercit pel papa en les coses temporals no és un 
poder directe, ni és un poder polític. Es tracta “d’un poder espiritual, concedit per Crist a sant Pere 
com a vicari seu i transmès a tots els seus successors (Mt 16, 19; Jo 21, 17)” i a ell apel·la Gregori VII 
com a font i origen «del seu dret». Però aquest poder, que en si és espiritual i que actua directament 
sobre les consciències, indirectament pot tenir repercussions en les coses temporals, civils i polítiques. 
El papa no pot deposar un rei directament, com deposa un bisbe; “però quan ho exigeix, la finalitat 
pròpia de l’Església, que és la salvació de les ànimes, en virtut del seu poder diví de «lligar i deslligar» 
i com a pastor suprem dels cristians, pot també suspendre el govern d’un monarca i lliurar els súbdits 
de l’obligació d’obeir-lo”. Aquesta és l’argumentació de Gregori VII.
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Enric IV no tan sols és deposat pel Papa, sinó excomunicat de la societat eclesial, és a dir, eliminat 
del cos de l’Església. I també per aquest capítol el rei perdia la seva corona, ja que l’excomunió 
acostumava a incloure la prohibició segons la qual els cristians es comuniquessin amb l’excomunicat; 
així s’impossibilitava a l’excomunicat l’exercici de la seva anterior autoritat reial. Les mateixes lleis 
civils ordenaven que, si després d’un any l’excomunicat no obtenia l’absolució, perdia definitivament 
tot «ofici i benefici».

«Quan l’anatema pontifici arribà a oïdes del poble —anota el literat Boson— tot el món romà es 
va estremir, esglaiat de por», i als qui preguntaven si el papa tenia poder per a deposar un rei, Gregori 
responia: «és que els reis no estan inclosos, com qualsevol cristià en aquella paraula universal de Crist: 
pasce oves meas?».

Mentrestant, Enric IV havia sortit de Worms a Goslar, on dictà nous edictes més cruels contra els 
saxons, i apropant-se la Pasqua va voler celebrar-la a Utrecht. En entrar a la ciutat va tenir notícia dels 
anatemes que el papa havia fulminat contra ell, però els va depreciar. El bisbe Guillem de l’esmentada 
ciutat d’Utrecht pronuncià en la catedral una invectiva plena d’injúries contra Gregori VII, i a 
continuació el rei anuncià un concili, que s’havia de celebrar a Worms per Pentecosta, amb la fi d’elegir 
un nou romà pontífex. Mai però es celebrà aquest concili a Worms. Els fets donaven la raó al papa i 
no al rei. Tant és així que aquella crida de convocar un concili ningú va respondre. Guillem d’Utrecht 
havia mort de sobte, «com si fos ferit per la mà de Déu», i al mateix temps, altres bisbes i senyors 
partidaris d’Enric IV «van ser arrabassats per la mà de la mort». Els saxons tornaren a agafar les armes. 
Els prínceps Rodolf de Suàbia, Güelf de Baviera i Bertond de Carintia convocaren una dieta a Tribur 
(octubre de 1076), a la qual hi assistiren els legats pontificis Altmann de Passau i Sicard d’Aquileia. 
Alguns dels bisbes allà convocats demanaren perdó al papa per la seva rebel·lia. La dieta hagués decidit 
agafar presoner Enric (les precipitades paraules de penediment del qual no convencien ni agradaven) 
i nomenar un nou rei, si els legats no haguessin actuat amb benignitat, fins a aconseguir que la darrera 
decisió es deixés per a una nova dieta, que se celebraria a Augsburg el 2 de febrer de 1077, sota la 
presidència de Gregori VII. En ella calia que comparegués Enric IV. I també en ella s’haurien d’haver 
sentit les dues parts i finalment el papa hauria d’haver donat la sentència d’absolució o condemnació. 
Mentrestant, el rei havia de cessar en l’exercici del seu poder. Calia també evitar el tractament amb ell 
com excomunicat que era i no se li permetria entrar en cap església (sic.).

Canossa, la gran victòria efímera

Així el rei Enric IV es veié perdut. Els seus súbdits el van deixar sol. Ningú no l’obeia. Tots aplaudiren 
la decisió del Papa. Era una nova experiència. Donar compte de totes les acusacions davant d’una 
assemblea hostil equivalia a perdre definitivament la corona i l’esperança d’esdevenir emperador.

Per altra part, la llei civil, com observa el cronista Lambert, si no tenia l’absolució abans d’un any 
el privava del regne. Què fer? L’astut Enric pensà que el millor seria humiliar-se davant del bondadós 
papa i arrencar-li d’aquesta manera l’absolució abans que el papa vingués la dieta d’Augsburg.

No hi havia temps a perdre. «Amb el major sigil —segons diu la crònica— Enric IV sortí d’Alemanya 
una mica abans de Nadal, acompanyat de la seva esposa Berta i el seu fillet Conrad. Anà cap a Ginebra 
i escalà els Alps pel pas de Mont-Cenis. L’hivern era dur i la neu cobria tots els camins. En una espècie 
de trineu, fet amb la pell d’un bou, van ser arrossegats el nen i la reina. El rei, amb uns pocs del seu 
seguici, caminaven de vegades reptant amb mans i peus o lliscant pels llocs més dificultosos, amb perill 
de les seves vides, fins veure Torí i baixar cap a la plana llombarda».
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Gregori VII que estava ja de viatge cap a Augsburg, en saber l’arribada d’Enric, es retirà al castell 
de Canossa, a la vora de Reggio, propietat de la comtessa Matilde. Allà Enric es presentà el 25 
de gener vestit amb hàbit de penitència, «deposito omni regio cultu, miserabiliter utpote discalciatus 
et laneis indutus». Són paraules del mateix Gregori VII, qui afegeix que «el rei, amb llarg plor, 
implorava consolació i favor del pontífex. Tres dies va estar així davant les portes del castell, des de 
l’albada fins a la caiguda del sol ». Entretant, no li faltaven poderosos intercessors que negociaven 
amb el papa. Aquest dubtava de donar crèdit als propòsits d’esmena d’un monarca que tants cops 
havia estat infidel a la seva paraula. Però a la fi, vençut per les mostres de compunció i per les instants 
súpliques de la comtessa Matilde i d’Adelaida de Saboia, cosina i sogra respectivament d’Enric, 
nogensmenys que pels precs de l’abat Hug de Cluny, padrí de bateig del rei, li obrí la porta i el 
perdonà, rebent-lo en «la comunió» de l’Església. Immediatament, Gregori començà la santa missa, 
durant la qual administrà l’Eucaristia al monarca agenollat.

Qui triomfà en aquella memorable ocasió: Gregori VII o Enric IV? No cal dubtar: el triomf moral 
fou del papa. Tan imponent es rebel·là la grandiositat sacerdotal i pontifícia, que el rei més poderós 
d’Europa es va veure obligat a romandre als seus peus, implorant perdó i misericòrdia.

I Gregori VII, que podia amb tota justícia procedir com a jutge i condemnar el seu enemic, 
no actuà sinó com a pare i com a pastor. Aquí culmina la magnanimitat, gairebé diríem, però, la 
debilitat del seu cor. Perquè Gregori VII no va guanyar res. Diplomàticament, el triomf fou de l’astut 
Enric IV. Mercès a aquell gest teatral, Enric recuperà el ceptre i la corona.

Algú ha dit que fou un gest teatral, però potser aquesta expressió sigui inexacta, perquè bé va 
poder ser que els sentiments de penitència d’Enric fossin sincers, encara que superficials. Només 
que aquell rei era tan voluble, que en el moment que es va veure envoltat pels seus partidaris que li 
tiraven en cara el seu apocament davant Gregori VII, va tornar a les seves.

Quin va ser el caràcter de la reconciliació de Canossa? Va ser purament religiós o també polític? 
Tres anys després Gregori VII diria que la seva intenció fou tan sols readmetre Enric en la comunió 
de l’Església, però en cap cas tornar-li el seu poder i funcions reials. El Papa, segons l’historiador 
Arquillière, distingí aleshores i separà perfectament l’aspecte religiós i el polític del problema. Pel 
que fa als autors Fliche-Martin en el seu manual d’història, en canvi, no els sembla la cosa tan 
clara, perquè Gregori VII segui tractant-lo com a rei, i en el document que féu firmar a aquest en 
Canossa («Ego Heinricus Rex») no consta amb tota precisió quina fou l’obligació d’abstenir-se del 
govern mentre no anés a donar compte dels seus possibles delictes a la dieta que s’havia de celebrar 
a Augsburg.

Gregori VII contra Enric IV d’Augsburg

Aquella dieta no es pogué celebrar per culpa del rei i dels seus partidaris: els bisbes simoníacs de 
Llombardia, interceptaren les rutes del pontífex. Aleshores, els prínceps alemanys, disgustats del gest 
absolutori de Canossa, i en la persuasió de què seguien lliures del jurament de fidelitat a Enric IV 
per la decisió del concili romà (1076) es reuneixen a Forscheim, prop de Bamberg (març del 1077) i 
proclamen deposat Enric, elegint rei d’Alemanya Rodolf de Suàbia.

Esclatà la guerra civil! Al papa li disgustà la nova elecció, no perquè Rodolf no estigués animat dels 
millors sentiments en favor de l’Església, sinó perquè, el papa havia de ser l’àrbitre conforme al que 
s’havia determinat a la dieta de Tribur, i perquè encara tenia esperances que Enric es penedís de veritat 
i conservés la corona. Ara el papa procurà mantenir-se neutral, i això ho encomanà als seus legats.
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Malgrat tot, vist el procediment antieclesiàstic d’Enric IV, el legat papal Bernat de Marsella 
d’acord amb l’arquebisbe de Magúncia i altres prelats, llançà de nou contra Enric IV una sentència 
d’excomunió i va reconèixer la legitimitat de Rodolf (novembre del 1077). Els dos monarques rivals 
envien els seus representants al concili romà de la Quaresma del 1078, en el que es donarien lleis 
contra la simonia i la investidura laica. En el de 1079 els enviats de Rodolf acusen el partit contrari 
de greus ofenses a la religió. Però el papa no vol decidir-se ni en pro ni en contra de cap, fins que 
el cardenal bisbe d’Albano i el bisbe de Pàdua vagin a Alemanya, i en un col·loqui amb els prínceps 
s’informin «cui amplius justitia faceret». Però Enric amb destorbs al viatge dels legats i amb altres 
maniobres, aconsegueix impedir aquest col·loqui.

Aleshores, Gregori VII convoca a Roma l’ordinari concili de Quaresma, i el 7 de marc de 1080 
fulminà de nou l’anatema solemne «contra Enric, a qui diuen rei, i contra tots els seus fautors». El 
priva de tota potestat i dignitat reials i mana de nou que cap cristià l’obeeixi. A l’ensems concedeix la 
potestat i dignitat del regne a Rodolf.

Desgraciadament, no per això es va donar per acabada la guerra que hi havia a Alemanya. Enric 
havia recobrat molts partidaris, i recolzat en les disciplinades tropes de Bohèmia, s’havia fet amo de 
gairebé tota la Baviera, Francònia i el Rin, nomenant en aquelles regions els bisbes que volia, al seu 
gust i simoníacament. Rodolf es va haver de refugiar a Saxònia i Turíngia.

A l’anatema del papa respongué Enric IV amb un conciliàbul a Brixen (25 de juny, 1080) al qual 
assistiren trenta bisbes alemanys i llombards. Els que allí es congregaren van signar un decret de 
deposició contra el pobre Gregori VII, acusant-lo de “màgia, heretgia, simonia i pacte amb el dimoni”. 
Després, en presència d’un únic cardenal, ja deposat i excomunicat, Hug, elegiren un antipapa: 
l’excomunicat Guibert, arquebisbe de Ravenna, que prengué el nom de Climent III.

Semblava que la sort definitiva s’hauria de decidir en el camp de batalla i de la manera més 
imprevista. El 15 d’octubre els exèrcits d’Enric traven dura batalla a les ribes de l’Elster i són derrotats 
pels saxons, però entre les baixes del camp enemic es trobà Rodolf, ferit de mort.

Ja Enric se sent força poderós per baixar a Itàlia. Ho fa la primavera del 1081, emportant-se amb 
ell l’antipapa. Celebra la Pasqua a Verona i es fa coronar rei de Llombardia a Milà. El 21 de maig es 
trobava a les portes de Roma. No pogué entrar-hi perquè les seves tropes eren escasses i els romans es 
mantingueren fidels a Gregori VII. Però ell es féu coronar emperador per l’antipapa sota un pavelló 
militar fora les muralles. Ceremònia ridícula però molt penosa pel papa Gregori VII.

Enric IV retornà a la Llombardia, i declarà la guerra a la comtessa Matilde sempre favorable a 
Gregori VIII, mentre a Alemanya s’alçaven els seus adversaris i amb el suport dels saxons, elegien rei 
Herman de Luxemburg; elecció poc encertada, contra les normes que va donar el mateix papa als seus 
legats. Enric baixà un altre cop a Roma a la primavera següent i tractà d’incendiar la basílica de Sant 
Pere, encara que inútilment. El tercer intent fou l’estiu del 1083: hi anà amb un exèrcit més poderós, 
i aconseguí fer-se amo de la basílica Vaticana i de la ciutat leonina, mentre Gregori VII resistia en el 
castell de Sant-Angelo (3 de juny de 1083). El rei volgué entrar en negociacions amb el pontífex, però 
aquest es negà a cedir el més mínim, fins que aquell donés pública satisfacció «a Déu i a l’Església» 
dels seus delictes.

Enric IV es retirà a la Toscana per presentar-se de nou, per quarta vegada a Roma, el març de 
1084. Ara, a força d’armes i de diners, s’apoderà pràcticament de tota la ciutat. Al papa només li 
quedava la fortalesa de Sant-Angelo. Guibert de Ravenna, l’antipapa Climent III, entronitzat ja al 
Laterà i a l’ensems, posà la corona imperial sobre el cap d’Enric IV i de la seva esposa (31 de març, 
festa de Pasqua). Roma era seva!

Però Enric IV no havia aconseguit tenir de la seva part els normands. El duc d’aquests, Robert 



465

Guiscard, es va reconciliar amb Gregori VII. El normand deixà les seves lluites contra els bizantins a 
les costes il·líriques per anar amb un fort exèrcit a la defensa del papa. Enric i l’antipapa fugiren  i van 
anar a combatre de nou contra la comtessa Matilde. Els normands entraren, al crit de «Guiscard!» 
a Roma aterroritzada per aquells «bàrbars». Milers de romans són fets presoners o venuts com a 
esclaus. Els invasors s’entreguen al saqueig, amb la qual cosa el que fan és comprometre l’autoritat 
papal i enemistar-lo davant del poble de Roma. Gregori VII pren possessió de nou del seu palau de 
Laterà; però no creient prudent ni oportuna la seva presència a la ciutat, es retirà a Montecassino i 
després a Salerno.

Gregori VII no es donà per vençut, ni tan sols quan va saber que Climent III havia entrat a Roma 
i havia celebrat missa a Sant Pere el dia de Nadal de 1084. Aleshores, en aquell moment Gregori 
VII reunia un concili a Salerno per a continuar la lluita contra la simonia, la tirania, i el cisma, 
excomunicant de nou Enric i l’antipapa. Amb l’objecte de notificar als catòlics aquesta sentència, 
envià els seus legats: Pere d’Albano a França i Eudo d’Òstia a Alemanya. I sentint que el dia de la seva 
mort estava proper, escriu una encíclica commovedora i solemne a tota la cristiandat, exhortant els 
seus fills fidels a estimar i venerar l’Església de Roma, mare i mestra de totes les esglésies, implorant 
per a tots la benedicció de Déu i la gràcia, i juntament la llum de l’esperit, l’amor i la caritat.

Amb tot, la impressió dels seus darrers dies semblaven ser de soledat, i com ell digué, de 
desterrament. Les seves últimes paraules, si hem de creure el cronista Pau de Berried, foren: «Vaig 
estimar la justícia i he odiat la iniquitat; per això moro en el desterrament». Era el 25 de maig de 1085 
quan “el gran lluitador entrà a la Jerusalem celestial, en rebre el premi de les seves fatigues”. Fou el 
gran reformador, el do diví que Déu envià a la seva Església santa!

SANT GREGORI VII



Baldaquí de Sant Pere d’Orós (Pallars Sobirà), 1220-1240: Sant Pau, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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53
Victòria papal: el tractat de Worms

• Vers la llibertat de l’Església
• Gelasi II i Calixte II
• El pacte de Worms

Vers la llibertat de l’Església

Des de la mort de sant Gregori VII (Salerno, 25 de maig de 1085) fins a l’acceptació de l’elecció 
de Victor III (març de 1087) la seu de Roma romangué vacant. El nou papa —successor de Gregori 
VII— era el famós Desideri, bon amic dels normands. Essent abat de Monte Cassino va portar 
aquell monestir al màxim esplendor cultural i religiós. Fou el braç dret del papa Esteve IX el qual el 
nomenà cardenal. La seva elecció com a papa fou molt dificultosa ja que existia l’antipapa Climent 
III recolzat pel bàndol alemany del rei Enric IV. Fou, doncs, elegit a Càpua el mes de marc de 1087 
i consagrat bisbe de Roma, quan les tropes germàniques eren ben lluny de la ciutat. Tot seguit, i no 
obstant això, Víctor III es refugià a Benevento, ja que un altre cop entraren a Roma els partidaris 
de l’antipapa. A Benevento celebrà un sínode en el qual excomunicà l’antipapa Climent III i alguns 
partidaris extremistes gregorians (Hug de Lió i Ricard de San Víctor). Pocs mesos després, moria: 16 
de setembre de 1087. Durà ben poc, però el seu pas per l’església es va fer sentir.

Va passar mig any més fins que a Terracina, els reformadors elegiren un nou papa: el cardenal bisbe 
Odó, d’Òstia. Aquest va prendre el nom d’Urbà II. Era el 12 de març de 1088. Odó nasqué a Chàtillon 
l’any 1035 i es formà, com a clergue, en l’escola de sant Bru de Reims. L’any 1070 ingressà a Cluny i fou 
també prior. Gregori VII el nomenà cardenal i posteriorment l’envià com a legat a Alemanya. Un cop 
papa, Urbà II volgué prosseguir la reforma. Tanmateix, el context era divers al del temps de Gregori 
VII: es produí una àmplia literatura a favor i en contra de la Reforma. En ella hi havia expressions 
exagerades tant entre els partidaris de Gregori VII com en els de Climent III. Aquest, no obstant la 
seva elecció anticanònica, lluitava aferrissadament també contra la simonia i el nicolaisme. Es volia 
una reconciliació. I el mateix Urbà II féu algun gest, com foren les instruccions que donà al seu legat 
d’Alemanya Gebhard, bisbe de Constança en relació a aplicar la dispensa d’impediments a qui havien 
rebut els ordes de mans d’algun bisbe simoníac. Els antics zelotes Hug de Lió, Amat d’Oleron i Ricard 
de sant Víctor perderen el càrrec de legats.

Urbà II des de la tardor del 1088 residí a l’illa del Tiber, a Roma. I l’estiu de 1089 aconseguí 
possessionar-se de Roma i coronar-se solemnement en el Vaticà. Però el seu poder era efímer, ja que 
el bàndol a favor de l’antipapa a la mateixa Roma era molt fort, de tal manera que sols amb diners 
aconseguí Urbà II possessionar-se del palau Laterà (any 1094) i del castell de Sant-Angelo (any 1098). 
Les lluites contra Enric IV foren molt desiguals: malgrat que entre els anys 1092—1097 afavoriren 
el papa, ja que el rei alemany sofrí la derrota a les rodalies de Canossa (a. 1092) i una lliga de ciutats 
(Milà, Cremona, Lodi i Piacenza) tallaren la retirada del monarca, i àdhuc el seu propi fill Conrad i 
la seva esposa Pràxedes es revelaren contra Enric IV. Sols fins l’any 1097 pogué retornar a Alemanya 
en trencar el cercle de les ciutats de Pàdua i Verona imposat durant alguns anys pels seus adversaris.
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Gran mèrit d’Urbà II és el d’haver distingit entre les investidures laiques i les simonies. Contra 
aquests abusos arremet durament. En aquest aspecte cal remarcar el sínode celebrat a Melfi l’any 
1098 i sobretot el famós concili de Clermont iniciat el 28 de novembre de 1095. En ells, no sols 
es reafirmaren els decrets corresponents de Gregori VII contra la investidura laica, sinó molt 
especialment es determinà que mai un clergue (bisbe, preveres...) podia retre vassallatge a un senyor 
laic ni que fos el rei o l’emperador. Així s’assegurava la llibertat per a l’Església. Aquells decrets de 
Melfi i Clermont foren reforçats en el concili de Ruan (a. 1096) i els posteriors dins el comunicat 
d’Urbà II: el de Poitiers (a. 1100), i el de Troyes (a. 1107). En el concili de Roma de 1099 no sols els 
prohibia la investidura, sinó que s’excomunicaven els investits i els qui investien, així com al bisbe que 
ordenava algú que havia rebut anteriorment la investidura laica.

Urbà II moria el 29 de juliol de 1099, dues setmanes després que els croats conqueriren Jerusalem. 
Sols 16 dies després fou coronat papa Reinald de Bieda (de la Romanya) qui prengué el nom de 
Pasqual II (1099-1118). Reinald pertanyia a un monestir del Cister. Recordem que en els concilis del 
papa Urbà II ja es prohibí que un clergue retés homenatge feudal a un laic.

El jove Enric V que succeí Enric IV per l’abdicació d’aquest en la dieta de Magúncia l’any 1105 
es mostrà al principi procliu de la Reforma i a pactar amb el papa. Però no continuà massa temps, 
especialment quan el rei alemany va veure que el papa s’entenia massa amb el rei francès Felip I. En 
les converses entre Enric V i Pasqual II a Roma l’estiu del 1110 ja es distingiren l’ofici espiritual i la 
possessió temporal, com ja sant Oleguer cèlebre bisbe de Barcelona ho dictarà en diversos concilis 
generals. Pasqual II reconeixia que el rei podia tenir dret sobre les regalies és a dir, sobre els béns i 
drets del regne, traspassats als bisbes, però no acceptava que el rei també es quedés amb el dret de la 
investidura eclesiàstica. Calia que aquestes investidures les atorgués la competent autoritat eclesiàstica. 
En les converses privades entre el rei i el papa, aquest últim acordà que l’església renunciaria a totes 
les regalies i es quedaria amb els tributs purament eclesiàstics (dècimes, censos eclesials...) així era 
com l’Església podria gaudir de tots els béns que li fossin atorgats pels particulars. Per part del rei es 
renunciava a l’acte de la investidura laica. El pacte era irrealitzable i utòpic: els bisbes no acceptarien 
renunciar a les regalies, i menys encara quan aquesta renúncia provenia d’un manament papal. Malgrat 
tot, es signà un pacte —sempre en secret— el 9 de febrer de 1111 en la ciutat de Sutri. El papa Pasqual 
II i Enric V es posaren d’acord que aquest decret (o pacte) no es promulgaria fins que Enric V fos 
coronat emperador. S’acordà també que la coronació se celebraria el 12 de febrer del mateix any a 
la basílica de Sant Pere de Roma. Tot estava preparat per a la coronació. Abans, però, d’iniciar-se 
les cerimònies es va llegir el pacte entre el papa i el candidat a l’imperi. Fou tan gran l’aldarull que 
aquesta lectura provocà per part dels bisbes i cort alemanya, que Enric V canvià el text i sols exigia 
que se’l coronés i retenia la investidura laica. El papa no es va voler doblegar. Enric V considerà que 
el pacte anterior ja no l’obligava i per tant que calia de nou començar les negociacions. Aquestes foren 
molt violentes i acabaren amb l’empresonament del papa (sic) i dels cardenals.

Un cop fora de Roma, empresonats encara el papa i cardenals a la ciutat de Mammolo, el rei 
arrencà de Pasqual II la signatura d’un nou pacte anomenat privilegium al qual els contraris al rei li 
posaren el despectiu nom de pravilegium. En ell, el papa concedia al rei la investidura amb l’anell i 
el bàcul després de l’elecció canònica episcopal i abans de la consagració. També en aquest pacte el 
papa jurava que mai excomunicaria Enric V, i que el coronaria emperador el 13 d’abril de 1111. Però 
també aquest pacte —en la referència explicita de la investidura amb l’anell i el bàcul— era utòpic, 
ja que per més que fou signat pel papa el gran sector reformista d’Itàlia, Franca i Anglaterra, i els 
reis d’aquests dos països no pogueren admetre un privilegi com aquest, pel que suposava d’agravi 
comparatiu. El papa —al qual se li havia fet violència arrencant-li aquesta concessió— no estava 
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obligat —afirmaven— a seguir tal privilegi (pravilegium). Per tot això molt afirmaven que calia que 
s‘excomuniqués l’emperador heretge. Així va gosar fer-ho l’arquebisbe de Vienne i dos cardenals legats 
papals a Alemanya en els anys 1112 i en el 1115 respectivament. El papa, però no va reaccionar fins al 
sínode romà del 1116 quan ell mateix condemnà el “pravilegium” i renovà la prohibició de la investidura 
amb una amenaça clara d’excomunió. Tal postura la conservà, malgrat les insistents persecucions 
imperials, fins la mort del papa esdevinguda el 21 de gener de 1118.

Gelasi II i Calixte II

El 24 del mateix mes fou elegit el canceller Joan, antic monjo de Montecassino pertanyent a una 
distingida família de Gaeta. S’imposà el nom de Gelasi II (1118-1119). Era un gran home, però va caure 
en desgràcia: empresonat vàries vegades pels seus enemics, els Frangipani, hagué de passar gran part 
del seu curt pontificat fora de Roma. Després de la mort de l’antipapa Climent III amb connivència 
amb el mateix emperador, els adversaris de Gelasi II elegiren antipapa el bisbe de Braga, un tal Maurici 
que es posà el nom de Gregori VIII malgrat que tothom el conegué amb el nom de Burdinus, és a dir, 
“ase”. El vertader papa Gelasi II, insegur a Roma, marxà a França i morí el 29 de gener de 1119 a 
Cluny. Allà mateix, els cardenals que assistiren al moribund papa (Gelasi II) elegiren l’arquebisbe 
Guiu de Vienne el dia 2 de febrer. Prendrà el nom de Calixte II (1119-1124). I un cop reconegut pels 
altres cardenals de Roma fou acceptat per l’Església catòlica com a vertader papa. Calixte II fou un 
gran defensor de la Reforma. Intentà reconciliar-se amb l’emperador, aixecant-li l’excomunió a la 
que recentment li havia fulminat el papa anterior. El mes d’abril de 1119 a Mouson s’entrevistaren 
el papa i l’emperador però aquest exigia que se li concedís el vassallatge dels bisbes i la investidura 
de les regalies. El papa no acceptà la proposta de l’emperador. L’estiu del 1120 el nou papa entrà 
triomfalment a Roma, i aconseguí vèncer l’antipapa Gregori VIII qui fou enviat a un monestir. Ara la 
pau amb l’emperador no es va fer esperar. Estovat per guerres civils, la tardor de 1121 Enric es decidí 
a confiar als prínceps alemanys les negociacions preparatòries amb Roma. Calixte s’hi avingué i envià 
tres cardenals a Alemanya, entre ells, el futur papa Lambert d’Ostia. Després de catorze dies de difícils 
deliberacions, el 23 de setembre de 1122 s’acabà el plet de les investidures pel concordat de Worms.

El pacte de Worms

En el pacte (anomenat també concordat) de Worms, Enric V renunciava a la investidura per l’anell 
i el bàcul, però conservava el dret a la investidura de les regalies que es faria amb el ceptre. Però 
calia distingir: a Alemanya immediatament després de l’elecció es procedia a les dues investidures 
(eclesiàstica i laica) en canvi per als bisbes de Borgonya i del regne d’Itàlia, el ceptre (investidura laica) 
es lliuraria dins de sis mesos després de la consagració. El rei no intervindria en l’elecció canònica 
i per suposat en la posterior lliure consagració; però li quedava, per al territori alemany, un influx 
essencial sobre l’elecció, i era que havia de tenir lloc en la seva presència o la dels seus plenipotenciaris 
i, en cas d’elecció discrepant, la decidiria ell, amb ajuda dels metropolitans i sufraganis, a favor de la 
pars sanior. Els dominis de l’Església romana, (el Patrimonium Sancti Petri) quedaren exclosos de les 
determinacions del concordat. Era el papa l’únic que elegia, constituïa, instituïa i ordenava els bisbes.

El concordat, que, no obstant alguns defectes, pertany als millors tractats de la història occidental, 
constava de dos documents: un contenia les concessions de l’emperador a Calixte II, l’altre les del 
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papa a Enric V, i a ell només; circumstància que afavorí en sectors eclesiàstics, ja que tenim l’opinió 
que, a la mort d’Enric, s’extingiria el privilegi papal. Aquesta tesi, defensable de tot punt en l’aspecte 
formal (i defensada encara per alguns autors moderns), no podia, no obstant això, prevaler contra 
la naturalesa i fonament més profund del tractat per fi acabat. No es tractava de garantir situacions 
papals de favor, sinó de l’antic dret imperial que el papa hagué de confirmar un cop harmonitzat amb 
els títols jurídics de l’Església. Ambdues parts, malgrat tot, van poder posteriorment, buscar la manera 
d’alterar els acords en favor propi segons la situació de poder; però la substància del concordat es 
mostrà com a base ferma de dret.

El papa i l’emperador van fer confirmar el tractat dins de les seves especifiques esferes jurídiques: 
l’emperador, pels prínceps seculars a la dieta de Bamberg, any 1122, i el papa pel concili de Laterà, 
obert el març de 1123. La resistència es féu palesa pels “gregorians estrictes”. Aquesta, però, va 
ser vençuda per Calixte II declarant que les concessions a Enric V no devien ser aprovades, sinó 
només tolerades per amor a la pau. Tot depenia de l’actitud que en el futur es prengués davant 
dels problemes que anaven annexes al tractat i que no estaven ni encara teòricament dominats. 
Dels antics campions de la reforma, que pensaven per categories immòbils, no s’havia d’esperar 
l’elasticitat que demanaven els nous temps: l’expressió dels quals era també, i sobretot, el concordat. 
L’Església romana necessitava de forces joves d’impuls progressius. Calixte sembla almenys haver-
ho barrinat, ja que poc abans del concili elevà entre altres, el francès Aimeric a cardenal diaca, i 
l’encomanà el mateix temps (abans del 8 de maig) el càrrec de canceller, el més important de la cúria. 
Aquest home important, amic de sant Bernat i de Guiu, prior dels cartoixans, portaria a l’Església 
romana a un nou estadi de reforma.

El concili de Laterà de 1123 fou el darrer dels sínodes generals que des de sant Lleó IX foren 
organitzats pels papes per a prendre en ells, en unió amb els bisbes de diferents països, decisions 
d’obligació general. Sense distingir-se objectivament d’ells, aquest (el Laterà del 1123) però, ha estat 
l’únic que fou reconegut com a ecumènic: o sigui com a novè concili ecumènic i primer de Laterà, 
iniciant-se un nou període en el que, d’ara endavant, els papes decidiran en el consistori les qüestions 
més importants de l’Església amb els cardenals i els bisbes casualment presents a la cúria romana. El 
seu caràcter conclusiu apareix també clarament en els seus decrets. El que la reforma havia abans 
disposat contra el matrimoni del sacerdots, contra la simonia i el domini dels laics sobre l’església i 
béns eclesiàstics, sobre “la pau de Déu” i els drets i deures dels croats... tot es troba aquí magníficament 
reunit. És així com la Reforma ja iniciada pels papes alemanys (especialment per Lleó IX) en aquest 
concili ecumènic arribava a la màxima expressió. Calia, però, anar a aplicar-ho!

Pel que fa a les esglésies pròpies ja en temps de Gregori VII, es determinà en el sínode de la tardor 
del 1078 que els laics s’exposaven a caure en pecat si retenien les esglésies en propietat, especialment 
si ells es quedaven amb les dècimes (o delmes). En un sínode de Girona del mateix any 1078 es 
repeteix la prohibició contra els laics que tinguessin aquestes esglésies, i més encara si ells rebien les 
oblacions dels fidels. Malgrat tot, sabem que hi havia esglésies pròpies en molts indrets de Catalunya 
com és el cas de sant Vicenç de Sarrià, en el que els comtes Ramon Berenguer I ‘el vell’ i la seva 
esposa concediren l’esmentada església cum omnibus decimis et oblationibus fidelium (vegi’s el nostre 
estudi: Sarrià catàleg monumental de l’Arquebisbat de Barcelona, vol. IV/I p. 29). En mica en mica, 
però les esglésies pròpies desapareixen, o al menys, es converteixen en esglésies de patronat. Figura 
aquesta última —que romandrà en l’església fins el Concili Vaticà II— molt més benigne. Aquesta 
nova institució (el patronat) és òbviament més acceptable que la institució de les esglésies pròpies que 
tants maldecaps van provocar als amants de la Reforma. Però al final aquesta va vèncer!
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Conseqüències de la Reforma gregoriana. La ruptura
del règim col·legial

• L’Església llatina després de la Reforma gregoriana
• La col·legialitat episcopal
• El deteriorament de l’organització metropolitana
• L’auge de la devolció a sant Pere
• L’exempció dels monestirs i dels bisbats
• Les col·leccions canòniques

L’Església llatina després de la Reforma gregoriana

L’Església, després de la Reforma gregoriana imprimeix a tota la societat europea un sensible alè 
espiritual i un profund canvi. En primer lloc s’assoleix la llibertat dins l’església en els nomenaments 
dels bisbes, abats i rectors d’esglésies i, després s’accentuen, evocant els orígens del cristianisme, dos 
tradicionals valors evangèlics: la pobresa i l’oració. La llibertat, la pobresa franciscana i el retorn a 
l’oració (valors propagats) pels monjos blancs (Cister) són els pilars del nou moviment renovador 
evangèlic que neix de la Reforma gregoriana. Es desitja tornar a l’autenticitat primitiva: la font que 
els inspira, seran els evangelis i la vida apostòlica de l’església primitiva. Tota Europa occidental, en 
reformar-se l’Església, es transforma. El moviment reformista gregorià penetra profundament en els 
mateixos fonaments de la societat. Es nota el canvi, i fins i tot en alguns casos, la ruptura. La mateixa 
vida de l’Església va, en aquell temps (segle XII) , per uns altres camins. I en part la seva organització, 
sortosament, canvia el rumb.

Tanmateix la reforma produeix una ostentosa ruptura del que podríem denominar l’antic règim 
eclesial fundat en l’exercici de la col·legialitat episcopal. S’obre un nou període que perdurarà fins 
al Concili Vaticà II. Per un procés històric —molt llarg i intricat— s’arriba a la màxima supremacia 
papal. Roma, després de la Reforma Gregoriana assoleix la llibertat i la plena disponibilitat de 
les investidures i controla dues de les institucions que esdevindran més essencials de la primitiva 
estructura eclesiàstica: els metropolitans i els seus sínodes. La reforma imposa que aquells candidats 
i electes de les seus metropolitanes, abans de ser constituïts arquebisbes, hauran de jurar obediència 
al papa. Les funcions pròpies del metropolita (ordenar els bisbes sufraganis, convocar sínodes, 
supervisar les diòcesis de la província eclesiàstica, acceptar apel·lacions...) que abans no les rebia 
de Roma, ara són sol·licitades respectuosament al papa. Els sínodes provincials ja no poden ser 
convocats pel metropolità, sinó només pel papa. Les decisions o cànons hauran de tenir l’aprovació 
de Roma perquè tinguin validesa. Els arquebisbes, que abans eren el cap de la província eclesiàstica, 
esdevenen simples vicaris del papa. La comunió vivificant amb Roma, element essencial en tota la 
història de l’Església que dictava les relacions intereclesials, es converteix en un ferri llaç jurídic 
que deteriora l’antic règim autòcton de les Esglésies particulars o locals. A tan important canvi 
concorren varis factors històrics: la concessió papal del pal·li (insígnia de poder supraepiscopal) als 
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arquebisbes, l’exempció dels monestirs, la canonització dels sants, l’auge de la devoció a sant Pere i 
la compilació de les lleis eclesiàstiques.

La reforma gregoriana suposà, a més, la victòria de l’estament clerical front al laical. D’aquí es 
transformà el sistema existent anterior de les mútues relacions entre la clerecia i els laics. Aquesta 
transformació era necessària, però podia derivar —com així va succeir— en un perillós desequilibri 
entre ambdós estaments. Calia que els clergues no assumissin després de la victòria de les investidures, 
el protagonisme exclusiu en l’Església. La santedat profètica de sant Francesc d’Assís, i els intents 
d’una major autenticitat evangèlica, com la de Valdés, foren decisius.

La intervenció dels laics en la vida de l’Església podia comportar alguns riscs; però el paper exclusiu 
de la clerecia hagués pogut sufocar la inspiració sempre renovada de l’evangeli. Moltes vegades les 
veus dels renovadors foren ferotgement callades per sistemes que, tant avui com a qualsevol període 
de l’Església s’han de considerar inadmissibles. Quan els membres de la mateixa Església accepten la 
violència, pequen! És un gran pecat contra l’evangeli! Mai les circumstàncies històriques justifiquen 
als cristians un sistema basat en la violència, per més que aquest sigui batejat amb el nom de croada, 
o santa inquisició!

Francesc d’Assís és el gran model d’equilibri entre els canvis i el profund amor a l’Església 
tradicional. Accepta les noves inquietuds dels laics, identificant-se amb ells, però no oblida que ell 
és diaca, servidor de tots els seus germans. És la gran figura de la postreforma gregoriana. En ell 
es sintetitzen els més genuïns valors evangèlics, submergint-se en l’època dels grans canvis i de les 
profundes ruptures.

La col·legialitat episcopal

Es viuen avui (segle XXI) en l’Església dues formes (o “formats”) que semblen antagòniques: el 
centralisme romà i l’encara incipient col·legialitat episcopal. Es cerquen fórmules vàlides i noves, amb 
les quals es puguin sincronitzar-se dos principis, ambdós teològicament innegables: la comunió vivificant 
del primat del successor de Pere i la plena corresponsabilitat eclesial del col·legi de bisbes, presidit pel 
papa. D’això ja en va parlar el papa Benet XVI i el mateix papa actual Francesc en els primers anys del 
seu pontificat. Hi ha diversos elements integrants d’aquesta doble realitat (primat papal i col·legialitat 
episcopal) que han de definir-se teològicament i jurídica. Ens referim explícitament, per una part, 
al primat del papa i als dicasteris romans, i per altra, al col·legi episcopal i al seu exercici col·legial, 
concretat en les conferències episcopals i en els sínodes dels bisbes. Aquests elements constitutius i 
essencials (primat i col·legialitat) de la nostra Església no són antagònics. Ni deuen oblidar-se en la 
vida de l’Església dins una visió catòlica. El mateix Jesucrist —el seu fundador— va voler que aquella 
fos presidida pel papa i a l’ensems fos col·legial. Concedí a Pere —pedra i fonament de l’Església— el 
poder de les claus i envià els apòstols a predicar i fundar esglésies per tot el món.

A través dels temps, l’Església ha viscut i practicat tant la col·legialitat episcopal com el primat. Són 
dues notes essencials. Però seria absurd negar que en algunes èpoques s’ha accentuat més un element 
que un altre. Així, en el règim eclesial que imperà des del mateix inici de l’organització eclesiàstica en 
diòcesis i bisbes fins al segle XII, a Occident, predominà la col·legialitat o, millor dit, l’exercici de la 
mateixa almenys teòricament. En aquest període —exceptuant els llargs segles de cisma en algunes 
regions— existia, certament, la unió efectiva amb Roma; però les esglésies locals eren autòctones i 
la seva organització estava basada sobre dos importants institucions: les províncies metropolitanes i 
els sínodes provincials i nacionals. No succeeix així després d’Innocenci II (1143). Hi ha un profund 
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canvi. Diríem, una ruptura de l’antic règim eclesial, ja que en ell, a mitjan segle XII i especialment des 
del pontificat d’Innocenci III (1198-1216), les esglésies locals en moltes de les seves funcions depenen 
directament de Roma. El papa es reserva molts drets eclesials. Aquest canvi és fruit d’una interessant, 
però intricada evolució històrica, en la qual hi ha múltiples factors de tipus eclesiàstic, teològic, jurídic 
i sociològic.

Els segles X-XII són els decisius en el procés de l’esmentada evolució. Es dóna una paradoxa: el 
període de la gran decadència del papat —el segle X o segle de ferro— contribueix extraordinàriament 
al centralisme romà. L’explicació d’aquest aparent enigma la trobem en el mateix context històric 
d’aquella època. Per una part es preferia primer dependre de Roma que no d’un poder feudal civil o 
eclesiàstic que estigués massa a la vora i vinculat a les respectives esglésies locals. Roma quedava molt 
lluny; la seva inspecció —especialment davant d’uns papes massa preocupats pel poder temporal i les 
constants intrigues— era pràcticament nul·la. Dependre de Roma equivalia a la independència. D’aquí 
el gran apreci a la libertas romana. Per altra part no cal oblidar que el gran perill al que l’Església estava 
humanament abocada, era l’excessiva dependència i submissió al poder temporal, és a dir als senyors 
laics feudals. Per aquest motiu cal jutjar beneficiós i providencial el procés centralitzador dels papes 
gregorians (des del pontificat de Climent II, 1046, al pontificar de Calixte II, 1124). Tanmateix aquests 
papes, quan centralitzen, controlen, i en part, deterioren l’antic règim col·legial-sinodal de les esglésies 
particulars, però esdevenen defensors dels més alts interessos de l’Església: la independència de la 
mateixa en el peculiar exercici i missió espiritual encomanada per Jesucrist.

L’esmentada evolució històrica afavorí i vigoritzà el primat papal. La col·legialitat episcopal quedà 
disminuïda i el seu exercici pràcticament anul·lat. Les circumstàncies històriques, i la defensa de 
tan rellevants valors (la independència i la reforma de l’Església) justificaren circumstancialment 
la victimació de l’exercici de la col·legialitat episcopal en les seves formes més genuïnes i de plena 
corresponsabilitat eclesial, així com l’autogestió de les províncies eclesiàstiques. Però en canviar-se 
les circumstàncies històriques, especialment en aconseguir la independència eclesiàstica heroicament 
conquerida pels papes gregorians, hagués hagut de restablir-se l’exercici de la col·legialitat. No fou 
així malauradament!

El sincer desig de canvi o, millor dit, l’intent de reformar a l’antic règim col·legial no ha estat 
realitat fins a la declaració del Concili Vaticà II anteriorment esmentada. Avui s’intenta —malgrat que 
s’aconsegueix difícilment— l’equilibri pràctic entre la col·legialitat i el primat. Els papes potsconciliars 
(de Pau VI fins Francesc) assenyalen el seu desig d’adaptar l’antic règim col·legial a les circumstàncies 
actuals i al procés de la teologia actual. No obstant això, possiblement s’oblida que els estudis històrics 
de l’Església han de donar una important contribució a aquesta adaptació o posada en pràctica de 
la col·legialitat. Aquesta es vivia pacíficament, durant molts segles, en el si de l’Església. La història 
ha d’indicar quins foren els canvis que es realitzaren i el perquè dels mateixos i mostrar les possibles 
fórmules d’adaptació al moment actual del segle XXI. Així sembla indicar-ho el papa Francesc.

És precís reivindicar per a l’Església el ple exercici de la col·legialitat. Possiblement no hauran 
d’inventar-se noves fórmules per a viure-la. Moltes de les antigues —les dels dotze primers segles de 
l’Església poden ser, possiblement, encara vàlides. Almenys ho és el seu principi teològic i jurídic: 
la corresponsabilitat episcopal exercida en sínodes provincials i nacionals. Avui es denominen 
conferències episcopals i sínodes dels bisbes, però indiquen una mateixa i única realitat.

Hom no nega els drets i prerrogatives del primat del papa. En altres èpoques —molt recents— en 
tractar aquesta problemàtica podia interpretar-se —erròniament— com una restricció o negació de 
les legítimes atribucions papals. Les esglésies particulars, sense la comunió vivificant amb Roma, 
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deixarien de ser l’Església fundada per Jesucrist. Però avui, el Concili Vaticà II i les mateixes paraules 
dels papes actuals sant Joan Pau II, Benet XVI i Francesc exigeixen major clarificació i delimitació 
de les prerrogatives papals. El no fer-ho seria concedir un títol (la col·legialitat episcopal) a l’Església 
buit de tota realitat. 

Els pares del Concili Vaticà II es lamentaven de la manca d’estudis científics que presentessin la 
fonamentació històrico-teològica de la col·legialitat. En els anys posteriors al Concili s’han produït 
greus conflictes entre els dos sectors eclesiàstics: els partidaris d’una Església més centralitzada i els 
favorables d’una col·legialitat episcopal. Entren en joc dues concepcions de l’eclesiologia aparentment 
contradictòries, i, possiblement —és just dir-ho— en ambdues visions de l’Església s’amaguen no pocs 
interessos potser poc justificables, com pot ser el desmesurat afany de poder i de drets estranyament 
adquirits. El possible capítol de la història de l’Església de les últimes dècades del segle XX i primeres 
dècades de l’actual segle XXI, s’haurà d’emmarcar —així ens ho imaginem— sota el títol: Intents de 
col·legialitat episcopal i de participació laïcal (homes i dones) dins l’església.

El tema —com hem indicat— és fonamentalment històric. La col·legialitat i el seu exercici sense 
excloure la teologia, és abans que tot un tema històric. Ja que no es podrà oblidar, en determinar-
se l’exercici de la col·legialitat, com es vivia aquesta en el mateix interior de l’Església. Ni seria just 
prescindir de les causes i circumstàncies històriques que majorment van influir en la ruptura o canvi 
de l’antic règim col·legial de l’Església. La història, per exemple, assenyala els bisbes com a únics 
subjectes de la col·legialitat episcopal. Igualment cal dir que l’exercici de la mateixa està emmarcat 
en un territori. D’aquí que no hi ha plena col·legialitat episcopal en l’estricta reunió de cardenals, 
quant estament diferenciat dels bisbes. Ni tampoc n’hi ha en els consells presbiterals, assemblees... 
Darrerament, cal destacar que és nota essencial a la col·legialitat episcopal —històricament— les 
referències a les esglésies territorials o locals i als seus vàlids pastors, els bisbes. Aital tema, doncs, de 
tanta actualitat, històrico-teològic, exigeix un meticulós examen dels factors integrants del mateix i de 
la seva evolució a través dels temps.

Quatre —segons creiem— són les causes històriques que condueixen a l’esmentat canvi o ruptura de 
l’antic règim col·legial-autòcton en benefici de la supremacia papal. Són les següents: el deteriorament 
de l’organització eclesial metropolitana, l’auge de la devoció a sant Pere, l’exempció dels monestirs i 
bisbats, i la compilació de les lleis canòniques.

El deteriorament de l’organització metropolitana

Les Esglésies d’Occident i d’Orient —tal com hem exposat en anteriors temes— estaven 
organitzades, fins al segle XII fonamentalment sota la figura jurídica del bisbe metropolita i del seu 
sínode. El cap de la província eclesiàstica —el metropolita— ordenava i inspeccionava els bisbes 
sufraganis, convocava i presidia sínodes, rebia apel·lacions, vigilava l’administració de les diòcesis 
vacants de la seva província, rebia la professió i jurament de fe dels bisbes electes sufraganis —requisit 
previ a l’ordenació episcopal—, inspeccionava l’elecció d’aquests bisbes, intervenia en alguns casos, 
com en la província de Narbona, en la presentació de candidats per a ser elegits bisbes... Exercia, 
doncs, funcions àmplies, la majoria de les quals avui estan reservades al papa.

El metropolita, en tant posseïa aquests drets metropolitans, quant a president del sínode episcopal 
de la província eclesiàstica. Aquesta institució (el sínode) també podia prendre decisions de gran 
transcendència en la vida de l’Església. Podia, per exemple, erigir noves diòcesis; prenia part decisiva 
en la confirmació del nomenament dels bisbes; permetia —fins i tot en casos molt especials i sense 
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que fos en perjudici de les diòcesis veïnes— desmembrar una regió en vàries diòcesis, traslladar un 
bisbe d’una diòcesis a una altra, encara que en algunes èpoques això últim era totalment prohibit... En 
el sínode es tractava col·legialment de la pastoral de les diòcesis, del ministeri propi dels preveres... El 
concili provincial o sínode jutjava no solament els fidels, sinó els preveres i bisbes de la província. Podia 
deposar els bisbes... A l’emparament, doncs, del metropolita i del sínode provincial, s’estructurava la 
vida eclesial. Aquest règim estava basat en el principi teològic i jurídic de la col·legialitat dels bisbes. 
Era autònom i no precisava de la intervenció immediata del papa o de la seva cúria. No obstant això, 
el bisbe de Roma —reconegut com a principi suprem de comunió eclesial i patriarca d’Occident— 
exercia, en casos especials, un arbitratge inapel·lable.

El dret o funció d’ordenar els bisbes sufraganis era el més important dels que formaven el cúmul 
dels drets denominats metropolitans. Alguna cosa semblant succeïa amb el dret de beneir els abats. 
Aquest últim dret del bisbe equivalia a què se li reconegués el domini sobre el monestir al que pertanyia 
l’abat. En els primers segles de la història de l’Església era inconcebible que el papa concedís a un 
metropolita la prerrogativa d’ordenar els seus bisbes sufraganis. Aquest dret —que, com hem indicat 
equivalia a una espècie de jurisdicció sobre la diòcesi a la qual pertanyia el bisbe consagrat— procedia 
de la mateixa condició o rang metropolità, per ser l’arquebisbe el cap de la província. Sense intervenció 
o autorització directa del papa —encara que sempre en comunió amb ell— el bisbe metropolita, 
segons els cànons, ordenava, conjuntament amb altres dos bisbes de la província, el bisbe elegit pel 
poble i el clergat. Efectuada l’ordenació, es notificava amb l’epistola sinòdica el nom del nou bisbe, 
tant als metropolitans veïns, com al mateix papa. S’assenyalava també que la fe professada i jurada 
abans de l’ordenació pel nou bisbe coincidia amb la professada pel bisbe de Roma. Aquesta era la 
pràctica canònica seguida en l’Església en els primers segles.

El papa abans del segle XI, com hem indicat, no intervenia directament, és a dir, no es reservava 
el dret de nomenar els bisbes, ni el de confirmar o constituir els arquebisbes.

El primer document papal en el que el bisbe de Roma atorga tan important funció (concreta en 
el cas) d’ordenar els bisbes sufraganis és el privilegi Cum certum sit (22 de juny de 601), dirigit a sant 
Agustí de Canterbury. Forma part dels nombrosos privilegis denominats de concessió papal del pal·li. 
Juntament amb la concessió d’aquesta insígnia, el papa atorga a sant Agustí el dret d’ordenar els 
bisbes sufraganis. L’actuació del papa penetra en el mateix cor de l’estructura primitiva eclesial, o 
sigui, la metropolitana o sinodal. Certament, el papa justifica aquesta —podríem dir— intromissió. 
I els motius adduïts són la negligència dels bisbes metropolitans de les Gàl·lies que no s’atreveixen a 
anar a fundar una nova església: l’anglesa. Tanmateix l’èxit de la missió agustiniana serà tal que de mica 
en mica totes les altres províncies metropolitanes de l’església llatina dependran del papa a l’hora de 
constituir i confirmar un arquebisbe o metropolita honorant-li sempre amb el pal·li: insígnia de poder 
i honor supraepiscopals. I totes les prerrogatives o drets metropolitans aniran amb una evolució lenta 
però segura passant a mans del papa que serà l’únic que constituirà, confirmarà i ratificarà l’elecció 
de tots els metropolitans de l’Església occidental. L’estructura metropolitana—sinodal passa, així, a 
dependre totalment del papa. Aquesta evolució s’inicià l’any 601 i finalitzarà —cristal·litzant-se en 
estructura primacial o papal— després dels últims papes de la Reforma gregoriana, o sigui, a mitjan 
del segle XII. En els darrers documents papals es diu explícitament:...et concedim (al nou metropolita), 
per autoritat del beat Pere i la nostra pròpia la llicència i la potestat de consagrar bisbes. Des d’aquest 
moment (després de la Reforma Gregoriana) la potestat d’ordenar bisbes està en les mans del papa 
que benignament concedeix als nous metropolitans —després d’un rigorós examen de la seva fe— 
exercir l’esmentat dret, el qual abans d’aquesta interessant evolució el tenien els arquebisbes pel sols 
fet d’ésser bisbes metropolitans sense cap altra mediació.
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En les denominades Decretals del Pseudo Isidor, en la falsa carta atribuïda a sant Climent I papa, 
s’afirma que el bisbe de Roma, no podent regir totes les esglésies, envià arquebisbes i bisbes a les 
ciutats per a governar en nom seu, les esglésies que en un principi van ser encomanades a ell. Es a dir, 
en un principi (es dedueix d’aquesta carta) només existia en l’Església un únic pastor i responsable; 
la creació d’arquebisbes es degué exclusivament al papa. Malgrat que aquesta carta és una burda 
falsificació, fou acceptada, durant molts segles, com a vertadera. D’aquí es comprèn l’actuació 
centralitzadora de molts papes. Però també aquí hem de constatar un lent procés històric que va des 
de la confirmació de l’elecció dels nous candidats a ésser arquebisbes al jurament de fidelitat al papa 
d’aquests nous arquebisbes o metropolites.

La confirmació papal d’un electe metropolita, especialment en eleccions conflictives, era freqüent 
en els segles VI-VIlI. Aquesta intervenció papal suposava el reconeixement del primat romà. Si 
exceptuem sant Agustí i els seus successors, la confirmació papal dels metropolitans era simplement 
una garantia de la validesa canònica de l’ordenació, i en els casos conflictius en les eleccions dobles 
el papa donava la raó a la part més justa segons ell. Però en els primers intents de restauració de 
províncies eclesiàstiques en el regne franc, ja en el segle VIII (finals), es constata que es va introduint 
el costum segons el qual el metropolita demanarà a Roma la seva confirmació. El mateix succeeix —
com hem indicat— en el regne de Carlemany i els seus successors: en la constitució d’un arquebisbe, 
el rei carolingi el nomenava (arquebisbe) i el papa el confirmava. En el cas de creació de noves 
províncies, el papa erigia, conjuntament amb l’emperador, la nova província i l’atorgava a l’interessat.

A finals del segle X i principis del XI hi ha varis documents papals dignes d’atenció. Especialment 
cal destacar el privilegi conservat en l’Arxiu capitular de Vic, escrit sobre papir (que fou exposat 
en l’exposició celebrada a Barcelona intitulada Millenum, l’any 1989). És un document dirigit a 
l’arquebisbe Ató de Vic, en el qual es diu textualment que el papa concedeix l’arquebisbat. No es tracta 
aquí d’una simple confirmació, sinó d’una concessió. El papa, doncs, en aquesta època, és conscient 
que ell té un domini de tanta categoria sobre la figura dels arquebisbes i sobre la mateixa condició 
del metropolita que és la font jurídica de l’estructura sinodal. Des d’aquell precís temps l’atorgació 
canònica d’un “arquebisbat” no procedia tant de l’elecció i de l’ordenació, sinó més bé del cim de 
l’organització eclesiàstica: del papat. Segons això, es comprèn que en molts documents papals s’arribi 
a afirmar que els arquebisbes són uns simples vicaris del papa, que posseeixen una similar relació a 
l’existent entre l’arquebisbe i els bisbes sufraganis, que són considerats malament com a auxiliars de 
l’arquebisbe. S’ha estructurat la nova piràmide de l’organització jeràrquico-eclesial. Què lluny està 
ja aquella organització eclesiàstica primitiva autòctona i col·legial! Cal reconeixer-ho: s’ha produït 
un gran canvi! S’afirma també, en els documents d’aquesta època, que el papa és pastor de totes les 
esglésies, i que no podent-les atendre ell personalment, cal que els seus vicaris (els arquebisbes) en 
nom seu, presideixin sínodes i realitzin totes les funcions supraepiscopals. Per això, és lògic que el 
papa concedeixi als seus fidels vicaris tant la insígnia arquebisbal com l’arquebisbat, amb totes les 
seves possessions i drets.

En el període de la Reforma Gregoriana (segles XI-XII) els arquebisbes electes havien d’anar 
personalment a Roma per a ser confirmats en el seu càrrec i perquè se’ls concedeixi l’arquebisbat. El 
primer document que ens parla d’aquesta prescripció és el del papa Alexandre II (del 1063). El motiu 
d’aquesta norma era, segons afirmen els privilegis papals, la cautela contra la simonia. La Reforma 
Gregoriana intenta eradicar el costum, molt estès en aquells temps, d’aconseguir, mitjançant diners 
o altres ofertes materials, els càrrecs eclesiàstics. Especialment en la constitució dels metropolitans, 
en la que, com hem vist, la Santa Seu seguia unes fèrries normes, els papes reformadors podrien 
intervenir, assegurant que els nous arquebisbes fossin propagadors de la Reforma Gregoriana.
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En aquest període reformador, els papes exigeixen no solament que l’electe arquebisbe enviï 
un legat a Roma perquè, en nom seu, jurés la professió de fe i rebés el pal·li de mans del mateix 
papa, sinó inclús es prescriu que l’electe arquebisbe anant personalment a Roma sigui ell qui es 
comprometi a complir el que s’havia establert en la recepció del pal·li. D’aquesta manera, el mateix 
papa, personalment, podrà examinar la professió de fe i les qualitats del neoarquebisbe. Seria lògic —
afirmen alguns documents papals de l’època— que fos el mateix papa qui ordenés els bisbes i no que ho 
fessin tres bisbes de la província, ja que aquests són menors en dignitat a l’arquebisbe que ordenen i hi 
ha —afirma— una antic costum que prescriu que el més gran ha de beneir l’inferior. Al papa, segons es 
dedueix d’aquests documents, correspon no solament confirmar i constituir metropolites, sinó també 
atorgar el títol d’arquebisbe. I amb aquests drets s’hi afegeix el dret d’ordenar els metropolitans, 
ja que ell és superior a l’arquebisbe; malgrat tot, per raons òbvies de distàncies i costums, el papa 
“magnànimament” transigeix: l’ordenació de l’arquebisbe la pot delegar en els bisbes de la província. 
És molt interessant el canvi d’argumentació que constatem en aquests darrers documents papals. En 
un principi, el papa és molt respectuós amb els drets de les províncies eclesiàstiques, però a poc a poc 
davant la consciència de la supremacia papal, es retorcen els arguments, apel·lant a principis generals 
com el que abans hem indicat (el menor ha de ser beneït pel més gran) i es van acumulant drets; és a 
dir, es va restringint el camp de l’exercici de la col·legialitat episcopal i augmentant el poder papal.

Els controls que els neoarquebisbes devien acceptar foren cada cop més nombrosos i més restrictius 
de la seva autonomia primitiva, arribant fins i tot a prescriure’s que abans de la recepció del pal·li 
devien jurar obediència feudal al papa. Els primers indicis, segons els quals consta de l’existència 
del jurament d’obediència feudal, els trobem en el pontificat d’Alexandre II (1061-1073). En tan 
important jurament també s’incloïa l’obligació d’ajudar el papa en la guerra (o millor dit en la milícia 
armada) que aquest es veiés obligat davant la invasió dels moros o dels usurpadors del patrimoni de 
sant Pere.

Igualment segons el text del jurament de fidelitat al papa, els bisbes metropolitans han de visitar 
periòdicament Roma. S’estableix, doncs, l’obligació per als metropolitans de la denominada visita ad 
limina Apostolorum.

Tan estreta unió amb Roma i control dels arquebisbes per part del papa aixecà sèries protestes. 
Eren els que podríem anomenar partidaris de l’antic règim col·legial-autòcton. La justificació de tan 
rígida vigilància per part del papa ens la exposa el papa Pasqual II en una carta dirigida als magnats 
d’Hongria (1099-1118). «El successor de sant Pere —afirma textualment el papa Pasqual II— ha de 
pasturar les ovelles, d’aquí la sol·licitud que ha de tenir, especialment quan es tracta de la provisió 
d’una església metropolitana. A més, —continua Pasqual II— els electes arquebisbes es presenten 
a Roma; molts d’ells ens són totalment desconeguts; per això és lògic que abans de constituir-los 
arquebisbes jurin fidelitat a l’Església romana i que el papa s’asseguri que el nomenament dels 
mateixos no sigui infectat per la simonia».

Insistim que la raó principal per la qual el papa exigia el jurament no era tant l’exclusió de la 
simonia com la convicció per part del papa que ell era l’únic que podia constituir als arquebisbes i, 
per tant, imposar tota classe de condicions. Aquestes eren nombroses; però més nombrosos eren —
segons afirmen els documents papals d’aquesta època— els privilegis i funcions atorgades pel papa: 
ordenació dels sufraganis, convocar i presidir sínodes, rebre apel·lacions menors, vigilar la disciplina 
de la província, usar el pal·li en les cerimònies solemnes i en dies preestablerts... O sigui, un gran 
nombre de facultats que el papa “benignament” els hi concedia. A més, a aquests drets cal afegir 
altres de caràcter honorífic: el naco (o ornamentació especial de la cavalcadura en les processons 
litúrgiques), creu processional especial usada només pel papa i els seus legats, asseure’s en el tron... 
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Totes aquestes funcions, drets i honors —molts dels quals el metropolita, en el règim autòcton, 
sense especial concessió papal, els exercia o posseïa—, el papa se’ls reserva i els concedeix al bisbe 
metropolita que prèviament li juri fidelitat. S’ha produït, doncs, un gran canvi, o, si es prefereix, una 
visible ruptura! Mireu fins a on s’ha arribat!

Auge de la devoció a sant Pere

Un altre factor important que influí en el procés de la supremacia papal sobre totes les esglésies 
particulars o locals d’Occident fou la devoció a sant Pere, i d’una manera especial a la seva tomba 
vaticana. Des del segle VI el culte a sant Pere s’havia estès no només a Itàlia, sinó a les Gàl·lies i a 
Hispània. Sant Pere —s’assenyalava en aquest culte, recordant les mateixes paraules de Jesús— era 
qui podia lligar i deslligar, era el primer dels apòstols, el guardià i porter del cel. El seu sepulcre 
era venerat en el Vaticà. En la missió de sant Agustí —a la qual abans ens hem referit— es predicà 
i s’insistí molt sobre la importància d’aquesta devoció a Pere. Gràcies a la mateixa, i al gran prestigi 
de sant Agustí, fou l’església de l’Illa britànica la més vinculada al papa. Bé pot dir-se que semblava 
que Anglaterra fou més romana que la mateixa ciutat de Roma. Possiblement, a l’emissari del papa, 
sant Agustí, se li atorgà —després de la fundació de l’Església d’Anglaterra i l’ordenació d’alguns dels 
seus sufraganis— el vicariat papal. Així, sabem que canvià la capital de la seva província, Londres, 
per la de Canterbury. Decisió de gran transcendència en la història eclesiàstica d’Anglaterra i que 
indica que sant Agustí actuava amb les màximes atribucions papals. Similar vincle amb Roma i gran 
devoció a sant Pere constatem, en els successors de sant Agustí, especialment a Just, Honori i Teodor 
de Canterbury, i a Paulí de York, que reberen successivament concrets privilegis del papa anomenats 
d’atorgament del pal·li.

Posteriorment, també els missioners anglosaxons, especialment sant Bonifaci estengueren el culte 
de sant Pere per tota la geografia de l’Europa dels carolingis. Cada cop més, els grans personatges 
de l’imperi romano-francès (emperadors, reis, magnats...), per devoció o potser per tàctica política 
—unió amb el nou imperi—, peregrinaren a Roma per a suplicar, després de venerar la tomba del 
príncep dels apòstols, la protecció del cel i l’absolució dels seus pecats. Si es tractava de greus i notoris 
pecats, els mateixos bisbes acostumaven enviar els culpables al papa, ja que li atribuïen un judici més 
segur, o almenys, de més autoritat. No obstant, no s’ha d’interpretar aquest costum com si es tractés 
de pecats reservats al papa. Però sí que se li considerava com la suprema autoritat eclesial, primat 
universal i patriarca d’Occident.

A Roma acudien, ja el segle VII, els metropolitans per a rebre la confirmació del rang d’arquebisbe. 
Si no podien realitzar el viatge, enviaven —com hem assenyalat anteriorment— els seus delegats. A 
Roma es controlava minuciosament la professió de fe jurada pels electes arquebisbes. De vegades, 
abans de donar el dictamen, aquest examen durava varis mesos, Si la fe expressada i jurada pel neo-
metropolita coincidia, amb la professada per Roma, se li atorgava tot seguit el pal·li, insígnia de poder 
supraepiscopal. Aquesta insígnia està —encara avui— especialment vinculada a la devoció de sant 
Pere. Efectivament, els pal·lis —beneïts en la festa de sant Pere— són custodiats al costat del recinte 
reservat a la tomba de sant Pere, per a indicar que l’autoritat que els metropolites exerceixen deriva 
de la delegació atorgada pel vicari de Pere. Deriva, aquesta, impròpia i abusiva.

Per a rebre el pal·li s’exigia un tribut en diner, com a donació a sant Pere. A finals del segle X, i 
durant el segle XI, la quantitat exigida era tan abusiva que aixecava greus protestes contra el papa, 
al qual per aquest motiu fins i tot se’l va considerar simoníac. Tots els bisbes i sacerdots de l’Illa 
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britànica escriviren al papa Benedicte VIII, l’any 1017 queixant-se de la quantitat que se’ls exigia per 
a la confirmació dels arquebisbes de Canterbury i York. Existeix —afirmen— un precepte del nostre 
Salvador en el que es diu: “el que heu rebut gratis, doneu-ho també gratuïtament”. El mateix apòstol Pere 
deia a Simó: “el teu diner serà per a tu la perdició”. Aquesta sentència —diuen— pot aplicar-se al papa 
pel preu abusiu que exigeix als nous arquebisbes. Hi ha nacions que tenen dos arquebisbes i el diner 
que cal donar per ells és insuportable.

Malgrat tan greus acusacions, la devoció de sant Pere —sempre en auge— vinculà tan fortament les 
esglésies d’Occident a Roma que aquestes queden força desarticulades de la seva antiga organització 
metropolitana, convertint-se el papa en l’única font jurídica de drets eclesiàstics.

Un altre factor basat en la devoció a sant Pere que contribuí eficaçment en l’evolució històrica 
vers la supremacia papal, fou la canonització dels sants. Fins al segle XIII no era una prerrogativa 
exclusiva dels papes, sinó que tant els sínodes com els bisbes, amb el consentiment de tota l’església 
local, elevaven a sants a l’honor dels altars. Però l’any 993, en un sínode romà, fou canonitzat pel 
papa Joan XV, un bisbe que no era de la província eclesiàstica de Roma. Aquest fou sant Ulric. bisbe 
d’Augsburg. Aquesta innovació papal tindrà en la vida de l’Església una àmplia repercussió. Molts 
bisbes i sínodes, devots de sant Pere, demanaran que el papa com a successor i vicari canonitzés els 
seus sants. Especialment ho demanaran les esglésies i províncies poc organitzades eclesiàsticament i 
que estaven encara sota el règim de missions d’influència romana. Elles prescindeixen del seu dret de 
canonitzar els seus sants perquè Roma —primat universal de l’Església i la seu de més prestigi—, amb 
gran ostentació i honor, els canonitzi.

Pocs anys després de la canonització de sant Ulric, Joan XVIII elevava als altars a sant Marçal de 
Limoges. Un successor seu, Benedicte IX, canonitzà sant Simeó de Siracusa. I així es va introduint 
lentament el costum per tota l’Església d’Occident, fins que el papa Innocenci III (1208) reservà a la 
Santa Seu el dret de canonitzar. Aquest dret fou ratificat en les decretals de Gregori IX (1234).

L’exempció dels monestirs i dels bisbats

El poder polític que el papat aconseguí després de la Reforma Gregoriana, s’estén no sols en 
l’estructura metropolitana, sinó també en els monestirs i en algunes diòcesis exemptes. Aquí també 
es produeix una singular evolució. En temes anteriors, hem parlat ja de l’exempció dels monestirs.

L’exemple de l’exempció va estendre’s també en algunes peculiars diòcesis. El cas més significatiu 
és el de la diòcesi de Bamberg. 

L’any 1046 fou elegit papa —després del famós sínode de Sutri— el bisbe de Bamberg, Suitger, 
amb el nom de Climent II. El nou papa atorgà a la seva antiga diòcesi amplis privilegis i el mateix 
emperador Enric II determinà que la diòcesi de Bamberg fos unida a la romana amb uns llaços 
típicament feudals, o sigui, amb la relació de “mundiburdium”. Per aquest motiu, hi haurà picabaralles 
entre els bisbes de Bamberg i la seu metropolitana de Magúncia. Aquells afirmaven que no sols en 
l’ordre temporal depenien de Roma directament, sinó àdhuc en l’ordre jurisdiccional, no reconeixent 
altra immediata autoritat superior que la del papa. Aquest exemple es copià en altres diòcesis que 
tenien una jurisdicció amb la seu metropolitana conflictiva. La Santa Seu en vincular-les al papa 
directament intentà solucionar el conflicte jurisdiccional, especialment quan la seu metropolitana era 
d’una altra nació o estat del de la gregoriana.

En la península ibèrica també es donen casos de diòcesis exemptes durant i després de la Reforma 
Gregoriana, i per tant dependents directament de Roma. Són els següents bisbats: Compostel·la l’any 
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1095, Burgos l’any 1096, Lleó l’any 1104, Oviedo l’any 1105, Besalú (Catalunya) l’any 1020, Cartagena 
l’any 1225 i Mallorca l’any 1232.

Les col·leccions canòniques

La Reforma Gregoriana suposà no només la guerra de les investidures, sinó també la lluita de drets. 
Era precís, per part de l’Església en la seva reivindicació de la “libertas Ecclesiae”, en contra de les 
pretensions dels senyors laics, investigar les fonts del dret eclesiàstic. Per a això s’estudiaren els drets 
o preceptes inclosos en els “Ordines Romani”, en el “Liber Diurnus”, en els registres dels documents 
papals, en les actes dels concilis, en el dret Justinià, en els privilegis imperials i especialment en les 
més importants col·leccions canòniques: la “Hispana”(633-638) i la del “Pseudo Isidor”(847-852). 
Aquesta última té un peculiar interès en l’evolució històrica de la ruptura de l’antic règim eclesial, 
basat en la figura del metropolita i del seu sínode. Les “Falses Decretals del Pseudo-Isidor”— 
atribuïdes falsament a sant Isidor de Sevilla— i probablement elaborades en la província eclesiàstica 
de Reims— són una amalgama dels denominats “cànons dels apòstols”, concilis, cartes i privilegis que 
van des del papa sant Climent I fins a les capitulars de principis de segle IX. La mescla del vertader 
i del fals és magistral, de tal manera que la col·lecció pseudo-isidoriana gaudí d’una ràpida i fàcil 
acollida, precisant-se molts segles en la història de l’Església catòlica perquè es distingís l’autèntic del 
fals. Els autors de l’esmentada col·lecció no inventaren una ideologia, sinó uns decrets, costums o lleis 
que serviren de base històrica a la ideologia. Es un procés similar al que hem constat anteriorment en 
tractar els privilegis dels papes. 

Restringir les funcions del metropolitans era l’intent ocult però real dels falsaris i a més del 
que ells mateixos exposen textualment: és a dir, “la reforma del clergat i de l’Església”. En doble 
vertent foren disminuïts els drets metropolitans: és a dir, en relació amb Roma, fent sobresortir de 
vegades fins a l’exageració, l’autoritat amb la supremacia papal en relació amb els bisbes sufraganis, 
dificultant tot el possible els tradicionals tràmits dels sínodes metropolitans. Seguint el concili de 
Sàrdica, que havia previst que la Santa Seu era la darrera instància en l’acusació dels bisbes, els 
autors de l’esmentada col·lecció exageraven amb falsos textos la intervenció del papa. Els falsaris 
afirmaven que els bisbes acusats “podran anar a la Santa Seu en qualsevol estadi del procés i el papa 
podrà immediatament reservar-se per a ell qualsevol causa d’un bisbe sense que passi pel sínode 
metropolità”. Més encara, arribaren a afirmar que els judicis sinodals sobre els bisbes “no tindran 
validesa si no són aprovats pel papa, i que qualsevol sínode metropolita o nacional haurà de ser 
convocat i aprovat únicament per la Santa Seu”. Es provocà, doncs, una evolució històrica encara 
que lenta, ja que els seus principis no seran acceptats per tota l’Església d’Occident fins a finals del 
segle XI, la qual evolució fou el fonament, conjuntament amb els factors abans estudiats, d’una nova 
forma jurídica de l’autoritat de Roma.

Al voltant de les esmentades col·leccions canòniques s’elaboraren diverses compilacions; 
especialment cal destacar la de Bucar de Worms (1025), la denominada “sententiae diversorum 
patrum”, atribuïda a Humbert de Silva Candida; la “collectio canonum” d’Anselm de Lucca (1085); i 
la cèlebre col·lecció “Polycarpus” del cardenal Gregori (1105-1113). Però aquestes col·leccions eren 
privades i als autors de les mateixes se’ls plantejava el difícil problema de distingir la tradició autèntica 
de la falsa. Per a això s’utilitzà un doble criteri —de vegades antagònic—. Alguns autors acceptaven 
únicament el criteri de l’aprovació papal. Es a dir una llei o tradició és vàlida —evocant les “Decretals 
del Pseudo-Isidor”— si ha estat acceptada per algun papa. Altres, no obstant això, consideraven 
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vàlides les que coincidien amb les lleis romanes. Òbviament resultava que criteris tan dispars eren 
font de flagrants contradiccions entre els diversos cànons particulars. D’aquí que els compiladors 
establiren un mètode dialèctic per a criticar cada una de les lleis o cànons, flotant sempre, en aquest 
inici de la ciència canònica, la figura jurídica del papa. Especialment aquests intents cristal·litzaren en 
l’elaboració de la famosa “Concordia discordantium canonum” del Decret de Gracià (1140) inici del 
dret canònic de l’Església d’Occident. En ell, el papa era reconegut com el suprem guardià i intèrpret 
de les lleis i cànons eclesiàstics. Així naixia el “dret canónic” en la seva nova formulació.

Una de les qüestions que més interessaven als canonistes —ja en temps de Gracià— era la 
problemàtica de la constitució del papa, dels arquebisbes, dels bisbes i dels abats. És a dir, es preguntaven 
què és el que constitueix jurídicament al papa o al metropolità, etc. Per això distingeixen diversos 
estadis de constitució: elecció, investidura, ordenació, confirmació... Respecte als metropolitans, es 
preguntaven si aquestes rebien la confirmació del papa o del primat i si l’ordenació i la concessió del 
pal·li afegien algun dret diferent al concedit per la confirmació papal. Així també es va evolucionant 
el dret canònic eclesiàstic segons les diverses teories i estudis comparatius.

Tots els factors exposats anteriorment i la formació del dret canònic ajudaren a que es produís 
l’obvi deteriorament de la figura jurídica del metropolita i dels sínodes provincials i que indirectament 
trontollés la mateixa col·legilitat. Es produí un gran canvi: la ruptura de l’antic règim col·legial-
autòcton de les esglésies particulars!

CONSEQÜÈNCIES DE LA REFORMA GREGORIANA. LA RUPTURA DEL RÈGIM COL·LEGIAL
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55
La separació definitiva entre l’Església d’Occident i 
la d’Orient. Cisma de Foci i Miquel Cerulari

• Foci contra Ignasi
• Una nova Església, la dels búlgars, causà el cisma de Foci
• Foci i el concili ecumènic de Constantinoble IV
• El segon patriarcat de Foci
• Els successors de Foci
• Ruptura definitiva

El cisma d’Orient dura massa —escrivíem en la primera edició de la nostra història de l’església—. 
Malgrat el parèntesi del Concili de Florència, segle XVI, ambdues esglésies continuen separades. 
Hi ha, però, algunes esperances. Atenàgores I, Pau VI, sant Joan Pau II, Dimitros I, Benet XVI i 
ara Francesc han estat els grans protagonistes d’aquestes esperances. Després de quasi mil anys de 
cisma —la butlla d’excomunió és del 16 de juliol de 1054—s’han produït set abraçades simbòlics de 
reconciliació entre el papa i el patriarca de Constantinoble; malgrat tot encara les dues esglésies 
estan separades.

El 5 de gener de 1964 a Jerusalem, Pau VI i el Patriarca Atenàgores I es van donar la primera 
abraçada. Després s’aixecaria l’excomunicació (a. 1965). Quasi dos anys després, el 25 de juliol de 
1967, Pau VI visità Turquia i donà la segona abraçada a Atenàgores en el Fanar. Atenàgores tornà la 
visita a Pau VI en el Vaticà el dia 26 d’octubre del mateix any 1967 i ambdós es donaren una abraçada 
en la basílica de Sant Pere. Entre la nombrosa assemblea que abarrotava aquella basílica, jo hi era, i 
el record em serà inesborrable. El papa sant Joan Pau II, visità Istanbul els dies 28 i 30 de novembre 
de 1979 i es va reunir amb el nou Patriarca de Constantinoble Dimitros I donant-se l’abraçada en el 
Fanar el dia 30. Alguns pensaven que Dimitros I no tornaria la visita, degut a certs sectors ortodoxes 
molt crítics; però es van equivocar: Dimitros I visità la seu de Pere, i ambdós personatges es donaren 
l’abraçada de l’esperança sobre la tomba del príncep dels apòstols. Era el 7 de desembre de 1987. 
Des d’aquesta data, no han mancat reunions, trobades i signes de concòrdia. El mateix 1994 el papa 
sant Joan Pau II, en el via-crucis del Coliseum del divendres sant, llegí un text d’aquesta devoció 
popular que fou confeccionat pel mateix patriarca oriental i en aquesta ocasió, el papa anuncià que 
es trobarien de nou els dos caps de les esglésies. La situació, tanmateix, va empitjorar, després de 
la negativa del patriarca de Moscou, Basilios I, a rebre el papa en un hipotètic viatge a Rússia (any 
2004). El patriarca estava molt molest pel proselitisme a favor del catolicisme que fan algunes ordes 
religioses en aquell gran país. Tanmateix, després de la mort de l’esmentat patriarca, s’han renovat 
les relacions, i recentment Benet XVI a enviat a l’església oriental unes relíquies de sant Andreu 
que eren custodiades a Roma. Segueixen dues noves abraçades dels papes Benet XVI i Francesc.

Per veure i compartir —polsant històricament aquest drama de multisecular ruptura—, caldrà 
estudiar els fets històrics i les causes que la motivaren amb objectivitat rigurosa.
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Foci contra Ignasi

L’Església llatina —com ja hem vist— fou separada pràcticament de l’Oriental per l’emperador 
Lleó III Isàuric l’any 733. L’heretgia iconoclasta accentuà aquesta divisió, malgrat els dos períodes de 
teòrica reconciliació deguts a les dues emperadrius, Irene i Teodora. La primera emperadriu fou la 
gran propulsora del concili de Nicea II i la segona la que instituí la festa de l’ortodòxia l’any 842 en 
la qual la qüestió de l’esmentada heretgia iconoclasta s’acabava. Tanmateix les ferides eren encara 
sagnants entre les dues esglésies. Al patriarca sant Metodi de Constantinoble —també gran paladí de 
la vertadera fe— el va succeir sant Ignasi (846) fill de l’emperador Miquel I Rangabé. Ignasi era un 
piadós i rígid asceta, constant en els seus propòsits i representant del partit rigorista i intransigent dels 
anomenats “estudistes”. Amb l’emperadriu Teodora intentà reformar els costums de la cort i imposà 
l’ortodòxia.

Però tot seguit s’inicià una conjuració entre els cortesans: el metropolita de Siracusa Gregori 
Asbestas —que havia fugit de Sicília perseguit pels invasors, els àrabs— era cabdill de la facció 
contrària a Ignasi, al qual s’hi adjuntà el germà de l’emperadriu, Bardas. En un cop d’estat del 856, 
l’emperadriu regent va perdre tot poder, nomenant-se el jove fill de Teodora, Miquel III, major d’edat 
i emperador efectiu. Però Bardas era qui governava, pràcticament. Ignasi, com és lògic, va perdre tot 
influx en els afers imperials.

Tot seguit va córrer un rumor segons el qual Bardas vivia incestuosament amb la seva nora. Ignasi 
precipitadament, sense esbrinar-ho, un dia li va negar la comunió. Així començà una enemistat a mort 
entre Bardas i Ignasi. En qualsevol revolta sempre es volia veure l’ombra d’Ignasi i de l’emperadriu 
Teodora. Al final, Bardas aconseguí que Teodora entrés a un monestir i que el mateix Ignasi li donaria 
el vel de monja. Però aquest s’hi va negar.

En una altra conspiració, Ignasi es va veure involucrat; almenys sí que és cert que ell ocultà 
alguns conspiradors. En assabentar-se Bardas el va deportar a l’illa de Terebinto (any 858). Molt 
probablement, Ignasi, per no crear dificultats dimití amb la condició que el nou patriarca fos ben 
acceptat pels partidaris del grup dels monjos.

La recerca d’un successor a Ignasi no fou gens fàcil. Va recaure sobre Foci. Aquest era un gran 
personatge. Els seus pares havien estat perseguits per causa del culte de les imatges. En el moment 
de l’elecció com a patriarca de Constantinoble era el cap de la cancelleria imperial. Segons les fonts 
documentals, Foci era el laic més erudit d’Orient, i per altra banda, no formava part de cap partit. Però 
com hem dit, era un simple laic. I així fou ordenat “per saltum” directament per l’arquebisbe Gregori 
Asbestas. Això fou l’error inicial. El ignacians —molts bisbes i preveres— consideraren un traïció 
aquesta ordenació, més encara quan Gregori Asbestas tenia un judici pendent a la cúria romana.

El mes de febrer de 859 partidaris d’Ignasi declararen que l’únic legítim patriarca de Constantinoble 
era l’esmentat Ignasi. Aquesta declaració la pronunciaren en un sínode celebrat a Hàgia Cirene, 
condemnant, a l’ensems a “l’intrús Foci”. La reacció d’aquest no es va fer esperar. El març de 859 un 
sínode de cent setanta bisbes congregats a l’Església dels Apòstols de Constantinoble, condemnà a 
Ignasi i el considerà fals patriarca, ja que segons afirmaren l’elecció no fou canònica, per què sols fou 
nomenat per l’emperadriu i no pas pel sínode episcopal. Aquesta comunicació fou enviada per Foci a 
Roma i es digué a tots els bisbes que ell havia estat elegit i entronitzat («enthrónistika») i a la vegada 
es notificava de la dimissió d’Ignasi. L’ambaixada que portà a Roma aquest escrit, presentà també al 
papa Nicolau I (858-867) una altra carta de l’emperador Miquel III en la que es demanava que el bisbe 
de Roma enviés legats per a celebrar un concili general a Constantinoble, a fi d’eliminar les restes de 
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l’heretgia iconoclasta. El papa va reconèixer l’ortodòxia de la professió de fe continguda en la carta 
“synodika” de Foci. Malgrat tot, va trobar molt obscur el cas d’Ignasi, ja que molts altres patriarques 
foren abans reconeguts en la seva categoria sense un sínode electoral, sinó per la simple designació 
imperial. Nicolau I accedí a enviar legats: Rodoald de Porto i Zacaries d’Agnani. Calia que aquests 
presidissin el convocat concili, a més d’esbrinar la real situació d’Ignasi i la seva deposició. Però va 
quedar ben clar que ells sols devien rebre informacions i que un cop traslladades al papa, Nicolau I 
personalment decidiria la legitimitat patriarcal d’Ignasi o de Foci. Per altra banda, el papa dirigint-se 
a Foci li dóna a entendre que no hi hauria cap dificultat per part de Roma d’acceptar l’ordenació “per 
saltum”, ó sigui sense tenir presents els intersticis tal i com succeí en Foci.

L’any 861 es va reunir l’esperat concili en l’Església dels Apòstols de Constantinoble amb 
l’assistència dels dos legats pontificis. Les actes s’han perdut, però posseïm un extracte llatí en la 
col·lecció de Deusdedit. No sabem, tanmateix, el que es va decretar sobre la heretgia iconoclasta. En 
canvi, sí que trobem tots els detalls de la qüestió sobre la «il·legitimitat” d’Ignasi: aquest, afirmaven 
els presents al concili, no es pot considerar vertader patriarca de Constantinoble, perquè esdevingué 
bisbe sense la prèvia elecció sinodal. Els legats no sols coincideixen amb tot el concili en creure’s que 
el procediment d’elecció d’Ignasi fou contrari al dret canònic, sinó que accepten també que calia 
deposar tot seguit l’intrús. Per tant, els legats pontificis pronunciaren la fórmula de deposició contra 
Ignasi, contravenint en això les clares instruccions papals, segons les quals —com hem dit Nicolau I 
volia personalment reservar-se el judici últim d’aital espinós afer. Possiblement tot s’hagués acabat 
en un tancar els ulls deixant que Foci fos considerat patriarca, sinó s’hagués tractat de dos assumptes, 
encara més perillosos segons el papa. Era la qüestió de les missions romanes a Bulgària i la situació 
d’Il·líric (l’ex-Iugoslàvia abans de la guerra última) que encara romania sota la jurisdicció eclesiàstica 
grega, malgrat les reivindicacions papals que amb tanta insistència any rere any —des de Lleó III 
Isàuric— tots els papes havien reivindicat. Aquella zona era conflictiva i per tant la Bulgària —que 
depenia de l’Il·líric— també ho seria. En això Foci no volia de cap manera cedir, ni tampoc Nicolau I. 
Així és com fou aquesta la vertadera causa del cisma.

Foci, l’estiu del 861, escriu al papa adduint alguns cànons de l’Església local en els quals es permetia 
l’ordenació d’un laic bisbe, saltant-se els intersticis. Foci continua en aquesta carta abordant el tema de 
l’Il·líric afirmant que ell de bon grat voldria que passés de nou sota la jurisdicció romana aquella zona, 
però que l’emperador ho impedia insistentment. Finalment Foci demanà al papa que no acceptés a 
Roma els “pelegrins” de Constantinoble que no portessin una carta de recomanació d’ell. El papa no 
volgué contestar tot seguit, sinó que de nou es plantejà el problema d’Ignasi. Però certament aquesta 
era la tapadora del gran problema de la jurisdicció eclesiàstica romana sobre l’Il·líric i la zona veïna 
de Bulgària. De mica en mica arribà la versió dels fets segons els partidaris d’Ignasi o sigui l’abat 
Teognosto. No sabem si aquest fou el detonant de la famosa excomunió fulminada pel papa contra 
Foci i contra Gregori Asbestas en el concili del Laterà del 863. En aquest concili Nicolau I també 
castigà els legats per haver deposat Ignasi i per haver ultrapassat les atribucions que els havia concedit 
en el concili de l’any 861 a Constantinoble.

El mateix emperador Miquel III, ara, intervé enviant-li a Roma una carta arrogant. En ella el papa és 
considerat com un simple súbdit de l’imperi i per tant, cal que es sotmeti a les deliberacions imperials. 
Paradoxalment Nicolau I admet que es tractarien a Roma els temes pendents amb plenipotenciaris 
d’ambdós partits bizantins així com amb els delegats imperials. Tanmateix el mateix papa es precipità 
enviant al rei de Bulgària les famoses respostes “ad bulgaros” en les quals tanca la qüestió sobre 
el tema principal, o sigui sobre la jurisdicció de la nova zona evangelitzada per Bulgària i imposà 
un domini papal absolut sobre la nova Església. D’aquestes “responsa ad bulgaros” en parlarem tot 
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seguit. Tanmateix ja podem dir que és molt penós constatar que en un afer tan discutible fos la causa 
de la lacerant separació de les dues esglésies. Els historiadors actuals unànimement coincideixen: 
estan contra l’actitud tant del papa com de Foci i Ignasi de Constantinoble.

Foci contestà al papa amb una aferrissada defensa dels ritus grecs i amb un atac violentíssim 
contra els missioners romans de Bulgària. Més encara, afirma que la fe predicada per Roma i els seus 
missioners no és l’ortodoxa, ja que en ella s’admet que l’Esperit Sant procedeix del Pare i del Fill 
(filioque) quan la formulació correcte és “del Pare pel Fill”. Tots aquests termes defensius i d’atac 
contra Roma vénen reflectits en una carta (”encíclica”) dirigida per Foci a tots els patriarques d’Orient 
(estiu del 867).

Una nova Església, la dels búlgars, causà el cisma de Foci

Analitzem la vertadera causa del cisma: o sigui la ja esmentada “resposta als búlgars”. Tres foren els 
intents d’evangelització de la zona búlgara: primer foren els bizantins que enviaren llurs missioners. 
El segon intent prové de l’emperador occidental Lluís el Germànic que envià Ermaric de Passau amb 
una “‘multitud de clergues occidentals”. I el tercer procedeix del mateix papa. Fruit de la primera 
evangelització fou el baptisme de Boris, príncep dels búlgars: es féu batejar l’any 864 i es canvià el 
seu nom pel del seu protector Miquel III de Constantinoble. Però el príncep Miquel (Boris) procurà 
expulsar-se la “protecció” dels bizantins, dirigint-se al papa i demanant-li nous missioners llatins. Era 
molt diplomàtic, o si voleu, tenia doble intenció (doble cara), amagant la cobdícia de poder sobre 
les noves esglésies, que era el seu autèntic desig. Tanmateix Boris preguntà al papa la manera com 
s’havia d’organitzar la seva nova Església. Quins eren els motius que impulsaren el rei dels búlgars, 
Miquel, a demanar l’auxili de Roma? Certament, no foren desinteressats: volia aconseguir de Roma 
“l’autocefàlia” de la seva naixent Església, demanada anteriorment i no acceptada per l’Església de 
Constantinoble. Les relacions del patriarca Foci amb Roma, en aquest temps (any 863-866) —com ja 
hem dit— s’han de considerar trencades. I Boris jugava a favor seu buscant uns privilegis totalment 
desproporcionats a una església en estat de missió. No es podia anar enlloc amb aquelles pretensions!

En aquest intricat teixit de causes, intents, interessos, cismes... cal col·locar l’interès d’aquest 
document en el que els búlgars demanen al papa, possiblement l’any 866 (en els primers mesos) com 
han d’organitzar la nova Església? Nicolau I els respon(el 13 de novembre de 866) amb l’esmentada 
carta que és comunament denominada «Responsa ad consulta Bulgarorum”. En ella es tracta 
principalment de temes relatius al culte, a la pastoral, i a l’organització de l’Església. S’han lloat 
aquestes “responsa” des del punt de vista pastoral i missional, però s’oblida amb molta freqüència el 
fet greu que el papa, sense mirar les obligacions del seu càrrec, ataca aquí ritus de l’Església grega, i 
en fa befa. D’això n’hem fet esment en la nostra tesis doctoral sobre el pal·li defensada a la Universitat 
Gregoriana de Roma l’any 1972.

Una de les preguntes que feren els búlgars al papa era: qui devia ordenar el patriarca? Aquesta 
pregunta suposa les pretensions de la naixent Església que volia posseir com a cap un patriarca; és a 
dir, volia ser autònoma. El papa contesta molt diplomàticament; prescindeix del terme «patriarca» i 
respon només amb el “d’arquebisbe”, senyal que només estava disposat a concedir-los un arquebisbe, 
figura, com hem vist, molt lligada a Roma pel fet que els arquebisbes rebien el pal·li del papa i 
prèviament se’l feia jurar fidelitat al mateix papa.

El papa afirma, contestant a la pregunta de qui ha d’ordenar el patriarca: «en els llocs on no hi 
hagué mai un patriarca o un arquebisbe, aquest ha de ser “instituït” per un de més superior dignitat 
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(o autoritat)»; ja que segons l’apòstol, «minus a maiore benedicetur». S’estableix, doncs, el principi 
jurídic: el major en el cas anteriorment esmentat, ordenarà el menor. Un cop ordenat aquest, havent 
rebut l’ús del pal·li, podrà ordenar bisbes, els quals podran, al seu temps, ordenar el successor (de 
l’arquebisbe). Amb aquestes paraules es vol aplicar als búlgars el pla de Gregori I exposat en el 
privilegi («cum certum sii») a Sant Agustí de Canterbury. Els (bisbes) búlgars demanaren al papa que 
s’ordenés un patriarca o arquebisbe o bisbe, però el papa creu que ningú com ell «a quo et episcopatus 
et apostolatus sumpsit initium» pot més còngruament ordenar-lo, ja que convé seguir aquest ordre: el 
papa ha d’ordenar aquest primer bisbe com a cap de la naixent Església; si creix el poble de Crist amb 
la seva col·laboració, “rebrà els privilegis de l’arquebisbat i així podrà constituir bisbes que elegiran el 
seu successor”. Però degut al llar viatge que hauria de fer l’elegit per a ser ordenat a Roma, podran 
els mateixos bisbes(búlgars missioners) ordenar-lo després de la seva elecció. No obstant això, “el 
metropolita no pot seure al tron ni consagrar, excepte el cos de Crist, abans de què rebi de la seu 
romana el pal·li segons fan tots els arquebisbes de les Gàl·lies, de Germània i de les altres regions”. 
Potser aquí l’expressió “tots” sigui un xic emfàtic.

La simple traducció d’aquest document ens indica la transcendència del mateix. Heus aquí les 
assercions més importants:

a) Clarament s’estableix el principi: el primer bisbe cap d’una nova Església “congruentius” ha de 
ser ordenat pel papa ja que “minus a maiore benedicetur”.

b) Un cop iniciada l’Església amb la consagració del bisbe, cap de la nova església, aquest havent 
rebut l’ús del pal·li, podrà ordenar bisbes (sufraganis).

c) El papa donarà els privilegis de l’arquebisbat. Aquesta frase significa que el papa, “a quo et 
episcopatus et apostolatus sumpsit initium”, constitueix l’arquebisbe, donant-li el pal·li i el títol 
d’arquebisbe.

d) El bisbe, cap de l’església dels búlgars, que serà elegit i consagrat, rebrà el pal·li de Roma (amb 
els privilegis de l’arquebisbat), i podrà (un cop hagi rebut el pal·li) seure’s al tron (la seu episcopal o 
càtedra).

e) “Tots els arquebisbes de les Gàl·lies, de Germània i de les altres regions no consagren (excepte 
el cos de Crist en la Santa Missa) ni seuen al tron abans de rebre el pal·li de la seu de Roma. Aquesta 
notícia és de gran importància, ja que, almenys, indica quina és la mentalitat romana (o postulat), en 
el pontificat de Nicolau.

Totes les expressions comentades en aquesta carta i els principis jurídics que en ella s’estableixen, 
ens evoquen el pla organitzatiu gregorià de l’Església anglesa de Sant Agustí de Canterbury (a. 601).

Als ulls d’Orient i dels historiadors actuals, el papa anava massa lluny. Així es comprèn que la 
reacció de Foci fou intemperant, tancant tota possibilitat d’entesa. Fou una llàstima!

Foci i el concili ecumènic de Constantinoble IV

Foci —en conèixer la resposta papal— pràcticament es separà l’Església romana. En l’esmentada 
encíclica que Foci envià a tots els patriarques, al principi de l’estiu del 867 atacava el papa. Però no 
content amb això l’agost del mateix any Foci reuneix un concili del qual tenim molt poques noticies; 
no obstant, totes assenyalen que es va atrevir en l’esmentat concili a deposar i anatemitzar la mateixa 
persona del papa. En una carta enviada al rei Lluís II i a la seva esposa Angilberga, Foci demana que el 
“pseudopapa Nicolau” sigui foragitat de la seva seu romana. Però aquesta carta fou la seva perdició, ja 
que l’emperador occidental s’escandalitzà i assegurà a l’emperador bizantí que mai s’atreviria a posar 
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la mà sobre el vicari de Pere, al qual tot Occident tenia una gran veneració. Així Foci es trobà sol. La 
dissort de Foci s’augmentà quan el seu gran protector Bardas fou assassinat i el mateix Miquel III 
morí en mans de l’usurpador de l’imperi Basili Macedoni. Aquest, per a assegurar-se el recolzament 
d’Occident, Ignasi retornà a la seu de Constantinoble, i Foci sense cap mirament fou exiliat.

El nou emperador Basili actuà mol diplomàticament. No volia sols recolzar-se amb els ignacians, 
ja que en nombre eren inferiors als focians, sinó segons creia, seria convenient convocar un concili 
de reconciliació. Per tant, en primer lloc informà al papa breument dels esdeveniments. El papa, que 
contestà ja no fou Nicolau I, sinó Adrià II (867-872). Aquest es dirigí de seguida a l’emperador i al 
patriarca. Manifestà la seva voluntat de seguir la línia del seu antecessor, però mostrava estranyesa 
que Ignasi no li hagués encara demanat l’entronització, de Constantinoble.

L’estiu del 869 es va celebrar a Roma un concili en el qual sense escoltar-se ni els partidaris 
d’Ignasi ni els de Foci, aquest fou de nou condemnat i deposat. En el cas que Foci es penedeixi —es 
diu— el màxim que se li concedirà serà la comunió dels laics. Els ordenats per Foci calia que es 
consideressin deposats també. Els bisbes ordenats per Ignasi, que posteriorment s’havien adherit a 
Foci, havien de signar un «libellum satisfactionis» que Roma redactà. El concili s’acabà amb la crema 
solemne de les actes del concili de Constantinoble de l’any 867. Les actes es van cremar, malgrat la 
pluja torrencial que caigué sobre la foguera. Aquella gent cregué que fou un miracle!

Però aquests fets del concili romà no foren ben vistos per Constantinoble, ja que tant Ignasi 
com el mateix emperador volien que aquells assumptes interns a l’Església oriental fossin tractats i 
solucionats en un concili propi. Aquest es celebrà el mes d’octubre 869. Els cent tres pares del concili 
vuitè ecumènic creien que era un abús la insistència romana a què es signés l’esmentat “libellum 
satisfactionis”. Els legats papals no transigien gens ni mica. Foci —que estava present— no va obrir 
boca, ni es va permetre que en defensa seva ho fes un altre bisbe. La causa de Foci estava perduda, 
ja que el papa havia dit l’última paraula. Malgrat tot els legats papals hagueren d’admetre que d’aquí 
endavant els patriarques gaudiren d’immunitat, per tant, ni el mateix papa podria deposar-los. El 
concili acabà el 28 de febrer del 870, però en el mateix dia una delegació búlgara es presentà a 
Constantinoble demanant que es determinés a quin patriarcat pertanyien, o al de Roma —que ja 
havia concedit el pal·li a un arquebisbe anomenat pels mateixos búlgars—o al de Constantinoble? 
El concili i en contra dels legats papals determinà que l’Església búlgara era del patriarca de 
Constantinoble. Un dia després del concili, els legats lliuraren una carta del mateix papa Adrià II, 
que la tenien —podríem dir— en reserva per si es tractava d’aquest tema. Ignasi féu cas omís de les 
prohibicions del papa, ja que afirmava que el concili havia ja pres posició i que eren més importants 
les actes del concili que una simple carta. Els missioners romans hagueren de retirar-se de Bulgària, i 
en la pràctica continuava la ruptura entre Bizanci i Roma, malgrat que no consta que ambdós (Ignasi 
i Adrià II) s’excomuniquessin. Però el gran perdedor fou el mateix Ignasi. 

Foci estava una altra vegada de tornada, ja que l’emperador oriental seguí interessat en no endurir 
l’oposició dels focians.

El segon patriarcat de Foci

Foci, mentrestant, havia tornat del seu desterrament i havia estat elevat a educador dels prínceps 
imperials, i potser reprengué també la seva activitat docent. Evidentment, Ignasi no havia mai dubtat 
de la legitimitat de l’ordenació episcopal de Foci, i un cop es refredaren les seves relacions amb 
Roma, no veié ja motiu per a seguir donant importància a la laïcització de l’ex-patriarca. En aquest 
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període s’havien obert noves negociacions amb Roma, a fi d’arranjar les diferències entre ignasians 
i focians en el sentit d’una revisió del procés de Foci. El papa Joan VIII (872-882) no era advers a 
les negociacions. Els últims dies d’Ignasi sembla que Foci i ell es van reconciliar. Sabem igualment 
que el papa delegà i envià als bisbes Pau i Eugeni a Constantinoble amb cartes per a l’emperador i 
Ignasi i amb ordre d’establir la pau. Els enviats no trobaren ja Ignasi, sinó Foci. Ignasi morí el 23 de 
novembre del 877, i Foci pogué ocupar de nou sense cap dificultat la seu patriarcal de Constantinoble. 
Els legats papals decidiren no negociar, i obligaren l’emperador a dirigir una nova carta al papa. 
L’emperador demanà el reconeixement de Foci i la convocació d’un nou concili.

Una carta al papa del clergat de Constantinoble volia assegurar el reconeixement universal del nou 
patriarca Foci en la seva ciutat episcopal. El papa s’aconsellà amb els seus més íntims col·laboradors, 
escriví seguidament a l’emperador que estava disposat a reconèixer malgrat tot a Foci a condició que 
ell s’excusés dels seus anteriors actes en un futur concili. El papa perdonava Foci en virtut de «la 
seva suprema autoritat apostòlica». No obstant això, posava com a condició que Foci s’abstingués 
de tota activitat pastoral a Bulgària. Els legats del papa reberen de Roma un «commonitorium» 
que els posava al dia de la nova situació, fou llegit en un concili i firmat pels assistents. En aquestes 
circumstàncies a la fi es pogué obrir un concili sota la presidència del patriarca Foci a començaments 
de novembre del 879. Celebrà set sessions. Gairebé quatre-cents bisbes hi van prendre part. En el 
fons, hi havia poca cosa que tractar. Era decisiu per a Foci poder-se presentar davant dels pares del 
concili, no com a patriarca en virtut de la indulgència romana, sinó com a bisbe de Constantinoble 
rehabilitat i mai legítimament deposat. És possible que, ja abans de les sessions, sabessin els legats 
romans que Foci, per la raó dita, difícilment es presentaria davant del concili com a pecador penedit. 
Els legats del papa mantingueren en tot moment la doctrina del primat papal i insistiren, a despit i 
malgrat totes les protestes dels bisbes focians, en què el papa Joan VIII instaurava Foci en el càrrec 
de patriarca, en virtut de suprema autoritat apostòlica. Pel que a la qüestió búlgara pertocava, Foci 
recalcà en el concili mateix la seva bona voluntat, i declarà no haver fet cap acció oficial a Bulgària. 
Amb això es satisfeia també aquesta condició papal de l’absolució.

Els decrets del concili —que votà una sèrie de cànons, per exemple, contra la promoció de laics 
a l’episcopat i declarà ecumènic el del 787— foren signats per tots els partícips en la sessió del 26 de 
gener de 880. Sense resoldre va quedar en el concili la qüestió de Bulgària, per a la qual els pares 
es declararen incompetents. Fora del concili sembla haver-se iniciat un compromís en el sentit de 
què Bulgària es sotmetria a la jurisdicció romana, però no es posarien dificultats als missioners grecs 
d’allà.

Joan VIII fou un gran polític. Així, per tant, en reconèixer Foci com a patriarca, assegurava la 
pau entre les dues esglésies. Tanmateix els ignacians es van demostrar més antiromans que no pas 
els mateixos partidaris de Foci. Però els clergues romans no podien veure absolt a Foci: bona prova 
d’això fou l’elecció del successor de Joan VIII el papa Marí (882-884) que encapçalava l’oposició 
a Bizanci. Malgrat tot ni aquest papa ni els seus successors feren res que afectés la comunió amb 
Orient. Tot i que Foci fou destituït de nou per motius polítics l’any 886 i morí el 891 retirat en un 
monestir.

És molt difícil jutjar la personalitat de Foci. Hi ha qui afirma que en algun temps va rebre culte com 
si fos un sant. Malgrat això, si bé hom hi reconeix un talent extraordinari i el seu gran apreci envers 
els drets i costums canònics d’Orient, no es pot entendre, per cap motiu, que arribés a excomunicar 
el papa. Almenys cal reconèixer que històricament fou el primer en fer-ho i que tal actitud anava 
contra els més elementals fonaments eclesials àdhuc de l’Església oriental.
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Els successors de Foci

Foci morí en comunió amb Roma. Però en l’interior de l’Església bizantina no s’havien esborrat 
els motius de dissensió que en altres temps motivaren la ruptura entre les dues esglésies. El papat 
passava en el segle X els moments més dolents de la seva història; per això era molt difícil que Bizanci 
reconegués la primacia papal, malgrat que els ignacians demanaven una i altra vegada l’arbitri superior 
dels papes. Però aquests prou feina tenien en les seves interminables picabaralles romanes. En tal 
context cal posar la desafortunada qüestió del conflicte de la tetragàmia o sigui la licitud de contreure 
una quarta núpcia. L’emperador bizantí Lleó VI va enviduar per tercera vegada. Volia casar-se de 
nou malgrat l’oposició del patriarca de Constantinoble Nicolau. L’emperador acudí a Roma i el papa 
declarà que el matrimoni (quart) era canònic i que l’església el reconeixia com a vàlid. El patriarca 
s’hi oposà i això li va valer l’exili decretat per l’emperador. El nou patriarca fou un monjo addicte a 
l’emperador: un tal Eutimi (a. 907-912). Aquest conflicte dividí l’Església bizantina en dos bàndols 
irreconciliables entre si: els “nicolaistes” i els “eutimians”. Això feu que s’avivessin les brases de la 
divisió. Mal estat que durà fins al patriarcat de Miquel Cerulari.

Ruptura definitiva

En el segle XII occident estava en el temps de la plena Reforma Gregoriana. A Roma hi ha 
eclesiàstics de moltíssima vàlua; cosa que contrasta amb Orient on hi ha personatges més aviat de 
poca preparació teològica i amb grans dosis de cobdícia eclesiàstica. Observem, però, que en la 
primera època o temps de Foci, aquest patriarca era un autèntic talent en disciplines eclesiàstiques 
(gran patròleg i no menys teòleg) mentre que a Roma s’iniciava la decadència del ‘Segle de Ferro’. A 
mitjan segle XI ja sombrejava per tota la geografia eclesiàstica un home enigmàtic: el nou patriarca, 
Miquel Cerulari. Era un home ambiciós. El trobem molt més enigmàtic i antipàtic que Foci. 
Almenys sabem que Miquel Cerulari, abans d’accedir a la seu constantinopolitana es va enredar 
en una revolta política bizantina i per ella àdhuc aspirava, en cas de sortir-ne victoriós, ascendir 
ser emperador. La intentona fou descoberta, i com tantes vegades, l’únic refugi i salvació fou el 
monestir. Però aquest no fou la fi de Miquel Cerulari. Es feu clergue i sota l’emperador Constantí 
IX Monòmaco (a. 1043-1055) va aconseguir de nou l’influx sobre la política i com “synkellos” 
(assessor) del patriarca, esdevingué el seu successor. Així, l’any 1043 fou consagrat patriarca. La 
situació eclesiàstica entre Orient i Occident en la que el nou patriarca es trobà, no era certament de 
cisma, però sí que hi havia un ambient d’animadversió latent i constant. Les brases estaven a punt 
d’avivar-se, malauradament.

Roma sortia del ‘Segle de Ferro’ en el gran pontificat de Sant Lleó IX (1048-1054). L’estat de 
l’Església llatina era lamentable, d’autèntica prostració. Bizanci, en canvi, estava orgullosa de la seva 
ortodòxia. Constantinoble, la «Nova Roma» creia que sols ella conservava integra la vida religiosa i la 
fe universal. Era una reacció normal i lògica davant la davallada del prestigi del papat, i, més encara, 
quan els mateixos papes s’associaren en alguna ocasió amb els normands per a treure’s de sobre la 
influència bizantina. Malgrat tot, aquesta aliança amb invasors “bàrbars” normands no podia durar. 
D’aquí va néixer una altra gran aliança entre ambdós imperis i el mateix papat. El gran organitzador 
d’aquest projecte fou un tal Argyros, Katapan (o governador) de les possessions italianes de l’imperi 
bizantí. I aquesta fou la causa del definitiu cisma d’Orient.
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L’emperador Constantí IX volia iniciar els preparatius d’una gran campanya contra els normands, 
però curiosament el patriarca Miquel Cerulari s’hi va oposar. Els motius d’aquesta animadversió 
són confusos. Possiblement existia una causa de l’oposició del patriarca que provenia de l’actuació 
de l’esmentat Argyros el qual era fill d’un tal Meles que l’any 1009 havia lluitat contra Bizanci i a 
favor del papat. El mateix Argyros, malgrat haver estat educat a Constantinoble, seguia els ritus 
llatins i era considerat com un possible traïdor pels adversaris de Roma. Argyros produïa moltes 
sospites en un bizantí convençut. El cert és que Miquel Cerulari l’odiava. Aquest, segurament 
es preguntava qui obtindria els avantatges més contundents, en el cas d’una victòria, ¿el papa, 
l’emperador alemany o el bizantí?, Hi havia qui preveia que l’únic que aconseguiria avantatges 
seria el mateix Argyros, ja que ell s’havia fet proclamar —amb gran escàndol de tots— l’any 1041 
“Dux et Princeps Italiae”. Per totes aquestes raons, Miquel Cerulari s’oposà a l’esmentada aliança i 
actuà no frontalment sinó amb gran astúcia. Així començà una campanya difamatòria. Es criticaven 
els ritus de l’Església llatina, l’ús del pa àzim, el dejuni en dissabte i també que s’hagués introduït 
la fórmula “filioque” en el Credo. Posteriorment, Miquel Cerulari actuà més durament contra els 
llatins residents a Constantinoble. Per ordre seva van ser tancades les esglésies llatines d’aquells, 
arribant a actes salvatges, en què no es perdonaren ni les espècies pels preveres llatins consagrades. 
Eren trepitjades i ultratjades.

Entretant, la situació s’havia aguditzat al sud d’Itàlia. Tal com hem expressat en capítols anteriors, 
el papa Sant Lleó IX aconseguí unir un contingent de tropes i ell mateix es posà al front d’elles i inicià 
la guerra contra els normands. Una mica abans, Argyros havia patit un daltabaix a mans d’aquests 
mateixos normands a Siponto, i no aconseguí unir les seves tropes amb les del papa. Sant Lleó IX 
tingué una greu derrota i àdhuc va caure presoner dels normands (28 de juny de 1053) i des del 
seu captiveri tractava de despatxar, com podia, els assumptes eclesiàstics. La derrota del papa era 
implícitament derrota dels interessos bizantins al sud d’Itàlia. L’aliança desitjada per Argyros era 
més urgent que mai, i la cort imperial hagué de desdoblegar-se a aquesta argumentació. L’emperador 
Constantí IX escriví a la cúria i expressà el seu desig d’una pau eclesiàstica com a condició de la unió 
política. Fins Cerulari va haver de rendir-se a la pressió i, en termes moderats, donà a conèixer al papa 
el seu desig d’enteniment. Ara decidí la cúria romana la comanda d’una legació que negociés la pau 
a Constantinoble. Al seu cap anava el cèlebre cardenal Humbert de Silva Càndida, gran reformador 
(però fonamentalista), i amb ell el canceller romà Frederic de Lorena i Pere, arquebisbe d’Amalfi. 
Abans de partir Humbert conferencià llargament amb Argyros.

Arribada la legació papal a Constantinoble, trobà honrós acolliment en l’emperador, mentre la 
visita al patriarca fou molt freda. L’escena acabà amb l’entrega muda, diguem-ho així, de la carta 
papal. No va haver-hi cap diàleg, i Humbert —que avui el qualificarien com un home d’ultradreta— 
s’entregà amb tant més fervor a la propaganda política. Féu traduir la seva rèplica contra els grecs, 
es precipità a la polèmica i atacà finalment el vell monjo Nicetas Stethatos, que havia gosat escriure 
contra els àzims. La pressió d’Humbert sobre l’emperador conduí a una lamentable disputa el 24 
de juny de 1054 en el monestir de Nicetas, després de la qual es va haver de retractar i llençar els 
seus escrits al foc. En aquesta situació, en una vehement polèmica el patriarca aconseguí crear-se 
ambient al seu favor, i els legats decidiren fugir de Constantinoble sense haver fet res de positiu; això 
sí, abans dipositaren, en un acte solemne, sobre l’altar de l’Hàgia Sophia una butlla d’excomunicació 
contra el patriarca i els seus còmplices (16 de juliol del 1054); un text que anava molt més enllà de la 
legació encomanada pel papa, llençant l’anatema contra el “pseudopatriarca” Cerulari, contra Lleó, 
arquebisbe d’Ochrid i contra altres partidaris seus. Se’ls acusava d’ésser simoníacs, arrians, nicolaistes, 
pneumatòmacs, maniqueus, nazireus, etc. L’anatema no es dirigia, solament contra la doctrina grega 
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sobre la processó de l’Esperit Sant, sinó també, per exemple, contra el matrimoni dels sacerdots 
orientals i altres legítims costums de l’Església grega.

Aquests anatemes foren molt desafortunats en tots els sentits. S’ha dit que no tenien validesa, 
ja que quan la butlla fou lliurada, o millor dit dipositada en l’altar d’Hàgia Sophia, el papa Sant 
Lleó IX ja havia mort. Malgrat tot, és un episodi molt penós per a ambdues esglésies del qual cal 
demanar-ne perdó. Per això, el papa Pau VI (a. 1965) retirà l’esmentada butlla en un acte de vertadera 
reconciliació. I després retornà a Orient la relíquia del cap de sant Andreu que es conservava en el 
Vaticà, i Benet XVI, l’any 2010, retornà altres relíquies del mateix sant Andreu, germà de sant Pere. 
Els nostres germans ortodoxes agraïren aquests actes impregnats per un gran simbolisme pacificador.

Humbert de Silva Càndida i els altres legats pontificis, després d’haver deixat la butlla, es despediren 
cortesament de l’emperador i varen tornar a Roma. És possible que, en acomiadar-se, no tenia 
l’emperador a mà la traducció de la butlla d’excomunicació o no havia encara reflexionat sobre el seu 
abast. Per això, Constantí IX es veié obligat a fer tornar els legats a fi de discutir en sessió conjunta les 
qüestions de l’esmentada butlla. Semblant discussió no era del gust ni de l’interès del patriarca, que 
mobilitzà el poble i proposà una sessió en locals en que els legats papals podien veure’s personalment 
en perill. Fracassà, doncs, l’intent de pacificar els ànims, i ara l’emperador mateix suggerí als legats 
que marxessin de Constantinoble, quan ja el poble mateix baix havia fins i tot començat a posar setge 
al palau imperial. L’emperador abandonà tota resistència i es va deixar portar pels dictàmens del 
patriarca Miquel Cerulari: aquest havia vençut! El que segueix es només l’epíleg. El diumenge 24 de 
juliol del 1054, el patriarca reuní un sínode, en el qual exposà els esdeveniments a la seva manera. Els 
legats papals són desqualificats com a emissaris d’Argyros i la butlla papal s’interpreta com a butlla 
d’excomunicació contra l’Església ortodoxa. L’excomunicació fou retornada als legats i a tots els seus 
sostenidors o comitents.

Aquest fou l’origen del famós cisma del 1054. Es discuteix —com hem dit— si mort el papa Lleó IX i 
sense successor encara, tenia validesa la butlla d’excomunió. En tot cas creiem que era una «amplificatio», 
en gran part il·legítima, del propi ressentiment d’Humbert, encara que, en el nucli de la qüestió, donava 
en el clau. Quant a la forma, no es dirigia en tot cas contra l’Església ortodoxa com a tal, ni tan sols 
contra el seu cap, l’emperador, sinó únicament contra Miquel Cerulari i els seus partidaris.

Però tampoc Cerulari excomunicà l’Església romana, sinó només els legats papals i els seus 
comitents, que se suposava eren Argyros i els seus sequaços. Però el que es pensava per una banda i 
altra, era una cosa ben diferent. Sobre això no hi pot haver cap dubte. En el dret formal, no s’havien 
donat actes que permetessin parlar d’un cisma «en tota forma»; però la vehemència amb què es parlà 
i actuà era nova i inaudita, i el repertori de mutus retrets s’havia ampliat essencialment respecte al 
cisme focià. La seva generalització era grotesca.

La guerra freda entre ambdues jerarquies havia d’endurir-se. La indignació prosseguí per ambdues 
parts. No obstant això, seria fals qualificar de desesperada la situació d’aleshores. En principi, el govern 
de l’Església d’Orient seguia en mans de l’emperador, i seguia en peu la qüestió si un altre emperador, 
que no fos el dèbil Constantí IX no faria girar de nou el timó. A més a més, tothom a Bizanci coneixia 
el violent caràcter del patriarca i a ningú no se li ocultava fins a quin punt els esdeveniments eren 
tots fruit de la seva vehement política personalíssima. I finalment, no es podia excloure que, amb el 
temps, no emprengués Roma camins que no estiguessin ja en la línia subjectiva i massa polèmica d’un 
Humbert. El cert és que el poble fidel, per molt temps no tingué cap notícia d’aquest cisma, ni la tingué 
la historiografia bizantina contemporània als penosos fets anteriorment descrits.

Com a conclusió, avui dia, després de més de 9 segles de cisma, l’esperança de la reconciliació 
sembla més forta. Així ho desitjà el papa Benet XVI, (any 2011) i ho ha reiterat l’actual papa Francesc, 
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però ja abans Dimitrios I i el papa sant Joan Pau II s’abraçaren en la mateixa església romana que 
custodia la tomba del príncep dels apòstols. D’aquest episodi n’hem fet esment al principi. Era el 7 de 
desembre del 1987 i en tal efemèrides signaren un significatiu document, en el que hi ha expressions 
ben significatives: «Nosaltres, el papa Joan Pau II i el patriarca ecumènic Dimitrios I, donem gràcies a 
Déu que ens ha permès reunir-nos per a resar plegats i amb els fidels de l’Església de Roma, venerable 
per la memòria dels apòstols Pere i Pau, i ocupar-nos de la vida de l’Església de Crist i de la seva 
missió en el món.

»La nostra trobada és senyal de la fraternitat existent entre l’Església Catòlica i l’Església 
Ortodoxa. Aquesta fraternitat, que s’ha manifestat en nombroses ocasions i sota formes diferents, 
no para d’incrementar-se i de produir fruits per a la glòria de Déu. Experimentem de nou el goig de 
romandre junts com a germans (Salm, 133).

»En donar de tot cor gràcies “al pare de les llums, del que ve tot do perfecte” demanem i invitem 
tots els fidels de l’Església catòlica i de l’Església ortodoxa que intercedeixin amb nosaltres davant 
Déu: que Ell acabi la tasca que ha començat entre nosaltres. En fer nostres les paraules de sant Pau us 
exhortem: «Colmeu el meu goig vivint plenament d’acord» (Fil. 2, 2). Que el cor de tots es disposi en 
tot moment a rebre la unitat com a do que el Senyor fa a la seva Església!...». Les Esglésies d’Orient 
i Occident, durant segles, han celebrat juntes els concilis ecumènics que han proclamat i defensat «la 
fe transmesa als sants una vegada per totes» (Judes 3). «Cridats a una sola esperança» (Efes. 4, 4), 
esperem el dia volgut per Déu en el que serà celebrada la unitat retrobada en la fe i en el que serà 
restablerta la plena comunió mitjançant una concelebració de l’eucaristia del Senyor...

»En aquests instants plens de goig, i mentre fem l’experiència d’una profunda comunió espiritual 
que desitgem compartir amb els pastors i fidels tant d’Orient com d’Occident, elevem els nostres 
cors cap a Aquell que és el cap, el Crist. D’Ell el cos rep en la seva totalitat concòrdia i cohesió 
gràcies a totes les articulacions que el serveixen segons una activitat distribuïda a la mesura de cada 
u. D’aquesta manera, el cos realitza el seu propi creixement. D’aquesta manera s’edifica ell mateix en 
l’amor (Efes. 4, 16).

»Que sigui donada tota la glòria a Déu per Crist en l’Esperit Sant. »Vaticà, 7 de desembre de 1987».
En el viatge a Terra Santa del papa sant Joan Pau II el mes de març del 2000 es donaren passos 

decisius en l’esperat retrobament de les dues esglésies: la catòlica i l’ortodoxa; però aquests sofriren 
un retrocés en la qüestió que ens hem referit de la polèmica entre el papa sant Joan Pau II i Basilios 
I, patriarca de Moscou.

Suposem que la gran sensibilitat del patriarca de Moscou, vers l’art romànic i gòtic llatins, quan 
estigué tot un matí amb mi (Martí Bonet) a l’exposició Thesaurus (a. 1989) de Barcelona ens plauria 
imaginar que tot arribant a percebre que de la unitat i bellesa de l’art oriental i llatí també semblant 
unitat i caritat es podrà derivar —sempre amb l’ajut del bon Déu— en una superior comunió eclesial. 
Sé que el patriarca ho volia i nosaltres ara ens afegim a ell venerant els grans valors de l’Església de 
Rússia.. L’art pot ésser un vehicle de compartir una mateixa fe o almenys pot ajudar-hi.



Sepulcre de Sant Oleguer a la catedral de Barcelona.
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Sant Oleguer i la història de Catalunya

La torxa de la Reforma gregoriana la tingueren primer els bons monjos de Cluny. Aquests la 
passaren als papes gregorians i després, gràcies a molts concilis i tractats (com el de Worms) passà als 
monjos regulars de Sant Agustí, o com es diu també, a les canòniques erigides a l’empara de l’abadia 
de Sant Ruf d’Avinyó amb els canonges de sant Oleguer, bisbe de Barcelona. Convé, doncs, estudiar 
aquest gran personatge que tan relacionat estigué amb la Reforma Gregoriana.

S’ha afirmat que sense sant Bernat de Claraval seria impossible entendre el segle XII. El mateix 
caldria dir de sant Oleguer per a la Reforma gregoriana i la història de Catalunya en l’esmentat segle. 
L’abat de Claraval fou el «papa i emperador no coronat del seu segle» segons alguns historiadors. Els 
seus contemporanis el tenien en gran estima, bo i considerant-lo «l’oracle de Déu». Els magnats, els 
concilis i els mateixos papes escoltaven la seva veu, i les seves iniciatives i admonicions eren seguides 
amb fervor i constància. Per l’església llatina hi ha un paral·lelisme perfecte entre els dos sants. El 
nostre sant Oleguer de Barcelona també era escoltat per comtes, reis, papes i concilis. Ambdós sants 
intentaren aplicar la reforma de l’església en tota l’Europa occidental. I ambdós foren l’ànima de dues 
congregacions religioses, sense ser-ne els fundadors: el Cister i la de Sant Ruf d’Avinyó. En els concilis 
tots dos es dirigien als bisbes i aquests acceptaven com a última paraula l’opinió o sentència per ells 
proposada. Ambdós, finalment, sentenciaren l’autenticitat del papa Innocenci II (Gregori Papareschi) 
enfront a la d’Anaclet II. I per últim cal dir que també ambdós tingueren un papa respectivament com a 
deixeble. Així sant Bernat tingué el papa Eugeni III (1145-1153) i sant Oleguer, Adrià IV (1154-1159).

Oleguer en la història de Catalunya, Provença i Aragó en el segle XII és, doncs, una figura de 
primera magnitud, la influència de la qual no només beneficiarà l’Església, sinó tota la societat civil 
i la seva història. Difícilment hom podria entendre l’evolució de l’esmentada història de Catalunya si 
no es contemplessin, per exemple, les conseqüències dels matrimonis comtals promoguts per iniciativa 
de sant Oleguer: Ens referim al matrimoni de Ramon Berenguer III amb Dolça de Provença i el de 
Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó. Amb el primer matrimoni s’inaugurà la fraternitat entre 
Catalunya i Provença, de tal manera que, com diu el poeta Mistral «cent ans li catalan, cent ans lo 
Provençau se partegeran l’aiga e lo pan e la sau». Amb el segon matrimoni es consolidà la reconquesta 
a l’est de l’Espanya cristiana, respectant-se mútuament les lleis, les llengües i les cultures respectives 
de Catalunya i Aragó. 

En l’aspecte de la història de l’Església llatina del segle XII, Oleguer tingué grans assoliments 
positius i encerts quant a la Reforma Gregoriana, així com pel que fa a la consolidació d’institucions 



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET496

parroquials, a les canòniques —especialment en la xarxa de col·legiates de Sant Ruf— a sínodes, a 
concilis diocesans, provincials, generals i fins i tot ecumènics. Tots aquests fets i esdeveniments serviren 
per establir d’una manera gairebé definitiva la consecució de la denominada Reforma Gregoriana tan 
desitjada pels grans papes reformadors: sant Gregori VII (1073-1085), Pasqual II (1099-1118), Gelasi 
II (1118-1119), Calixte II (1119-1124), Honori II (1124-1130) i Innocenci II (1130-1143). El nostre 
Oleguer sempre estava present i molt actiu, quan es tractava de reformar l’Església que ell mateix 
anomenava «la nostra mare, formosa esposa del Déu gloriós». I, si era necessari, es traslladava, ja 
gran al final de la seva vida, a Toulouse, Reims, Narbona, Palestina, Roma, Clermont, Carrión de los 
Condes, Saragossa, Osca... «La seva veu potent era escoltada i seguida per tot arreu». I «quan ell, 
malgrat la seva baixa estatura i el seu aspecte vacil·lant», es dirigia a bisbes, papes, reis, comtes i al seu 
poble tothom li feia cas. Fou certament «un formós do que el bon Deu obsequià Catalunya i l’Església 
de la jove Europa». La seva influència perdurà tot el segle XII.

Un biògraf d’excepció

Un canonge que es deia Renall «gramaticus, doctor et magister barchinonensis» i col·lega de sant 
Oleguer en la canònica de Barcelona, tingué l’encert d’escriure la biografia de l’esmentat bisbe Oleguer 
immediatament després de la mort d’aquest prelat. Cal dir que l’obra de Renall és una gran peça 
literària, digna de la talla que les dues canòniques de Barcelona i Girona havien assolit, ja que Renall, 
després de ser «gramaticus» de la ciutat comtal, es traslladà a la canònica de Girona. El Pare Fita es 
queixa que Migne, autor de la Patrologia Llatina, dedica molt poques pàgines «a la memòria d’un dels 
més doctes i brillants escriptors de l’escola barcelonina en la primera meitat del segle XII». També es 
queixa que Oleguer no hagi tingut més bona sort, ja que només li dedica dues pàgines, quan nosaltres 
hem comprovat i transcrit més de cent trenta documents. Segons aquesta narració de Renall, molt 
precisa històricament, Oleguer nasqué a Barcelona el seu pare, que també es deia Oleguer, era curial 
del palau comtal. La seva mare es deia Guília. El jove Oleguer fou ofert («donatus») a la canònica de 
Barcelona a l’edat de dotze anys, i va seguir els diversos graus eclesiàstics: clergue-canonge (1075), 
diaca (1081), prevere i després propòsit (o superior dels canonges) (1094). Renall segueix la vida 
del Sant fins a la seva mort (6 de març de 1137) i la seva sepultura en els claustres de la catedral de 
Barcelona. També narra els primers miracles atribuïts a Oleguer.

Oleguer, en la seva estança a la canònica de Barcelona, rebé una exquisida formació per part 
del seu bisbe Bertran (1086-1095). Aquest bisbe procedia de l’abadia de Sant Ruf d’Avinyó, centre 
del gran moviment reformador dels canonges regulars de Sant Ruf. Possiblement, Bertran i el seu 
deixeble Oleguer (ara propòsit) volien que els canonges de Barcelona passessin de seculars a canonges 
agustins regulars. Però en no aconseguir-ho, Oleguer es traslladà a la col·legiata de Sant Adrià del 
Besòs fundada per l’anterior bisbe Bertran. Allí estigué almenys fins al 17 de juliol del 1108, data en 
què el sant signà el darrer document com a prepòsit de Sant Adrià. Amb tota probabilitat, a la fi del 
1108 Oleguer volgué anar a Avinyó o potser el van reclamar, per ocupar el càrrec d’ abat d’ aquella 
cèlebre abadia. A Avinyó hi romangué durant uns set anys, impulsant la Reforma i relacionant-se amb 
papes, bisbes i amb els comtes de la Provença. Precisament en aquest període, Oleguer fou l’impulsor 
de la celebració del matrimoni entre Dolça, hereva dels comtats de Provença i Ramon Berenguer III, 
comte de Barcelona, bo i realitzant un gran pacte polític en el qual el comte de Barcelona assolí la 
presidència de la confederació d’uns vuit comtats que s’estenien des de Toulouse fins a Niça, des de 
Cahors fins a Barcelona, essent la frontera del comtat català el riu Gaià, prop de Tarragona.
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Sabem que quan Ramon Berenguer III conquerí amb els pisans Mallorca (1115) Oleguer i Dolça 
anaren a Barcelona per celebrar la victòria del comte i enterrar-hi el bisbe Ramon Guillem. El nostre 
abat de Sant Ruf, que per aquest mateix motiu també era a la catedral de Barcelona, fou elegit bisbe 
per unanimitat dels barcelonins. Però en no ser realitzada aquesta elecció amb la pausa oportuna 
i donat que els tràmits canònics es feren sense tenir present la Reforma Gregoriana, Oleguer fugí 
de nit amb els seus amics i col·legues canonges agustins a la seva abadia d’Avinyó. Posteriorment, i 
tal i com ens descriuen abastament els documents estudiats, el comte de Barcelona i els barcelonins 
s’enfadaren moltíssim; fins a tal punt, que peregrinaren a Roma per demanar al papa Pasqual II que 
exigís a Oleguer ser ordenat bisbe. El papa forçà Oleguer (l’amenaçà fins i tot amb l’excomunicació) 
a ser ordenat, al més aviat possible, perquè no tingues temps per pensar-ho una altra vegada. A la fi, 
Oleguer fou ordenat el mes de juny de 1116 pel bisbe Gualter de Maguelone (Marsella).

Restauració de Tarragona i el pal·li arquebisbal de sant Oleguer

No tenim el més mínim dubte que les intencions del comte Ramon Berenguer III que el mogueren 
fins i tot a viatjar a Itàlia, eren també forçar el papa i sant Oleguer perquè, de manera eficaç, es restaurés 
la seu de Tarragona —independitzant-se de Narbona— amb una campanya contra els sarraïns dirigida 
al regne taifa de Tortosa i contra la resta de Catalunya que encara estava sota els domini sarraí. Però 
això només s’aconseguí després de set intents de restauració de l’arxidiòcesi tarraconense. Tanmateix el 
vuitè, el de sant Oleguer, fou el definitiu. Heus aquí els fets: el 23 de gener de 1118 Ramon Berenguer 
III cedi la ciutat de Tarragona —en ruïnes— a sant Oleguer. El document diu que «li dóna territoris 
i pertinences de la ciutat de Tarragona perquè siguin restaurats i lliurement posseïts per sant Oleguer 
i els seus successors. En tots ells (Oleguer i els seus successors) tindran la potestat de regir i jutjar els 
habitants de Tarragona, en honor a Déu i en utilitat de la mateixa ciutat». I finalitza determinant quins 
són els límits de l’Església de Tarragona.

Posteriorment, el papa Gelasi II, en un viatge de sant Oleguer a Itàlia, li concedí el pal·li segons 
consta a la butlla «Tarrachonensis civitatis» del 28 de març de 1118. Privilegi papal atorgat des de la 
ciutat de Gaeta. Convé observar que la presència d’Oleguer en la cúria papal era preceptiva, tal i com 
ho era per a tots aquells que rebien el pal·li —signe de poder i d’honor supraepiscopals— per ser 
examinats davant del papa, i a la vegada per palesar que hi hagués constància de que els electes bisbes 
metropolitans no estiguessin infectats per la simoma, tan comuna malauradament a l’època de la lluita 
contra les investidures. Sabem també que abans de la recepció del pal·li, els neoarquebisbes juraven 
fidelitat al papa. En aquesta fidelitat s’incloïa l’obligació de defendre el papa fins i tot amb les armes.

Posteriorment, Oleguer concedí al normand Robert “el Bordet”, el principat de Tarragona, segons 
consta en la carta de franquícies, datada el 14 de març de 1129. No obstant això, Oleguer, en aquest 
document, es reservava la jurisdicció eclesiàstica sobre la diòcesi tarraconense i la seva capital. En 
nombrosos documents Oleguer es dirigeix al «carissime Roberte ipsius civitatis Tarrachonensis quem 
principem constituimus».

L’arquebisbe reformador i pacificador

Per nosaltres el que és més remarcable és que sant Oleguer participà molt activament en els 
famosos concilis que aplicaren la Reforma Gregoriana a l’Església d’occident, i en tots ells intervingué 
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«amb eloqüència —ens diuen les cròniques—; les seves paraules produïen una forta admiració entre 
els assistents, inclòs el papa». També aquests concilis intentaren continuar la croada contra els sarraïns 
de la Hispània citerior. Per a aquest fi, Oleguer és nomenat legat papal. 

Els primers concilis als quals sant Oleguer assistí són: el de Toulouse (1119) i el de Reims (1119). En 
aquest darrer Concili, es diu textualment de sant Oleguer «in novissimo die, Barchinonensis episcopus, 
corpore quidem mediocris et macilentus, sed erudictione cum fecundia et religione praecipuus, subtilem 
satisque profundum sermonem fecit de regali et sacerdotali dignitate quem summa cuncti qui precipere 
poterunt, hauserunt aviditate». És a dir, Oleguer en aquella ocasió distingí dues dignitats (o potestats): 
la sacerdotal i la laica reial. Aquí hi havia la clau de la solució del problema de les investidures laiques: 
reconèixer que els bisbes havien de ser constituïts per la investidura eclesiàstica, però aquells bisbes, en 
tenir també funcions civils (regalies), aquestes haurien de ser atorgades per l’autoritat (dignitat) laica, 
civil, corresponent, i no per l’Església. Oleguer es el primer en la història de tan difícil contenciós que 
gosa dir que el príncep (o senyor feudal) ha d’intervenir també en la concessió del càrrec episcopal. En 
distingir les dues dignitats i potestats s’avança cap al tractat de Worms (1122), que decretà —com ja hem 
exposat en els temes anteriors de la història medieval— que «el bisbe es constituïa per la investidura 
eclesiàstica amb la concessió del bàcul i l’anell; i, per una altra banda, la corresponent autoritat laica 
atorgava la potestat terrenal per la investidura laica —continua el tractat de Worms— amb la concessió 
del ceptre». Oleguer, certament, era l’«eruditus cum fecundia, aviditate et religione singulari».

Un altre episodi fonamental en la biografia de sant Oleguer és el viatge a Palestina, possiblement 
del 1120. En aquest any, precisament, se celebrà a Terra Santa el concili de Siquem, en el qual, segons 
diuen les actes, hi assistiren molts bisbes de l’Església occidental. Entre ells possiblement hi havia el 
nostre bisbe de Barcelona. Aquest Concili fou també reformador del lamentable estat de corrupció de 
no pocs croats.

Posteriorment trobem sant Oleguer a Roma. Era el 18 de març de 1123 en el Concili Ecumènic 
del Laterà I. En ell es ratificà el tractat de Worms. Ambdós fets significaren la fi de la lluita contra 
les investidures laiques. També en aquest concili, Oleguer fou nomenat legat papal per a una possible 
creuada a la Hispània citerior.

En referir-nos a casa nostra fou famós, en l’aplicació de la Reforma Gregoriana en les esglésies de 
Catalunya, el concili mixt del 1126 amb el comte, els bisbes de la província i els nobles de Barcelona. Se 
celebrà en el palau comtal de Barcelona el 10 de març. Les seves resolucions estan calcades a les que 
sant Oleguer proposà en els anteriors concilis.

Podríem esmentar altres concilis oleguerians com el Concili de Roma del 1126 on es demanà a sant 
Oleguer que enviés un dictamen per solucionar la pugna iniciada entre pisans i genovesos sobre la 
dominació o jurisdicció de l’illa de Còrsega. Fou una intervenció eficaç. Així els genovesos el tingueren 
com un habilíssim pacificador i en repetides ocasions acudiren a ell.

Curiosament en el mes de febrer de 1130 el trobem en un concili a Carrión de los Condes (Castella) 
on assistí també l’arquebisbe Gelmírez de Compostel·la amb el rei Alfons VII de Castella i Lleó.

També assistí al Concili celebrat a Clermont el 18 de novembre (1130) presidit pel papa Innocenci 
II. Sant Oleguer i sant Bernat es declararen (quant al cisma entre els papes Anaclet II i Innocenci II) 
a favor d’aquest últim. Després d’aquest recolzament dels dos sants, gran part de l’Església no dubtà 
a reconèixer Innocenci II com a veritable papa. L’esmentat Concili també tingué caràcter reformador, 
igual que ho fou el celebrat el 18 d’octubre de 1131 a Reims, en el qual Oleguer també assistí amb una 
intervenció acceptada i admirada per tots els bisbes i pel papa que assistien a tan magna assemblea.

A més d’aquests concilis, Oleguer presidi innombrables sínodes, concilis provincials i diocesans, així 
com els que se celebraven en la província narbonesa. En tots es manifestava com a autèntic reformador i 
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pacificador, establint la pacificació, per exemple, entre barcelonins i genovesos i imposant les famoses 
actes de pau dins de les parròquies en les quals se signava (abans de Pasqua i Nadal) entre les famílies 
afectades i enemistades entre si: així es podrien —sant Oleguer afirmava— celebrar dignament i 
cristiana les festes més importants de l’Església, si abans s’havia fet la pau.

Altres fets memorables de sant Oleguer

L’activitat pastoral de sant Oleguer desplegada a la seva diòcesi i a altres institucions eclesiàstiques 
(com en la pròpia canònica) fou molt àmplia. En primer lloc, cal assenyalar les quatre consagracions 
de parròquies de Santa Maria de Palau Solitar, Sant Genis de l’Ametlla, Sant Sadurní de Collsabadell 
i Sant Salvador de Polinyà. D’aquesta última hi ha les esplèndides pintures murals de l’església 
(exposades avui en el Museu Diocesà de Barcelona) que foren inaugurades per Oleguer l’any 1122, 
quan es traslladà a aquesta població per consagrar la seva església.

El 1117, Oleguer obtingué la subjecció a la jurisdicció diocesana del monestir de Sant Cugat. 
Abans hi hagué un llarg contenciós. No obstant això, a la fi de la seva vida, el monestir i la mitra es 
reconciliaren segons consta en el diplomatari del Sant.

Oleguer també tenia gran devoció a santa Eulàlia de Barcelona i al Sant Sepulcre. De Palestina 
portà a Barcelona un fragment de la làpida sepulcral de la tomba de Jesús custodiada a Jerusalem.

L’actuació pastoral de sant Oleguer, com a arquebisbe de Tarragona, fou exercida sempre des de 
Barcelona, tot i que és obvi que visità alguna vegada aquella ciutat atorgada en feu al normand Robert 
el Bordet. S’aconseguí lentament la fortificació d’aquesta ciutat, que fou repoblada definitivament el 
1149, quan Oleguer ja havia mort. Oleguer creà també una confraternitat que tenia per objectiu l’ajut 
a la reconstrucció de Tarragona.

Des de la seva seu episcopal, Oleguer predicà innombrables sermons, entre els quals en destaquem 
l’intitulat «De adventu Domini».

Capítol apart mereixerien les incidències o intervencions amb la casa comtal de Barcelona, però 
aquestes no deuen possiblement tractar-se en una història general de l’església. Tanmateix fem alguns 
apunts en aquests darrers paràgrafs dedicats a sant Oleguer. Evidentment, Oleguer dictà als dos comtes 
Ramon Berenguer III i IV les pautes de la política comtal durant aquell període, quan Barcelona 
adquirí una importància tan notable a la Provença, a l’Aragó i a la conca occidental mediterrània. 
Recordem, per exemple, els dos matrimonis: de Dolça de Provença i de Peronella d’Aragó. Oleguer, a 
la vegada fou l’executor testamentari del testament del comte Ramon Berenguer III, el qual atorgà a 
la seu i capítol de Barcelona dos molins en el riu Besòs i la dominicatura comtal de les Corts (Sarrià).

Oleguer el 1132, i ja en els darrers anys de la seva vida, celebrà el ritus especial de reconciliació 
(o desagravis) sobre l’església de Sant Andreu de Palomar, profanada i destruïda, en gran part, pels 
almoràvits en una de les seves sagnants ràtzies. També influí molt en la política del senescal (o primer 
conseller dels comtes), Guillem Ramon de Montcada, tal com es pot comprovar en alguns dels 
documents d’aquest període.

Oleguer, malgrat que afavorí constantment la canònica de Terrassa (Santa Maria d’Ègara) i 
impulsà l’erecció de la canònica de Santa Maria de l’Estany (Vic), no imposà la reglamentació (o 
regles) dels Agustins (o canonges regulars) a la seva seu de Barcelona. Posteriorment a la seva mort, i 
possiblement per tan gran propulsor (Sant Oleguer), que l’evocaven, s’imposà aquesta reglamentació 
a les canòniques de Tarragona i Tortosa.
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Sant Oleguer morí en el seu palau episcopal el 6 de marc del 1137, quan se celebrava un sínode 
barceloní a la catedral. La seva personalitat deixà una forta empremta entre els seus contemporanis. I 
com el seu biògraf, el canonge amic seu Renall, afirma: «a la seva mort, els miracles es multiplicaren 
al voltant de la seva sepultura ubicada en els claustres de la catedral de Barcelona».

El 1148, Bernat, successor seu a la seu de Tarragona, ja l’anomena “sant Oleguer”. El 1280, el 
rei Pere II (d’Aragó i Catalunya) sol·licita formalment la seva beatificació al papa Nicolau III. No 
obstant això, aquesta no es feu efectiva fins al 1675. Celebrem la seva festa el 6 de març. La seva 
sepultura, que combina una bella imatge jaient, obra de Pere ça Anglada (a. 1406), amb un sepulcre 
barroc dels escultors Francesc Grau i Domènec Rovira, es venera en la capella del Santíssim de la 
catedral de Barcelona. Sobre tot aquest conjunt s’aixeca una imatge del Sant Crist molt venerada pels 
barcelonins del Sant Crist de Lepanto. El cos del sant es conserva incorrupte en un cambril construït 
darrera del seu monument sepulcral, on és objecte de devoció, culte i record entranyable a aquest sant 
internacional que tan feu a favor de la Reforma Gregoriana i de les arrels cristianes d’Europa.

Sempre restaran en la nostra memòria les paraules de sant Oleguer dirigides en diversos concilis 
que donaren la clau de la solució del gran problema de les investidures —gran problema de la 
Reforma gregoriana—. No foren pas paraules de condemna sinó d’autèntica entesa i de pacte, 
tan típic del tarannà català. «Cal reconèixer l’ajut que dóna l’autoritat (potestat) civil a l’església, 
admetent-se una investidura laica de les annexes funcions laiques que tenien normalment la càrrega 
episcopal sacerdotal». En el concili ecumènic del Laterà I (any 1123) es veu la mà del nostre sant. En 
ell es consigna meravellosament i es resumeix d’una manera impressionant tot el que per la Reforma 
Gregoriana s’havia lluitat. Però en sentir-se en aquest concili Laterà I, els bisbes envigorits ja no fou 
tan necessari el paper reformador dels monjos de Cuny ni dels mateixos papes; l’atenció se centrà en 
altres estaments del clergat, o sigui en la reforma a través dels canonges regulars: els de sant Oleguer 
denominats de Sant Ruf d’Avinyó. Es cerca que els nous bisbes procedeixin dels canonges regulars 
i, per tant, que els elegits bisbes siguin ja reformats. I en això tingué gran importància l’actuació del 
nostre sant Oleguer que influí tant a la Congregació de canonges regulars de Sant Ruf. En aquest 
període, gràcies, en part, a sant Oleguer, el paper capdal en la Reforma Gregoriana el tingueren 
els canonges regulars i no pas els monjos cluniacencs. I molts foren els nous bisbes que provenien 
del cercle de Sant Ruf, que és el mateix a dir d’àmbit d’influència del gran bisbe reformador de 
Barcelona: Oleguer.
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57
Els papes que van aplicar la Reforma gregoriana

• Honori II i Innocenci II
• Frederic Barba-roja i el papat

Honori II i Innocenci II

Després de la mort de Calixte II (1124) el qual amb el concordat de Worms posà fi a la qüestió de 
les investidures laiques, el papat va estar a punt de caure en una època semblant a la del segle X (el 
‘Segle de Ferro’). Dues poderoses famílies romanes (els Frangipanni i els Pierleoni) volien imposar a 
la Seu romana llurs candidats. Però malgrat que per aquest motiu hi hagué des de l’any 1124 al 1181 
sis antipapes, els vertaders successors de sant Pere es van proposar com a objectiu prioritari de llurs 
pontificats aplicar la Reforma Gregoriana a tots els estaments de l’Església, així com a les relacions 
amb els prínceps. Els papes legítims que van des de Calixte II fins a Innocenci III, són els següents: 
Honori II (cardenal Lambert d’Òstia, 1124-1130); Innocenci II (cardenal Gregori Papareschi, 1130-
1143); Celestí II (cardenal Guiu de Castellis, 1143-1144); Luci II (1144-1145); Eugeni III (abat 
cistercenc Bernat de sant Anastasi, 1145-1153); Anastasi IV (1153); Adrià IV (Nicolau Breakspeare, 
anglès, canonge de Sant Ruf i bisbe d’Albano, 1154-1159); Alexandre III (Roland Bandinelli, cardenal 
de sant Marc, 1159-1181); Luci III (1181-1185); Urbà III (1185-1187); Gregori VIII (1187); Climent 
III (1187-1191), Celestí III (1191-1198) i Innocenci III (Lotari dei Conti di Segni, 1198-1216).

A la mort de Calixte II, els cardenals elegiren Teobald Buccapecus, cardenal de Santa Sabina, 
que s’imposà el nom de Celestí. Però quan cantaven el Te Deum, el poble romà instigat per Robert 
Frangipanni se sublevà contra el nou Papa i aquest va presentar la dimissió. El mateix poble proclamà 
Papa al cardenal Lambert d’Òstia, que no ho acceptà al moment perquè volia que es reunissin els 
cardenals. Aquests feren recaure l’elecció a favor de Lambert, el qual es posà el nom d’Honori II.

En el pontificat d’Honori II es determina el paper que tenen tant el papa com els bisbes en l’elecció 
i coronació de l’emperador. El mes de maig del 1125 mor l’últim emperador de la dinastia sàlica, 
Enric V. Els prínceps electors volien un emperador més dèbil que els anteriors, ja que aquests es 
ficaven massa, segons deien, en els assumptes interns de les múltiples sobiranies amb què comptava 
la federació alemanya.

Per altra part, els prínceps episcopals no volien la Reforma Gregoriana. El bisbe elector de Mainz 
emprà tots els mitjans perquè fos elegit Lotari, mortal enemic de l’anterior emperador Enric V. Tant 
ell com tots els altres bisbes demanaren al nou rei que suspengués en gran part el tractat de Worms. 
Per un sector d’Alemanya, Lotari III és reconegut com a nou rei alemany, però el bàndol contrari 
proclama Conrad III d’Hohenstaufen que és coronat rei a la catedral de Milà per l’arquebisbe 
Anselm. En aquest moment, ambdós pretendents de la corona imperial acudeixen a Honori II, i 
aquest papa reconeix com a legítim emperador Lotari III. Per tant, es planteja per primera vegada, 
d’una manera explicita, que per la constitució de l’emperador, cal no sols l’elecció i l’acceptació dels 
prínceps electors alemanys, sinó també el reconeixement de l’emperador electe per part del papa. 
Aquest dret serà pràctica comuna des d’Honori II.
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Una altra qüestió iniciada en el pontificat d’Honori II i que durarà molts anys, és la successió del 
ducat d’Apúlia. Guillem, duc d’aquesta regió del sud d’Itàlia, morí l’any 1127. No tenia fills. I ja que 
aquell ducat estava enfeudat pel papa, retornava al primitiu senyor feudal, o sigui al bisbe de Roma. A 
la mort de Guillem, doncs, pretenien ser ducs d’Apúlia: Roger II de Sicília i Robert de Càpua. Honori 
II el concedeix a aquest últim. S’inicia una guerra, en la qual fou vencedor Roger II de Sicília. El papa 
es veu obligat a concedir-li el ducat, i Robert de Càpua ha de jurar fidelitat a Roger II de Sicília, el 
qual estén els seus dominis fins a Benevento, amb gran temor per part del papa que veu el seu enemic 
massa a prop de Roma.

Honori II sortí victoriós en la qüestió alemanya, i de nou va poder imposar els principis de la 
Reforma. No succeí així en el sud d’Itàlia. L’enemistat entre Roger II de Sicília i el papa arribà a 
l’extrem de que Roger II intrigués entre els dos bàndols romans (els Frangipanni i els Pierleoni) i 
els cardenals. Volia assegurar un candidat al papat submís als seus capricis. Els últims dies d’Honori 
II foren de molta confusió. Tothom preparava la candidatura d’un nou successor. El col·legi de 
cardenals per a obviar els desordres de l’anterior elecció, determinà que fos present una comissió de 
vuit cardenals, representants dels altres col·legues, en l’elecció del nou papa.

A la mort d’Honori II (1130), sis dels vuit cardenals comissionats elegiren Innocenci II, favorable als 
Frangipanni. Però el migdia del 14 de febrer del 1130, el poble romà, els altres vint-i-quatre cardenals 
i els nobles romans, en observar que els Frangipanni havien influït en l’elecció d’Innocenci II, es 
dirigiren a l’església de Sant Marc i elegiren el cardenal Pierleoni que prengué el nom d’Anaclet II. 
Aquest era un home de gran prestigi, cluniacenc i havia exercit diverses legacions papals. Seguidament, 
el poble, els cardenals i el nou papa Anaclet, van al Laterà, i el suposat papa pren possessió pacifica 
de la basílica. Es així com en un mateix dia (14 de febrer de 1130) foren elegits dos papes: Innocenci 
II i Anaclet II. I ambdós seran consagrat el mateix 23 de febrer, en esglésies diferents: Innocenci 
II en l’església de Santa Maria Nuova, titular del cardenal Aymeric, pel bisbe d’Òstia, i Anaclet II 
pel cardenal-bisbe Pere de Porto, al Laterà. Ambdós papes eren romans. Innocenci II pertanyia als 
Papareschi del Trastèvere, i Anaclet a la poderosa família dels Pierleoni, d’origen jueu, i per això era 
anomenat el papa del ghetto. Aquella família es convertí al cristianisme en temps del papa sant Lleó 
IX (1048-1054).

Cal preguntar-se quin dels dos papes era l’autèntic. Sembla, a simple vista, que fou més correcta 
jurídicament l’elecció del papa Anaclet II; però també és cert que existia un compromís previ entre els 
cardenals consistent en què la comissió faria l’elecció en nom de tots ells. Així es creia que seria legal. 
Però en la mateixa reunió de la matinada del 13 de febrer del 1130, foren exclosos dos cardenals: Pere 
Pierleoni i un tal Jonatàs; sistema d’imposició dels Frangipanni que provocà la protesta del cardenal 
Pere de Pisa. En l’elecció d’Anaclet II, probablement votaren vint-i-un cardenals, i el poble romà 
donà el seu consentiment. Tanmateix, en aquesta ultima elecció no es poden concretar més detalls, ja 
que les actes foren destruïdes després de la mort d’Anaclet II.

Innocenci II hagué d’abandonar Roma i refugiar-se a França, ja que els mateixos Frangipanni, 
al cap d’uns mesos, reconegueren Anaclet II. Però un cop a França, Innocenci II obtingué el 
reconeixement de Sant Oleguer de Barcelona, dels abats de Cluny (Pere el Venerable) i del Cister. 
Precisament, sant Bernat de Claraval es declarà a favor d’Innocenci II, al·legant que encara que fou 
elegit per la part menor, aquesta era, en canvi, la «sanior pars». La majoria de les nacions, però, 
estaven a favor d’Innocenci II. Anaclet tenia l’obediència de Roma i del sud d’Itàlia, ja que l’esmentat 
duc normand Roger II estava casat amb Albèria, germana del papa Anaclet II. Innocenci II que fou 
recolzat pel favor de Lotari III, aconseguí, en els mesos de juny i agost del 1133, fer-se l’amo d’una 
part de Roma. El 4 de juny el papa coronà emperador Lotari III en la basílica del Laterà. Però en el 
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mes de setembre, el papa marxà cap a Pisa, ja que la situació a Roma se li feia insuportable després 
que l’emperador marxés. El 29 de maig del 1135, celebrà allà un sínode amb molts bisbes, àdhuc 
alemanys, on excomunicà Anaclet II i també Roger II, al qual el papa Anaclet II havia nomenat rei de 
Sicilia. L’emperador morí el 1137.

La unitat tornà a l’Església a la mort d’Anaclet II (4-XII-1137). El seu successor Víctor IV (cardenal 
Gregori Conti) va renunciar el 29 de maig del 1138. Els seus electors i la mateixa família Pierleoni 
reconeixeran Innocenci II, el qual tornà a Roma i convocà un concili ecumènic (Laterà II) per al mes 
d’abril del 1139. Ja havia mort sant Oleguer, bisbe de Barcelona († 1137).

Referent a la lluita contra Roger II de Sicília, Innocenci II no fou tan afortunat: el papa va caure 
presoner tal i com succeí abans, en el temps de Lleó IX. Se l’obligà a signar un pacte amb els normands, 
reconeixent: el regne de Roger II que dominava tota Sicília i el sud d’Itàlia. En el darrer any del seu 
pontificat (1143) els romans se sublevaren i proclamaren la República sota el comandament del germà 
d’Anaclet II, Giordano Pierleoni, en qualitat de patrici. Els dos papes següents, Celestí II i Luci II, 
regnaren poquíssim temps i s’esforçaren envà, per a imposar la seva autoritat a la República romana. 
Es diu que Luci II morí en el Capitoli d’una pedregada.

Aleshores, els cardenals elegiren el cistercenc Bernard Pignatelli de Pisa, abat de Sant Anastasi a 
Roma (Tre Fontane) que adoptà el nom d’Eugeni III (1145-1153). Havia estat deixeble de sant Bernat, 
i escriví per a ell la seva obra «De consideratione sui», una espècie de «mirall de prínceps» religiós.

Eugeni III sortí de Roma immediatament després del seu nomenament i residí, la gran part del seu 
pontificat fora de Roma. En el seu últim any (1153), concertà a Constança un tractat amb el jove rei 
d’Alemanya, Frederic Barba-roja. Aquest es comprometia a ajudar el papa contra els seus enemics 
romans i normands, i a canvi, rebia la corona imperial. Un cop més, s’oferia al rei alemany l’oportunitat 
d’aparèixer com el protector de l’Església, cosa que hauria pogut ser avantatjosa per a ambdues parts. 
Contràriament, però, esclatà un llarg conflicte entre l’emperador i el papa, tal i com exposem tot seguit.

Frederic Barba-roja i el papat

Amb Frederic Barba-roja s’inicia un període molt mogut de lluites entre el papat i els reis alemanys. 
En realitat, el mòbil dels conflictes es redueix a l’intent dels emperadors de dominar Itàlia, ja que pel 
títol d’emperador i de defensor dels papes, es creien amb el dret d’intervenir d’una manera contundent 
en els assumptes interns de l’Església. Es provocà així una situació insostenible que recorda la lluita 
de les investidures. Però amb l’agreujament que no es tracta d’investir un bisbe, sinó el mateix papa. 
S’inicià així el llarg període de lluita entre els güelfs, partidaris del papa, i els gibelins, partidaris de 
l’emperador. Sens dubte que Frederic Barba-roja és una figura cavalleresca de cap a peus. Però ja 
s’adverteix en ell una gran vel·leïtat i un caràcter desequilibrat. Els papes no tenien cap intent de 
debilitar els emperadors, ans al contrari, esperaven d’ells ajut i protecció. Però, per altra banda els 
papes, no tenien tampoc la intenció de sotmetre-s’hi, sense més ni més.

El 1155, d’acord amb el tractat de Constança, Barba-roja entrà a Itàlia, posà fi a la República 
romana i rebé la corona imperial. Era papa Adrià IV (1154-1159), que, fins avui, és l’únic anglès que 
ha pujat a la seu de sant Pere. Era canonge de Sant Ruf d’Avinyó i deixeble de sant Oleguer. El cabdill 
de la República romana era, des del 1147, el clergue Arnau de Brèscia que fou ajusticiat com a rebel. 
L’historiador Gregorovi fa començar amb ell la sèrie dels màrtirs de la llibertat, morts a la foguera, 
l’esperit dels quals, però, reneix de les cendres com l’au Fènix. La inexactitud d’aquesta afirmació 
(apart que Arnau no fou pas cremat, sinó penjat) reposa en el desconeixement de la història italiana. 
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Arnau de Brèscia fou un «condottiere» més dels molts que, amb els medis suficients, organitzà revoltes 
per a restaurar la llibertat, però que amb aquestes accions, impediren durant segles que Itàlia gaudís 
d’una vida política sana i viable.

Barba-roja en la primera trobada amb el papa, ja donà mostres de la seva malaltissa susceptibilitat. 
Es negà a prendre la brida del cavall del pontífex («officium stratoris») segons era costum (vegi’s 
el tema 45). I perquè s’avingués a raons, fou necessari que els del seu seguici el convencessin que 
el fet no implicava cap humiliació, i que era només un detall de protocol·lari cerimonial històric. 
Minúcies semblants han exercit molt sovint un gran paper en la història, ja que aquesta no és obra 
sols de principis abstractes, sinó de fets realitzats per homes vivents. Frederic reaccionà d’una manera 
semblant, quan llegí que el papa li deia en una carta que li havia conferit la corona imperial i molts 
altres «beneficis». L’emperador entengué per «beneficium» el vassallatge feudal i el papa va haver 
d’explicar-li ràpidament que amb aquest mot volia només recordar-li els favors o bons serveis que li 
havia prestat. La susceptibilitat de Frederic, contrària al papat, la fomentava el seu canceller, Reinald 
de Dassel, que el 1159 va ser nomenat arquebisbe de Colònia. Frederic exigí també dels bisbes 
italians la prestació del jurament de fidelitat, i emeté decrets de tipus cesaro-papista. Adrià IV, qui 
prèviament havia pres la precaució d’aliar-se amb el rei Guillem I de Sicília, considerà la conveniència 
d’excomunicar l’emperador, però el 1159 el sorprengué la mort a Agnani. No sabem que hagués fet 
Adrià IV si no s’hagués mort en aquell moment.

Un nou cisma esclatà després de la mort del papa anglès. La majoria de cardenals elegiren al qui, 
fins aleshores, havia estat canceller del papa, Roland Bandinelli, amb el nom d’Alexandre III (1159-
1181), home de gran vàlua, però que fou rebutjat pels alemanys. Una altra minoria es pronuncià per 
Octavià Colonna, que prengué el nom de Víctor IV. Però, en favor d’Alexandre III, es pronunciaren a 
més dels reis de França i Anglaterra, molts bisbes alemanys, i a més a més, l’orde cistercenc de molt de 
pes encara, fins i tot després de la mort de sant Bernat (1153). A Itàlia, on per aquell temps les ciutats 
començaven ja a constituir comunitats independents de gran importància política, sorgí una «lliga de 
ciutats» contra l’emperador. Al principi només la iniciaren quatre: Verona, Vicenza, Pàdua i Venècia, 
però acabaren sent-ne vint-i-dues, especialment de la Llombardia, on no s’havia oblidat la destrucció 
de Milà, causada per Frederic Barba-roja. D’aquí prové el nom de «Lliga llombarda» que es donà 
a l’aliança. La Lliga construí una fortalesa al sud del Po, que en honor del papa fou anomenada 
Alexandria, ciutat molt bonica que es troba entre Milà i Turí.

Després de la mort de Víctor IV (1164), l’emperador erigí un altre antipapa, Pasqual III. Es dirigí a 
Roma i es féu coronar emperador per segona vegada. Fou també Pasqual III qui canonitzà Carlemany. 
Aquesta declaració fou sempre considerada invàlida, però els papes posteriors van permetre que se 
celebrés la festa en el seu honor almenys a Aquisgrà i a Girona. L’exèrcit de Barba-roja, acampat 
davant Roma, fou minvat per una pesta, a la que sucumbí també Reinald de Dassel. L’emperador 
va haver d’escapar precipitadament cap a Alemanya. No tornà a Itàlia amb un nou exèrcit fins al 
1174. Hi va assetjar Alexandria en va, i finalment sofrí una derrota decisiva a mans de les tropes 
de la Lliga llombarda, a Legnano. Concertà un armistici i féu la pau amb el papa, entrevistant-se 
ambdós a Venècia el 1177. L’emperador abandonà l’antipapa Calixte III, successor de Pasqual III, 
renunciant als béns i drets eclesiàstics que havia usurpat; el papa li aixecà l’excomunicació i confirmà 
els nomenaments de bisbes alemanys fets per Frederic.

Alexandre III, que fins aleshores havia residit la major part del temps a França, fou escortat fins a 
Roma per les tropes imperials. Allà reuní el 1179, un sínode a Laterà, que és comptat com a l’onzè del 
concili ecumènic. Per a evitar els incidents ocorreguts en la seva elecció, es disposà que la majoria de 
dos terços havia de ser necessària per l’elecció d’un papa. Aquesta disposició segueix en vigor encara 
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avui dia (en l’elecció del papa Benet XVI i en la de Francesc). La pau amb la Lliga llombarda no es 
signà fins el 1183, a Constança.

Els papes següents, Luci III, Urbà III i Gregori VIII estigueren relativament en pau amb 
l’emperador, però no amb els romans. Urbà i Gregori ni tan sols no es presentaren mai a Roma. 
Només Climent III (1187-1191) pogué tornar a la ciutat. El vell Barba-roja obeí a la seva crida anant 
a la croada, potser amb la intenció de reparar errades anteriors, però fou un fracàs.

Successor de Barba-roja fou el seu fill Enric VI, de vint-i-cinc anys. Simultàniament pujava al 
tron pontifici un ancià de vuitanta-cinc anys, Celestí III (1191-1198) que coronà emperador Enric VI 
el 1191. L’esposa d’Enric era Constança, filla del rei de Sicília Roger II i d’Albèria Pierleoni. Quan 
el nebot de Constança, el rei Guillem II, morí sense successió el 1189. Enric VI féu valer els seus 
drets en determinar qui havia d’ésser el successor. Però els caps sicilians i napolitans afavoriren la 
candidatura de Tancred de Lecce, fill natural del duc Roger i germanastre, per tant, de Constança. La 
qüestió de dret podia semblar dubtosa i l’arbitratge implicava el papa com a sobirà feudal que era de 
Sicília. Per al papa era una qüestió vital el que el nord i el sud d’Itàlia no estiguessin en mans d’una 
mateixa potència. La Santa seu, desarmada i consegüentment, sense cap poder polític, només podia 
mantenir la seva independència si a Itàlia s’establia un equilibri de poders. Aquesta situació va fer que 
Celestí III es decidís per Tancred, en contra d’Enric VI. Tancred va morir el 1194 i Enric s’apoderà 
expeditivament de tot el regne, sense respectar la sobirania del papa. La cruenta venjança que va 
infligir als seus enemics, semblava preparar el terreny per a una altra excomunió, però el pontífex 
que havia arribat als seus noranta-dos anys, es negà a usar tal recurs extrem. Aleshores, morí Enric 
VI a Messina, el 28 de setembre del 1197 i el papa el segui pocs mesos després; però la contesa entre 
gibelins i güelfs era ben viva encara a tot Itàlia.



Portada del Dictatus Papae, que conté vint-i-set proposicions redactades pel papa Gregori VII.
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La postreforma gregoriana

Com a conseqüència de la Reforma Gregoriana, es manifesten arreu moviments que volien millorar 
l’Església i el Cristianisme. Aquests intents tenien com a denominador comú el tornar a l’evangeli, a 
la pobresa, a la pregària, al model de l’església primitiva, als consells de perfecció cristiana..., en una 
paraula, a l’autenticitat evangèlica. Durant la Reforma gregoriana, les lluites contra les investidures 
laiques havien anat dirigides, per part de l’Església, a assolir la «libertas» en els nomenaments 
eclesiàstics. Després del concordat de Worms i d’altres estipulacions pacificadores dels regnes de 
França i Anglaterra, els bisbes, els abats, i àdhuc els rectors de les parròquies rurals, seran constituïts 
pràcticament per la mateixa Església sense la ingerència laical. No obstant això, en tenir aquestes 
dignitats o càrrecs eclesials altres oficis annexes o prebendes purament civils, l’estament eclesiàstic, 
sobtadament, va aconseguir en gran part, el poder i la riquesa que abans eren en les mans dels laics. 
L’Església, així, esdevenia rica i poderosa!

La Reforma gregoriana no intentava aconseguir més riquesa ni augmentar el seu poder, sinó 
—com hem dit— assolir la llibertat dins la mateixa Església. Tant és així que el fonament de la 
lluita contra les investidures consistia en un clar intent purificador de la mateixa Església. Recordem 
que Gregori VII establí un programa reformador basat en un concepte quasi místic de la dignitat 
de l’Església i de l’ofici del successor de sant Pere. El Papa —segons Gregori VII— era el mateix 
sant Pere “redivivus”. Cal reconèixer també que els grans reformadors gregorians volien tornar a 
l’essència del cristianisme; però paradoxalment, la mateixa Reforma després del tractat de Worms, 
en aconseguir per a l’Església tanta riquesa i poder, allunyava cada cop més l’estament clerical de 
la mística primitiva, o sigui de l’autenticitat evangèlica. Bé veuen molts historiadors eclesiàstics que 
la mà provident de Déu intervingué i reconduí la Reforma. Ara, els grans protagonistes no seran 
exclusivament alguns bons monjos i eclesiàstics, sinó els mateixos laics que amonestaran, si calia, 
les més altes dignitats eclesiàstiques perquè fossin fidels als ideals de la Reforma. Cal reconèixer 
que alguns exageraren, caient en autèntiques heretgies i indisciplina; però en altres no fou pas així i 
aconseguiren l’ideal de la Reforma: els valors evangèlics.

Cal també assenyalar que durant el segle XII, el màxim protagonista de la postreforma fou sant 
Bernat. La seva influència fou decisiva no sols en l’Església, sinó en tota la jove Europa. De tal manera, 
que alguns han denominat aquest segle com l’«era de sant Bernat». A Europa sense la figura d’aquest 
sant, no és possible comprendre el segle XII. L’abat de Claraval fou com es dirà «el papa i l’emperador 
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no coronat del seu segle»; «fou l’últim dels sants pares, però no inferior a ells», afirmava Pius XII en 
l’encíclica «Doctor mellificus». Sant Bernat tingué un projecte que unificà tota la seva amplíssima 
activitat: la reforma de l’Europa cristiana que calia adequar a l’evangeli. El mateix concepte de la 
croada —del qual ell fou el gran impulsor— intentà connectar amb l’exaltació del missatge evangèlic. 
En sant Bernat, la mística de l’amor es compaginava amb els ideals de la cavalleria. En els escrits del 
sant són freqüents els temes «Gens Christi, Servi Dei, Peregrini et Christi milites...» Expressions que 
assenyalen els lligams dels croats amb la victòria i la glòria, —aquí a la terra i al cel— que cal que Crist 
aconsegueixi en tan important empresa. Així podem dir que Sant Bernat uní tota l’Europa!

Cluny i el Cister rivalitzen en cultura i espiritualitat

Els cronistes del segle XII distingien carinyosament la congregació de Cluny dels monjos del Cister, 
denominant aquests últims «monjos blancs», i els altres, «monjos negres», per raó de llurs hàbits, d’un 
i altre color.

Els cluniacencs foren els grans protagonistes de la Reforma gregoriana. Gràcies als privilegis 
d’exempció i de tutela papal atorgats als respectius monestirs, el gran col·lectiu de monjos de Cluny 
fou un instrument dòcil i eficient quan arribà el moment providencial en la mà del papat gregorià. 
Però en el segle XII, calia reconduir la vida en els monestirs benedictins vers unes vies evangèliques 
més autèntiques d’austeritat i d’expansió evangèlica, Sant Bernat (impulsant el Císter) fou l’home 
providencial. Amb això no es vol pas dir que en l’esmentat segle els benedictins (en concret els monjos 
de Cluny) anessin en decadència: ells seguien a una notabilíssima altura, adaptant-se a la Reforma 
Gregoriana de la que ells mateixos n’havien estat els precursors.

Sortosament, es començaven a experimentar en l’Església una noves i benèfiques maneres de viure 
l’evangeli que calia també que fossin introduïdes en els ambients monacals. Durant el segle XII, 
molts monestirs s’obriren a aquestes iniciatives religioses i socioculturals. El monestir de Cluny que 
presidia la potentíssima congregació benedictina, havia arribat a la màxima expansió sota el gran 
abat Pere el Venerable (1122-1156) i gràcies a aquest, els cluniacencs s’obriren als nous corrents 
d’espiritualitat i, també a d’altres cultures. L’esmentat abat s’atreví a fer traduir l’Alcorà i altres llibres 
aràbics i jueus, intentant establir contactes amb la religió jueva i la islàmica. Volia que a través de la 
ciència i de l’humanisme es convertissin molts jueus i sarraïns; el que es comprova en les seves obres 
apologètiques i literàries: Adversus Iudaeos, Adversus sectam saracenorum...

Cronologia del Cister

Cronològicament, el Cister consta de les següents dates segures: Robert de Molesmes fundà el 
monestir de Cîteaux («cistercium» o Císter) l’any 1098. Se sap que el primer abat s’anomenava Alberic 
i que a la seva mort (1109) el succeeix Esteve Harding (1109-1134) contemporani de sant Bernat i de 
sant Oleguer de Barcelona. Pels nous habitants del monestir de Cîteaux, no hi havia altre ideal que 
seguir la regla de sant Benet, buscant, però, un estil més pobre i llocs solitaris no tan fèrtils com els de 
la congregació de Cluny. L’any 1113, fundaren en les proximitats de Cluny un monestir filial. Els altres 
monestirs depenents de Cîteaux foren els de Pontiny (1114), i els de Ferté, Clairvaux, i Morimund 
(1115). L’any de la mort d’Esteve Harding (1134) ja existien 80 monestirs, els quals formaven una 
xarxa que tenia com a nucli els quatre primitius: Cîteaux, Forté, Clairvaux i Morimund.
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El ràpid moviment i el creixement de la xarxa monacal —degut a sant Bernat— plantejava com 
podria conservar-se la unitat sense ser obstacle les raonables i enriquidores variants de cada monestir. 
Probablement, en l’any 1119 els del Cister lliuraren al papa Calixte II un projecte d’estatuts que serien 
fonamentalment el conjunt mateix que després serà anomenat «Carta charitatis». 

Però en estudiar els orígens del Cister, cal estudiar la biografia de sant Bernat i així poder 
comprendre l’esperit autèntic del Cister. Malgrat que, contra el que alguns creuen, ell no en fou 
el fundador, l’esperit bernatià calà tan profundament en l’orde, que difícilment es podrà distingir 
entre l’aportació de sant Bernat i el geni o carisme dels primers monjos del Cister, anomenats també 
«monjos blancs». A més, el pas de sant Bernat per l’Església i la societat occidental del segle XII va 
ser tan contundent, que està ben dit —com hem afirmat a la introducció— que Bernat ell sol omple 
l’Europa del segle XII: «Fou el papa i l’emperador no coronat del seu segle»; «fou l’últim dels sants 
pares, però no inferior a ells», deia Pius XII en l’encíclica Doctor mellificus.

Trets fonamentals de sant Bernat: l’oracle diví d’Europa

Un dels temes més preferits pels historiadors literats d’aquest període eclesiàstic del segle XII, ha 
estat l’ingrés de Bernat al monestir de Cîteaux. Així ho descriu Jacques Potin: «Una matinada de l’any 
1112, un grup de trenta nois es presenta a les portes del Cister. L’austera abadia va ser fundada per 
Robert de Molesmes justament quinze anys abans, en un clar de la immensa selva de la Borgonya. El 
cap del grup és Bernat de Fontaine, tercer fill de Tescel·li el Bru senyor de les terres que es troben als 
voltants de Dijon. Els seus companys són els seus germans, el seu oncle i els seus amics, als quals el 
jove Bernat ha convençut perquè segueixin el seu mateix camí i vesteixin la blanca cogulla de monjos 
del Cister. Al seu entorn ja es notava aquest ascendent —barreja d’una innata necessitat de manar, i 
d’una no menys viva de ser estimat—, cosa difícilment sentida per ell en aquell moment, però que el 
convertiria en el personatge més rellevant de la cristiandat del segle XII» (2000 años de cristianismo, 
vol. 3, pág. 44).  

El Cister era una abadia perduda entre boscos i dolls d’aigua. No es pot imaginar un clima més 
insà. Alguns monjos, emmagrits per les penitències i devorats per la febre, intenten sobreviure sota la 
direcció de l’esmentat Esteve Harding. La inesperada arribada dels joves aspirants, triplica els efectius. 
Malgrat els dejunis (de setembre a Pasqua) i el silenci perpetu, els trenta postulants perseveraran en el 
lloc, fins un any més tard, esperant el dia de llurs vots. Però en aquesta abadia Bernat no hi romandrà 
molt de temps. Hi ha tants novicis, que molt aviat s’hauria d’emigrar. Només dos anys després del seu 
ingrés en l’orde dels monjos blancs és escollit per a fundar una segona colònia. Bernat, el nou abat té 
vint-i-quatre anys. El lloc previst és una vall salvatge, prop de l’Aube, denominada la «Val d’Absinthe» 
perquè no hi creix res més que la planta de l’absenta. Bernat es preocupa personalment de batejar-la 
amb un altre nom possiblement més bonic. D’ara endavant es dirà Vall clara: Claravall.

Els primers hiverns seran atroços. De vegades, el menjar ordinari consistia en fulls de roure bullits 
en aigua i assaonats amb sal. El nou abat predica amb l’exemple. Amb aquest règim, la seva salut no 
trigarà a defallir. Li causa una afecció a l’estómac que, al llarg de tota la seva vida, el convertirà en una 
persona malaltissa. Explica el seu esmentat biògraf que junt al seu sitial del cor, es va haver de cavar 
un forat per a utilitzar-lo en els seus sovints vòmits. Aquest tret no és una simple anècdota, sinó que 
és una clara mostra del seu estat físic, i a l’ensems, de la seva ferma voluntat.

No és fàcil encertar quin és el tret més important de la personalitat —diríem quasi immensa— de 
sant Bernat. Però ens atrevim a dir que, per sobre de tot, fou un gran monjo reformador: el seu gran 
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projecte fou consagrar tota la seva vida espiritual als seus monjos; pouada del doll diví de la Santa 
Escriptura. En ella troba el mateix Déu. Afirma que el Verb encarnat ens porta vers el camí de la 
pobresa i de l’autenticitat evangèlica. Cal aconseguir la integritat de la fe, conformar la nostra vida 
als costums dels primers segles de l’Església apostòlica. Aquesta és la vertadera reforma! Segons sant 
Bernat, l’ambient personal més propi per a assolir la perfecció evangèlica és la vida monàstica.

«Admirem els seus escrits —diu el monjo de Poblet dom Alexandre Ignasi Masoliver— la brillantor 
de l’estil, la pietat i la força d’imatges i conceptes que es transparentaven de la Bíblia, feta continua 
meditació de la seva ànima. En Bernat i en les seves obres, predomina la mística sobre la racionalitat i és 
realment mestre de la paraula escrita, un dels cims del llatí cristià medieval. No és estrany que aquesta 
personalitat exquisida, tan ardent, exercís una autèntica fascinació en el seu temps, especialment en 
l’ambient monacal». Al final de la seva vida (20 d’agost del 1153) es comptabilitzen 343 abadies, de 
les quals 162 eren filials de Claraval. Jean Leclerq afirma que el gran home i sant del Cister: «és un 
del més famosos èxits de Déu» (2000 años de cristianismo, vol. 3, pág. 144).

La personalitat de sant Bernat desborda els propis monestirs. Fou fill predilecte de la Reforma 
Gregoriana que en el sentit que, ja hem exposat anteriorment començà en l’àmbit monacal i el seu 
punt de referència fou Cluny. El Cister volia millorar, perfeccionar i, si calia, reformar la vida monacal. 
Bernat atacà amb estudiada virulència els monjos negres (Cluny), els excessos en el menjar, en els 
vestits litúrgics rebuscats, en el gust per les construccions sumptuoses, i en l’ornamentació recarregada 
de les seves esglésies. Però la virulència de sant Bernat fou extremosa en atacar la injusta riquesa del 
clergat, especialment dels bisbes. En aquests casos, emprà un llenguatge en primera persona, com si 
fos ell el portaveu dels pobres: «el que vosaltres (prelats rics) deprecieu ens pertany a nosaltres. Ens esteu 
robant el que és nostre». En la carta 42 dirigida a un bisbe, sant Bernat s’expressa així: «Per molt que 
vulguis callar-me, la misèria dels pobres cridarà. L’opinió pública guardarà silenci, però la fam aixecarà 
la veu (...) Els qui criden són els pobres i els afamats. Sentint-los gemegar: Dieu-nos pontífex (bisbe), 
què fa aquell or sobre el fre de les vostres cavalcadures?». Amb ironia i a l’ensems amb molta pena 
Bernat continua: «Serà per a conjurar el fred i la gana? De què ens serveixen als qui patim, tots aquells 
mantells un cop penjant en les voltes i altres plegats en els vostres equipatges? Les vostres prodigialitats ens 
pertanyen, i el que malgasteu és el que despietosament ens traieu, ens robeu... Fixeu-vos bé: el que serveix 
de plaer als vostres ulls, és la part que correspon als vostres germans; la vostra vanitat s’alimenta de tot 
allò que heu expoliat a les nostres necessitats (...) Però vindrà el dia que ells (els pobres) s’aixecaran amb 
fermesa sobre aquells que els vau reduir a la misèria. Aleshores, el seu defensor sent el pare dels orfes, el 
jutge que fa justícia a les peticions de les vídues aleshores us recriminarà i s’escoltaran aquestes paraules: 
«Us asseguro que cada vegada que vau deixar de fer-ho a un d’aquests més humils, ho vau deixar de fer 
amb mi» (Mt 25, 45)».

Les seves cartes, els seus sermons i els seus tractats, encara que anessin dirigits a persones i 
estaments concrets, eren difosos per tota Europa. Tothom se sentia interpel·lat per sant Bernat, i ell 
mateix estava convençut que parlava en nom de Déu, amb el qual —i especialment amb Jesucrist 
crucificat— posseïa una estretíssima comunió d’identificació. Jesucrist clamava per la Reforma 
Gregoriana, per la justícia dels seus predilectes, els pobres, per l’autenticitat evangèlica... I Europa 
també estava convençuda que Bernat era l’oracle diví, sol·licitant sempre la seva presència en tots els 
moments i situacions àlgides de la societat del seu temps, tant civil com eclesiàstica.

La primera ocasió d’intervenir Sant Bernat directament en assumptes seculars se li ofereix en un 
concili reunit a Sens, l’any 1128. Malgrat d’arribar-hi «amb febre i suors» —com diu ell mateix— 
es destacarà tot seguit, per la força de les seves intervencions. Des d’aquest fet, la seva acció es 
desenvoluparà a escala de tota la cristiandat. Entre les primeres intervencions d’escala, diríem, 
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europea, cal destacar el seu reconeixement del papa Innocenci II. Com ja hem dit en anteriors temes, 
el seu dictamen juntament amb el de sant Oleguer fou definitiu. Entre dos papes, Innocenci II i 
Anaclet II, dels quals encara avui se’n dubta quin era l’autèntic, Bernat s’inclina a favor d’Innocenci 
II, exiliat a França. I amb ell o gràcies a ell i amb sant Oleguer de Barcelona com ho hem explicat 
en el concili de Clermont, la pràctica totalitat dels països, bisbes i estaments seguiren a Innocenci II. 
Després, el papa i els dos sants esmentats empraran tots els mitjans possibles per arraconar Anaclet 
II. I certament, cal dir que ho aconseguiren (vegi’s els temes 56 i 57).

Es pot afirmar que, moralment, el papat estava en mans de sant Bernat. A nosaltres (els catalans) 
ens fa recordar l’exemple de sant Oleguer que era escoltat per tota la cristiandat quasi com sant 
Bernat. L’any 1145, els cardenals elegiren un monjo italià del Cister, deixeble de sant Bernat, cardenal 
anomenat Paganelli de sant Atanasi de Pisa, que es posa el nom d’Eugeni III. Des de la nominació 
papal, Bernat s‘esmerçà amb tots els seus ressorts per orientar, formar i dirigir el nou papa. L’obra 
«Sobre la consideració» que escriu per a Eugeni III, plasma la figura del que ha de ser un vertader 
papa. Li recomana que per sobre de tot, haurà de retre comptes dels seus actes davant Déu, ja que 
ineludiblement, l’home fineix: és pols i a la pols ha de tornar. Per tant, el judici de Déu serà més 
sever per a aquell que ha assolit, aquí a la terra, la categoria màxima. O sigui: ésser «vicari de Crist». 
Precisament, aquesta atribució de vicari de Crist, aplicada exclusivament al papa, es troba per primera 
vegada en les obres de sant Bernat. S’ha d’observar amb quin detall Bernat amonesta al seu deixeble 
( el papa Eugeni III) que ha de reformar la cúria romana. En els primers segles del cristianisme a 
qualsevol cristià, en ser deixeble de Crist, se li deia “vicari de Crist”.

Pere Abelard i sant Bernat

Sens dubte que sant Bernat és vehementíssim en tot el que ell tractava. En Sant Bernat no hi ha 
terme mig. Així succeeix en la celebèrrima discussió amb el monjo cluniacenc Pere Abelard. Encara 
avui és objecte d’estudis i discussions molt vives, entre els especialistes dels orígens de l’escolàstica de 
Pere Abelard; així com impressionen les duríssimes relacions que ambdós personatges sofriren.

Pere Abelard va néixer l’any 1079 a Le Pallet, bisbat de Nantes, a la Bretanya, i morí a Chalons-sur-
Saone, a la Borgonya l’any 1142. Estudià dialèctica i retòrica amb Guillem de Champeaux, i teologia 
amb Anselm de Laon. Des de molt jove fundà moltes escoles i adquirí una gran fama. Instal·lat a 
París, s’enamorà d’Eloïsa i fugi amb ella; però fou castrat per l’oncle d’Eloïsa de Fulbert. Es féu 
religiós i continuà ensenyant filosofia i teologia, de monestir en monestir: Saint Denis, Saint Gildas, 
Cluny, Saint Marcel..., fins a la seva mort. De la primera època daten les cèlebres cartes d’amor a 
Eloïsa de gran fortuna literària, i molt traduïdes. Pere Abelard, però, sobresurt en la seva obra Sic et 
non (1122) inaugurant el mètode característic de l’escolàstica, contraposant les autoritats prèvies a la 
pròpia reflexió. També són obres seves: De unitate et Trinitate divina, Theologia christiana, Dialectica, 
Historia calamitatum... Aquesta última és autobiogràfica.

De bell antuvi, cal dir que la controvèrsia entre els dos grans teòlegs, Abelard i Bernat no fou una 
lluita personal, ni suposà que es creés una irreconciliable enemistat entre els dos. Hi ha afirmacions, 
o més ben dit, conclusions, en les obres d’Abelard que avui, en una perspectiva històrica, difícilment 
es podrien asseverar com a teològicament correctes. L’arrel de la disputa era la supervalorització de 
l’intel·lectualisme —quasi exclusiu (prescindint de la Bíblia)— d’Abelard, i que sant Bernat se senté en 
l’obligació de denunciar. Pere Abelard es posava en una situació ben difícil ensenyant «coses noves», 
ensenyant «la ciència divina»... Es pot comprendre la consternació de certs monjos, i especialment de 
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sant Bernat davant les iniciatives filosòfiques i teològiques d’Abelard. Els hi semblava que es traïa 
les Sagrades Escriptures. Tot i que no hi ha dubte que en ell es trobava la llavor del progrés teològic, 
gràcies al seu mètode, tanmateix això tenia els seus riscs. Per altra banda, no es pot dir que en 
aquesta discussió Bernat actués amb voluntat de poder «insaciable» com diu algun historiador de la 
història de la teologia. Simplement, Bernat defensava fogosament i creia que pels llargs raonaments i 
les dialèctiques subtils d’Abelard, no es podria arribar mai al coneixement de la realitat inintel·ligible 
divina. A la veritat —afirmava sant Bernat— s’arriba a través de la humilitat: in culmine humilitatis 
constituitur cognitio veritatis. D’aquí ve l’èxtesi (excessus, raptus) del vertader savi.

Era, doncs, una via la del coneixement (la de sant Bernat) diametralment diversa a la proposada 
per Pere Abelard. En definitiva, Bernat veia en la ciència i en la raó un perill de relativitzar la fe més 
que no pas una funció necessària; establia una distinció entre el saber necessari per a salvar-se i el 
saber indiferent a la salvació. Bernat demana que els cristians prescindeixin del saber i es preocupin 
abans de tot per la ciència que afecta la seva salvació. Era, doncs, lògic, que aitals concepcions 
oposades provoquessin en els ambients d’Abelard i en els de sant Bernat, una gran polèmica.

Entre els seguidors de sant Bernat es deia que seguint-se les doctrines del qui fou gran professor de 
Paris, Abelard, no perillava no sols l’estructuració eclesial sinó el mateix dogma. Ja l’any 1121 algunes 
proposicions (o conclusions) d’Abelard foren sotmeses a un concili celebrat a Soissons, el qual les 
considerà herètiques; però cap a l’any 1140 es demanà després de la celebració d’un altre concili (el 
de Sens) que el mateix sant Bernat estudiés algunes de les proposicions més sospitoses d’Abelard. 
Bernat s’ho va prendre molt seriosament. Llegí tota la gran producció literària d’Abelard, i va treure 
disset afirmacions que segons el Sant es desviaven de la doctrina tradicional. L’enfrontament va tenir 
lloc en un concili reunit de nou a Sens.

D’entrada, l’abat de Claraval va voler donar un bon cop. Res de torneigs teològics com era costum. 
Bernat s’acontentà amb llegir, sense comentaris, la llista dels disset ‘errors’ que havia descobert. 
Abelard, envellit, després d’haver sofert la gran mutilació coneguda, es desconcertà per complet 
en veure’s col·locat davant d’idees, o millor dit d’hipòtesis, disseminades a través de totes les seves 
obres. Al cap i a la fi, catorze de les disset proposicions denunciades per Bernat van ser declarades 
herètiques pel concili, i transmeses a Roma. Junt a Eugeni III, l’abat de Claraval posaria en joc tota 
la seva energia i influència per assegurar la condemna d’Abelard. No obstant això, és just afegir que 
Bernat no es mostrà com a vencedor cruel. Bernat fou el primer en demanar que l’il·lustre professor 
pogués acabar els seus dies de la manera menys trista possible. Però fou una situació que àdhuc avui 
dia (2016) la qualifiquem com a molt penosa. Als sants cal admirar però davant d’algunes coses i no 
els podem imitar.

Concepte de la croada segons sant Bernat

Sant Bernat ha passat també a la història com el prototipus o el màxim exponent del predicador 
de les croades. La teologia que en aquella predicació es pot deduir es resumeix en una expressió de 
Chenu que diu: «La mística de l’amor podia aleshores (segle XII) en un sant Bernat, compaginar-
se amb l’exaltació de la cavalleria». En els escrits del sant, són freqüents els termes «gens Christi», 
«servi Dei», «peregrini et Christi milites...» que assenyalen els lligams dels croats: homes de grans 
ideals místics amb la victòria i glòria —aquí a la terra i al cel— que cal aconseguir, en tan important 
empresa. És una lluita dels cavallers cristians (militia Christi) contra el dimoni i els seus satèl·lits 
per aconseguir el sepulcre gloriós de Crist i el lloc de la promesa. Tot està mesclat: els conceptes 
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escatològics amb els soteriològics, la creu amb l’espasa, el perdó dels pecats amb la inflicció de la 
mort als pobres pagans o gent de l’Islam, el pelegrinatge amb les campanyes militars...; però per 
sobre de tot, està l’exaltació d’un misticisme peculiar típicament originari en sant Bernat. 

La segona croada —predicada amb tanta vehemència per sant Bernat l’any 1146— fou 
militarment un fracàs total. No obstant això, el sant encertà a donar els elements engrescadors i 
místics que mogueren masses innombrables de cavallers durant tot el segle XII i principis del XIII 
vers una campanya que no sols no podia tenir un èxit segur, sinó que estava destinada al fracàs més 
absolut. Malgrat tot Sant Bernat aconseguí arrossegar tota Europa, posar-la en camí; que iniciés un 
pelegrinatge perpetu; que s’obrís a altres llunyans i misteriosos horitzons... Sant Bernat aconseguí, en 
poques paraules, que Europa cerqués físicament el nucli-origen del seu cristianisme, solidaritzant-se 
els pobles entre si, en una empresa comuna (i potser quimèrica), però sempre cristiana. Restà, però, 
sempre un enigma!

Judici sobre sant Bernat

Seguint alguns historiadors contemporanis ens preguntem: quin balanç podem fer de la figura 
de sant Bernat? Al llarg de quaranta anys de vida monàstica, Bernat redactà uns quinze tractats 
teològics, pronuncià davants dels seus monjos milers de sermons, supervisà la creació d’unes setanta 
abadies, va vèncer l’«heretgia» en la persona d’Abelard, promogué una croada que havia reunit 
centenars de milers de soldats, dirigí —o poc menys— els assumptes de l’Església. Ell havia, doncs, 
dominat el seu segle. Sense la figura de sant Bernat, no és possible comprendre el segle XII.

Com explicar la seva influència tan important? En primer terme, hi ha el seu geni peculiar, on 
contraresten de manera fecunda la contemplació i l’acció, l’autoritat i l’afecte, el que ell mateix 
anomena ‘castigatio morum’ i la ‘combustio charitatis’; en altres paraules, la lluita sense treva contra 
els costums depravats, moderada pel foc de la caritat. Té, a més, un projecte que unifica tota la seva 
activitat: la reforma de l’Europa cristiana que cal adequar a l’evangeli, i la seva concretització i punt 
culminant del qual hauria de ser la croada contra l’infidel. Es dóna, per últim, el fet que, durant el 
segle XII, l’ideal evangèlic de la perfecció estava representat per la vida monàstica: l’occident s’havia 
«monaquitzat», com algú ha escrit. Aital principi s‘admetia al si de la societat, encara que tingués 
distorsions. Bernat, que encarna aquest ideal en la seva perfecció i la seva intensa vida espiritual, es 
considera aleshores amb dret de parlar en nom mateix de Déu. Per això s’escolta la seva veu d’una 
contrada a l’altra de la cristiandat. Un segle abans, cap monjo per genial que fos, hagués estat capaç 
d’encendre foc a tot un continent (Europa). Un segle després, l’espessa xarxa del sistema eclesiàstic, 
que s’havia tornat més centralitzador, no hauria, sens dubte, permès que la seva veu s’estengués amb 
aquella força.

Quant a les limitacions de Bernat, s’adverteixen molt clarament en la seva manera de procedir 
amb dos personatges claus de la seva època: Abelard i Arnau de Brèscia. Abelard encarnà la recerca 
intel·lectual amb tots els riscs que implicava. Bernat posà un fre implacable a l’impuls de l’esperit 
crític en profit de la unitat de la creença tradicional, sota l’autoritat reguladora de la jerarquia. 
Apareix simultàniament un altre personatge enigmàtic Arnau de Brèscia, el ‘tribunus romanus’ que 
somnia també amb una Església més pura. Ell encarna el moviment d’emancipació comunal que 
bufa per Europa en contra dels senyors feudals. Però Bernat també s’enfrontarà durament amb ell, 
i amb el poble romà, que s’alçà a favor d’Arnau, li predicarà la submissió al papa, que és de fet i 
de dret el seu sobirà temporal. No cal dir que els dos problemes essencials planejats per Abelard i 
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Arnau de Brèscia —l’esperit crític aplicat als dogmes i el poder temporal al papat— als quals també 
Bernat de Claraval posa acotament, ressorgiran incessantment en els segles següents i àdhuc avui dia 
retornen amb una força imparable. La història es repeteix i sant Bernat és present en els seus estudis.
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A la conquesta de Terra Santa

• L’enigma de les croades
• Els ordes militars i Espanya
• Conseqüències de les croades

L’enigma de les croades

La violència i la guerra al servei de la difusió del regne de Déu i de la reconquesta de Terra santa 
—on Crist morí per tots els homes perquè així tots ens estiméssim com a germans— pot arribar 
a ser un monstruós ensamblatge. Equival a identificar la creu amb l’espasa, la vida amb la mort, 
l’amor amb l’odi. Malgrat tot, les croades són una realitat que incideix en les mateixes entranyes de 
la història de l’església. Foren una crua realitat i també un fet històric de primera magnitud tant per 
la civilització cristiana com per la islàmica. És un fet tan real com enigmàtic, el qual molts voldrien 
destruir, anihilar o almenys oblidar. Cal reconèixer-ho: les croades han estat molt estudiades, però 
poc compreses. Quan un papa (Alexandre II) l’any 1063 concedeix el perdó de tots els pecats a aquells 
que lluitin i si cal matin els sarraïns que ocupaven la ciutat aragonesa de Barbastre, vol dir que en 
la consciència col·lectiva cristiana s’ha produït un canvi profund. Certament que tal mutació no s’ha 
produït espontàniament. És causada per un intricat teixit d’idees, de canvis de mentalitat i de fets en 
constant evolució d’indubltables infidelitats a l’Evangeli.

També a Espanya i concretament a Catalunya es constata un dels factors que més influiran en 
el mateix concepte de croada: ens referim a la nova actitud que l’església adopta davant la guerra, 
sobretot en la institució anomenada «treva de Déu». Els bisbes, en ella, es converteixen en autèntics 
àrbitres de la pau i de la guerra. Més encara, el mateix papa sant Lleó IX és qui «per alliberar la 
cristiandat» l’any 1049 predica i promou una guerra santa contra els “Tusculans” (enemics de la 
Reforma) i després, ell mateix es converteix en guerrer, en una quimèrica campanya militar (guerra 
santa) contra els normands usurpadors de les terres del sud d’Itàlia que eren propietat del Patrimoni 
de sant Pere. Els mateixos normands empresonaran al papa, i ell tornarà a Roma vençut i fortament 
decebut. 

Però no són els fets, sinó les idees, les vertaderes protagonistes d’aquest canvi tan radical produït en 
l’Església. Neix una moral dels cavallers cristians que obliga a defensar espasa en mà les esglésies i els 
cristians oprimits, o a aconseguir els llocs sagrats que estan en possessió dels infidels. El «noble» afer 
d’aquesta milícia cristiana és beneïda i magnificada pels més alts estaments eclesiàstics, i a la vegada 
és sobradament justificada pels contemporanis, mentre sigui de caràcter religiós. En el pontificat, per 
exemple, de l’antipapa Gregori VIII (1118-1121) la jerarquia eclesiàstica beneeix les guerres fetes 
entre cristians, mentre serveixin per a imposar la Reforma Gregoriana. Entra en la mentalitat cristiana 
—així s’estengué a tot l’orbe cristià— una campanya militar per imposar, definitivament, el regne i en 
això contribueix sant Bernat el gran abat de Claraval. Si bé es cert que l’origen de les croades s’ha de 
veure en les últimes dècades del segle XI, el gran teòleg de les mateixes en fou sant Bernat. Van ésser 
necessaris quasi cinquanta anys perquè s’estructurés d’una manera definitiva el nou concepte —amb 
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totes les seves implicacions— d’una “gran empresa místico-militar de la cristiandat”, segons alguns 
contemporanis.

Hi ha multitud de bibliografia sobre les croades. Recordem per exemple l’exhaustiu estudi de 
Mayer. Nosaltres no intentem oferir una història de les croades. Probablement hagi estat un dels 
temes més estudiat pels historiadors medievalistes. Presentem, tanmateix, un simple elenc dels fets 
més importants i posteriorment n’estudiarem —molt breument— el concepte de croada i el seu 
origen.

Tradicionalment, les croades pròpiament dites —com expedicions de cristians contra els 
musulmans per reconquerir Terra Santa— es divideixen en vuit campanyes que van des de l’any 
1096 fins al 1270. Una croada (prèvia a la pròpiament dita primera) fou proclamada i predicada 
pel papa Urbà II en el concili de Clermont (l’any 1095). Pere l’Ermità aconseguí d’aplegar molts 
camperols d’Orleans, Xampanya i Lorena, els quals, a la primavera del 1096, iniciaren la marxa cap a 
Constantinoble. Després de devastar les regions del Danubi, arribaren a Anatòlia, on foren anihilats 
pels turcs a Civitot; d’aquesta manera acabà l’anomenada croada popular.

Però en la primera croada, l’oficial, hi prengueren part, entre d’altres, el comte Hug de Vermandois, 
Ramon de Tolosa, Godofred de Bouillon i Bohemond de Tàrent, tots els quals es reuniren a 
Constantinoble (1096). Superades les diferències entre llatins i grecs, els croats travessaren el Bòsfor, 
prengueren Nicea i derrotaren els turcs a Dorilea. Mentre Balduí, germà de Godofred de Bouillon, 
establia el comtat d’Edessa, la resta de l’exèrcit assetjava Antioquia, que es reté el juny del 1098. 
Finalment, el 15 de juliol del 1099, Jerusalem fou ocupada pels llatins. Godofred de Bouillon —el 
gran personatge— fou nomenat «Defensor del Sant Sepulcre», i el territori ocupat fou organitzat 
com un regne a l’estil de les monarquies feudals de l’Occident. Aquest estat restà definitivament 
configurat amb l’ocupació de la franja costanera i la constitució del comtat de Trípoli.

El 1144 el cabdill islàmic, Zenyí, reconquerí Edessa i, en època de Nûr al-Dîn tot el comtat passà 
una altra vegada a les mans dels musulmans. Aquesta noticia provocà la segona croada predicada 
—com ja hem indicat anteriorment— per Bernat de Claraval (Vézélay, 1146). Fou organitzada per 
l’emperador Conrad III i pel rei de França, Lluís VII. El primer fou vençut a Dorilea, i bé que ambdós 
assetjaren Damasc, la croada fracassà a causa de les dissensions internes cristianes. La feblesa de la 
colonització llatina al regne de Jerusalem i l’enfortiment dels musulmans en temps de Saladí provocà 
la desfeta d’Hattin (juliol de 1187). Cal tenir molt present que la caiguda de Jerusalem esdevingué 
tres mesos més tard. La resposta de l’Occident fou la tercera croada predicada per Gregori VIII 
(octubre de 1187) i dirigida per Frederic Barba-roja, amb Felip August de França i Ricard Cor de Lleó 
d’Anglaterra. El primer morí poc temps després de la victòria d’Iconium. Els reis d’Anglaterra i de 
França ocuparen Sant Joan d’Acre, però Ricard Cor de Lleó pactà amb Saladí una treva de tres anys 
que confirmava el domini musulmà sobre Jerusalem, tot i que hi permetia l’accés de pelegrins cristians.

Les altres croades, fins a vuit, o bé acabaren lluny de Terra santa o bé desenfocaren l’objectiu 
que les tres primeres havien tingut. La discutida quarta croada fou predicada per Innocenci III i 
organitzada el 1201. Aviat, però, les exigències comercials de Venècia desviaren l’expedició cap a 
Constantinoble, que fou ocupada; hom convertí part de l’Orient i la Grècia bizantins en un seguit 
de principats feudals. Honori III predicà una nova croada, la cinquena, que fou dirigida per Jean 
de Brienne, Andreu d’Hongria i Leopold VI d’Àustria; només aconseguí un domini efímer sobre 
Damiata.

La sisena croada, dirigida per Frederic II, aleshores excomunicat, ocupà Jerusalem gràcies a 
l’aliança amb Malik Al Kâmil (1229), però aquesta ciutat fou recuperada una altra vegada pels turcs 
de Hwarizm (1244).
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El motor de les dues darreres croades fou Lluís IX de França, que fou empresonat (1250) després 
d’haver assolit l’ocupació de Damiata, i que morí en el setge de Tunis (1270).

La pugna entre Gènova i Venècia, entre els templers i els hospitalers, i entre els diferents senyors 
feudals, arruïnà les darreres possessions de l’Orient llatí. L’ocupació de Sant Joan d’Acre, Tir i Beirut 
per part de Qalawum (1291), segellà el fracàs de les croades. La idea pervisqué, però, durant molts 
anys, en la crisi econòmica dels segles XIV i XV, no es pogué materialitzar de forma concreta en cap 
nova expedició a Terra santa.

És difícil de concretar el concepte de croada. En ell intervé una declaració oficial de l’Església. 
En primer lloc, cal dir que la croada és una guerra santa, però no sempre a l’inrevés. És cert que el 
ressort d’una guerra santa és la religió; però caldrà que l’Església li atorgui el caràcter de «croada» 
i que li apliqui una indulgència. A més, qui participa en la croada emet un vot que és acceptat per 
l’Església i té uns efectes en el fòrum eclesial intern. També cal subratllar una nota essencial de la 
croada: la vinculació amb una indulgència plenària, o sigui, l’absolució de tots els pecats. Per tant, 
bé es pot afirmar que les dues característiques especifiques de croada són la declaració per part 
de l’Església (papes i concilis) que aquella guerra santa és croada, i l’atorgació a tots als qui hi 
participin, d’una indulgència.

L’origen de les croades és molt discutit per la historiografia moderna. Hi ha qui afirma que es 
tracta d’un fenomen absolutament nou en la civilització cristiana; una creació genial d’Urbà II i per 
tant, no va existir més que una croada vertadera: la primera. Per a altres autors, la croada és el final 
d’una evolució de guerres santes que els cristians venien realitzant contra els musulmans des del 
segle IX. N’hi ha qui afirma que la croada és l’evolució o transformació de les peregrinacions a Terra 
santa. Primer eren pacifiques, i després es tornaren, per motius de defensa, en armades.

Malgrat tot, cal dir que la vertadera croada rau en l’espiritualitat dels «milites Christi». Es 
precisament sant Bernat qui magistralment, i amb gran vehemència sap exposar —segons Chenu— 
que la mística de l’amor, en la croada, es compagina amb l’exaltació de la cavalleria del segle XII. 
Car l’evolució de la peregrinació a la forma de «milícia» és essencial per a entendre l’origen d’aquest 
fenomen que anomenem croada. Urbà II, l’any 1089, en una butlla dirigida al bisbe Bertran de 
Barcelona i als prohoms de Catalunya, vincula la «peregrinació penitencial» a Jerusalem amb la 
campanya per a restituir el cristianisme a Tarragona; el mateix es veu en un decret del concili de 
Clermont de l’any 1095. Però aquesta «peregrinació» és armada, és a dir, suposa la guerra santa. 
L’acceptació per part de l’Església, de fer o recolzar la guerra per motius religiosos, té una intrincada 
evolució que es vol veure des de sant Agustí fins a les campanyes bèl·liques contra els normands de 
sant Lleó IX, i les teories de sant Gregori VII, exposades anteriorment. Aquesta evolució —afirmen 
els partidaris d’aital teoria— culmina en la proclamació de la primera croada pel papa Urbà II i en 
els enardits sermons de sant Bernat.

No entrem en el tema discutit de si es pot considerar croada la «reconquesta» dels regnes cristians 
de l’antiga Hispània. Per a alguns investigadors —entre ells Erdman— afirmen que fins al segle XII 
no fou altra cosa que una guerra «profana», no santa. Però altres autors —entre ells, Menéndez 
Pidal i Sánchez Albornoz— afirmen que la «reconquesta» des del seu inici, fou una autèntica guerra 
santa per a alliberar els cristians del jou musulmà, defensar l’Església i estendre el Regne de Déu. 
Estudiant els textos papals i conciliars de l’època, bé es pot afirmar que la «reconquesta hispànica» 
fou una guerra santa i indulgenciada amb les mateixes condicions i privilegis espirituals i temporals 
que les de les tradicionals croades.

A LA CONQUESTA DE TERRA SANTA
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Els ordes militars i Espanya

També arrel de les croades es crearen els famosos ordes militars, els quals representaren l’encarnació 
dels ideals que motivaren aquestes descomunals campanyes místico-militars. Aquí també sant Bernat 
va tenir un paper fonamental. Segons l’abat de Claraval, la màxima expressió del «miles Christi» és el 
monjo que mort lluitant per la defensa de la fe: «És un màrtir i un atleta de Crist», afirma.

Precisament a requeriments del fundador dels templers —que van néixer el 1118 i que gràcies a sant 
Bernat foren aprovats en el concili de Troyes del 1128— Bernat composà, cap a l’any 1135, el tracta: 
«De laude novae militiae». Des d’aquest moment, els nous ordes militars pouaren de l’espiritualitat 
cistercenca. Entre els ordes militars cal destacar els esmentats templers, els hospitalaris (o de Sant 
Joan Baptista o cavallers de Rodes o Malta), i els de l’orde teutònic; i entre els espanyols: els de 
Santiago, Alcàntara (o Santjulianistes), Calatrava (o de sant Bernat), Montesa, Sant Jordi d’Alfama, 
Santa Maria d’Espanya, ultra la versió espanyola dels tradicionals (Sant Sepulcre, templers, teutònic 
i Sant Joan de Jerusalem). Exposem breument les ordes militars espanyoles.

1- Santiago “mata-moros” fou el patró de l’orde militar espanyol més important. Fou fundat per 
Ferran II de León l’1 d’agost del 1170 a Cáceres, per defensar aquesta ciutat contra els almohades 
i per ajudar-la en les seves campanyes per terres d’Extremadura. En el llibre de la Regla y los 
establecimientos d’aquest orde, ens descriu detalls interessants d’organització, i fins i tot de l’orde. 
El pròleg de l’esmentat llibre, escrit probablement l’any 1175, ens diu que els primers “freiles”  
—denominació constant dels membres de l’orde— són tots els nobles i pecadors que han estat 
tocats per la gràcia de l’Esperit Sant, i gràcies a ella es van convertir. Decidiren no lluitar més contra 
els cristians, abandonant el món i vivint segons l’evangeli, lluitant per Déu amb l’evangeli. Segons 
l’esmentada regla, reberen l’aprovació dels arquebisbes de Toledo i de Praga, i dels bisbes de León, 
Astorga i Zamora, així com la benedicció del cardenal i legat papal Jacint. L’aprovació del Papa 
la reberen el 5 de juliol de 1175 (Alexandre III). Tanmateix, les institucions dels “santiaguistes” 
es van concretant en sengles capítols generals. El cap únic era el “freile maestre”, i aquest sols 
depenia del Papa, però sempre subjecte a les regles i als drets dels “freiles”. El “maestre” era elegit 
pel consell de l’orde, constituït per tretze “freiles” nomenats pel “maestre”. Quan aquest moria, 
calia que dimitís també el prior major de l’orde, prèvia convocatòria dels electors d’un nou “freile 
maestre”. Aquest gaudia de gran autoritat: vigilava la disciplina dels “freiles” els quals li havien de 
demanar permís per als assumptes extraordinaris. Per exemple, el “maestre” autoritzava l’admissió 
o expulsió dels novicis; donava permís perquè els ‘freiles’ es casessin o es traslladessin a un altre 
orde; nomenava confessors per a les comunitats i per als fills dels casats; decidia qui havia de viure 
en convents i qui en “encomendes”. El ‘maestre’ també era el cabdill de les campanyes militars i 
l’únic representant vàlid dels seus ‘freiles’ en els jutjats. Tots els ‘freiles’ estaven obligats a resar 
un parenostre per les intencions del ‘maestre’. Externament, el ‘maestre’ es distingia dels altres 
‘freiles’ per l’hàbit, ja que ell podia col·locar a qualsevol part del seu hàbit el signe de Santiago. Al 
voltant del maestre es formà, ja al segle XIII, una autèntica cort constituïda de capellans, escuders, 
escrivans, majordoms i serfs palatins. Immediatament sota la jurisdicció del maestre, es trobaven les 
“encomendes” majors, que corresponien a diferents regnes de la península. Aquestes ‘encomendes’ 
eren governades pels comendadors majors, els quals eren assistits en el seu govern per assemblees 
de comendadors subalterns que constituïen el capítol del Regne. Ja des dels primers anys del segle 
XIII, la península estava dividida en cinc encomendes majors (Portugal, León, Castella, Aragó i 
Gascunya). 
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2- L’orde d’Alcàntara —al principi anomenats “santjulianistes”— començà com una confraria de 
cavallers radicada al convent de Sant Julià de Pereiro (a prop de Cinco Villas a la Beira Alta). Es 
troba documentada en un privilegi reial de Ferran II de León, en el qual Pereiro atorgà l’esmentat 
convent al seu fundador, un tal Gómez. El privilegi data del mes de gener del 1176. Tanmateix, l’orde 
ja existia al voltant dels anys 60 del segle XII. Alexandre III el va aprovar (29-XI-1176), i altres papes 
confirmaren sengles privilegis reials i episcopals. Es va afiliar a l’orde del Cister, adaptant-se a la seva 
regla (1190). Durant alguns anys (1188-1196) se’l denominà “orde de Trujillo”, i en aquest període es 
va estendre per Castella. Tingueren conflictes amb els cavallers de Calatrava, fins que s’arribà a un 
conveni pel qual els ‘santjulianistes’ prometeren obediència al maestre de Calatrava, comprometent-
se a rebre’l com a inspector en llurs convents. A canvi d’això els ‘santjulianistes’ reberen totes les 
possessions de Calatrava del regne de León, entre elles la famosa fortalesa d’Alcántara. D’aquí el 
nom de l’orde. Com a contrapartida, el maestre d’Alcántara (dels ‘santjulianistes’) també tindria vot 
en l’elecció del maestre de Calatrava. El fi principal de l’orde era la lluita contra els sarraïns. Així 
donaren el seu suport a les campanyes extremenyes de Ferran II i d’Alfons IX, obtenint els senyorius 
més enllà del d’Alcántara, Magacela, Moron, Cote, Galícia i Múrcia. Posteriorment, llur fi s’amplià: 
se’ls encomanà la protecció d’Extremadura contra els portuguesos, campanyes contra Granada i la 
defensa a Extremadura dels interessos de la corona castellana. Aquesta unió d’absoluta lleialtat a 
la corona féu que qui elegia el maestre fos el mateix rei i àdhuc que els frares-militars d’Alcántara 
es convertissin en recaptadors reials d’impostos. L’última actuació militar fou en la conquesta de 
Granada (1492). 

3- Els orígens de Calatrava són ben curiosos. Segons les cròniques de Sanç III, aquest rei no 
podent defensar els templers el castell de “Calatrava la vella” (Ciutat Reial), l’oferí a qui aconseguís 
refusar els embats dels almohades. Sant Raimon, abat del monestir cistercenc de Fitero, estimulat per 
un monjo, Dídac Velázquez, assumí la proposta reial (1158), i amb l’ajut de molts cavallers toledans i 
mercenaris, fortificà el castell. Més enllà dels estímuls materials, hi havia indulgències idèntiques a les 
que es donaven als croats. Aquest col·lectiu engruixudit de cavallers, monjos cistercencs, i mercenaris, 
derivà en un orde militar denominat ‘de Calatrava’, que va acceptar l’hàbit del Cister i la regla 
benedictina adaptada a la vida militar. En morir sant Raimon (1160) els frares-militars refusaren el 
nou abat, un tal Rodolf, i frares laics elegiren a un tal Garcia, que no era clergue. Els monjos-militars 
no van admetre tal elecció i es retiraren a Ciruelos i a Fitero, però Garcia obtingué la protecció i la 
confirmació del papa Alexandre III (25 de setembre de 1164). El capítol general del Cister també 
recolzà a Garcia donant-li una nova regla. La finalitat era la mateixa que en els altres ordes militars: 
lluitar contra els sarraïns, i especialment contra els almohades situats entre Andalusia i Toledo. Alfons 
VIII els donà nombrosos castells; entre ells el d’Alarcos. Van destacar en la batalla de les Navas de 
Tolosa. 

4- Montessa és un orde posterior als exposats abans. Fou fundat per Jaume II d’Aragó-Catalunya 
l’any 1319, a la vila valenciana de Montesa, sota l’advocació de Santa Maria. En extingir-se els templers, 
el 22 de març de 1312 el concili de Vienne disposà que els béns d’aquest orde passessin als cavallers de 
Sant Joan de Malta. Però Ferran IV de Castella, Dionís de Portugal i Jaume II d’Aragó i Catalunya 
s’oposaren a que els béns dels templers sortissin d’Espanya. El papa Climent V va accedir a la petició 
dels monarques. Després de moltes gestions, amb el recolzament de l’orde de Calatrava, s’aconseguí 
l’erecció d’un nou orde militar: Montesa. Entre altres comeses, s’ocupà de la defensa de les portes de 
València. Posteriorment es va fusionar amb l’orde de Sant Jordi d’Alfama. 

L’orde de Sant Jordi d’Alfama fou fundat pel rei Pere II d’Aragó i I de Catalunya l’any 1201, 
concedint la terra desèrtica d’Alfama (al costat de Tolosa) als cavallers Joan d’Alemanya i Martí 
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Vidal. Allà es construí una fortalesa per defensar-se dels atacs dels moros. La regla adaptada fou la 
de sant Agustí. El papa Gregori XlII concedí l’aprovació canònica el 15 de maig de 1373. 

8- L’orde de Santa Maria d’Espanya també és posterior als primitius ordes militars. Fou fundat 
per Alfons X el Savi l’any 1272 “a servicio de Dios e a loor de la Virgen Sancta Maria, su Madre” per 
a lluitar per la defensa i la propagació de la fe contra els sarraïns i contra les nacions que encara 
estaven en la “barbàrie”. Fou instituïda a l’estil de l’orde de Calatrava i agregada al Cister. La història 
d’aquest orde militar fou molt efímera. Només tingué un maestre, Pere Núñez. L’any 1280, després de 
la derrota de Moelín (Granada) en la qual moriren la pràctica totalitat dels frares-militars de Santa 
Maria d’Espanya, fou incorporat a l’orde de Santiago.

Conseqüències de les croades

Creiem que és difícil —per no dir impossible— emetre un judici exhaustiu sobre les croades i els 
ordes militars que van néixer gràcies a elles. Però sí que podem aportar algunes reflexions. 

En primer lloc, cal afirmar que l’objectiu principal militar i polític de les croades no es va obtenir, 
ja que el regne de Jerusalem, exceptuant un parèntesi d’uns cent anys, continuà en mans dels àrabs 
i després dels turcs, i. en l’última dècada del segle XIII els cristians ja no tenien cap plaça forta 
a Palestina. Malgrat tot, es produïren gràcies a elles, altres efectes: les croades pararen l’impuls 
arrollador dels turcs que avançaven contundentment vers Occident; també les croades i els ordes 
militars recolzaren eficientment la reconquesta espanyola. Comercialment, les croades foren molt 
beneficioses per a Europa. Asseguraren durant varis segles possibilitats de comerciar amb Orient. En 
les anteriors circumstàncies, hagués estat impensable el que Gènova, Pisa, i especialment Venècia, 
desenvolupessin un comerç tan actiu com ho van fer gràcies a les croades. També els pobles germànics 
i escandinaus s’obriren a nous horitzons. Socialment, amb el progrés de la indústria i del comerç i amb 
l’absència dels nobles cavallers, es transformaren les condicions econòmiques i l’organització de la 
societat; el feudalisme rebé un cop fatal, mentre que la burgesia és desenvolupava i exigia drets que 
abans (vinculat a les croades) —en el règim feudal— sols eren exclusius dels nobles i de la clerecia.

Culturalment, gràcies a les croades, s’eixamplaren els horitzons tan espirituals com materials; 
fou una empresa típicament europea. Ressorgí la curiositat, i es van començar a despertarse les 
ciències; la geografia assolí un gran auge. Així també es desenvolupà la nàutica, la medicina, les 
matemàtiques, l’astronomia, la literatura i la filosofia en retre el beneficiós contacte amb la cultura 
grega de Bizanci i amb els savis musulmans i jueus; també les arts s’enriquiren de formes i d’idees.

Espiritualment, gràcies a les croades, es feren infinits actes heroics de penitència, d’abnegació, 
de pietat i de fe, fins a morir joiosament per Crist —alguns dels croats—; es fomentà la vida pietosa 
popular amb les indulgències, amb les relíquies dels sants, amb la devoció a la creu i al calvari, 
que es cristal·litzarà més endavant en la pràctica del «via crucis», etc.; es feren —gràcies a les 
croades— grans almoines i es crearen obres admirables de beneficència, com hospicis, hospitals i 
altres institucions de caritat; amb la fundació dels ordes militars que portaren l’heroisme al límit del 
sobrehumà, es desenvolupà l’esperit cavalleresc i l’idealisme cristià, que perdura en molts cavallers 
fins al segle XVI.

Afegim, per sobre de tot això, que amb les croades es van establir els vincles de fraternitat 
cristiana entre els pobles europeus i sobretot va créixer la figura del papa com a vertader guia i cap 
de la cristiandat, a la veu del qual es posaven en marxa multituds immenses i poderosos exèrcits, i de 
vegades els mateixos reis; s’estengué també l’Església per tot Orient, creant-se noves diòcesis, que 
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després donaran nom a bisbats ‘in partibus infidelium’; gràcies a les croades tornaren al si de l’Església 
romana alguns pobles orientals desunits pel cisma i per l’heretgia, especialment els maronites i 
armenis; i s’encengué més el zel per la conversió dels infidels, començant la tasca evangèlica pels 
propis musulmans d’Àfrica i Orient, i passant després als tàrtars.

En contraposició a aquest costat lluminós —com ho constatem en els nostres estudis de Sant 
Oleguer— no s’ha d’oblidar la gran ignorància religiosa i les supersticions, que molts cops movien 
els pelegrins a prendre la creu i dirigir-se a Terra santa; l’ambició de molts caps, els ferotges actes de 
crueltat i salvatgisme comesos en el camí o en la mateixa guerra, la immoralitat regnant en els exèrcits, 
etc.; i cal confessar igualment que a Europa, al contacte amb l’Orient, hi entrà una relaxació dels 
costums, principalment entre els senyors feudals i en les riques ciutats comercials; s’infiltraren certs 
gèrmens de maniqueisme, que pul·lularien entre els càtars o albigesos, i es començarà a veure el món i 
les coses d’una manera més humana, d’alguns aspectes, la qual cosa, desenvolupant-se en un nou clima 
històric, pogué influir en els orígens del Renaixement i de l’Edat Nova.
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El monaquisme fou un dels pilars d’Europa. Sant Martí del Canigó.
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60
L’Evangeli als carrers i places

• Els valdesos
• Els “llobrards” pobres, els “humiliats”, els “pobres catòlics”, els “penitents”  

i els continuadors de Valdés

Els valdesos

Durant la segona meitat del segle XI hom observa, en moltes regions d’Occident, una activa 
participació dels seglars en la Reforma gregoriana. L’origen d’aquests moviments que s’estenen àdhuc 
en el segle XIII, té per impuls el mateix que va motivar la Reforma Gregoriana. Així Sant Gregori VII 
en intentar arrencar de les mans dels laics llur domini despòtic sobre l’Església, no dubtà, però, a dir 
de què el seglar s’enfrontés als clergues indignes. El mateix cal veure en el recolzament d’Alexandre II 
als exagerats membres de la «Patària» (moviment de la Llombardia que exigia que es posés tot seguit 
en pràctica la Reforma, castigant àdhuc els sacerdots concubinaris i simoníacs).

Hi ha, però, un problema latent encara després del concordat de Worms (any 1122 en el que s’acabà 
la lluita contra les investidures laiques): són vàlids els sagraments administrats —es preguntaven— 
pels sacerdots concubinaris o simoníacs? Malgrat que la jerarquia accepta la validesa, els fidels no 
estaven de massa distincions. Simplement ho rebutjaven: no volien saber-ne res d’aquells sacerdots 
o bisbes que vivien en contra del celibat o que havien obtingut simoniacament alguna prebenda. 
Tanmateix, és curiós observar que després del concordat de Worms ja no es mira tant l’anar contra 
el celibat o contra la simonia, sinó que es pretén oposar-se a l’opulència clerical així com a l’excessiu 
poder i riquesa de la majoria dels alts dignataris eclesiàstics. Ara ja no s’aixecarà la bandera de la 
llibertat dels nomenaments eclesiàstics, sinó la de la pobresa, i la de la predicació de l’evangeli a 
tothom. Es vol assolir una vida cristiana semblant a la dels Apòstols i a la de la primitiva Església. I 
molts dels seglars captaren que era precís reconduir la Reforma en els trobats de nou i providencials 
camins de l’evangeli, i de la pobresa.

«En nom de Crist —exclamava Arnau de Brèscia (1148-1155) un inquiet predicador i polític— 
demanem que l’Església romana renunciï al seu poder temporal i les seves riqueses». Però la societat 
cristiana el va ajusticiar, perquè atemptava —es deia— a la pau i el bé comú de la «res publica 
christiana». «Era un revolucionari!». No és moment, però, de jutjar aquest cas concret, tot i que sí 
que cal dir que fou motiu de critiques dels seglars contra l’Església; crítiques que es multiplicaven 
constantment en veure els laics amb ulls atordits que cada vegada els jerarques acumulaven més 
poder i riqueses, fent escarni de l’autèntic sentit de la Reforma Gregoriana.

Molt han discutit els historiadors sobre la personalitat de Pere Valdés i sobre la seva ortodòxia. 
Malgrat tot, avui hem de dir que Pere Valdés és el pioner del que nosaltres anomenem «la reforma de 
la Reforma». Encertà plenament en la recerca de les arrels del cristianisme, en fundar l’associació de 
la penitència i pobresa l’any 1175. Sobre la seva ortodòxia cal reconèixer la seva professió de fe que va 
presentar el concili III del Laterà l’any 1179, i que després va jurar davant Giscard arquebisbe de Lió, 
i del rei Enric d’Albano l’any 1180. Així doncs, Valdés no fou heretge almenys abans del 1182, malgrat 
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que posteriorment ho foren els seus continuadors. Després de l’any 1182, ell i els seus foren dissidents 
de l’Església oficial; però mai els hem de confondre amb els càtars. Tampoc els valdesos tenen res a 
veure amb els moviments promoguts per alguns esbojarrats de principis del segle XII, com foren els 
predicadors ambulants de la «vida apostòlica» que no eren altra cosa que uns demagogs: per exemple, 
Pere de Bruis del sud de França, qui fou cremat viu (1125) per una turba delirant. O Tanquelm, que 
predicà també en aquesta època a Flandes i Brabante contra els sagraments. L’esmentat Pere de Bruis 
exigia que els seus seguidors profanessin els temples, cremessin les creus i imatges, i maltractessin 
els sacerdots. Valdés estava a distància —diríem— infinita en relació a aquestes exageracions. El seu 
missatge era eminentment cristià. Però després del 1182, se separava clarament de l’Església.

De la vida de Pere Valdés —especialment abans de l’any 1175— en sabem ben poc. Segons les fonts 
contemporànies (a Valdés) i els manuals inquisitorials del segle XIII conservats als arxius s’afirma que 
la denominada agrupació de valdesos o «pobres de Lió» havia estat fundada per un adinerat ciutadà 
d’aquella ciutat. Va néixer al votants de l’any 1140 i morí cap el 1217. El seu nom apareix de diverses 
maneres: en llatí «Valdensis» o «Valdesius» i en francès «Valdés» o «Vaudés». Estava casat. La seva 
esposa, i una filla menor reberen una dot suficient i així ell es considerà lliure de tot compromís familiar 
per a dedicar-se a un peculiar apostolat. Seguint l’exemple dels deixebles de Jesús, Valdés va donar els 
seus béns als pobres i va seguir la crida de la pobresa dels apòstols. Es féu traduir en llengua vulgar 
(el provençal) els evangelis i alguns llibres de l’Antic Testament. Així com alguns fragments dels pares 
de l’Església. Probablement, els traductors dels evangelis foren Bernat Idros i Esteve d’Anse. Havent 
obtingut un coneixement de la paraula de Déu —diuen les cròniques— Valdés començà a predicar en 
carrers i places. Fou un gran èxit. Envià els seus deixebles a predicar de dos en dos l’evangeli en moltes 
regions de França i de la Provença. Aquests inicials èxits s’han de col·locar entre els anys 1170 i 1176.

El mes de març de 1179 una delegació d’aquella petita comunitat de Valdesos anà a Roma amb el 
propi Valdés, pretenent que el papa Alexandre III i el concili ecumènic Laterà III aprovessin el nou 
estil de viure de la petita comunitat. Alexandre III els escoltà, però abans de donar un judici, volgué 
saber l’opinió del bisbe de Lió i dels curials, així es volgué informar. Els informes no foren massa 
favorables a Valdés i els seus seguidors. Per exemple, Walter Map —curial anglès— afirma: «Hem 
vist els valdesos, gent senzilla i inculta, anomenats així pel seu cap «Valdés» que és un ciutadà de Lió. 
Demanen amb gran insistència que se’ls confirmi l’autorització per a predicar, ja que es consideren 
instruïts, essent així que són molt incultes. ¿Es lliurarà la paraula als incultes —com les perles als 
porcs— ja que sabem que són incapaços de rebre-la i més encara de trametre-la? No es pot transigir! 
Aquestes persones no tenen domicili, van de dos en dos, caminen descalçats, vestits amb roba de llana 
i com els apòstols, ho tenen tot en comú. Segueixen despullats el Crist despullat. Han començat amb 
molta humilitat, però encara no estan segurs, Si els deixem actuar, ens faran fora a nosaltres». Són 
paraules plenes de petulància i palesen una gran por, ja que els valdesos podien enrunar el seu ‘modus 
vivendi’.

No obstant això, en un primer moment, la reacció del papa Alexandre III fou més clarivident que 
la dels seus col·laboradors: Valdés va rebre del mateix papa una confirmació oral del gènere de vida 
religiosa que proposava observar, així com una autorització de predicar a condició que els donés 
permís el rector del lloc. I això fou una desgràcia per als valdesos doncs no van faltar dificultats: el 
nou arquebisbe de Lió, Joan Bellesmain intentà posar aquest moviment sota el seu control. En no 
aconseguir-ho, retirà a Valdés i als seus companys el permís de predicar. Aquest no es va sotmetre i 
contestà que «abans cal obeir Déu que els homes».

Els darrers testimonis signifiquen que els valdesos no admetien, la jerarquia o almenys la 
consideraven inútil. Creien que era impossible renunciar a la seva missió d’anunciar l’evangeli. Foren 
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expulsats de Lió i excomunicats, primer pel bisbe de Lió, i després pel mateix papa Luci III en els anys 
1182 i 1184 respectivament. Però aquesta expulsió va afavorir llur difusió en el Llenguadoc i en la 
Llombardia i poc després a França i Itàlia. Malgrat aquestes excomunions, molts cristians consideraven 
que els valdesos eren catòlics i homes de bona fe. Cal assenyalar la poca i relativa importància que en 
aquest temps es donava a l’excomunió.

Els valdesos predicaven, malgrat l’excomunió, la fe ortodoxa i anaven contra els càtars (nou 
moviment sorgit també en el sur de França). Els valdesos continuaven freqüentant les parròquies, 
a no ser «que fossin expulsats amb violència pels sacerdots». Aquests estaven molt molestos, ja que 
quan predicaven —alguns ho feien prou malament— els valdesos murmuraven, de tal manera que els 
rectors no podien continuar la predicació. La qüestió es podia resumir dins aquesta pregunta: poden 
els laics predicar, o aquesta funció és sols específica dels clergues?

Però els fets anaren massa lluny. En ser expulsats per molts rectors i bisbes, els valdesos comencen 
a construir una doctrina, en gran part, heterodoxa segons els catòlics. Així insinuen, en primer lloc, la 
negació de la necessitat de les bones obres per la salvació. Els valdesos no accepten la predestinació, 
condemnen la pràctica del jurament, són contraris a la pena de mort i estan contra els sufragis als 
difunts. Afirmen que la confessió feta als seglars també és vàlida. Admeten que si no es pot celebrar 
l’eucaristia —car no hi ha sacerdots o són indignes— serà suficient la fracció del pa.

Els “llombards pobres”, els “humiliats”, els “pobres catòlics”, els “penitents” 
i els continuadors de Valdés

Posteriorment, apareixen els «llombards pobres» molt més dissidents que els seguidors del 
predicador de Lió. Valdés els volgué excloure de les seves comunitats, però no ho aconseguí pas. 
Malgrat tot, de mica en mica, separats dels valdesos s’organitzaren entre ells amb el nom de «llombards 
pobres».

Una altra facció dels valdesos fou la dels «humiliats» que nasqueren a Milà l’any 1175 i es 
propagaren per totes les regions del Po. La crònica de Laon ens els presenta (1200) com «ciutadans 
que malgrat pertanyien a les seves llars amb llurs famílies, havien escollit una determinada forma de 
vida religiosa; s’abstenien de dir mentides i entrar en plets; s’acontentaven d’usar uns vestits senzills i es 
dedicaven a lluitar per la fe catòlica». Aquests igual que els valdesos, no admetien el jurament, i sobretot 
reivindicaven el dret a predicar. El caràcter específic dels «humiliats» estava en la manera peculiar de 
viure i la importància que els laics podien, sense renunciar a llur estat, portar una existència religiosa 
i exercitar el testimoni evangèlic (àdhuc la continència). Tot això semblava molt escandalós a molts 
clergues d’aquell temps. Innocenci III (1198-1216) els va distingir dels càtars. Cosa que els bisbes, 
almenys alguns, no ho feien. L’any 1201 l’esmentat papa reconeix la manera de viure dels «humiliats» 
i els hi dona una regla. De la fraternitat primitiva nasqueren tres branques: 1/ germans i germanes 
consagrats a Déu, que portaven una vida conventual de tipus clàssic; 2/ laics, homes i dones, que vivien 
en el treball i l’oració en comunitats a part; i 3/ tots aquells que continuaven en les seves famílies, 
d’acord amb una «regla viva» o «propositum» centrat en la penitència i en el treball.

Per a vincular els «humiliats» a l’Església, Innocenci III acceptà el vot peculiar segons el qual no 
es pogués jurar mai i els hi va concedir el dret de predicar a qualsevol lloc; però advertint-los que no 
havien de predicar dogmes, sinó moral. Els textos primers de l’evangeli eren anomenats «profunda» 
—o sigui que calia una exegesi— els altres «aperta»; aquests eren simplement consignes de vida i 
d’acció directa.
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L’esmentada política papal no va tenir pas massa èxit amb els valdesos. Continuaren la seva 
existència de predicadors itinerants sota el nom de «Pobres catòlics», polemitzants contra els càtars 
i predicant l’Evangeli. Efectivament, també ells havien obtingut —deien— la facultat d’exercir el 
ministeri de la predicació i de viure en la pobresa. Com a contrapartida, se sotmetien a l’autoritat de 
la jerarquia eclesiàstica local i a la de l’Església romana. L’èxit d’aquesta vinculació fou, no obstant 
això, més limitat que en el cas dels «humiliats». 

La majoria dels valdesos no se sotmeteren els eclesiàstics catòlics. Per això, s’organitzaren per 
a poder perdurar. I ho aconseguiren, ja que, malgrat les persecucions, l’Església valdesa subsisteix 
encara avui dia (any 2016), sobretot a Itàlia. Aquesta és una església de tipus presbiterià, amb un 
sínode com a òrgan suprem, format per pastors i representants dels laics i el cos de pastors, presidit 
pel moderador, que és el responsable de la puresa doctrinal. Té uns setanta mil fidels, agrupats en cinc 
districtes a Itàlia i un a Amèrica.

De fet, l’impacte històric i real d’aquests grups tingué menys importància que els problemes que 
ells, anomenats “dessidents”, plantejaren a l’Església. A diferència dels càtars, tan allunyats del 
dogma cristià que no podien provocar en el sí de la jerarquia més que una reacció de rebuig —màxim 
en un temps com aquell, en el que el pluralisme religiós i ideològic era inconcebible— els valdesos i 
humiliats seguiren essent fidels al fonamental de la religió cristiana. El mèrit del papa Innocenci III 
va ser comprendre que no es devien equiparar totes les formes de contestació religiosa i que l’Església 
podia, a costa d’alguns sacrificis, recuperar el contacte amb els “dissidents” més moderats. Aquests 
darrers afirmaven que l’estat seglar era compatible amb la vida religiosa, i que per a santificar-se 
no era necessari fer-se monjo o servidor dels monjos. Per a ells, la vida cristiana no estava lligada a 
l’estat de virginitat i a l’observància de la clausura. Podia conciliar-se molt bé amb qualsevol situació 
humana, inclòs el matrimoni, i amb la pràctica del treball. Lluny de posar l’accent en la fugida o el 
despreci del món, l’espiritualitat de moviments evangèlics interioritzava la vida religiosa, situant-la al 
nivell de refús del pecat individual i col·lectiu.

Els seglars que vivien d’aquesta manera, pertanyents o no als grups que acabem d’estudiar, es 
multiplicaren a finals del segle XII. Se’ls denominava «penitents» perquè portaven una existència 
relativament ascètica, no acceptaven el jurament ni el servei militar, i practicaven la pobresa voluntària 
i l’ajut mutu o caritat fraterna. Probablement, sant Francesc d’Assís fou un d’ells: ¿no formaren, en 
un primer moment ell mateix i els seus companys, la Fraternitat dels penitents d’Assís? És cert que el 
«Poverello» acabaria fundant un orde religiós; però els «germans menors» i els «predicadors» feren 
seves algunes exigències dels moviments evangèlics, en particular el rebuig de l’estabilitat i de la 
clausura, així com es feien forts en el lloc central que es donava a la pobresa en la vida religiosa i el 
viu impuls comunicat a les confraries seglars, moltes de les quals haurien de donar origen, a finals del 
segle XIII, als ordes tercers dels dominics i dels franciscans.

Així doncs, valdesos, humiliats i penitents foren els pioners —com hem dit al principi— d’una nova 
reforma: vertaders precursors del gran moviment dels mendicants. Es donà una nova concepció de 
la vida religiosa. Fins els canonistes van acabar per prendre en consideració els canvis que s’havien 
produït en l’espai de mig segle, ja que un dels més famosos, Enric de Suso, escrivia el 1255: «En un 
sentit ampli, es denominen religiosos als qui viuen santament i religiosament en la seva pròpia casa, no pel 
fet de sotmetre’s a una regla, sinó en raó de la seva vida, més dura i més senzilla que la dels altres seglars 
que viuen de manera purament mundana». Amb això quedava oficialment reconeguda la vocació de 
tots els batejats a la santedat. Un tema de gran actualitat per a l’Església d’avui: l’església dels segles 
XIII i XXI.



527

61
Sant Francesc

• És possible elaborar una biografia de sant Francesc d’Assís?
• “Ecco il santo”
• Expansió del franciscanisme

És possible elaborar una biografia de sant Francesc d’Assís?

La figura cabdal del moviment reformador espiritual de principis del segle XIII i ens atreviríem 
a dir, el personatge que millor plasmà i copsà el significat dels consells evangèlics en la història de 
l’Església, fou sant Francesc d’Assís. Fou un autèntic do de Déu que Crist obsequià a la seva esposa, 
la Església. D’ell, nosaltres n’exposarem breument tres temes: les fonts en les que es basa la seva 
biografia, la vida de sant Francesc i per últim, el franciscanisme a Espanya.

És paradoxal que en la figura senzilla i humil de sant Francesc s’oculti un dels interrogants més 
confusos, enigmàtics i contradictoris de la historiografia.

La primera dificultat prové dels mateixos escrits de sant Francesc. En la seva humilitat, no ens va 
donar la seva pròpia biografia. En la seva mateixa obra literària no hi figura quasi cap nota biogràfica. 
Sols hi ha al·lusions a algun dels seus comportaments, que ell mateix comunica, com a exemple, als 
seus germans. Així, en el seu testament, la peça literària que és més autògrafa, recorda que ell ha 
intentat sempre viure del treball de les seves mans, perquè així ho fessin els seus germans. Una de 
les seves obres més importants, la primera regla escrita durant els anys 1209-1210 s’ha perdut. S’han 
perdut també les seves cartes, com també la majoria dels seus poemes. Sols s’ha conservat el que es 
considera la seva obra màxima: «el càntic al germà sol».

Però la gran dificultat per a descobrir sant Francesc, rau en l’existència, àdhuc quan era viu, de 
dues tendències en l’orde. Cada una d’elles intentava guanyar-se el seu fundador i interpretar les 
seves paraules i els seus escrits a la seva manera. Els rigoristes exigien als germans menors la pràctica 
de la pobresa total, els moderats estaven convençuts de la necessitat d’adaptar el gran ideal de la 
pobresa a l’evolució d’un orde cada cop més nombrós.

Segons les fonts de la història de sant Francesc, l’episodi decisiu sobre la interpretació de la seva 
biografia es donà entre els anys 1260-1266. El capítol general de 1260 confià a sant Bonaventura la 
tasca d’escriure una vida oficial del fundador que l’orde consideraria en el successiu com a autèntica 
o oficial descripció de sant Francesc. Aquesta vida o Legenda Maior fou aprovada pel capítol el 1263 
i en el capítol de l’any 1266 per acabar amb tantes contradiccions i llegendes, i per a donar força 
a la Legenda Maior els esmentats capítols manà que fossin destruïts tots els altres escrits sobre la 
vida del sant. Fou una autèntica ximpleria. Als pobres historiadors se’ls veta l’estudi d’altres fonts, 
moltes d’elles importants. Per a més desgràcia, la llegenda de sant Bonaventura és quasi inutilitzable 
com a font científica de sant Francesc. L’obra és freqüentment imaginària i a l’ensems tendenciosa. 
Imaginària perquè combina alhora elements contradictoris sense cap mena de critica. És tendenciosa 
perquè no aporta moments de dissensions en temps de sant Francesc que a nosaltres tan bé ens anirien 
per a perfilar la figura del sant. Especialment silencia temes com el treball manual, la pobresa i els 
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estudis. Aquesta figura sense contrastos de sant Francesc fou vigent, malauradament, fins a l’estudi 
del protestant Paul Sabatier l’any 1894.

Dos personatges ens poden donar les característiques més singulars de sant Francesc. Són: Tomàs 
Celano, i el germà Lleó. El primer, o sigui germà Tomàs era un franciscà de gran estil literari. Va 
redactar la «Vita prima» (1228) que està per cert molt ben informada, però que silencia tota discussió 
en l’interior de l’orde, i ens presenta un sant Francesc tot ell dolçor, sense lluites interiors, i posa en el 
canelobre a Elies, el germà més autoritari del primers temps del franciscanisme.

Tomàs Celano començà una segona vida de sant Francesc (1244) que completà la primera, gràcies 
a l’aportació de nous elements pels germans que havien conegut el sant. Finalment, Tomàs Celano 
escriu l’any 1253 un Tractat dels miracles que suposà un pas enrera a la biografia de sant Francesc.

El germà Lleó, en canvi, té una visió diferent de l’esmentat biògraf (Tomàs) i està enfront de 
l’anterior bloc. Són els escrits de Lleó, en general ben documentats. Hi ha en ells un conjunt que 
estan a les antípodes dels escrits de l’esmentat Tomàs Celano. Són, per exemple, les següents obres 
del germà Lleó: «La llegenda dels tres companys», «L’espill de perfecció dels germans menors», 
la «llegenda antiga». Cal observar que el germà Lleó, sacerdot confessor de sant Francesc, era el 
principal inspirador d’aquesta producció literària. Ell el deuria conèixer bé; però totes les obres, 
que són certament seves, vacil·len quan hom utilitza els mètodes crítics de la història: hi ha moltes 
llacunes i dades poc certes. Més encara, es deixa portar per l’exageració i presenta un sant Francesc 
intransigent, dur, poc retocat històricament. Un sant Francesc poc dibuixat en el seu caràcter, amb 
uns trets evidentment exagerats.

Per últim, si cerquem una biografia el més autèntica possible, cal recórrer a dues obres de 
caràcter més llegendari que històric que decisivament han jugat un paper de gran importància en la 
historiografia franciscana. Ens referim a «Les noces espirituals de sant Francesc amb la pobresa» i 
sobretot, «Les floretes». Aquest últim és un escrit que recull tots els relats edificants en la vida del 
Sant. Fou escrit un segle després de la mort de sant Francesc. Fou i és una obra molt popular, després 
d’haver sofert un intent de descrèdit per part de la crítica moderna. Gaudeix, però, avui de molt 
prestigi, perquè sembla més propera a les fonts més genuïnes de la historiografia franciscana.

‘Ecco il santo’

Francesc Bernardone va néixer entre els anys 1181-1182 a Assís. La seva mare, en absència del seu 
pare, mercader de teixits que estava a França, el féu batejar amb el nom de Joan Baptista. No sabem 
perquè el nom de Joan no l’utilitzà mai i perquè s’imposà el nom de Francesco. Possiblement sigui un 
sobrenom, o potser Francesc apreciava França i cantava com un “trovatore” més pels boscos d’Assís.

La seva infantesa i adolescència fou normal. No s’ha de creure a Tomàs Celano, que com a 
rerafons de la figura de Francesc ens pinta una adolescència pràcticament depravada. El cert és que 
“Francesco” passava el temps amb jocs, cançons, i amb força desig de vestir-se amb elegància. Era, 
no hi ha dubte, un líder dels seus companys. El tret més sorprenent és que volia ser cavaller. Aquest 
era l’ideal de l’època de croades. Admirava la poesia cortesana i el que més li atreia era l’ofici de les 
armes i la guerra. Aquesta fou practicada pel jove «Francesco» en la lluita constant entre els gibelins 
i els güelfs.

El poble d’Assís estava dividit políticament: els nobles hagueren de marxar. En canvi els comerciants, 
mercaders i burgesos es feren forts en el poble. Els nobles es refugiaren a Perugia i declararen la 
guerra a Assís. Francesco va caure presoner i romangué més d’un any a la presó de Perugia. Alliberat 
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el mes de novembre de 1203 va caure malalt i això li impedí que acompanyés un noble d’Assís que 
anava a batallar a favor de l’exèrcit papal contra l’imperial a Apúlia. Aquests dos fets, presó i malaltia, 
foren el primer pas de la seva conversió.

La malaltia —una greu lesió als ulls i al sistema digestiu— el va portar a reflexionar sobre el destí 
de la vida humana. La seva conversió es manifestà a la renúncia del diner i dels béns materials. La 
primera manifestació de la seva conversió va tenir lloc —com ja hem indicat en el moment d’anar 
(encara que no ho va aconseguir) a Apúlia. Un cavaller que sant Francesc va trobar anava sense capa 
i ell li va donar el seu mantell.

Francesc tornà a Assís i és elegit el «rei de la joventut». Però en aquesta nova vida i honors, 
Francesc no troba la pau i així es retira amb un company seu a una cova, on se l’anirà trobant cada cop 
més sovint, pregant i reflexionant. Un dia, tot passant per l’església de Sant Damià es troba amb un 
sacerdot que cuidava d’aquella ermita. Aquest sacerdot li diu que no té diners per a arranjar aquell 
temple que està en runes. Francesc va, tot seguit, a casa del seu pare, agafa un bon farcell de roba, el 
posa damunt el cavall, i ven roba i cavall. Així, amb els diners, es pot iniciar la reconstrucció de l’ermita 
de Sant Damià. El seu pare, furiós, el va a buscar. Francesc s’amaga al celler d’una casa abandonada. 
Però allà no hi pot romandre tota la vida. Surt i és agafat per la gent, que l’acusa de gandul. El poble 
l’apedrega, el tracta de boig, i el seu pare el protegeix, però no deixa d’empresonar-lo a casa seva. 
Al cap de pocs dies, mogut per compassió, el posa en llibertat. Francesc va al costat del bisbe, i en 
presència d’aquest que fa de fiador i de testimoni, Francesc davant del seu pare —que continua estant 
prou enfadat— realitza un gest solemne que consagra la ruptura de la seva vida anterior: renuncia a 
tots els seus béns, es despulla totalment, manifestant així l’absolut abandó a la pobresa, «amb la qual 
es casa». Ha trencat amb la seva vida anterior.

Els primers passos són vacil·lants, amb dificultat, i àdhuc amb errors. Cerca un camí nou. Un dia, 
quan estava cantant lloances a Déu (en francès) pels boscos, uns bandolers l’assalten i li pregunten: 
«qui ets?». «Jo, diu, sóc l’herald del gran rei». Li van donar tantes bastonades, que el van deixar mig 
difunt, burlant-se de l’herald del rei.

Un altre dia, segons ens diu el mateix sant Francesc al principi del seu testament, besà un leprós, 
en el que hi veié el rostre de Crist. També ens ho explica la Llegenda dels tres companys: «En estar 
pregant, cert dia, fervorosament el Senyor, sentí el següent: «Francesco, si desitges conèixer la meva 
voluntat, és necessari que menyspreïs i odiïs tot allò que vas estimar i que vas desitjar posseir amb 
amor carnal, i quan comencis a fer-ho, se’t tornaran amargues i insuportables les coses que un principi 
et resultaven suaus i dolces, i a l’inrevés, trobaràs gran dolçor i suavitat immensa en allò que abans et 
provocava pànic». I és així com joiós pel que havia sentit i confortat en el Senyor, cavalcava en una 
ocasió pels voltants d’Assís, quan em vaig trobar amb un leprós, i malgrat causar-li instintivament 
molt de fàstic la vista dels leprosos, baixant del cavall, li vaig lliurar una moneda. Al mateix temps que 
li besava la mà, i rebia del leprós el bes de la pau» A partir d’aquest fet, cercà més i més el seu propi 
menyspreu, fins a arribar al venciment perfecte amb la gràcia de Déu”. Pocs dies després, prengué 
una considerable suma de diners, se n’anà al lloc dels leprosos, i reunint-los tots, els hi donà almoina 
a cada un, besant-los les mans. «Deixant aquell lloc —continua la llegenda dels tres companys— sentí 
que se’m feia dolça la vista i el tracte amb els leprosos, que tan amarg li havia estat abans. Ja que, com 
queda dit, aquell fàstic m’inspirava la presència dels leprosos, ja no només veure’ls, sinó apropar-se 
als llocs on vivien. I si per casualitat passava per davant de les seves llars (dels leprosos), o topava amb 
algun, això sí, mogut per la pietat, li enviava almoina per una altra persona, però jo, sense poder-hi 
posar remei, girava el rostre i amb les mans em tapava el nas. Però, per la gràcia de Déu, d’aquesta 
manera em vaig fer amic i familiar dels leprosos, i he viscut entre ells i humilment els he servit...»
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Amb aquest gest (bes al leprós) entrà en la vida de sant Francesc el tema de la caritat vers les 
persones que sofreixen, i el gran desig de servir els més humils. Crist està present i vol ser servit en els 
malalts.

Un altre fet el va portar cap al nou camí que cercava. Un dia, estava pregant a Sant Damià i un 
sant-crist li va dir: «Francesc, ves-te’n i repara la meva casa que com veus està en runes». Francesc, tot 
seguit, pujà als taulons i convertit en manobre, començà a reparar l’església de Sant Damià. El mateix 
va fer amb el temple de la «Porciúncula» (el lloc més estimat per sant Francesc, segons ha escrit sant 
Bonaventura). Allà donà l’últim pas cap a la conversió total: ara no serà pas una revelació, serà un 
sacerdot que llegint l’evangeli diu: «Aneu i anuncieu per tot arreu que el regne de Déu està a prop. 
No porteu ni or ni plata». Francesc, desbordat d’alegria, llença el seu bastó, es descalça i comença 
a caminar. És el tercer any de la seva conversió: el 12 d’octubre de 1208 o el 24 de febrer de 1209. 
Francesc té 26 o 27 anys. La conversió el portà a ésser missioner. Ha nascut el «sant»; ha nascut el gran 
petit Francesc, i amb ell una munió de companys o germans, tots ells pobres i molt alegres.

Francesc començà a predicar a Assís. Va tenir gran èxit. Després predicà per tota la Umbria i a 
les Marques. Al cap de pocs dies, ja seran 12 germans; entre ells, els germans Lleó, Àngel i Rufí, que 
formaran l’equip dels «tres companys». Tots ells es reuniran a la Porciúncula, durant l’hivern de l’any 
1209 per a reflexionar sobre la seva vida i la seva predicació. El balanç no és massa positiu. Els germans 
foren perseguits, el mateix sant Francesc fou considerat un boig, i a més a més, el mateix bisbe d’Assís, 
Guiu, que en un principi l’havia protegit, es manifestà hostil i desconfiat. Calia confiar i apel·lar la 
màxima autoritat religiosa, calia anar a Roma a veure el papa.

El papa era Innocenci III, dominat per l’espiritualitat pessimista (despreci de les coses d’aquest 
món), en les antípodes de l’amor que Francesco té vers totes les criatures. Francesc aspira al cel, però 
a través d’elles, de les criatures d’aquest món. A més, Innocenci III, persuadit per la primacia del 
poder espiritual sobre el poder temporal, veu l’Església assetiada per batudes d’enemics: prínceps 
que s‘anomenaven cristians i sobre els que el papa llença l’excomunió, heretges que pul·lulen com és 
el cas dels càtars i contra els quals el papa predica la croada preparant la inquisició. Aquestes eren les 
preocupacions del gran papa Innocenci III, ben diferents a les del pobret d’Assís.

Francesc, un simple laic espellifat es presentava davant una cúria de bon veure, luxosa i arrogant, a 
predicar la posada en pràctica integral de l’Evangeli. No està als ulls del papa aquell que té davant seu, 
Francesc, en camí de l’heretgia?, si és que no és ja heretge? El primer contacte entre els dos homes fou 
hostil. El papa fingí veure en Francesc un porquerol al qual aconsellà tornar al seu ramat de porcs. Un 
segon encontre fou preparat pel bisbe Guiu. Però quan Francesc pogué, per fi, sotmetre el text de la 
seva regla, el papa, quedà espantat de la seva severitat. Exclamà: L’Evangeli integral!, quina ximpleria! 
Per aprovar el text que Francesc presentava, fou necessari un somni en el que el papa veié que la 
basílica del Laterà estava caient, a punt de derruir-se, i que un religiós «petit i lleig» l’apuntalava. Això 
féu canviar el papa, que només concedí una aprovació oral. Innocenci III manà que sense conferir 
als germans els ordes majors, es fessin tonsurar tots els qui eren laics. I sembla que a Francesc se li 
va conferir el diaconat. Finalment, només els autoritzà a predicar exhortacions morals al poble. Com 
abans es feu amb els valdesos. Francesc ja estava satisfet. S’havia assegurat la comunió amb el papa.

De nou a Assís, els companys s’instal·laren a la plana, al costat d’un riuet, on primerament ocuparen 
una cabana abandonada. Un xic més tard, l’abat del monestir benedictí de Monte Subasio els concedí 
la capella de la Porciúncula i un tros de terra propera. La petita comunitat, que creixia a poc a poc, 
continuà portant la mateixa vida. Els íntims de Francesc eren: el germà Rufí «que resava mentre 
dormia»; el germà Juniper «aquell joglar de Déu» que s’ha donat a anomenar-lo el franciscà-tipus; i el 
germà Lleó, el més intransigent seguidor de Francesc, que fou el seu confessor, perquè era sacerdot. 
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El 1212 Francesc reclutà una valuosa vocació: Clara, jove noble d’Assís, enardida pels sermons 
del sant que fugí de la casa familiar amb una amiga, la nit del diumenge de Rams i es refugià a la 
Porciúncula. Francesc els hi tallà els cabells i les va vestir amb un hàbit semblant al seu (de sac). 
Algun temps després, el bisbe Guiu concedí la capella de Sant Damià a Clara, i a les «dames pobres», 
que més tard s’anomenaran clarisses així, com els «germans menors» s’anomenaran franciscans. «Us 
prometo vetllar sempre per vosaltres com ho faig pels meus germans», Francesc escriurà més tard a 
les «dames pobres» o clarisses. Acomplirà la seva promesa i serà obeït i tan estimat per elles com ho 
era pels seus germans.

L’any 1212 és també per a la cristiandat un any d’esperança. El 14 de juliol, els reis cristians de 
la Península ibèrica aconseguien una brillant victòria sobre els musulmans a les Navas de Tolosa. 
És també l’any de la croada anomenada dels «nens», exèrcit de joves que volien anar a Terra santa. 
Com ells, Francesc i un dels seus germans s’embarcaren en una nau rumb a Síria. Però una tempesta 
allunyà els passatgers a la costa dàlmata. Dos anys més tard, Francesc se’n tornà cap a terres de no 
cristians un altre cop, aquesta vegada cap a Marroc, amb el propòsit de predicar als sarraïns. La 
malaltia el va detenir a Espanya.

Els seus companys eren cada vegada més nombrosos. Entre els nou arribats destacaven Joan 
Parente i el germà Elies, ambdós futurs ministres generals. En aquesta època s’atribueixen a Francesc 
molts miracles.

Aquell de qui fa poc molts se’n reien, ara aixeca l’entusiasme de les multituds. Quan s’anuncia 
l’arribada de Francesc, tot el món hi va cridant: «Ecco il santo!», «Que ve el sant!». Toquen les 
campanes. Tothom està content i joiós. S’atansen a ell amb rams, bo i cantant: Com si fos un nou Jesús.

El 1215 l’Església viu un gran esdeveniment: Innocenci III reuní el concili IV de Laterà, que decidí 
una nova croada i posà les bases d’una reforma a l’Església. Com aquest tímid “aggiornamento” sembla 
anar amb línia dels desigs de Francesc, s’ha pretès que ell hi havia assistit i que s’hi hauria trobat amb 
sant Domènec. Però probablement que Francesc no assistí a l’esmentat concili. Tanmateix, en realitat, el 
concili suposà una amenaça per als dos fundadors. El cànon 13 prohibia formalment la creació de nous 
ordes, i el cànon 10 supeditava estretament els monjos a la jerarquia, cosa que evidentment queia a fora 
de les intencions de Domènec i Francesc pels seus. Aquest últim (Francesc) intentà apartar l’amenaça 
evitant transformar els seus companys en un vertader orde, per a conservar una major flexibilitat i fer 
més fàcilment, gràcies a la coexistència de laics i clergues, el pont entre l’Església i els seglars.

Francesc donà, no obstant això, als seus companys, una certa organització, que es féu més necessària 
a mesura que eren més nombrosos. Sembla que mentre els germans eren poc nombrosos, el sant els 
demanava que anessin a la Porciúncula dues vegades l’any; després només els convocà un cop a l’any. 
La reunió de l’any 1217 té particular importància. En ella, Francesc decidí estendre la predicació dels 
germans fora d’Itàlia. És potser aquesta reunió la que apareix a «Les floretes» com el «capítol de les 
esteres», ple d’inverosimilituds però que reconstrueix de forma de jove festa la reunió dels germans 
que s’havien construït amb aquesta ocasió cabanes de canya. Francesc posteriorment decidí anar-
se’n ell mateix cap a França amb companyia del germà Mateu. Però, a Florència, el famós cardenal 
Hugolino el persuadí a què abandonés l’esmentat projecte.

El 1219 Francesc tornà a somniar que s’anava cap a terres dels infidels, a convertir-los o a patir el 
martiri. Embarcat a Ancona el 24 de juny, assistí a la presa de Damiata pels croats el 5 de novembre. 
Quedà decebut pel comportament cobdiciós i sanguinari dels croats; obtingué del sultà Malik-al-
Kamil una entrevista sense resultats, i se n’anà a Palestina, on visità probablement els Sants Llocs. 
Aleshores, fou quan rebé un emissari que reclamava la seva tornada a Itàlia, on deia que els germans 
passaven per una greu crisi. En l’estiu del 1220 s’embarcà i anà cap a Roma.
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Què havia passat? Sabem que alguns dels extremistes s’havien transformat en purs rodamóns, 
envoltant-se de dones fins a «menjar amb elles en el mateix plat». I també, alguns relaxats volien 
construir belles esglésies de pedra, a l’ensems de practicar i afavorir els estudis entre ells. Això no 
ho volia Francesc. En passar el sant per Bolonya, on el germà Joan d’Staccia havia establert una casa 
d’estudis Francesc, expulsà tots els germans (fins i tots els malalts) i maleí Joan.

Davant la gravetat de la situació, un representant de la Santa Seu fou nomenat «protector» de la 
Fraternitat. Es tracta de l’esmentat cardenal Hugolino, que serà papa Gregori IX. Francesc cedí la 
direcció administrativa de la comunitat a Pere Catanio. Finalment, Francesc, que continuava essent-ne 
el cap espiritual, es veié obligat a transformar el moviment fundat per ell en un vertader orde i fer una 
Regla amb totes les de la llei, que substituiria la «fórmula» del 1210.

En el capítol del 1221 Francesc presentà la seva Regla; però aquesta suscità objeccions, tant per part 
dels germans, com dels representants de la cúria romana; el papa i el cardenal Hugolino li demanaren 
que la retoqués. Havent demanat el germà Elies l’original del primer projecte, Francesc posà de nou 
mans a l’obra, desanimat i de vegades amargat. Per fi, la Regla fou aprovada pel papa Honori III (1216-
1227) en una butlla del 29 de novembre del 1223; d’aquí el seu nom: «Regula bullata». La majoria de 
les cites de l’Evangeli que conté la Regla del 1221 havien estat suprimides i les fórmules jurídiques 
havien substituït els passatges lírics. A més, havia desaparegut tot el que es referia a les prescripcions 
destinades a fer practicar una pobresa rigorosa. Per últim, la Regla ja no insistia en la necessitat del 
treball manual per als germans.

Francesc acceptà aquesta «regla» amb gran pena del seu cor. Fou —diuen els biògrafs— l’època 
de la «gran temptació». Després es resignà i es tranquil·litzà. «Pobret —li diu el Senyor— per què 
estàs tan trist? El teu orde, no és el meu orde? Procura més la teva salvació!». Així, Francesc arribà a 
considerar la seva salivació com quelcom independent de l’orde que d’ell havia nascut, en definitiva 
amb el seu desgrat. Francesc s’encaminà serenament cap a la mort.

A la «gran temptació» succeí una “llarga pau”, en la que s’alternen i es barregen els episodis de 
tendresa desbordant i de sofriment sublimat.

Després de passar l’hivern de 1224 a Greccio —on celebrà la Nativitat entre grutes i ermites en una 
muntanya abrupta— es dirigí a la Porciúncula per al capítol de juny, l’últim al que assistí. Després anà a 
una altra ermita, a la muntanya de l’Alvèrnia. Portava amb ell alguns germans, els més estimats del seu 
cor, els «tres companys»: Àngel, Lleó i Rufí. Allà es dedicà a una vida de contemplació. Un dia, potser 
el 14 de setembre de 1225 va tenir la darrera visió: per damunt d’ell, un home de sis ales, com un Serafí, 
els braços oberts i peus junts en una creu. Mentre meditava en aquesta visió, ple d’alegria i tristesa 
alhora, uns forats sagnants se li formaren a les mans i els peus. I una nafra va aparèixer al seu pit.

Francesc ha acabat el seu caminar cap a la imitació del Crist; serà el primer estigmatitzat del 
cristianisme. L’esdeveniment el deixa tan confús com satisfet. Intenta dissimular els seus estigmes, 
embolicant amb benes els seus peus i les seves mans. Sentint-se confirmat en la seva missió, recomença 
a la tardor les seves gires de predicació, al damunt d’un ase. Però els seus mals augmenten.

Francesc es quedà pràcticament cec i patí terribles maldecaps. Santa Clara, a qui visità a Sant Damià, 
el va retenir algunes setmanes per a cuitar-lo. Es construeix una cabana de vímet en el jardí i allà va 
viure un dels últims períodes seus més tranquil. Es pensa que allà composà el «Càntic del germà Sol». 
El germà Elies aconseguí convèncer-lo que consultés els metges del papa, la cort del qual residia a la 
ciutat veïna de Rieti. L’acompanyà “com una mare”, segons Tomàs Celano; “com un vigilant” segons 
molts historiadors. Però la ciència dels savis fou inútil. Aleshores, els germans de Siena cridaren els 
esmentats metges afirmant que podien tenir cura d’ell, i potser curar-lo. Però el seu estat empitjorà. En 
aquests dies, Francesc els dictà el seu testament.
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Francesc demanà que el portessin a Assís, i concretament a la Porciúncula. Tanmateix, aquest lloc 
es trobava a la plana a mercè dels perugins, enemics de sempre. El cos d’un sant personatge com 
Francesc, podia temptar-los. Vindrien multituds a venerar-lo i això seria un negoci —pensaven—. 
Per això el moribund fou transportat a l’interior de les muralles d’Assís, al palau episcopal. Però 
Francesc —com era obvi— se sentia cada cop menys a gust en els palaus. Aconseguí que el duguessin 
a la Porciúncula. Allà fou vetllat per germans i grups d’homes d’Assís, armats, que es rellevaven per 
torns. Sempre tenien por que un cop mort s’enduguessin el seu cos a Perugia, i això no ho volien de 
cap manera consentir.

El 3 d’octubre de 1226 féu que li cantessin el «Càntic del germà Sol», que li llegissin la Passió segons 
l’evangeli de sant Joan i que el reclinessin a terra, sobre un cilici cobert de cendra. Fou aleshores 
quan un dels germans presents veié, de sobte, l’ànima de Francesc elevar-se com un estel cap al cel. 
Francesc tenia 46 anys.

Després de la seva mort, tot succeeix amb tanta rapidesa!. Les aglomeracions sobre el seu cos per 
a contemplar els estigmes, els senzills funerals del 4 d’octubre, la parada a sant Damià, on santa Clara 
cobreix de llàgrimes i petons el cos del seu glorificat amic.

El 11 de juliol de 1228, menys de dos anys després de la seva mort, té lloc la canonització. Bé és cert 
que el papa és aleshores el cardenal Hugolino, sota el nom de Gregori IX (1227-1241), que rendeix al 
seu protegit un homenatge molt sentit i sincer.

El 25 de maig del 1230 el seu cos s’enterrà a la cripta de la basílica d’Assís. El 1569 s’inaugurà la 
basílica de Santa Maria dels Àngels on hi ha al mig, intacte, la capella o ermita de la Porciúncula, lloc 
en que morí el nostre estimat sant, l’humil i pobre Francesco Bernardone.

Expansió del franciscanisme

Ja en temps de sant Francesc, la seva obra s’estén arreu. Bellament ens ho explica un investigador 
franciscà: «L’originalitat fascinant de sant Francesc d’Assís consistí en viure l’evangeli íntegrament i 
sense glosa enmig d’una societat cavalleresca i burgesa. El cavaller pretenia rescatar amb l’espasa el 
sepulcre de Crist que estava en mans dels musulmans. El comerciant recorria camins, fires i mercats 
cercant el guany. Francesc, fill de mercaders i d’esperit cavalleresc es llançà pel món predicant 
l’evangeli d’amor, de penitència i de pau, sense diner i sense espasa» (vegi’s J. Meseguer, 2.000 años 
de cristianismo, vol. 3, pàg. 104-114).

Com hem comprovat, en la seva vida de Francesc aquest sant volia que l’evangeli s’estengués arreu 
del món. Les seves fites geogràfiques eren: Jerusalem i Compostel·la.

Circumstàncies adverses li van impedir acomplir el seu primer intent d’evangelitzar les zones de 
Síria i Palestina, de manera que va fixar de nou la seva mirada vers el Marroc, però no sabem ben 
bé per què Francesc tampoc va poder veure realitzats els seus desigs aquí. Tot i que anà a Palestina, 
com hem explicat, i arribà també a Espanya, a l’Espanya cristiana, i segons testimonis del segle XIII, 
peregrinà a Santiago de Compostel·la a venerar l’Apòstol, davant la tomba del qual es postraven gents 
de tota la cristiandat.

A tantes preguntes com poden formular-se a l’entorn d’aquests viatges franciscans cal dir que 
no és possible que es realitzessin tots els viatges, fora del que ja s’ha dit que tots es realitzessin fora. 
La tradició ha omplert generosament el silenci de les fonts, atribuint a sant Francesc la fundació 
de molts convents en el seu viatge a través de la Península ibèrica, no només al llarg de la ruta de 
sant Jaume, sinó en punts tan allunyats com Madrid i Huete (Conca). No és fiable el que sobre això 
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escriuen les cròniques. Per a obrir tants convents, hauria estat necessari que una nombrosa comunitat 
acompanyés a sant Francesc per a deixar almenys un frare a cada fundació. I això fou impossible. 
Les fonts al·ludeixen a un únic company o a pocs, al màxim. Per altra part, cap tradició es recolza 
en testimonis anteriors al segle XVI. Del que no hem de dubtar —per això només cal constatar 
l’afany apostòlic de Francesc i els seus frares— és que la presència de tan singulars pelegrins degué 
impressionar profundament aquells que s’apropaven a escoltar les seves exhortacions penitencials, 
brollades d’un esperit ardent i expressades amb paraules humils i càlides. Observaren una actitud i 
gest servicial en els hospitals al llarg del camí de sant Jaume. Si no obriren cap casa, sembraren, però, 
el franciscanisme en terres hispanes, on molt aviat s’instal·larien els ordes franciscans.

A Catalunya, la tradició franciscana ens diu que l’orde es va instaurar a Mataró, Vilafranca, 
Barcelona..., en els primers anys després de la mort del sant. Àdhuc hi ha qui afirma que fou el 
mateix Sant qui fundà alguns d’aquests convents. El 3 d’octubre de 1226 —com ja hem apuntat 
anteriorment— moria el «Poverello». La seva obra estava consolidada, malgrat les tensions internes; 
el mateix sant Francesc, al final de la seva vida, deixà pràcticament la direcció de l’orde a vicaris 
generals. Primer a Pere de Catània i després a Elies de Cortona. Encara que la figura d’aquest últim 
vicari fou desfigurada per la polèmica posterior, el cert és que en morir Francesc tenia en les seves 
mans les regnes del moviment franciscà i sabem que el sant moribund li va donar la darrera benedicció. 
Però no oblidem que el gran personatge en aquests primers anys després de la mort del sant, fou el 
cardenal Hugolino, al qual el mateix Francesc el considerà el «governador, protector i corrector». 
L’any 1227 Elies no fou elegit, sinó Joan Parente, apareixent ja les divergències: els zelosos de la 
pobresa que volien el compliment íntegre de la regla, apel·laven el testament del Sant. Però el nou 
papa Hugolino (Gregori IX 1227-1241) declarà que aquella última voluntat del Sant no tenia força de 
llei. Dels qui volien l’aplicació estricta el testament, va néixer el grup denominat «espirituals».

Elies de Cortona, sobretot en el temps que fou ministre general (1232-1239), defensà que calia 
assimilar l’orde franciscà als motllos d’altres agrupacions religioses; especialment es tenia present el 
nou orde fundat per sant Domènec. Es pretenia una seguretat constitucional —posició del ministre 
general— i una acceptació del cultiu de la ciència. Enmig de les dues tendències, cal col·locar sant 
Antoni de Pàdua, sant Bonaventura, Joan Pecham i els altres, els quals tot i guardant zelosament el 
llegat de sant Francesc, volien adaptar l’orde a les circumstàncies del temps que —no hi ha dubte— 
van canviar.

L’orde s’estenia cada vegada més: Irlanda, Escandinava, Síria, Palestina, Espanya i moltíssimes 
altres regions... De tal manera, que l’any 1300 el nombre de franciscans ultrapassa els quaranta 
mil. Possiblement que l’èxit d’aquesta expansió provenia de la unió entre l’orde i el papa. Els grans 
propulsors de la Reforma —sant Francesc i sant Domènec— encertaren a trobar els vincles suficients 
d’unió amb Roma, la qual a l’ensems, donava garanties de l’ortodòxia i d’expansió catòlica, o sigui, 
universal.

Paulatinament, els frares menors (franciscanes) es feren presents a les universitats, donant un gran 
increment a la ciència teològica; però no podien oblidar el seu carisma primitiu: la predicació popular 
i les missions. Fomentaren també les devocions populars, els motius de les quals giraven a l’entorn de 
l’encarnació i la passió de Nostre Senyor. Predicaven en les ciutats. L’evangeli era exposat també a les 
seves pròpies esglésies i, com sant Francesc, en el camp com a predicadors ambulants. El segle XIII 
sobretot ens ha transmès grans noms: per Itàlia, Antoni de Pàdua i Bonaventura; per França, Hug 
de Digne, Odó Rigald; per Alemanya, Conrad de Saxònia i Bertol de Ratisbona. Seguint l’exemple i 
voluntat de sant Francesc, els frares menors van poder consagrar-se com a evangelitzadors dels gentils. 
Sant Francesc amb la seva predicació davant el sultà havia intentat canviar el caire de la croada, 
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convertint-la en via crucis d’un pacífic esforç per a dur la fe als infidels, així els germans menors 
anaren com a predicadors al nord d’Àfrica, a Síria i Palestina (missió sarraïna) i per comandament del 
papa, als mongols (Joan de Piano di Carpine 1245-1247 i Guillem de Rubruck 1253-1255).

Per a la Santa Seu els franciscans significaren (el mateix que els dominics) una ajuda important en 
l’obra de Reforma de l’Església, en la lluita contra l’heretgia, però també en la política eclesiàstica 
(legacions, mediacions de pau...). Tot i que per sobre de tot cal reconèixer que el pas ardent, bonic 
i íntegre de sant Francesc enmig dels homes i dones que pelegrinen en aquest món, és un gest 
—esperem— totalment imitable i que ens omple d’alegria plena! Almenys nosaltres ens sentim 
seguidors del “poverello” d’Assís! Qui no es veu dolçament obligat a seguir-lo? O almenys a admirar-
lo? Cal fer-ho.



Mosaic de Sant Joan Laterà (segle VIII). Sant Pere conferint el pal·li al papa Lleó III
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62
Sant Domènec de Guzmán

• Fets més notables
• Dos carismes coincidents: sant Francesc i sant Domènec
• El capítol es superior al fundador
• Propagació dels dominics
• Sant Ramon de Penyafort, canonitzat fa 400 anys

Fets més notables

Domènec, l’espanyol universal, tan carismàtic com sant Francesc d’Assís, té darrera seu multitud 
de germans que els arma cavallers d’una aventura, la més sublim, de predicar la veritat. El seu blasó 
seran els consells evangèlics i la seva espasa la paraula forjada per la ciència teològica. Fou un home 
savi i sant. Sempre inquiet per l’Evangeli. Un viatger infatigable. Un autèntic paladí de la predicació 
de la Reforma arreu del món conegut. Fou el millor d’entre els mendicants —sols comparable a 
sant Francesc— sempre itinerants per les ciutats i universitats. La seva obra perdura diàfana amb un 
equilibri constant entre els ideals evangèlics i les estructures eclesials.

Domènec de Guzmán va néixer als voltants de l’any 1170, a Caleruega —un poble de Castella la 
Vella—. L’any 1196 entrà en el capítol catedralici del bisbat d’Osma i el 1201 fou nomenat subprior 
del capítol dels canonges. Dos anys després, Domènec acompanyà el seu bisbe Dídac Acebedo amb 
l’objectiu d’acomplir una missió reial al nord d’Europa. Possiblement Dinamarca. Després, de pas per 
Roma, ambdós personatges (el bisbe Dídac i el canonge Domènec) foren coneixedors excepcionals 
del penós moviment herètic, dels càtars que bullia en el sud de França. Els inquiets Dídac i Domènec 
manifestaren al papa Innocenci III el seu desig d’evangelitzar entre els cumans d’Hongria. Però el 
Papa estava més preocupat per l’expansió dels càtars, i malgrat escoltar-los, amablement reconduí la 
conversa no pas cap a Hongria, sinó vers la nació veïna dels dos visitants: França i La Provença. El 
Papa els va convèncer: “era molt convenient predicar de nou l’Evangeli en aquella regió infectada per 
l’heretgia”. Així, sense cap altre requeriment que no fos la voluntat papal, s’encaminaren cap al sud 
de França. Dídac havia fundat anys enrere una casa a Prouille —al cor del Llenguadoc— en la qual 
eren acollides dones converses. Aquestes feien vida en comunitat —com els grups de beguines dels 
càtars— rebent una sòlida formació de part del bisbe Dídac o dels seus emissaris. Des d’aquí es podia 
fer una gran tasca, acomplint així la missió que el papa Innocenci III els havia encomanat. Tanmateix, 
Dídac es trobà malament quan retornà de Roma. Per això deixà el seu fidel canonge subprior sant 
Domènec a Prouille i el bisbe va tornar a Osma (Espanya), on morí poc temps després d’haver arribat.

Avui ens és difícil seguir la cronologia de la vida i fundació de sant Domènec, però sí podem assenyalar 
les següents fites, documentades, i que ens serviran de marc històric per a la biografia del Sant:

— L’any 1213 sant Domènec predicà la Quaresma a Carcassona
— El 25 de maig de 1214, rep la parròquia de Fanjeaux, prop de Prouille
— Durant l’any 1215 s’instal·la a Tolosa i funda l’orde dels predicadors. Rep l’aprovació de 

l’esmentat bisbe després d’haver-lo acompanyat al concili IV del Laterà
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— Durant l’any 1216, a Tolosa els predicadors accepten —seguint les normes del concili IV 
Laterà— la regla de sant Agusti. Sant Domènec torna a Roma

— El dia 15 d’agost del 1217 sant Domènec des de Prouille envia els seus germans a fundar a 
Bolonya, a Roma i a Espanya. El 13 de desembre es despedeix del Llenguadoc

— L’any 1218 passa l’hivern a Roma i durant la primavera torna a Espanya
— L’any 1219 sant Domènec va a Tolosa, Paris, Milà, Bolonya i Viterbo
— L’any 1220 sant Domènec passa l’hivern a Roma. El 11 de maig se celebra el primer capítol 

general de l’orde en el qual s’accepten les primeres constitucions pròpies. En el mateix any 1220 es 
comença la missió a la Lombardia

— L’any 1221 sant Domènec passa l’hivern a Roma. El 28 de febrer funda el convent femení 
de Sant Sixte a Roma, i es va instal·lar a Santa Sabina. El 30 de maig se celebra el segon capítol a 
Bolonya. En ell s‘estructura l’orde en províncies. L’estiu del mateix any, sant Domènec predica als 
voltants de Venècia. El 16 d’agost de 1221 mor a Bolonya

— L’any 1234, el 3 de juliol, Gregori IX canonitza sant Domènec
Fins aquí les dates escarides: caldrà, però, que ampliem alguns trets fonamentals dels orígens dels 

dominics i de llur carisma. Prouille fou molt important per a sant Domènec. Havia de servir també 
d’oasi dels innombrables predicadors que s’uniren a sant Domènec. A Prouille, el gran predicador els 
orientava i tots pregaven demanant l’eficàcia en llurs missions a la recerca dels infectats per l’heretgia 
càtara. El bisbe Fulc, admirant la gran tasca d’aquells predicadors, els hi concedí un habitatge a la 
mateixa Tolosa, a prop de sant Romà, i també els nomenà «predicadors diocesans».

No eren sols ells (els frares predicadors) els qui intentaven convertir els càtars; també un grup de 
clergues del Cister intentà assolir l’èxit d’aquesta difícil tasca. D’aquest intercanvi d’experiències tenim 
un text ben significatiu: «Heu vingut —vosaltres, grans prelats, prohoms del Cister— amb escorta i equipatges, 
amb ganes de prestigi, confiats en els vostres poders, cercant la complexitat dels poderosos, llençant sobre els 
altres les tares de les rivalitats egoistes i de les errades doctrinals. Així abandonareu en mans dels valdesos i 
càtars la veritat i eficàcia de l’autèntic Evangeli i els combatiu en allò que han trobat: com el sentit de la vida 
apostòlica. Deixeu les vostres pompes! Sense equipatges ni preocupacions, sortiu al seu encontre en el seu 
propi terreny». Els insignes prelats cistercencs quedaren estupefactes i impressionats d’aquestes paraules. 
El seu cap, Arnau Amaury se n’anà. Havia d’exercir els seus poders en el capítol general del Cister. Era 
un home d’autoritat que no hagués tingut objecció en utilitzar procediments violents per a aixafar els 
heretges. Quant als altres, consistiren a imitar Domènec i començaren una predicació directa en forma 
de diàlegs públics en les ciutats i pobles. L’escena anterior que té com a escenari Montpeller (1206) és 
el fonament dels dominics, com ho fou per Francesc l’episodi de la lectura de l’evangeli que invitava a 
sortir de la Porcíuncula per predicar de dos en dos l’evangeli de la qual ja abans n’hem fet esment.

Dos carismes coincidents: sant Francesc i sant Domènec

El que va succeir a Montpeller l’any 1206 té molt a veure també amb l’escena d’Assís, en què Francesc, 
fill d’un comerciant i home d’una nova generació, llençà simbòlicament els seus vestits als peus del bisbe, 
i s’entregà a una vida pobra, amb la que reproduïa de forma nova la fraternitat de l’Evangeli. Postura 
en el mateix clima d’efervescència —encara que en el recte sentit— de la de Pere Valdés a Lió, dels 
Humiliats a la Llombardia i de tants altres que s’alliberaven del pes d’una església massa poderosa i 
rica. Dues vies paral·leles —la de Francesc i la de Domènec— en les que apareixen la semblança i la 
diferència dels carismes.
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Francesc rep amb una llum meridiana el valor suprem de la pobresa com a condició elemental 
de l’acollida de la Bona Nova, i ho fa fins a tal punt que la menor apropiació és ja un fracàs en la 
comunitat de béns. Segons ell, això permet viure com a germà enmig d’una societat on la recerca del 
profit es converteix en egoisme mercantil. De fet, a imitació de Francesc, comencen a multiplicar-
se petites comunitats, que proliferen ocupades en les tasques més modestes, sense aturar-se a fer 
distincions entre clergues i laics, lliurades a l’espontaneïtat elemental d’un testimoni alliberat dels 
adoctrinaments oficials. 

Domènec, seguint el seu bisbe, i més enllà del seu primer projecte, abraçà la pobresa i l’Evangeli 
mitjançant una altra experiència, a la vegada coincident i diferent. Fa seu el convenciment dels 
Evangelis que fermentava des de feia trenta anys entre els “dissidents”; el testimoni de l’Evangeli està 
fundat en la imitació dels apòstols i en el model de l’Església primitiva.

Domènec, malgrat estar sempre obert al diàleg i participar sempre en col·loquis públics a 
Montpeller, a Béziers, a Montreal..., cedeix de vegades a la impaciència, o així sembla, almenys, 
si el testimoni següent és autèntic: «Us he parlat —deia Domènec—amb dolces paraules des de fa 
anys; però com diu la gent de la meva terra (Espanya), on no val la benedicció prevaldrà el pal, oh 
dolor!». Aquesta postura presidirà, per desgràcia, i serà l’aval dels dominics a la croada bèl·lica i, 
després de la seva mort, l’odiosa inquisició, en contradicció amb l’Evangeli (almenys aquesta és la 
nostra opinió).

Seguint la seva iniciativa enfront els prelats del Cister, Domènec estructura aviat a Tolosa entre 
els anys 1212 i 1217 els seus primers companys en una fraternitat que serà també una comunitat de 
predicadors itinerants. Utilitza aquests termes aparentment contradictoris, perquè la sola institució 
d’una fraternitat podria implicar algun poder, així com la simple mobilitat dels predicadors difícilment 
s’acomodaria a la vida comunitària. La pobresa es veurà realitzada, regulada i reduïda a la categoria 
de mitjà; mentre que Francesc d’Assís es “desposava” amb ella com a la seva estimada. A partir 
d’aquesta intuïció, les conseqüències s’encadenen, des de la predilecció de l’apostolat vers els pecadors, 
fins a l’estudi científic de la Paraula en la teologia —discurs sobre Déu—. En un principi es confia 
als «Predicadors», en les noves ciutats, l’apostolat dirigit a les dones públiques. Ja Domènec, abans, 
havia acollit les prostitutes als convents femenins que ell dirigia. Fou una obra de immensa caritat, 
prescindint del que algú pogués criticar. És una constant en sant Domènec que segueix els principis 
de la veritat i de la caritat; tal com seguirà totalment la recerca de la veritat entre els universitaris i en 
les aules de la saviesa medievals.

El capítol és superior al fundador

En sant Domènec també hi podem veure una manera ben peculiar de viure l’Evangeli. Ell 
considera que és el servent de tota la comunitat. Per això la seva obra i els seus germans són més 
importants que la seva pròpia figura de fundador. L’autoritat de la comunitat està per sobre del 
mateix fundador. Davant de les constitucions i del capítol, Domènec queda sempre en un segon 
pla. Això fa que els trets fonamentals dels “predicadors” neixin del conjunt dels germans. Gràcies 
a aquesta posada en comú, neixen les grans iniciatives i programes amb gran eficàcia: missions, 
universitats, pobresa evangèlica, estudis, formació dels predicadors, etc. Vegeu a continuació aquests 
trets fonamentals dels dominics.

Sant Domènec en els seus constants viatges observà que calia predicar en les universitats. En elles, 
els predicadors presentarien l’Evangeli.
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Per altra banda, ja des del primer contacte amb els càtars del sud de França, Domènec constatà que 
calia fonamentar la predicació en el sòlid saber teològic, no només per a sostenir una controvèrsia, 
sinó també per assolir una plena catequesi dins de l’Església. El moviment de predicció dels laics 
(que tantes vegades desembocà en descarrilaments herètics) havia posat de manifest la necessitat 
de què el poble cristià sentís la paraula de Déu; tot i que com que la predicació era sense ordre ni 
concert, Domènec intuí amb gran claredat que era urgent assolir diàfans coneixements de moral i 
teologia en el predicador, i en això es palesa la característica especifica dels dominics, gràcies a la 
genialitat de Domènec; ja que la intenció declarada de renovar la predicació de la doctrina de la 
fe, partint de la teologia, es deu a sant Domènec, des dels mateixos començaments de l’orde. Així, 
molts companys que venien del camp de les universitats es feren dominics: per exemple, al qui fou 
successor del Sant en el govern de l’orde, el beat Jordà de Saxònia (1222-1237) que havia estudiat a 
París. Sota el comandament d’aquest beat l’orde es propagà fins a Síria i Escòcia.

La «constitució» dels «predicadors» recalcava la pobresa dels individus no menys que la de la 
comunitat. Prenia elements tradicionals de les congregacions de canonges regulars (com els canonges 
regulars de sant Oleguer) i s‘orientava també per les normes de vida monàstica, assenyaladament 
dels cistercencs. Nova era l’exigència de viure d’almoina; no es volien rendes fixes ni béns mobles. 
Les esglésies devien ser tan senzilles com les dels primers temps dels cistercencs. Es fundaven 
sobretot cases en les ciutats universitàries, en les episcopals i en les d’actiu comerç. Aquí es trobaven 
els desitjats camps per a vocacions, per à la cura d’ànimes, per a l’estudi i també per a la pròpia 
sustentació.

Els dominics celebraven els seus capítols anuals, alternant en tots els països que tenien residències. 
Aquest capítol general (derivat evidentment del model cistercenc, que Innocenci III havia fet també 
obligatori per als altres ordes en el cànon 12 de l’esmentat concili del Laterà) posseïa la suprema 
autoritat i era la font de dret de l’orde. En el capítol general s’escollia el mestre general, el qual també 
el capítol podia deposar. Els superiors provincials eren igualment elegits (pels capítols provincials) i 
al mestre general només li competia un dret de confirmació.

Hom observa que en moltes institucions eclesials com és el cas dels dominics es mira molt el 
consens de la majoria, es valoren les eleccions participatives... Aquesta manera d’actuar donava 
valides el superior que naixia del capítol o d’una elecció participativa i lliure. Avui dia (a. 2016) ens 
preguntem perquè no es pot fer el mateix en l’elecció dels bisbes?

Des del 1228 —7 anys després de la mort de sant Domènec— ja hi havia províncies de dominics 
a Espanya, la Provença, França, la Llombardia, Roma, Alemanya, Anglaterra, Hongria, Terra santa, 
Grècia, Polònia i Escandinàvia. Tant al capítol general com als capítols provincials incumbia la 
vigilància sobre els superiors per ells escollits: una barreja peculiar i, com la pràctica demostrà, 
eficaç, d’elements monàrquics i democràtics. En sant Domènec trobem avui dia encara les constants 
que poden assegurar l’èxit del bon funcionament de l’església, si totes aquestes actuacions estan 
amarades de la humil creació i de la fervent caritat. Els dominics ens ensenyen la veritat de l’èxit 
apostòlic. Cal estar molt atent a la seva història i al seu pensament.

La funció central de la predicació obligà als legisladors a exigir per a cada residència un mestre 
de teologia i un prefecte o director d’estudis. S’erigí en cada província un «studium generale» i, 
finalment, s’enviaren a formar-se a Paris (St. Jacques) les millors vocacions.

L’estricta subordinació al Papa (el mestre general residirà a Roma) i a l’episcopat de cada nació 
havia de servir per a l’obra de la predicació i assegurar l’ampli recolzament dels bisbes locals.

La manera rigorosa de vida (pobresa, dejuni, abstinència i obres personals de penitència) guanyà 
per als predicadors l’atenció del poble cristià i un nombre constantment augmentat de vocacions, 
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sobretot del món universitari i de les capes dirigents de la burgesia. Fou un moviment que arrelà 
enormement a l’Europa naixent.

Domènec imprimí clarament al seu orde els trets del seu propi caràcter. Ell visqué «segons la 
regla dels apòstols», fou un «home de l’Evangeli, que seguí les empremtes del seu Redemptor», com 
descriví Gregori IX en la butlla de canonització de Domènec. Aquest sant no només volgué realitzar 
en la seva pròpia vida aquest esperit evangèlic, sinó també, com a «home de l’Església», ancorar 
institucionalment en ella les formes de la «vida apostòlica». Coneixia el dret canònic i afirmava 
l’universal poder jurisdiccional del papa; Evangeli i Església jeràrquica formaven per a Domènec una 
única unitat. Una amable humanitat a la qual s’unia, en ell, amb un intel·lecte planejador; estricta 
ascesi d’oració i fidelitat a la regla elegida, amb una força corresponent al múltiple apostolat que es 
decidia segons cada cas, segons les aptituds pròpies. 

I per últim, un gran respecte i estimació als altres germans seus, les veus dels quals, paleses en els 
capítols, eren religiosament acatades, àdhuc anihilant la pròpia voluntat. En aquesta humilitat, pregona 
la immensa —diríem— grandesa del nostre Domènec. Davant d’un sant tan actual i coherent, qui es 
pot resistir a no seguir-lo? D’alguna manera tots volem ser en aquest segle XXI, poc o molt, dominics.

Propagació dels dominics

Sota l’enèrgic govern dels seus primers successors (Jordà de Saxònia 1222-1237; el català Ramon 
de Penyafort 1238-1240; Joan Alemany 1241-1262; Humbert de Romans 1262-1263) l’orde conegué 
un auge ràpid i sorprenent. A finals del segle XIII es comptaven 557 convents a 18 províncies, el 
nombre de membres pujà en xifres rodones a 15.000. Sota Humbert de Romans rebé la «constitució» 
la seva forma definitiva.

Mentre en els començaments es treballava en estreta col·laboració amb els bisbes i el clergat 
parroquial (recordem que Domènec era canonge de la diòcesi d’Osma entre la Rioja i Castellà), 
a partir de 1240 apareixen els convents mateixos com a centres de cura d’ànimes (amb predicació, 
administració de sagraments, confraries, etc.). Els papes, sobretot Gregori IX i Innocenci IV colmaren 
de privilegis l’orde, prengueren d’ella molts dels seus consellers (recordem sant Ramon de Penyafort, 
el català universal i Gregori IX) i en l’organització de la Inquisició els papes es valgueren sobretot de 
dominics. Aquest és un dels punts històrics més delicats. El servei que oferien els primers dominics en 
el tribunal de la Inquisició, no excloïa el diàleg de la controvèrsia teològica ni de la predicació, però 
també s’intentava ésser coherent i fidel a la ciència teològica.

En el camp científic de l’escola, de la universitat i de la literatura teològica radicà la representació 
senyera d’aquest orde. Els convents de Paris, Orleans, Bolonya, Colònia i Oxford, sobretot, 
aixoplugaven els teòlegs principals del segle XIII.

El fervor missional dominicà trobà camp a Prússia, a Terra Santa, a Espanya i a Àfrica del nord. 
A Grècia, per indicació del papa, els dominics intentaren la unió de l’Església oriental. Cal consignar 
també missions a prop dels cumans i mongols.

El segon orde de sant Domènec, que partí de Prouille i sant Sixte (de Roma) pogué servir de 
model per a altres fundacions de comunitats femenines. Les constitucions de sant Sixte, junt amb les 
regles dels cistercencs, van ser norma per a la congregació de «penitents de santa Maria Magdalena» 
(«penedides», «dones blanques») que es propagaren ràpidament, sobretot a Alemanya. Per últim, cal 
remarcar que d’una confraria de laics de la «Militia Christi», nasqué l’orde tercer: són els «Germans 
i germanes de la penitència de sant Domènec».
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Sant Ramon de Penyafort, canonitzat fa 400 anys

Ramon de Penyafort neix cap a l’any 1185 a la parròquia de Santa Margarida i els Monjos, a prop 
de Vilafranca del Penedès. Pertanyia a una família noble propietària d’un castell del qual actualment 
se’n conserven pocs elements arquitectònics, entre ells la torre de l’homenatge.

El jove Ramon rebé la primera formació intel·lectual i eclesiàstica –com Sant Oleguer (1060-
1136)- a l’escola del claustre de la catedral de la ciutat de Barcelona. Aquí estudià les disciplines 
primàries contingudes en el denominat “trivium” i “quadrivium”. Ben jove en fou el professor de 
retòrica i lògica. El 1210 renuncià a la seva càtedra de mestre i a la seva condició d’escriptor de la 
seu barcelonina per perfeccionar els seus estudis de dret a la celebèrrima Bolonya. En l’esmentat 
centre freqüentà les classes dels grans mestres que foren Acussio, Pere della Vigne, Sinibaldo Fieschi, 
Orlando de Cremona... L’any 1216 quan tenia uns trenta anys obtingué el doctorat en dret.

A Bolonya ensenyà gratuïtament, però “el Comú” li va concedir un subsidi per subsistir. En aquest 
període escriví la “Summa luris” que és un manual molt difós i emprat constantment pels juristes.

Vint anys romangué a Bolonya, quan el bisbe de Barcelona Berenguer de Palou II (1216-1241) viatjà 
a l’esmentada ciutat italiana a la recerca d’eminents professors, car volia erigir uns estudis superiors 
similars a Barcelona. Entre aquestes primeres figures hi havia el català Ramon de Penyafort; aquest 
acceptà l’oferiment episcopal i així retornà a la seva pàtria acompanyat però d’un grup de dominics. 
Quatre anys més tard –concretament el divendres sant del 1222- Ramon de Penyafort professà com a 
frare predicador. També en aquest període a Barcelona, va impulsar amb els seus consells els iniciadors 
de l’orde mercedari. Tanmateix l’autèntic fundador d’aquest orde fou el cavaller i mercader barceloní 
Sant Pere Nolasc, que en el mateix altar major de la catedral romànica de Barcelona, el 10 d’agost del 
1218, amb la presència i el suport del jove rei Jaume I i del bisbe Berenguer Palou II jurà fidelitat al 
nou orde. Ramon de Penyafort possiblement no es trobava a Barcelona el juliol del 1218, sinó que era 
a Bolonya; malgrat que després fou un gran amic dels mercedaris obtenint del mateix papa Gregori IX 
la proclamació d’orde universal.

Dins d’aquest període que romangué a Barcelona (1218-1230) escriví una de les seves obres cabdals 
anomenada “Summa Casuum” (Summa de Poenitentia). Era com un manual, molt pràctic per als 
confessors. En ell es donaven solucions als casos de consciència més freqüents, fent-se per primer cop 
en la història, les pertinents distincions jurídiques en el camp moral i subordina el dret civil al dret 
eclesiàstic. 

Durant els segles XIII i XIV la “Summa Casuum” era emprada per tota Europa pels confessors i, a 
l’ensems, era molt lloada tant per la clara i sistemàtica exposició com per ser molt pràctica i útil.

Durant els anys 1229-1230 col·laborà amb el cardenal legat pontifici Joan d’Abbeville a Catalunya –
concretament en un sínode de Lleida- en l’aplicació de la reforma del concili ecumènic Laterà IV. També 
durant el mes de novembre del 1229 rebé del papa el manament de predicar una croada al Llenguadoc 
i Provença contra els sarraïns, concretada en la famosa conquesta de Mallorca, portada a terme pel rei 
Jaume I. El sant animà molts cavallers de la Provença a participar en l’esmentada campanya.

Tothom parlava de les grans qualitats i santedat de Ramon de Penyafort. El mateix papa Gregori 
IX l’admirava moltíssim, tant que el volgué com a col·laborador al seu costat, com a confessor i 
conseller. A Roma en l’ofici de la penitenciaria papal el veiem com un jutge justíssim resolent difícils 
problemes i intervenint en sentències d’excomunió i interdicte. Però en la majoria d’elles s’inclinava 
per l’absolució. Intercedí a favor dels mercaders italians que eren acusats d’heretgia pel sol fet 
de comerciar amb els sarraïns. En tots aquests afers del Sant manifestava el seu cor magnànim i 
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comprensiu. També en aquest període fou consultat per un afer ben espinós: la lluita contra l’heretgia. 
Òbviament el Sant desitjava eradicar-la de tots aquells països cristians que la consideraven com un 
atemptat contra la mateixa societat; per això ell aconsellà la implantació de la inquisició a la província 
de Tarragona (a. 1232) i a tot el regne d’Aragó (a. 1235). Cal dir, però, que aquesta inquisició era més 
benigna, si la comparem amb la instaurada pels Reis Catòlics dos segles després, i cal també jutjar-la 
en el context històric de l’època. Malgrat tot, era inquisició.

Dins l’etapa d’estreta col·laboració amb el papa Gregori IX (1230-1234) cal evocar la seva obra 
màxima per la qual tant ell com el papa passaran a la història del dret universal. És la famosa col·lecció 
de les decretals que substituí anteriors col·leccions. En ella s’intenta, i en gran part s’assoleix, eliminar 
les contradiccions existents en el col·leccions anteriors. A la de Ramon de Penyfort el papa li concedí 
el caràcter oficial segons consta a la butlla “Rex Pacificus” del 6 de setembre del 1234. Aquesta fou 
acceptada per tota l’Església durant la baixa edat mitjana, unint per sempre respecte i gran autoritat 
als dos grans protagonistes: Ramon de Penyafort i Gregori IX.

El 1236 Ramon de Penyafort deixà Roma i el seu papa: quan aquest (Gregori IX), ja tenia 95 anys 
i estava molt afectat per l’aferrissada lluita que mantingué contra l’emperador Frederic II. Ramon de 
Penyafort tornà a Barcelona al seu convent de Santa Caterina. Tanmateix molt poc li durà el desitjat 
descans, car el capítol general dels dominics, el 1238, el va designar  per unanimitat mestre general de 
l’orde. Ell, tot seguit, redactà unes reformades constitucions pels seus germans sense trencar –però 
si millorar amb més simplicitat- les anteriors constitucions redactades per Giordano de Sassònia. Un 
cop aprovades aquestes noves constitucions Ramon de Penyafort deixà el càrrec de superior general 
dels predicadors per tornar al seu convent de Barcelona. Tenia, aquí, un gran prestigi i excel·lia per la 
seva santedat i per la seva senzillesa. Intentà establir el diàleg amb els jueus i sarraïns. Precisament a 
ell se li deu la fundació a Múrcia d’una escola hebraica.

Ramon de Penyfort ajudà a tothom: als mercaders donant-los una sana ètica de com havien d’actuar 
en llurs negocis. Ajudà també a les persones –moltíssimes- de tota condició social que els dirigia 
espiritualment, inculcant-los un gran amor a l’Eucaristia i establint tota mena de ponts de contacte 
i diàleg entre ells i àdhuc en relació a altres religions. I és així com amb aquest intent magnànim 
impulsà Sant Tomàs d’Aquino, el més gran teòleg de l’edat mitjana, a que escrivís l’obra denominada 
“Summa contra gentiles”.

Els contemporanis de Ramon de Penyafort coincideixen en presentar-lo com un vertader sant. 
Tot i essent el representant permanent de la Santa Seu a Catalunya, manifestava una gran senzillesa 
envers tots, no fent mai distincions en el seu ministeri de la confessió ni entre reis (Jaume I) ni entre 
persones més humils o necessitades.

Era un home entranyable, molt estimat, que tant aconsellava i ajudava al rei Jaume I i al papa 
Gregori IX, com a una humil vídua o al més senzill clergue que s’agenollava a confessar-se. La seva 
senzillesa però no el feia claudicar enfront els grans reptes que tenia l’Església. Recordem que és l’època 
d’aplicació de la Reforma Gregoriana en la qual s’exigeix que els pastors siguin dignes i competents en 
llurs ministeris, i, és així, com recomana i àdhuc exigeix que els candidats a l’episcopat siguin clergues 
dignes. Ell mateix, per no considerar-se digne, va renunciar a la seu de Tarragona l’any 1234.

Per ajudar els bisbes i els sacerdots amb cura pastoral escriví el famós llibre “Summa Pastoralis” 
(Directori). També fou important el seu “Tractatus de matrimonio”, compost després del 1234.



Baptisme de Sant Agustí (s. XV). Pinacoteca de la Ciutat del Vaticà.
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Altres ordes mendicants

• Els carmelites
• Els agustins
• Conclusió

Els carmelites

L’aportació dels carmelites a la Reforma fou molt notable. Entre els carmelites és difícil concretar 
un personatge que aglutini els seus orígens i carisma, com succeeix en els anteriors ordes mendicants. 
Aquí és el mèrit de tot un grup que emprengué en primer lloc la reforma interna i posteriorment influí 
en tots els estaments de la societat des dels ambients universitaris fins als camperols. Els carmelites 
es feren molt populars, especialment perquè aportaren un element molt peculiar a la Reforma: el 
«desert», el lloc d’intensa pregària, i apartat del món. Jesús en l’evangeli es retirava, freqüentment 
a pregar en un lloc apartat i desert. També els carmelites incrementaren molt la devoció a la Mare 
de Déu i a sant Josep; tant és així que, per exemple a Barcelona, se’ls coneixia amb el nom dels 
«Josepets».

Els orígens de l’orde dels carmelites són molt confusos. Són molts els que volen veure els seus inicis 
en un passatge del Llibre dels Reis (Reis 11,2). En aquest fragment de la Bíblia se’ns explica que Elies 
i els seus deixebles vivien en el Mont Carmel —lloc sagrat—. Ja en els primers segles del cristianisme 
es van establir en les faldes d’aquella muntanya de Palestina eremites que vivien a exemple del gran 
profeta Elies. Així ens ho diu la mateixa Etèria (segle V) en la famosa relació que féu del seu viatge a 
Palestina. Però l’orde com a tal té el seu origen en un grup d’eremitians —croats i pelegrins— establerts 
a mitjan segle XII a l’esmentat «Mont Carmel». Hi ha clars testimonis documentals de la presència 
d’aquests eremitans en l’esmentat lloc i de l’esperit que els impulsava. L’any 1206, el patriarca de 
Jerusalem Albert de Vercelli els hi donà una sàvia regla que posteriorment fou confirmada pel papa 
Honori III (1226). La carta pròleg de la mateixa diu textualment: «Brocardo et coeteris eremitis qui 
sub eius obedientia in monte Carmeli morantur». Aquesta regla fou suficient per a organitzar la vida 
eremítico-contemplativa. Els únics elements cenobitics d’ella eren l’obediència a un prior elegit per 
la major i més sana part, l’assistència a la missa conventual i el capítol setmanal de culpes; la soledat 
col·lectiva i individual, el treball de mans i el silenci des de vespres fins a la tèrcia del dia següent, són 
aspectes característics, i la medul·la d’aquella vida es conté en el precepte «maneant singuli in cellulis 
suis, die ac nocte in lege Domini meditantes et in orationibus vigilantes». (“Romanguin sols en les seves 
cel·les, dia i nit meditant la llei del Senyor i essent vigilants en les oracions”).

Davant la nova invasió dels sarraïns, molts eremites —pelegrins, colons, mercaders i croats 
europeus— tornaren, ja abans de mitjan segle XIII, als seus països d’origen: Xipre, Sicília, França, 
Anglaterra; les primeres fundacions es realitzaren a Xipre, Messina, Marsella (Les Aygalades) i  
Huine i Aulesford. 

A Europa els «eremitae Sanctae Mariae de Monte Carmelo» no s’adaptaven fàcilment. 
L’ambient social i eclesiàstic els era hostil. Es planejà l’alternativa: adaptar-se a l’estil mendicant o 
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seguir fidels a l’eremitisme arriscant la impopularitat. Hi hagué partidaris d’ambdues orientacions. 
Per iniciativa dels fautors de l’adaptació —el cap dels quals era, segons la tradició, l’anglès sant 
Simó Stocks enviaren delegats al concili de Lió (1245) per a sol·licitar la revisió de la Regla. Per 
la carta apostòlica Quae honorem Conditoris (1-X-1247) Innocenci IV millorà la Regla revisada 
en els següents punts: opció a fundar en els poblats, institució del refectori comú, mitigació de 
l’abstinència de carns i del silenci.

Amb aquests retocs importants, els eremites s’obriren camí, esdevenint a poc a poc un orde 
mendicant. En la segona meitat del segle XIII les fundacions eren ja nombroses i també s’establiren 
en centres escolàstics: Cambridge (1247), Oxford (1253), Paris (1259), Bolonya (1260), València 
(1281), Saragossa (1291), Barcelona i Girona (c. 1292), Perelada (1293)... No obstant això, la nova 
orientació no aconseguí extingir les reaccions d’eremitisme. El general Nicolau, el francès, defensor 
impetuós del desert, optà per renunciar al seu càrrec, no sense haver escrit el seu Ignea Sagitta contra 
els innovadors el 1271. També el seu successor Radulf l’alemany renuncià i es retirà a Hulne. El 
govern de Pere Miliau (1275-1291) fou decisiu; sota el règim seu, el Carmel s’estengué per tots els 
països i s’adaptà definitivament a la vida mendicant. Les capes barrades van ser substituïdes per les 
blanques en el capítol de Montpeller (1287). El capítol de Trèveris (1291) va treure el dret de vot als 
germans; senyal que els clergues formaven ja la majoria.

En el mateix any (1291), els mamelucs d’al-Ashraf van pujar al Mont Carmel, degollaren tots 
els monjos i cremaren el monestir. Fou un cop físic i moral profund. Les arrels orientals quedaven 
seques. S’obri definitivament l’època europea del Carmel. Sorgiren homes de lletres i d’acció. En 
Gerard de Bolonya, el Carmel tingué el seu primer mestre de Paris com a general (1297). El 1324 ja 
n’hi havia vuit Studia fratum Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmeli. Sorgí una literatura històrico-
espiritual, que culminà en el Llibre de la Institució, que aparegué en els Decem Libri, de Felip Ribot, 
català (després del 1370); reflex fidel de la tradició contemplativa de l’Orde i del seu ideal elià-marià; 
durant varis segles era el manual de formació.

En el poble cristià, els carmelites influïren particularment per la seva espiritualitat mariana i la 
devoció de la Mare de Déu, pel sant escapulari i també, com hem dit per la veneració a sant Josep, i 
d’aquí el nom “josepets”, sinònim de “carmelites”. 

L’orde adquirí un gran impuls, especialment als centres universitaris, on tingué un paper destacat 
dins la teologia escolàstica (Gerard de Bolonya, John Baconthorpe, Guiu Terrena...). Malgrat aquests 
personatges de gran altura científica, els carmelites es distingiren per la predicació popular i per 
sintonitzar amb la pietat popular. Foren un gran ajut per a introduir la Reforma a tot Europa durant 
els segles XIII i XIV.

Els agustins

En tornar sant Agustí a Tagaste la seva pàtria, creà un moviment monàstic tan fecund i arrollador que 
es va expandir molt aviat per tot el nord de l’Àfrica romana, arribant a comptar en la seva mort (any 430) 
més d’una cinquantena de monestirs. Per a aquests grups, escriví una regla monàstica dita «Ad servos», la 
qual juntament amb els sermons «De vita et moribus clericorum» i les «Enarrationes super psalmum 132» 
formen els documents bàsics de l’ideal monàstic de sant Agustí, i especialment en la vida monàstica i 
dels capítols catedrals en l’alta edat mitjana, sols comparable a la regla de sant Benet. 

Com ja hem vist en estudiar a sant Oleguer o als canonges regulars de Sant Ruf d’Avinyó, durant 
la centúria del XII es fan notoris pel seu gran creixement de cenobis, alguns dels quals tenien una 
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forta empremta agustiniana, i assoliren el seu punt culminant en la primera meitat del segle XIII. Per 
aquestes mateixes dades, començà a prosperar un ascendent moviment fusionista d’eremitoris, que 
desembocà en l’aparició de noves congregacions eremítiques pel vast territori italià, sobresortint la 
dels Eremites agustins «de Thuscia», estesos pel centre i sud d’Itàlia. la «de Brictinis», en la Marca 
Anconitana, i la dels Juanbonites o «Zambonini» per la Llombardia i el Vèneto. A invitació de la 
Seu apostòlica, s’agruparen totes les avantdites congregacions, juntament amb altres fundacions 
agustinianes de dins i fora d’Itàlia, en l’anomenada «Gran Unió», passant a constituir una sola família 
religiosa. I sota el govern d’un únic superior general, l’Orde de sant Agusti fou confirmat acte seguit 
canònicament com un sol orde per butlla del papa Alexandre IV del 9-IV-1256. La seva divisió en 
dotze províncies corresponents set d’elles a Itàlia i les cinc restants a França, Anglaterra, Alemanya, 
Hongria i Espanya respectivament, és un testimoni molt eloqüent de l’expandiment, res comú de 
l’Orde en el mateix naixement de la seva constitució jurídica, pel centre i sud d’Europa. L’obra 
monàstica del bisbe d’Hipona tornava ara a adquirir vitalitat important. A finals del segle XIII havia 
ascendit ja el nombre de les seves províncies a disset i el 1329 a vint-i-quatre, en menys de tres quarts 
de segle havien aconseguit estendre l’Orde des de Polònia i Hongria fins a Portugal i des d’Irlanda a 
les illes del mar Egeu. 

El monaquisme agustinià envaí tan vastament, a partir d’aleshores, el territori ibèric, que en el 
mateix segle XIII es féu necessari desmembrar Portugal de l’única província agustiniana existent, 
erigint-lo en vicariat, així com els nombrosos convents del nord-est d’Espanya, que passaren a constituir 
la Província catalano-aragonesa, recolzada en la corona del regne d’Aragó. El seu creixement fou 
sorprenent, en estendre el seu radi de vitalitzant acció en la centúria següent per terres del Comtat de 
Catalunya, tot Aragó i el mateix regne de València.

Conclusió

Com a conclusió, podem dir que els ordes mendicants imprimiren decisivament el seu cuny a 
la vida religiosa i eclesiàstica del segle XIII en grau major que ho feren en el seu temps els ordes 
reformats del segle XII. Gràcies al centralisme de les respectives institucions, d’una part mitigat per 
la relativa independència de les províncies, i d’altra per la llibertat de moviments del seu personal 
en pla internacional, i, sobretot en els germans o frares menors, pel seu ampli contacte apostòlic 
amb totes les capes de la societat, representaren per als papes forces incomparables per al govern de 
l’Església. Molts bisbes i cardenals sortiren ja durant el segle XIII de les seves files. Es feren notar 
de cara a la renovació de la pietat popular per l’acció de les tres formes d’orde que elles crearen i per 
al desenvolupament de la ciència teològica. També els representants més conspicus tenien càtedres 
a totes les universitats. Els dominics i franciscans inundaren els pensaments i idees vertaderament 
científiques a tota Europa. Però a l’ensems no deixaven d’ésser molt populars. Cal remarcar des 
d’Alexandre d’Hales passant per Bonaventura, fins a Joan Duns Escoto; des d’Hug de St. Cher passant 
per Albert Magne fins al gran sant Tomàs d’Aquino.

Els germans predicadors senyaladament prestaren grans serveis en la lluita contra la heretgia 
(inquisició), i esmerçaren grans esforços en els reiterats intents d’unir de nou les dues Esglésies 
d’Orient i Occident. La primera fase de les missions en la baixa edat mitjana i en tot el món fou 
determinada per ells. La literatura eclesiàstica va ser enriquida per ells en tots els camps (predicació, 
catequesi, controvèrsia, filosofia, teologia, historiografia, exègesi, litúrgia, poesia...) amb obres en 
gran part molt valuoses. Aquests foren els mèrits dels mendicants; però per sobre de tot, cal subratllar 
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el que ells foren uns instruments providencials gràcies als quals, l’Església reconduí la Reforma 
iniciada pels papes gregorians i gràcies també a ells (els “mendicants”) es renovaren, sota el guiatge 
dels consells evangèlics, tots els estaments eclesials arribant fins i tot als pobles més senzills. Amb ells 
podem dir que Europa intentava configurar-se més cristiana i autènticament més evangèlica.
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La culminació del papat en època medieval: Innocenci III

• Un geni i un gran home
• Papa reformador
• Un gran polític. La qüestió del sud d’Itàlia i de l’imperi
• La intervenció del Papa s’estenia a tots els països d’Europa
• Hierocràcia o dualisme en Innocenci III?
• Judici sobre Innocenci III
• Successors immediats d’Innocenci III

Un geni i un gran home

Parlar d’Innocenci III (1198-1216) en els àmbits de la història de l’Església, significa exposar el 
màxim cim del papat medieval. Mai un papa obtingué tan poder com el que ostentava Innocenci III. 
Espiritualment, era un home exquisit: molt equilibrat i altament prudent, però quan la dignitat i drets 
de l’Església així ho demanaven, emprava una extraordinària energia. Es llàstima, però, que impulsés 
la croada contra els càtars, en la qual lluita hi ha episodis molt lamentables dels quals difícilment es 
pot excusar el mateix papat. De la seva actuació envers la societat civil (emperadors, reis, prínceps...) 
es pot emetre un judici molt ben recolzat en les innombrables fonts que tenim d’ell. El que sí ja podem 
dir d’antuvi, és que tots els reis d’Occident li devien la corona i que actuà amb una gran energia, 
imposant sempre el seu criteri just; fins i tot, destituint reis si era necessari. Tal actitud, àdhuc avui, 
sorprèn en gran manera. Tampoc no podem oblidar que fou el gran papa que impulsà els orígens dels 
dos grans ordes mendicants: el de sant Francesc i el de sant Domènec. Fou també el gran protagonista 
del concili Laterà IV que aplicà definitivament la Reforma Gregoriana en bé de tota l’Església. Cal, 
doncs, que l’estudiem amb força atenció.

Nat a principis del 1161 en el castell Gavinyano, el seu nom de pila era Lotari. Fill de Trasimund, 
comte de Segni i de la noble Clarícia d’Scoti. Formà part, doncs, de la noblesa romana. Fou un superdotat 
en el cant i un gran jurista. Estudià teologia a la Universitat de Paris i va tenir com a professor el famós 
Pere de Corbeil. Després passà a Bolonya; aquí tingué com a professor al no menys cèlebre Huguccius 
de Pisa el qual era, a l’ensems, deixeble del gran Gracià, pare del dret canònic. Per tant, el jove clergue 
Lotari fou un privilegiat per causa de tants eminents professors. Escriví diversos tractats abans d’ésser 
papa: «De miseria humanae conditionis», «De missarum misteriis», «De quatripartita specie nuptiarum». 
I un cop papa, ultra importants decretals, cal destacar els llibres: «Libri sermonum» i «Postilla super 
psalmos». Va exercir, des de la seva joventut, en ésser un extraordinari diplomàtic i un clarivident i 
habilíssim governant, les missions que els papes antecessors seus li encarregaren. Després, essent ja 
papa, serà anomenat: «l’August del pontificat». Gregori VIII el va ordenar sotsdiaca i Celestí III el 
creà cardenal-diaca titular de l’església de Sant Sergi, quan tenia 29 anys.

Innocenci III fou papa en una segona votació de la totalitat de vots dels cardenals, quan sols tenia 
38 anys, i el poble romà l’estimava molt, de manera que en les mateixes exèquies de Celestí III (8 de 
gener de 1198) fou aclamat com el candidat més preferit dels romans a ocupar la seu de sant Pere.
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Papa reformador

El novell papa es proposa executar un programa de profunda reforma en la cúria papal: sobrietat 
contra la fastuositat pontifícia; presideix tres vegades per setmana les reunions o consistoris del col·legi 
cardenalici; castiga els falsificadors dels documents papals...

Segons l’historiador Hans Wolter: «Els primers decrets i cartes d’Innocenci III ens permeten deduir 
un esbós dels problemes més importants que (encara com a ullada general sobre tot el pontificat) han 
de ser mirats com a entestaments principals del papa: ordre en els Estats de l’Església i protecció d’ells 
contra les amenaces d’expandiment pel sud i el nord, intensificació de la idea de croada, superació 
del moviment herètic que creixia en força i perillositat, i finalment, com a base de tot i punt primari, 
la reforma de l’Església «in capite et in membris». Cada una d’aquestes quatre intencions i fins i tot 
totes juntes, no eren noves en els pontificats anteriors, però sí que ho era l’ampli programa que 
es tractà de realitzar superant en certa manera tots els pontificats del segle XII i determinant la 
legislació dels tres concilis de Laterà. Innocenci III reculi, de nou, els temes de la reforma gregoriana 
i tractarà fermament de dur-los a la pràctica. El celibat era encara, un remot ideal, la realització del 
qual deixava molt que desitjar; la simonia no estava de cap de les maneres totalment destruïda, ans 
al contrari tornava a treure el cap de múltiples formes. La llibertat de les esglésies inferiors i dels 
bisbats i fins i tot del mateix papa seguia essent un postulat o una adquisició extremadament precària. 
En l’àmbit monàstic, el fervor cistercenc que en el segle XIII havia distingit l’orde sobre tots els 
altres, corria perill d’extingir-se. També els canonges regulars com els posteriors a sant Oleguer i els 
premonstratencs necessitaven urgentment nous impulsos. No obstant això, en les cartes d’Innocenci 
III sembla ben clara la consciència que espera del fervor dels ordes religiosos l’ajuda essencial per a la 
seva obra de renovació de l’Església. En molts aspectes, Innocenci III va haver de sofrir sobretot per 
l’escissió de la cristiandat llatina, per la constant lluita entre els reis i els prínceps i els duels incessants 
entre nobles i cavallers, ciutats i pobles. Això explica que un dels seus entestaments centrals fos la 
pau interior, per raó d’ella mateix, no gens menys que per les tasques cap a fora, en els límits de la 
cristiandat. Vegi’s Wolter, H., Inocencio III su personalidad y programa = Jedin, Manual de Historia de 
la Iglesia (Barcelona, Herder, 1973) vol. IV. pàgs. 245-246).

Un gran polític. La qüestió del sud d’Itàlia i de l’imperi

Innocenci III també aconsegueix reformar i millorar el govern dels Estats Pontificis. En primer 
lloc sotmet les famílies nobles romanes, posant un home de tota confiança, que pacifiqui les antigues 
famílies nobles, o sigui el seu propi germà, de nom Ricard; aquest serà el «custodi de la pau romana».

La qüestió del sud d’Itàlia, com hem vist, subsistia des del pontificat d’Honori II. Per causa de 
la mort d’Enric VI, la vídua Constança posà al seu fill Frederic II sota la protecció del papa. Així, 
Innocenci III és constituït regent de Sicília i tutor del nen Frederic. Als deu anys d’aquest, el papa el 
nomenà rei de Sicília. Però calia esbrinar una qüestió, cap on s’inclinaria el papa en el reconeixement 
d’un nou emperador. En un principi, el papa volia que ho fos el seu protegit Frederic; tanmateix, 
s’hi oposaren els electors alemanys, afirmant que aquell era encara un infant i no estava batejat. 
Aquestes discussions dividia la gent: uns volien proclamar emperador Felip de Suàbia, germà d’Enric 
VI; altres s’inclinaven a favor d’Ot de Brunswick, fill d’Enric, el Lleó. Ambdós bàndols coincidien que 
l’aprovació (o el dret de reconeixement) calia obviar-lo, i que els autèntics responsables de l’imperi 
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eren els electors. Innocenci III contestà l’any 1200 en un document «Declaratio Domini Papae» en 
el qual consolida amb molts arguments el seu dret d’aprovació i tot seguit passa a l’examen dels 
pros i contres dels tres candidats, inclinant-se a favor d’Ot de Brunswick, perquè el considera el més 
apte. Aquest, agraït al papa, li concedeix Spoleto i Ravenna. Innocenci III conseqüent amb l’anterior 
reconeixement envia el cardenal Guiu a Alemanya, perquè faci ambient favorable a Ot. Va existir 
una posterior declaració papal del 21 de juny del 1201 en la que obertament excloïa els altres dos 
candidats (Frederic i Felip), de manera que el legat papal Guiu fulminà l’excomunió contra Felip de 
Suàbia que no acceptava el dictamen del papa. Felip, morí apunyalat el dia 21 de juny de 1208, i Ot 
finalment és coronat emperador a Sant Pere del Vaticà el dia 4 d’octubre de 1209.

El nou emperador, segur ja de la seva dignitat reconeguda pel papa, inesperadament actuà contra 
Innocenci III i envaí els Estats Pontificis i l’Apúlia. El papa li fulminà una excomunió (novembre de 
1210) i exclamà: «Igual com a Saül, Ot és indigne; David el jove (és a dir, Frederic II) serà el nou 
emperador». Així, Frederic —com a pas previ a la coronació imperial— fou aclamat rei dels alemanys 
i coronat a la catedral d’Aquisgrà (25 de juliol de 1215); però no pogué Innocenci III coronar-lo 
emperador ja que el papa morí un any després d’haver succeït aquell clamorós episodi.

Actuacions d’Innocenci III a Anglaterra i als països hispans

També a Anglaterra intervingué Innocenci III. El motiu fou la doble elecció del bisbe metropolita 
de Canterbury. Com ja hem explicat, al papa li corresponia l’examen dels nous candidats a arquebisbes, 
així com la confirmació, ordenació i rebre el jurament de fidelitat dels nous electes, als quals els 
concedia el pal·li, insígnia del poder supraepiscopal. Davant de l’esmentada doble elecció, el papa 
no els concedeix el pal·li a cap dels dos, sinó a un tercer, el seu amic Esteve Langton. Joan «sense 
terra» (germà i successor de Ricard Cor de Lleó) jurà que «pels sants de Déu que tallaria el nas i les 
orelles als legats pontificis que s’atrevissin a intentar fer seure a la seu metropolitana de Canterbury 
Esteve Langton». Però Innocenci III fulminà contra Anglaterra les penes màximes per haver Joan 
«sense terra» desobeït les disposicions papals: o sigui, a Joan l’excomunicà i posà en interdicte el 
regne anglès, de manera que estava vedat celebrar-hi misses i administrar sagraments en els temples, 
els quals romangueren tancats durant diversos mesos. Així era de dur el nostre papa Innocenci III.

Però el papa anà més lluny encara: determinà que el rei francès, Felip III August pogués envair 
Anglaterra, i un cop victoriós fos considerat el nou rei anglès. Davant aquesta amenaça, Joan «sense 
terra» envià legats a Roma sol·licitant perdó i com a recompensa de l’agravi fet a la Santa seu donava 
com a feu al papa tots els territoris anglesos, de manera que d’ara endavant, els reis anglesos hauran 
de retre vassallatge al seu senyor feudal, o sigui el papa. Per suposat, Esteve Langton fou admès 
com a metropolita de Canterbury. Els nobles no acceptaren aquests fets i se sublevaren contra Joan 
«sense terra», el qual es veié obligat a signar —després de la derrota de Bouvines— la famosa «Charta 
magna» veient-se molt reduïdes les seves atribucions reials.

La Santa Seu considerava que els regnes d’Hispània eren vassalls seus, possiblement per una 
interpretació abusiva de les decretals del pseudoisidor, i més concretament del fals «Constitutum 
Constantini». Entre els reis hispans es mostrava especialment fidel al papat el comte rei d’Aragó i 
Catalunya, Pere I (II d’Aragó). L’any 1190 l’esmentat rei pactà la pau amb el rei Sanç VII de Navarra 
i es concertà un casament entre la germana de Sanç, i el rei catalano-aragonès. Per aquest motiu, Pere 
I s’havia de separar de la seva muller, Maria de Montpeller. La conseqüència fou un llarg procés que 
durà àdhuc després de la mort del rei Pere I en la batalla de Muret (1213).
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Els altres reis hispans no estaven tan propensos a doblegar-se davant del papa com el rei Pere I. 
Així, sols passat cinc anys, Innocenci III aconseguí que Alfons IX de Lleó se separés de la seva muller 
Berengària, filla del seu cosí Alfons VIII de Castella, amb la que s’havia casat il·legítimament.

Un altre episodi indica que Innocenci III era el vertader àrbitre dels estats espanyols. L’esmentat 
Sanç de Navarra pactà amb els moros i el papa, considerant que aquesta aliança era indigna d’un 
vassall seu, acceptà que Alfons VII ocupés Navarra.

La intervenció del papa s’estenia a tots els països d’Europa

Es donaren altres actuacions similars a les anteriors en les que es demostra el pensament i actuació 
papals sobre els països considerats pel papa vassalls seus, com es pot observar a Portugal i Bulgària. 
Quant a aquest últim país, Innocenci III inicià una relació feudal per a aconseguir, segons deia ell, la 
unió entre les dues esglésies: la d’occident i la d’orient. Les circumstàncies afavoriren un acostament al 
papat per part dels servis, albanesos, armenis i rútens. Quan el tsar Joamitza de Bulgària es relacionà 
amb Innocenci III, aquest li va dir: «...et establim rei sobre els búlgars i valaquis» (25 de febrer de 
1204). Aquesta expressió fa pensar que el papa tenia uns drets indeterminats, però reals (potser 
feudals) sobre Bulgària. Però poc duraren aquestes relacions, ja que tot seguit els búlgars preferiren 
unir-se a l’emperador bizantí, que no pas al papa.

Quant a Hongria, malgrat que el papa no fos el seu senyor feudal —com la majoria dels països 
hispans, búlgars, italians del sud...— la cúria papal se sentia particularment vinculada a Hongria, ja 
que era un pas molt important per a anar a les croades i ja anteriorment el papa Silvestre II havia 
donat la corona a Esteve I d’Hongria. Com a acte d’agraïment el rei donà en part el seu regne com a 
feu a la Santa seu. Innocenci III confirmà la regència del duc Andreu, oncle de Ladislau —que tenia 
pocs anys quan morí el seu pare, el rei Emeric—. Ladislau morí molt jove i Innocenci III aprovà que 
Andreu esdevingués rei dels hungars, exigint que complís el vot que ja Emeric havia jurat o sigui anar a 
les croades. També exigí que tots els bisbes hongaresos acatessin el nou rei, proposat pel mateix papa.

Cal recordar que França i el papat, ja des de les aliances en temps de Pipí el Breu i de Carlemany, 
s’intercanviaren molts favors mutus. Però, especialment, els papes postgregorians trobaren amb els 
reis francesos un cordial acolliment en moments molt difícils pels papes, com els dels cismes. Podríem 
esmentar Innocenci II, Eugeni III, Alexandre III... Malgrat tot, l’església francesa no tenia la mateixa 
llibertat que la de les altres nacions veïnes. Era massa depenent del poder reial. El rei francès Felip II 
August (1180-1223) fou un dels prínceps que amb més obstinació van saber oposar-se a les mesures 
d’Innocenci III. Quan després de la nit de noces, Felip abandonà la seva segona dona, Ingeborg 
de Dinamarca, començà el plet matrimonial que agreujà les relacions amb Innocenci III durant tot 
el seu pontificat. En ocasions, semblava que el rei es veuria forçat a cedir. Com succeí quan a tota 
França se li imposà l’entredit (el 13 de gener de 1200), malgrat que el papa no podia comptar amb la 
lleialtat de tots els bisbes. No obstant això, Felip II en la lluita permanent amb Anglaterra, tingué en 
el papa un mitjancer constant. Però quan Felip II començà a procedir contra Joan «sense terra» per 
una raó de dret feudal (la guerra acabà amb la conquesta de Normandia) el rei francès no acceptà la 
intervenció del papa, i a les corts de Nante (22 d’agost del 1203) féu la cèlebre declaració que, segons 
el dret feudal, en el que fa referència a la seva relació amb els vassalls, no estava obligat a seguir les 
instruccions de la Santa Seu.

Però tampoc dins dels límits del poder reial estava Felip disposat a deixar que el papa governés 
l’Església francesa. Felip II es considerava, abans que res, senyor de les esglésies del seu país i 
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secundàriament el papa era col·locat en sota d’ell. Malgrat tot sorprèn el llenguatge amable d’Innocenci 
III en el seu tractament amb aquest rei, la seva gran suavitat amb la corona francesa, tot i que Felip 
no cedis ni un pas en l’inaudit plet matrimonial. El rei francès no es rendeix a la voluntat del papa i 
l’arranjament final surt —diu ell— de la seva reial voluntat (per raons polítiques: abril de 1213).

La influència d’Innocenci III també es va fer sentir en els regnes més llunyans. Mentre a Suècia, 
Innocenci III recolzà el rei legítim (o aquell que ell tenia per legítim) contra un usurpador, real 
o suposat, a Noruega en canvi, es decidí contra les pretensions del rei suec i ajudà l’oposició del 
país contra ell. Si tenia raó o no, això és cosa que no podrem possiblement mai esbrinar. Als reis 
de Dinamarca (Canut VI) i de Suècia (Sverker II, Carlsson) Innocenci manà (per apostolica scripta 
mandamus) que recolzessin el partit dels Bagiar (Krummstäbler), amics de l’Església, a fi d’assegurar 
la protecció de les esglésies, la llibertat del clergat i la cura dels pobres.

A Dinamarca, Innocenci rebé un col·laborador intel·ligent en el prudent, enèrgic i poderós arquebisbe 
de Lund, Absaló, (fundador de Copenhaguen), fins a la seva mort el 1201. Absaló, primat de Dinamarca 
i Suècia des del 1177, fou una de les personalitats més fortes de la història de l’Església escandinava.

Com Absaló en el nord, així a Polònia el primat i arquebisbe de Gnessen Enric Kietlicz (1199-
1219), amic d’estudis del papa dels anys de Paris, actuà en estreta intel·ligència amb la Santa seu. Per 
la seva influència, va treure Innocenci el senyoriu, mitjançant una dura excomunió (1206) al rebel 
Ladislau III. El 1210 fins i tot el papa aconseguí que fos reconeguda la dependència feudal de Polònia, 
ja iniciada abans, respecte a l’Església romana.

A més a més, a Bulgària, com ja hem dit, es dirigiren també, el 1198 al papa els senyors de Dalmàcia 
(el rei Vulk) i de Sèrbia (el Granzupan Stefan, germà de Vulk); Innocenci es declarà disposat a regular 
la situació eclesiàstica a Dalmàcia erigint una província eclesiàstica pròpia. La tibantor entre Hongria 
i Sèrbia i entre Hongria i els rutens (Volínia), a més de la revolució a Grècia (1204), van fer impossible 
tota continuïtat en la política del papa a aquella zona.

Hierocràcia, o dualisme en Innocenci III?

Un tema que ha estat molt estudiat pels medievalistes és el concepte de teocràcia que tenia el papa 
Innocenci III. Primer hem exposat els fets fonamentals de les intervencions papals en els diversos 
passos. En totes elles el papa té certament un alt concepte de la seva dignitat i de les seves atribucions 
pel fet d’ésser el romà pontífex; però també en aquest temps es va desenvolupar la teoria del poder 
reial i imperial. No hi ha cap dubte que tant la potestat papal com la imperial i reial són concebudes 
com procedents de Déu i els obtentors actuen en nom de Déu; d’aquí la denominació de teocràcia. Però 
ens hem de preguntar el mateix que férem en tractar de Carlemany: si entre les dues potestats (regnum 
i sacerdotium) existeix una submissió, o simplement són dues potestats paral·leles. Amb altres paraules: 
segons la concepció d’Innocenci III, Déu dóna dues potestats, una al papa i l’altra a l’emperador (o rei) 
que aquests prínceps les poden exercir independentment i per tant existeix un dualisme? O pel contrari, 
Déu dóna una sola potestat al papa, el qual cedeix una parcel·la (la potestat coercitiva) a l’emperador 
(o al rei) perquè la pugui exercir sota el dictamen del mateix papa? En aquest últim cas, es donaria la 
hierocràcia, o si es vol, el denominat monisme (un únic principi d’origen).

Per esbrinar el pensament d’Innocenci III en el que fa referència a aquest tema, cal presentar els 
textos fonamentals i també els fets més significatius d’actuació del gran papa. Innocenci III afirma: 
«Jo sóc el vicari d’aquell que és el rei dels reis, el senyor dels dominants, el sacerdot etern segons 
l’ordre de Melquisedec». En el context històric que hem explicat de la intervenció papal a Bulgària, 
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Innocenci III concedeix al rei Joamitza la corona: «Regem te statuimus super Bulgaros». En el discurs 
de la seva consagració proclama: «Jo sóc el successor de Pere, de Crist, del Senyor,... Deus Pharaonis, 
inter Deum et hominem medius constitutus citra Deum, sed ultra hominem, minor Deo sed maior homine, 
qui de omnibus iudicat et a nemine iudicatur». I al patriarca de Constantinoble l’any 1209 li diu que 
«Pere (i per tant el seu successor) no sols ha de governar l’Església universal, sinó tot el món».

Totes aquestes expressions —i moltes altres que podríem presentar indiquen que Innocenci III 
creu que té una potestat universal que penetra àdhuc en l’esfera, de la que avui diríem, civil. Però 
caldrà estudiar en primer lloc l’opinió dels contemporanis a Innocenci III i els fets més importants 
d’aquest pontificat per a deduir-ne així el significat de les paraules anteriors i especialment el macro-
concepte que és la suma de totes aquestes atribucions papals, o sigui la «plenitudo potestatis» papal. 
Què vol dir aquesta “plenitud de potestat” que clarament ostenta el papa? Es refereix a la potestat 
merament eclesial o també a la política o civil? Esbrinarem, doncs, com hem dit quin era, en primer 
lloc, el pensament dels seus contemporanis. Però aquí també ens trobem amb greus dificultats 
d’interpretació dels textos adduïts.

Els partidaris de la teoria dualista aporten textos del gran economista Gracià. Aquest afirma que 
tot regne o imperi posseeix, de per si, la potestat independent de l’Església, i per tant, ja que tota 
potestat —segons els textos dels contemporanis d’Innocenci III— ve de Déu, la potestat del regne 
vindrà directament de Déu i s’exercirà independentment del papa. És la teoria dualista, oposada a la 
monista (o hierocràtica).

Els dualistes addueixen uns arguments històrics. Diuen: els emperadors exercien la seva potestat 
peculiar imperial abans de ser coronats. Els emperadors i reis —afirmen— reben la potestat reial o 
imperial de l’elecció del poble i dels prínceps electors, els quals radicalment tenen aquesta potestat, 
perquè Déu els hi va donar. Un altre argument històric adduït pels dualistes és: els regnes existeixen 
abans que el papat, per tant llur potestat ja existeix abans que el papa pugui actuar en la constitució 
dels reis.

Com a rèplica dels anteriors arguments dels dualistes, els partidaris de la teoria de la hierocràcia (o 
monisme) afirmen: 1/ que en el Decretum de Gracià es troben frases com la següent: «Crist concedí 
a sant Pere els drets de l’imperi terrestre i celeste»; 2/ és un fet històric que el papa deposa reis i 
emperadors; 3/ el papa corona reis i emperadors, per tant —afirmen els hierocràtics— igual que 
Saül i David foren constituïts reis per la unció, així també la reialesa i la dignitat imperial; o sigui la 
seva potestat prové del papa i el mateix papa la dóna; 4/ a més de les raons anteriors, cal recordar —
afirmen els hieròcrates— la influència que en tota l’Edat mitjana tingué el fals document «Constitutum 
Constantini» en els esdeveniments i en la concepció papal. L’emperador Constantí segons el text del 
Constitutum cedeix al papa la meitat de l’imperi romà i el papa és constituït emperador, donant-li 
tota la potestat: per tant, el papat posseeix l’origen de tota potestat. Almenys a Occident. Aquests són 
els arguments dels partidaris de la teoria hierocràtica. Resumint: aquesta última teoria vol veure en 
el papa el verus imperator. L’emperador laic —diuen— no és més que el vicari del papa, i aquest (el 
romà pontífex) està en el punt culminant o vèrtex de la piràmide en la qual estan estructurats tots els 
estaments de la societat; entre aquests i sota el papat, es troba l’imperi.

És fàcil objectar els arguments anteriors: en primer lloc, la cita del «Decretum» de Gracià no vol 
dir altra cosa que la potestat primacial de Pere i dels seus successors: Crist, doncs, dóna la potestat de 
lligar i de deslligar, o sigui és la potestat de perdonar els pecats. Les denominades «despossesions» 
reials no són altra cosa que simples deslligaments del jurament de fidelitat dels vassalls al rei. Aquí 
el papa no exerceix cap potestat pública. La coronació i unció no són els elements constitutius ni 
essencials mitjançant els quals s’esdevé rei o emperador: són ritus importants del cerimonial reial 
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o imperial, però mai els factors decisius. Ni donen drets especials polítics. Al màxim, la coronació i 
unció confirmen l’estat reial o imperial i els hi donen més estabilitat.

Abans d’abordar els textos directes d’Innocenci III cal exposar molt breument el pensament de dos 
autors contemporanis del gran papa. Ens referim a Huguccius de Pisa i a Llorenç Hispà.

Huguccius es planteja les qüestionis anteriors amb els mateixos arguments; però tracta especialment 
del poder judicial del papa en relació a l’emperador, si existeix una culpa molt greu, per suposat, el 
papa deu excomunicar l’emperador en cas de necessitat. Però això es dóna dins l’esfera espiritual; en 
ella bé és cert que l’emperador —com qualsevol cristià— és un súbdit de la jurisdicció espiritual del 
papa. En la hipòtesi —afirma Huguccius— que l’emperador infligeixi una greu injúria a algú, el papa 
primer ha d’amonestar-lo i si no es retracta, caldrà que el jutgi, però sempre en l’àmbit eclesiàstic. 
Quant a la deposició d’un emperador per part del papa, Huguccius afirma que ho pot fer sempre que 
tingui el consentiment dels prínceps electors. El judici i la sentència de deposició imperial la dictaran 
el papa amb els esmentats prínceps. Àdhuc en aquest cas el papa actua en el seu àmbit propi, o sigui 
en el de la jurisdicció eclesiàstica. Amb altres paraules, Huguccius afirma que el papa és superior 
a l’emperador en l’esfera espiritual, però no en la temporal. Ni l’emperador depèn del papa ni el 
papa de l’emperador. Existeix clarament un dualisme entre ambdues potestats, a no ser en els casos 
excepcionals que s’han exposat. Malgrat tot, es pot dir que la potestat del papa és superior a la de 
l’emperador, ja que el romà pontífex és el cap de l’orbe cristià. Però no té potestat directa sobre 
l’àmbit temporal; sí indirecta, quant a les censures eclesiàstiques que també cal que l’emperador 
s’hi sotmeti. I el cas de deposició és una potestat indirecta, ja que l’exerceix a través d’un judici amb 
col·laboració amb els prínceps.

Huguccius estableix un nou concepte quan afirma que el papa és el cap de l’orbischristiani; però el 
fonament d’aquest atribut no és altre que la potestat primacial; gràcies a aquesta potestat, el papa en 
casos molt excepcionals podrà (sempre d’una manera indirecta i subsidiària) introduir-se en l’esfera 
temporal. Tota aquesta argumentació té uns punts no gaire aclarits, ni pel mateix Huguccius. Ens 
referim als conceptes d’imperi i de regne. En què consistien la dignitat i la potestat imperial? Hi havia 
distinció entre els dos conceptes? Ésser emperador era diferent a ésser simplement rei? Sembla que la 
característica essencial de l’emperador era ésser «defensor del papat i de l’Església» però això el feia 
ésser fonamentalment divers als reis en llur dignitat i poder? Era superior als reis en dignitat però no 
en poder? Tampoc el concepte “d’Estat” era massa clar en la mentalitat medieval. És per tant, molt 
difícil establir aquests distincions que sols després d’un adequat desenvolupament dels drets canònic i 
civil es podran presentar amb un mínim de rigor científic. El que sí és cert, és que Huguccius era més 
dualista que no pas hierocràtic. Això és molt important, ja que Innocenci III fou deixeble d’Huguccius 
al qual el seguí en la línia del seu pensament.

Llorenç Hispà també era dualista, però més proper a la hierocràcia que Huguccius. Tal evolució 
provenia del fet que Llorenç considerava que el poder imperial estava dintre de l’Església, ja que 
l’emperador d’ella n’era un servidor (minister). L’Església —afirma Llorenç— pot exigir que 
l’emperador empri el seu «gladium materiale» (poder coercitiu) en favor d’ella. Tanmateix, aquest 
poder (gladium) l’emperador no l’obté de l’Església. En això és dualista. Quant al concepte de la unció 
que rebien els emperadors i reis de mans del papa o dels bisbes, Llorenç afirma que no és una simple 
confirmació o una garantia d’estabilitat, sinó quelcom més, ja que cada vegada es va sacralitzant i 
per tant l’introdueix en l’àmbit eclesial, sempre gràcies a la intervenció papal o episcopal. Per tant, 
en aquest sentit, la potestat civil també té algun punt de referència al poder eclesiàstic; malgrat tot, 
no té la força suficient perquè sigui font concreta de drets. S’observa, doncs, una evolució vers la 
hierocràcia, encara, però, que no es pot afirmar que en Llorenç Hispà hi ha confusió de potestats, 
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sinó que es distingeix l’origen i l’exercici d’ambdues potestats. La hierocràcia total no es donarà fins 
al pontificat de Bonifaci VIII, però de mica en mica els canonistes papals aniran apropant-s’hi.

Ens preguntem de nou: Innocenci III, era dualista o hierocràtic? Hem citat alguns fragments de les 
seves obres literàries. Caldrà, però, que estudiem amb més detenció tres documents o ‘decretals’ en els 
que clarament el papa es qüestiona quines són les característiques i els fonaments de la seva potestat. 
Aquestes ‘decretals’ són les següents —citant-les segons les primeres paraules dels documents: 
«Novit», «Per venerabilem» i «Venerabilem». Cal observar que els documents dirigits als reis concrets 
que es consideraven vassalls del papa, no poden ésser adduïts aquí, ja que en aquests casos hi ha una 
relació feudal que és ben distinta de la relació que existeix entre l’emperador o altres reis i el papa.

El 31 d’octubre de 1203 Innocenci III publica la decretal Novit. L’ocasió d’aquest document és el 
desacord entre Joan «sense terra» d’Anglaterra i Felip II August de França, en relació al feu que el rei 
francès exercia sobre el rei anglès, respecte a Normandia, ja que en l’ésser Joan «sense terra» duc de 
Normandia calia que retés obediència o vassallatge al rei francès. Innocenci III ordenà a Felip August 
que es reconciliés amb Joan «sense terra», el qual era acusat de violació del dret feudal, respecte al 
sobirà francès. Aquest respongué indignat afirmant que «en qüestionis de dret de feu i de vassallatge 
no hi havia cap obligació de sotmetre’s al consell o el manament de la Santa seu», però Innocenci III 
replicà: «Molts ens hem admirat i torbat amb el parer que has pres i amb la resposta que ens has donat 
contra la potestat de la Seu apostòlica com si volguessis o poguessis tallar la jurisdicció concedida per 
Déu, o millor, pel Déu-home en coses espirituals» i concreta més: «No intentem judicar del feudo del 
qual judica el rei a no ser en el dret comú per especial privilegi o per contrària costum qualcom s’hagi de 
variar. Ningú que no li falti el judici ignora el que respecta al nostre ofici (del papa) de corregir qualsevol 
pecat mortal si es tracta d’un cristià que desitja la correcció...». El papa, per tant, àdhuc en qüestions 
aparentment alienes a la seva potestat directa, pot intervenir (i cal que intervingui) per raó del pecat 
(ratione peccati); Així corregirà el rei com si fos qualsevol cristià en pecat mortal. El pecat mortal, aquí 
és el perjuri o potser l’haver trencat la pau entre ambdós regnes.

El segon document és el «Per venerabilem». El motiu d’aquest document és la petició que va 
fer Guillem de Montpeller demanant al papa que legitimitzés els seus fills naturals, tal com ho va 
concedir anteriorment al rei Felip August. El papa divideix la ‘decretal’ en tres parts, en les que es 
tracta primer del dret pontifici de «legitimar en general»; després refuta que la legitimació dels fills 
naturals del rei de França sigui un precedent, pel qual el papa es vegi ara obligat a legitimar els fills 
de Guillem de Montpeller; i en tercer lloc i en concret el papa legitimà els fills del rei francès per 
unes raons molt determinades. El papa pot legitimar els fills naturals perquè això és un acte espiritual 
i cal observar —afirma Innocenci III— que en concret tractant-se de Montpeller reforça l’anterior 
raó el que Montpeller sigui “patrimoni” de Sant Pere: per tant, el papa pot molt bé determinar qui 
en serà el successor, ja que és senyor d’aquell territori. El papa pot, per tant, legitimar perquè és un 
acte espiritual, i perquè el senyor de Montpeller és vassall del papa. No serà un precedent el que ja 
s’hagi fet amb els fills del rei, ja que aquí es féu per una raó espiritual, sempre però que no es lesionés 
el dret d’una altra persona. En el cas dels fills del rei de França es tingué present que el papa en 
certs moments pot exercir la jurisdicció temporal. Malgrat tot, Innocenci III no determina quines 
són aquestes circumstàncies especials, però sempre el papa exerceix aquesta potestat supletòria i 
circumstancial basant-se en la potestat primacial.

La decretal «Venerabilem» es produí per l’afer de la corona reial alemanya. O sigui, el contenciós 
que ja hem exposat anteriorment entre Ot i Felip de Suàbia. El papa s’inclina a favor d’Ot i els 
partidaris de Felip de Suàbia protesten. En aquesta decretal, el papa reconeix el dret que tenen els 
prínceps electors d’elegir el rei alemany que després esdevindrà emperador; però reivindica el dret 
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que té el papa d’examinar, si el candidat a l’imperi és digne o no. I per fi, Innocenci III afirma que en 
cas d’una elecció molt discutida, i que hi hagi un empat entre els dos candidats, el papa podrà inclinar 
la balança a favor d’un dels dos, perquè el considera més digne. En aquest cas, aplica el concepte de 
favor papal, (“favorem apostolicum”).

Resumint: el papa pot intervenir en qüestionis temporals per «raó de pecat», «per especial privilegi» 
o favor apostòlic emprant la potestat indirecta que procedeix de la potestat primacial, la qual podrà 
exercir sempre que no hi hagi lesió als drets d’un tercer.

És més difícil interpretar les metàfores que Innocenci III emprà referents a l’exercici d’aquesta 
potestat indirecta, dins l’esfera temporal. Així hem vist que es diu que ell, el papa, és el «déu-faraó», 
que ell és Moisès, que ell és el «vicari de Crist» i està immediatament per sota de Déu, però per 
sobre de qualsevol home... Partint de la idea segons la qual ell és el «vicari de Crist». Emprant doncs 
l’expressió de sant Bernat de vicari de Crist, Innocenci III, exposa més clarament que ell té la potestat 
espiritual i temporal. Aquesta última l’exerceix directament en els seus territoris, en els quals ell 
és sobirà i indirectament en circumstàncies especials, sempre, però, tenint com a base la potestat 
primacial i l’espiritual. Insistint, doncs, en l’expressió que el papa és el «vicari de Crist», utilitza una 
comparació: entre el poder temporal dels monarques i l’espiritual del papa hi ha la mateixa relació 
que hi ha entre la lluna i el sol; aquella és inferior a aquest, de qui rep la llum. El pontífex exerceix la 
seva autoritat sobre els prínceps, primerament i de manera directa en les coses espirituals; per això 
intervé amonestant, ensenyant, reprenent i corregint tot el que es relaciona amb el dogma i la moral. 
Derivació d’aquest poder és el que exerceix indirectament en els assumptes socials i polítics en casos 
especials.
Possiblement podrà ajudar l’esquema que presentem a continuació, comparant entre la teoria 
hierocràtica (o monista), la dualista i la d’Innocenci III.

A
La teoria hierocràtica afirma que:
1/ L’emperador rep el gladium (poder coercitiu) del papa.
2/ El papa aprova i confirma l’elecció de l’emperador sensu iuridico.
3/ El papa té dret de deposar el rei o l’emperador.
Segons Innocenci III:

1/ L’emperador no rep el gladium del papa.
2/ El papa ha de respectar l’elecció de l’emperador, però en casos especials es pot inclinar 
en favor del seu candidat, o sigui, per favoren apostolicum.
3/ El papa no té el dret de deposició. Però, solament el té en casos especials, en els que 
té el dret de jutjar i d’examinar el rei o l’emperador.

B
La teoria dualista afirma que:
1/ Tot seguit que el rei alemany és elegit pels prínceps electors, ja pot exercir com emperador 
sense intervenció del papa.
2/ El papa tan sols per potestat indirecta podrà deposar l’emperador.
Innocenci III afirma que:

1/ El rei alemany abans d’ésser coronat emperador ha de defensar el papat i l’Església.
2/ En casos especials, el papa podrà excomunicar l’emperador i deslligar els súbdits del 
jurament de fidelitat. Per tant, la deposició també prové de la potestat indirecta.
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De tot el que hem dit, podem afirmar que Innocenci III és més dualista que hierocràtic (monista). 
Possiblement està més a prop d’Huguccius que de Llorenç Hispà, ja que aquest si bé encara és dualista, 
aporta alguns conceptes que després els canonistes el desenvoluparan a favor de la hierocràcia. És, 
doncs, una evolució que tendeix cap a la teoria de Bonifaci VIII plenament hierocràtic i monista, com 
veurem en altres temes que tractarem.

Judici sobre Innocenci III

Innocenci III —resumint tot el que hem exposat— fou un gran papa, amb molts encerts, malgrat 
que en alguns assumptes no tingué la sort que possiblement es mereixia. Així en el camp de la política, 
no pogué evitar que la croada no es convertís en guerra contra Constantinoble. Tampoc la seva actuació 
a Alemanya no es pot considerar afortunada. Tanmateix, en l’aspecte intern de l’Església assolí quasi 
tots els objectius que es proposà. La cúria papal cada cop escalà les cotes més altes de prestigi: la 
reformà i fou un eficaç instrument del centralisme en les seves mans.

Durant el seu pontificat i, gràcies a ell, en gran part, els ordes mendicants pogueren fundar-se i 
estendre’s arreu. D’aquest fet, l’Església se’n beneficià enormement, canviant-se la pastoral en les ciutats 
i pobles, així com s’impulsà la vida espiritual de la gran majoria dels monestirs estesos per tot Europa.

El 1215 —un any abans de la seva mort— Innocenci III convocà al Laterà el XII concili ecumènic, 
la més brillant i important assemblea de totes les que se celebraren a l’Edat mitjana. Hi assistiren 
més de mil dos-cents prelats i ambaixadors de quasi tots els prínceps de la cristiandat. Però aquest 
concili també és memorable pels seus resultats. Cap dels concilis celebrats des de Nicea fins a Trento, 
dictà decrets de tanta transcendència com els que promulgà el Laterà IV. En ell es condemnaren les 
heretgies dels càtars i dels valdesos exagerats, així com es rebutjaren les confusionàries idees de l’abat 
Joaquim de Fiore. Contra els càtars —denominats també albigesos— el concili definí la doctrina del 
sagrament de l’eucaristia i concretament la transubstanciació. Es declarà, també, obligatòria —com a 
manament de l’Església— la comunió pasqual. Ultra les anteriors disposicions, el concili d’Innocenci 
III determinà que els nous ordes —o noves formes de vida religiosa— havien d’obtenir la corresponent 
aprovació de la Santa Seu. Fou, no hi ha cap dubte, un gran concili: l’obra més gran del màxim i més 
poderós pontífex de l’Edat mitjana de l’Església: Innocenci III. 

Successors immediats d’Innocenci III

Als 56 anys d’edat moria Innocenci III (16 de juny de 1216). Al tercer dia de la seva defunció 
era elegit papa un bondadós ancià, el cardenal Cencio Savelli. Aquest, quan era «camerarius» havia 
redactat el cèlebre «liber censuum» que conté, entre altres informacions un cadastre de tots els 
patrimonis, possessions, censos, etc..., de la Seu romana. En aquest llibre també hi ha referències de les 
diòcesis catalanes. El cardenal Savelli prengué el nom d’Honori III (1216-1227). Els seus onze anys de 
pontificat es caracteritzen pel seu intent fallit d’organitzar una croada, i per les constants picabaralles 
amb l’emperador Frederic II. Aquest personatge que tot ho devia al papa es palesà davant la història 
com un home capisser, arrauxat, llunàtic, deslleial, arrogant i àdhuc feia mofa de la religió; postura 
aquesta inaudita en l’Edat mitjana.

Frederic II fou certament durant tot el seu prolongat regnat (1215-1250) la creu de tots els romans 
pontífexs; especialment de Gregori IX. D’aquest darrer papa (1221-1241) cal remarcar que essent 
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cardenal havia protegit, amb totes les seves forces, sant Francesc i els franciscans. El seu nom ha 
quedat immortalitzat per la primera codificació del dret canònic, en la qual tant hi intervingué el 
català dominic sant Ramon de Penyafort (1234). És llàstima que Gregori IX tingués per emperador 
l’eixelebrat Frederic II. El papa no podia admetre que aquest sobirà fos rei de Sicília i a l’ensems 
d’Alemanya, ja que segons els papes opinaven o temien, aital possessió doble seria en perjudici dels 
Estats pontificis. El mateix Frederic II havia jurat a Innocenci II que mai no uniria les dues corones. 
Però és curiós que els juraments de l’emperador el movien a fer tot el contrari del jurat. Aquesta 
actitud continuà en les interminables lluites entre els partidaris del papa anomenats «güelfs» i els 
«gibelins» o del bàndol dels Staufers —casa de Frederic II. Aquestes guerres destrossaren Itàlia i 
desprestigiaren tant el papat com l’imperi.

El successor de Gregori IX, Celestí IV, fou papa durant pocs mesos. A ell el substituí Innocenci 
IV —el cardenal Fiesco—. Aquest per fugir de Frederic II es refugià a Lió, on residí des del 1244 
fins al 1251. En el segon any de residència francesa, el papa convocà a Lió el concili XIII ecumènic. 
En ell —malgrat els precs de sant Lluís, rei de França, a favor de l’emperador d’Alemanya— els 
pares del concili l’excomunicaren (Frederic) i el van deposar de la dignitat imperial. Des d’aquest 
fet, Frederic II es va veure cada cop més abandonat dels seus partidaris. Morí el 1250. Tanmateix, les 
lluites continuaren entre els successors d’Innocenci IV i els hereus de Frederic II. Conradí —l’últim 
dels Staufers— en pretendre reconquerir el tron de Sicília (que el papa Climent IV (1265-1268) donà 
com a feu a Carles d’Anjou, germà de sant Lluís de França) fou derrotat i mort. 

Amb aquestes guerres s’acabarà l’aliança entre el papat i els emperadors alemanys, els quals 
passaren d’ésser els defensors dels papes a enemics profunds dels papats. Així, els papes ja no podien 
viure pacíficament a la Seu romana. Per exemple, Urbà IV (1261-1264) mai residí a Roma, establint 
la cúria papal a Viterbo, Orvieto i Perugia.

Els papes defugen dels reis alemanys i posen la seva mirada a França que era la nació més floreixent. 
Recordem que en aquests anys (mitjans del segle XIII) aquell país tenia catorze milions d’habitants, 
mentre que Itàlia en tenia cinc. Espanya sis milions, Anglaterra dos i Alemanya vuit. L’esmentat Urbà 
IV consumà l’apropament a França: designà un gran nombre de cardenals francesos, alguns dels quals 
foren després papes. El primer d’ells fou Climent IV (1265-1268). Foulquois le Gros —era el seu nom 
abans d’esdevenir papa Climent IV— en temps de sant Lluís IX havia estat conseller de l’esmentat 
rei francès. I quan fou papa —com hem dit— coronà Carles d’Anjou rei de Nàpols i Sicília, malgrat 
l’oposició dels prínceps de la zona mediterrània. L’animadversió es palesà en Manfred, fill natural de 
Frederic II, i contra els sobirans de la corona d’Aragé i Catalunya. L’any 1266 Manfred morí lluitant 
contra Carles d’Anjou en la batalla de Benevento.

En tots aquests esdeveniments bel·licosos, el papat donava clarament el seu ajut als francesos. Això 
suposà la ruptura de la desitjada imparcialitat de la Santa seu que tant Innocenci III havia acariciat 
com a somni però també com a realitat. Amb altres paraules, per causa d’aquests papes es disminuí 
molt el prestigi i la influència papals que tingué com a apunt culminant el pontificat d’Innocenci 
III. Els resultats d’aquest canvi de rumb foren el denominat captiveri d’Avinyó i el posterior cisma 
d’Occident. Així com, anteriorment, la fi de l’Edat mitjana després de Bonifaci VIII.

LA CULMINACIÓ DEL PAPAT EN ÈPOCA MEDIEVAL: INNOCENCI IIII



Peça superior del copó de la Cerdanya. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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65
Heterodòxia i violència

• Orígens del movimient càtar
• Els càtars i la reforma
• El Déu del bé i Satanàs, principi del mal
• “La salvació d’un Crist que és un simple àngel”
• Els càtars moderats
• Barrera infranquejable
• El “consolamentum”
• El “perfecte”
• Els creients. El “melioramentum”
• Els moribunds. El “convenenz” del “consolamentum”

Orígens del moviment càtar

El catarisme és un moviment, en el seu origen, cristià i anticlerical que vol imposar la Reforma. 
Paulatinament, però, esdevé heterodoxe formant-se una amalgama de falsos dogmes i ritus de corrent 
clarament maniqueu. Afirmaven que la seva església la constituïen els ‘perfectes’ i els ‘creients’ (o 
simples fidels). 

Té el seu origen en el bogomilisme de Bulgària i s’escampa per Llombardia, Occitània (d’on passà 
als Països catalans), França, Flandes i la regió del Rin. Per l’extensió i la importància que tingué a 
Occitània, els seus adeptes són coneguts també amb el nom d’albigesos (d’Albi), tot i que els centres 
principals foren Tolosa de Llenguadoc, Narbona, Carcassona, Beziers i Foix. 

Les denominacions per referir-se a ells són molt diverses. No sols els anomenaven càtars (els 
cristians) i albigesos, sinó també «patarins» (a Itàlia), «publicans» (a França i a Flandes), «Ketzer» 
(a Alemanya) i, en general, «búlgars», nom que indicava l’origen geogràfic d’aquestes doctrines. Ells, 
però, s’anomenaren «cristians o homes bons». 

Com veurem a continuació, tant els seus orígens com les seves mateixes denominacions són 
àmpliament confuses. El motiu d’aquestes incerteses i vacil·lacions és que tan sols tenim documentació 
d’una part, o sigui la catòlica. Molts d’ells i dels seus llibres foren cremats i no es conserven. Quina 
barbaritat! La desfeta va ser la nota dominant pel que fa als càtars, que s’estengué per arreu i 
dissortadament també afectà a la seva història, que sols tindrà la possibilitat d’oferir la versió d’una 
de les parts, per més que els historiadors intentem ser imparcials i objectius.

Els orígens del catarisme s’estudien molt avui dia. Sembla cert que fonamentalment es deu a 
Bogomil, sacerdot del segle XI, resident a Bulgària. Aquest era rector d’una parròquia rural al qual 
denominaven «theophilus» —en búlgar «bogomil»— que significa «el qui estima Déu». Fou un gran 
predicador de masses. La temàtica de les seves prèdiques era sorprenent. Insistirà en la resignació, 
i que el món és dolent. Millor és —afirmava— fugir d’aquest món que no pas romandre en els seus 
nefastos negocis i preocupacions. Deia també que Satan era fill de Déu i germà de Jesucrist; Satan es 
va revelar contra Déu, va crear el món i donà el decàleg de la llei a Moisès. Per a Bogomil, la jerarquia 
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eclesiàstica és despreciable, perquè els bisbes són més del diable que no de Déu. Les heterodoxes 
doctrines de Bogomil s’estengueren a països veïns, ja que molts, partidaris d’ell, hagueren de fugir de 
Bulgària a causa de la invasió a aquella regió (1081-1118) de l’emperador Basilios de Bizanci. Així el 
bogomilisme —o germen del catarismes— s’estengué a Sèrvia, Bòsnia, Dalmàcia i posteriorment a 
Itàlia. L’emperador Alexis (1118) els va perseguir per tots els seus territoris, extingint-se pràcticament 
a l’Orient. Tanmateix a Itàlia i el Llenguadoc les noves doctrines van tenir un gran èxit popular. Amb 
grups reduïts, però molt actius.

Hi ha qui vol veure en el curiós moviment denominat la «Patària» del nord d’Itàlia, influències 
dels bogomils. Tanmateix, no es pot demostrar la connexió entre ambdós moviments. A més a més, cal 
recordar que la «Patària» era més aviat un moviment social que s’oposava a les classes privilegiades, 
i també als sacerdots simoníacs i nicolaistes.

Els càtars i la reforma

Possiblement, un dels documents més complet —gràcies al qual podem evocar el catarisme— és 
el procés contra els càtars a Colònia. Aquests —s’afirma en ell— van aparèixer en la comarca del 
monestir d’Steinfeld de l’arquebisbat de Colònia; el prebost premostrasenc Eberwim va tenir, (per 
causa del judici) correspondència amb Bernat de Claraval, que el va contestar amb els sermons 
65 i 66 del Càntic dels Càntics. Després d’un col·loqui —judici de tres dies amb els catòlics— el 
poble va cremar els càtars assistents (sic!), malgrat que els clergues s’hi oposaren. Els autors de tan 
ferotge violència afirmen: «Els heretges que hem cremat ens han dit, en la seva defensa, que aquesta 
heretgia havia estat oculta fins als nostres dies des del temps dels màrtirs i s’havia mantingut a Grècia 
i a algunes altres regions». En aquestes paraules, alguns historiadors volen veure als seguidors de 
la «gnosi» (dels primers segles del cristianisme) de la qual n’hem parlat en una altra ocasió en la 
història de l’església primitiva com els primers càtars (tema 10).

El catarisme —com ja hem indicat— volia ser, malgrat els nous dogmes i mites, un moviment 
cristià i de la Reforma. Apareixen constantment, per exemple, cites evangèliques de l’Apocalipsi 
i de l’Antic Testament. En l’esmentat col·loqui de Colònia, la fidelitat a l’Escriptura es diu que vol 
recolzar els seus dogmes i és ella la que nodreix —segons també els acusats— la seva espiritualitat 
i la seva moral. El mateix succeeix cinquanta anys després amb els albigesos. També ells mostren 
la més gran devoció a les cartes de sant Pau i a l’Evangeli, en els que s’inspiren, sense desconèixer 
l’Antic Testament.

Profunditzant més, cal advertir que tant el catarisme, com els moviments reformadors cristians 
eren animats pel mateix dinamisme religiós tan estretament vinculat a la Reforma Gregoriana. 
Efectivament, el catarisme sedueix tant els savis i els esperits cultivats de les grans ciutats, com els 
humils i els camperols; els sedueix per la seva significació moral i per la seva esperança de renovació 
interior, tant o més, que pels seus dogmes complicats, que gairebé no podien comprendre. En aquest 
punt, —en el desig de reforma— el catarisme forma part d’aquell poderós moviment evangèlic i 
popular que sacsejà l’Església des del segle XI i que mogué també el món dels pobres. El catarisme 
participà del fons comú (del que se’n surten) dels moviments evangèlics, dels ordes mendicants i de 
totes les formes de pietat més exigents i més personals (vegi’s temes 60-64)

És cert que, a l’inrevés del que succeeix amb sant Francesc, en els càtars preval, com veurem, 
el pessimisme, amb la seva obsessió del mal; però aquest pessimisme té moltíssims seguidors en 
l’Església de l’època. Pensadors cristians cabals veuen per totes parts el mal i fan professió del 
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despreci del món. També en això el catarisme és, en cert sentit, fill del seu temps.

El Déu del bé i Satanàs, principi del mal

El concepte fonamental del moviment càtar es resumeix en una paraula: dualisme. Sota la forma 
radical que adoptarà en el Llenguadoc a partir aproximadament de l’any 1170, i en certes comunitats 
italianes —conegudes sota el nom «d’albaneses», o d’Albània—, aquesta doctrina atribueix la creació 
del món a dos principis oposats. Déu, principi del bé, hauria creat el món espiritual, el dels àngels i 
les ànimes, el món de la veritat i de la llum; però Satanàs, el principi del mal, seria l’autor del món 
visible; el mal i la corrupció que regnen en la naturalesa no poden ser obra d’una divinitat bona, 
afirmen.

Entre el món espiritual i el de la matèria, i malgrat la seva oposició fonamental, existeix almenys 
un vincle en la persona de l’home, composat d’una ànima —espiritual— i d’un cos —completament 
material—, i d’aquí és on radica el nus de la doctrina càtara. La posició intermediària i necessàriament 
desgarradora de l’home és efectivament una posició plena de problemes. Com explicar l’existència 
d’un ésser que porta en ell mateix la unió de principis tan contraris? Té l’home dos creadors? Sí; 
diran els càtars. Per a explicar-ho, els càtars van als mites. 

Entre els dos móns separats existia al principi un equilibri perfecte, que va quedar trencat per 
una malifeta del Maligne. Els càtars donen diverses versions, de vegades molt elaborades, d’aquesta 
«malifeta». Vegem una de les més senzilles, (però clàssica), tal i com l’ensenyava a començaments 
del segle XIV un dels albigesos «perfectes» anomenat Pere Autier: «L’esmentat Pere —el qui parla 
és un testimoni del procés contra Autier— explicà que, al principi el Pare celestial havia fet tots els 
esperits i ànimes en el Paradís, i aquests esperits i ànimes estàvem amb el Pare celestial. Després, el 
diable anà a la porta del Paradís i malgrat els seus desigs, va haver d’esperar mil anys, abans d’entrar. 
Després es valgué d’un ardit per a introduir-se. Una vegada dins del Paradís, intentà persuadir els 
esperits i les seves ànimes creades pel Pare celestial dient-los que no gaudien del veritable bé, degut 
a la seva submissió al Pare celestial. Els aconsellà que si volien seguir-lo i entrar en el seu món, ell els 
posaria en possessió de tots els béns d’aquell món visible: camps, vinyes, or, plata, dones i la resta. 
Seduïts per aquests arguments, els esperits i les ànimes que estaven al Paradís, van seguir el diable».

Segueix el relat de la caiguda dels àngels pervertits; caiguda tan copiosa com si fos una gran 
tempesta que durà nou dies, fins al moment en què Déu a la fi adonant-se, tancà (o tapà) amb el 
seu peu el forat que els permetia escapar-se. Un cop a la terra, els àngels o ànimes s’adonaren del 
frau del Maligne i de la falta que havien comès, i entonaren un dels càntics celestials. Satan, furiós, 
els increpi: «Us vestiré de túniques d’oblit que esborraran tot record de la vostra estança a Sió (la 
Jerusalem celeste). Així ho féu, donant-los uns cossos».

Un altre mite fa d’Adam l’origen d’aquest estrany híbrid que és l’home. Adam —àngel celeste 
enviat per Déu a espiat Llucifer— hauria estat capturat pel Maligne i tancat en un cos de fang. 
La seva unió carnal amb Eva l’hauria empresonat eternament en la matèria a ell i a tots els seus 
descendents.

D’un mite a l’altre es mantenen les mateixes constants. Si l’ànima és una criatura divina, el cos 
és del déu Maligne, seductor o botxí. I aquest cos —aquesta fètida túnica— fet a base de matèria 
satànica, es reprodueix per l’acte carnal, per l’acte més material que hi ha. La unió carnal és tant més 
perversa, quan asfixia el record de la Jerusalem celestial.
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La salvació d’un Crist que és un simple àngel

La doctrina càtara en la seva forma, està marcada per un invencible pessimisme. ¿Com arribar a 
la salvació, partint d’una naturalesa material radicalment corrompuda, no per culpa de l’home, sinó 
pel seu propi origen? Com vèncer, mitjançant un acte personal, un mal metafísic que escapa per 
complet, en la seva font, de la voluntat humana; un mal que constitueix la definició mateixa del cos? 
L’home sembla abocat a la seva decadència, i abocat per a sempre, ja que a mesura que van passant 
les generacions, la humanitat està més encadenada a la matèria a través del mateix acte transmissor 
de la vida, el més material i, per tant, el més demoníac de tots els actes.

Però “no està tot perdut”, afirmen els càtars. “Hi ha una salvació, i Crist n’és el seu centre. Durant 
segles, l’ànima no se n’adonà del seu miserable endogalament. Tota la història de l’Antic Testament és la 
història d’una humanitat cega que desconeix la seva situació de captiveri i s’equivoca en parlar de Déu. 
El Jehovà dels jueus no és altre que Satanàs i els patriarques són dimonis. Joan Baptista, amb el seu fals 
baptisme, és el pitjor de tots. Després vingué Crist, i amb Ell tot canvià. Crist revelà als homes la seva 
naturalesa espiritual, la grandesa de la seva llibertat, que deriva d’aquella, i palesa als mateixos homes els 
camins de la salvació”. Segons afirmaven els contraris als càtars, “mai s’havien dit majors errors!” De 
cap manera —si és veritat el que diuen els comentaristes catòlics dels càtars— no es podria acceptar 
un diàleg amb aquells personatges tan excèntrics, tots ells —almenys pel que es diu que deien— no 
feien altra cosa que vomitar errors! Serà molt difícil establir una entesa amb una gent que no hi havia 
punts de contacte. Malgrat tot, hom no sap si aquestes afirmacions procedeixen de la calúmnia del 
sector anomenat catòlic.

Però continuem desgranant els punts del pensament —potser no massa exacte— dels càtars: 
l’encarnació del Fill de Déu —del Déu principi del bé— en la carn plantejava un problema per als 
càtars de totes maneres. I per a descriure Crist i la seva missió, ells es negaven a llegir els Evangelis a 
la manera cristiana. Sorgeixen de seguida les discussions entre ells, però tots coincideixen en alguns 
punts. La Trinitat no existeix, Jesús no és més que un àngel, elegit entre els que envolten el Déu bo 
—potser el primer àngel— enviat per Déu a il·luminar els homes. Per altra part, com estava fora de 
dubte el fet que aquest enviat es tancà en la carn (matèria corrompuda), el cos de Crist a l’igual que 
totes les peripècies de la seva vida, no és més que aparença. El naixement de Jesucrist, la gana, la set, 
el somni, els sofriments, i la passió no són res més que faramalles.

Per tant, l’acció salvadora de Crist no consisteix en una redempció —ell no sofrí pels homes— 
sinó que s’expressa en un missatge —el seu ensenyament— i és un exemple; els seus patiments 
(malgrat ésser aparents) tenen almenys un significat: ensenyen als homes com s’ha d’arribar a la 
salvació espiritual a través de la seva condició carnal i dibuixen el camí a seguir, camí precisament 
d’ascetisme, d’esforç i de sofriment. No obstant això, aquesta purificació no es realitza tot de cop, 
i poques vegades és un únic camí el que serveix per a dur-la a bon port. L’ànima ha de passar pel 
cos per a acabar la seva expiació o àdhuc altres cossos, no necessàriament humans. Un càtar que 
declarava haver estat cavall, deia amb tanta contundència haver recuperat una ferradura que havia 
perdut en una vida anterior. Segons els càtars, aquesta transmigració havia estat imaginada en un 
principi pel Maligne per a sotmetre les ànimes a la seva condició carnal. Crist la transfigurà per a 
convertir-la en un instrument de salvació. Instrument seriós —afegirem per a acabar— donat que 
l’home, en la perspectiva càtara, ignora per complet el vertader valor de la seva ascesi i els seus 
esforços. Tot descansa en mans de la insondable voluntat divina.
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Els càtars moderats

No tots els càtars s’adherien als dogmes que acabem d’exposar. Aquests dogmes amb els seus 
puerils mites es difongueren sobretot pel Llenguadoc, però sense continuïtat absoluta, ja que els 
propis albigesos evolucionaren. El dualisme absolut triomfa entre ells durant el 1170 i el 1220. Amb 
anterioritat a aquesta data, mantenen un dualisme més moderat al que en part retornen. 

Pel que fa referència als càtars italians, van estar sempre molt dividits. El dualisme absolut dels 
«albanesos» (Església de Desenzano) fou només una qüestió d’un grup minoritari. Però la majoria de 
les comunitats càtares, especialment les de Milà, mantingueren una visió més moderada.

No falten entre els càtars —com hem dit— divergències doctrinals. Els més moderats no creuen 
en l’existència de dos creadors. Per a aquests, el Déu bo és l’únic responsable del món, inclosos la 
naturalesa i els cossos. El mal no és quelcom inherent a la matèria; fou producte d’una falta posterior. 
Quan Llúcifer, el més formós dels àngels, va arrossegar en la seva rebel·lió una part de les milícies 
celestials (episodi pres de la tradició cristiana) es tornà contra els seus companys caiguts i els obligà 
a entrar, a manera de presó, en cossos modelats per ell en fang. Després ensenyà la unió carnal a 
aquestes noves criatures, amb la qual cosa, la raça es perpetuà. Aquest és, per als moderats, l’origen 
de l’home i del mal al qual està encadenat. Comparat amb els relats anteriors, aquest últim mite 
suposa dos variants capitals: en ells, el dimoni és un rebel —no el principi del mal—, aliè des de tota 
l’eternitat al cel i al bé. Per altra part, utilitza per a motllurar els cossos, una terra que és obra de Déu 
i no el producte corruptor de la seva pròpia creació. Transformació essencial, en aquesta perspectiva. 
El mal perd el seu caràcter fatal, metafísic; la naturalesa no està corrompuda des de la seva font. Els 
cossos no són en absolut intrínsecament perversos. Formen simplement una pantalla entre l’ànima 
i el seu creador, com a conseqüència d’una falta moral —d’orgull o de luxúria— falta greu, però 
no irreversible. Es possible el rescat en aquestes condicions Es comprèn, doncs, que els moderats 
acceptessin més fàcilment la idea d’una salvació universal, i que deixessin de costat la metempsicosi.

Barrera infranquejable

Siguin quines siguin les discussions doctrinals que dividien les comunitats càtares, les seves opinions 
—o dogmes— comuns aixecaren una barrera infranquejable entre la seva fe i la del món catòlic; ja 
que —com hem explicat— els càtars coincidien tots ells a condemnar l’antiga llei, la llei dels profetes, 
la de l’Antic Testament; ells no acceptaven la divinitat de Jesucrist i àdhuc alguns d’ells tampoc la 
humanitat, ja que creien —com hem dit— que Crist sols era un àngel; també en ells (tots) hi ha un 
menyspreu palès a la carn i a la transmissió de la vida... Tanmateix, malgrat aquestes infranquejables 
barreres en l’ordre conceptual, en la vida quotidiana, no sols era difícil distingir els més exagerats i els 
més moderats; sinó era quasi impossible esbrinat quins eren els moviments heterodoxes i els que no. 
Tots aquests moviments tenien un denominador comú: la desitjada reforma de l’Església i l’acceptació 
entusiasta dels valors evangèlics; entesos, però, d’una manera subjectiva i molt peculiar. Tanmateix 
des del camp catòlic, tots a l’una, reaccionaren en contra dels càtars, sense fer-ne distincions. Tots es 
confonien per els catòlics, però la força bestial en que els càtars es perseguiren en algunes ocasions 
constitueix el més greu linxament col·lectiu practicat pels que es deien cristians durant l’edat mitjana, 
sols comparable al que pocs anys després es provocarà entre els jueus i cristians, així com contra els 
moriscos. Òbviament que de tot això cal demanar perdó! No podem restar com si res hagués passat.
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Però continuem en l’exposició de la moral càtara. Viure com un perfecte càtar significava viure 
ascèticament per a lliurar-se de la corrupció del món visible; suposava guardar una peculiar castedat. 
Viure com a càtar —és a dir, viure com un bon cristià, ja que ells es consideraven els bons cristians— 
volia dir també practicar l’Evangeli, llibre essencial on l’home pren consciència de la seva naturalesa 
espiritual; significava propagar l’Evangeli... Aquest programa exigent només el podia realitzar una 
minoria, i s’adverteix que en les comunitats càtares es destacà molt aviat una elit d’homes i dones, 
«l’elit» més santa i més responsable a la vegada, formada pels «homes bons» i les «dones bones»: en 
una paraules, l’elit dels «perfectes», model de vida, testimoni per als altres. La comunitat càtara es 
dividia entre “creients” i “perfectes”. Aquests eren pocs.

El ‘consolamentum’

No s’exercia pressió social de cap tipus per a designar els «perfectes» o ‘càtars’. Era un assumpte de 
vocació. I aquesta vocació, molts cops preparada per una assídua familiaritat amb altres «perfectes», 
es manifestava en totes les edats i ambients. Es requeria una gran generositat i una fe sòlida. L’accés 
a aquesta dignitat i aquest càrrec (comissió) exigia una ordenació especial. Tots els ritus, però, eren 
summament senzills. Després d’un llarg període de preparació, que de vegades durava divuit mesos, 
se celebrava una simple reunió en la que tots s’agrupaven al costat del neòfit que volia ser “perfecte” 
o “càtar”. En aquesta assemblea, on hi havia ja alguns «perfectes» i el més gran d’aquests feia entrega 
als neòfits dels Evangelis. Després de comentar-los amb tot detall, els hi «concedia» el «Pater», oració 
reservada als perfectes. Després, es procedia a una vertadera ordenació. Els neòfits rebien aleshores, 
d’un dels seus majors, “diaca” o “perfecte”, el sagrament càtar únic, el sagrament per excel·lència 
(mescla del baptisme i de l’ordenació sagrada) que denominaven el «consolamentum». En el transcurs 
d’aquest ritus, molt senzill malgrat la seva importància, l’oficiant imposava sobre el front dels neòfits 
l’Evangeli de Joan.

El ‘perfecte’

El «perfecte», un cop consagrat, canviava de vida. Anava vestit de negre, es deixava créixer la barba 
(fins al moment en què les persecucions obligaren a eliminar qualsevol signe extern) i allunyant-se 
tot el possible de la societat profana, s’unia a altres «perfectes» per a complir regularment, en la 
seva companyia, les pràctiques d’oració i de mortificacions que en endavant serien el seu peculiar 
tarannà de vida. Dormia poc, dejunava, s’abstenia totalment de tot producte animal, no pronunciava 
juraments, i portava un sever control de les seves paraules i del seu caràcter. Però les prohibicions 
més greus feien referència a la castedat. I no es tractava de boges aventures i capricis. Li estava 
formalment prohibit un simple contacte amb una dona. Mitjançant aquestes pràctiques, i, excepte 
una caiguda greu que li hauria fet perdre per complet el benefici del «consolamentum», el perfecte 
restablia amb Déu el vincle espiritual trencat per la caiguda i l’empresonament en el cos. A través dels 
perfectes, Déu es comunicava amb els homes. Creien que en aquest món d’esclaus els ‘prefectes’ o 
‘càtars’ eren els únics homes lliures.

El paper de mitjancers divins portava als «homes bons» (‘perfectes’ o ‘càtars’) a donar a la seva 
vida mística i ascètica una perllongació apostòlica. Sovint viatges pastorals interrompien la seva vida 
comunitària. Anant d’un costat a l’altre, de dos en dos, predicaven en les ciutats i assistien els moribunds. 
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El poble, que els estimava i admirava, els trobava tant més propers a ells quant que, per a viure, 
treballaven en els oficis corrents: n’hi havia bastants de teixidors. Però el comerç atreia també molts. Al 
revés d’altres grups evangèlics, «tocar» diners no els plantejava cap problema i la vida transhumant del 
mercader era excel·lent pretext per circular d’una comunitat a l’altra i per fer el seu peculiar apostolat.

Entre els «perfectes» alguns estaven revestits d’una especial autoritat moral sobre els seus companys, 
i tenien responsabilitats suplementàries, com per exemple, la d’administrar el «consolamentum». Es 
tractava d’una espècie de sagrament dels diaques o bisbes. Alguna vegada hi ha clara distinció entre 
perfecte-bisbe i perfecte-diaca; en aquest últim cas, els diaques eren els assistents dels bisbes i els 
bisbes tenien una circumscripció (o demarcació geogràfia) que es denominava també diòcesi.

Els creients. El ‘melioramentum’

Els «creients» formaven la massa de fidels sense especial vocació a la «perfecció». Les obligacions 
dels «perfectes» no tenien res a veure amb ells, en un món en el que tot el visible era dolent, la salvació 
no es podia concebre sense un ascetisme total; o santedat o res. Els «creients», doncs, menjaven com 
tot el món i res no els impedia de formar una llar. A part d’això, seguien la moral tradicional, seguint 
el bon exemple dels «homes bons» o «perfectes». Com és lògic, no es parlava entre ells d’homicidis, 
robatoris ni enganys: estimaven moltíssim la probitat i l’ajut mutu. En la vida normal, res en realitat 
no els distingia dels catòlics; malgrat el seu fort anticlericalisme, assistien a les cerimònies catòliques, 
almenys des que començaren les persecucions, per a dissimular. No obstant això, tenien algunes regles 
de vida especial que observaren amb discreció. 

El matrimoni no tenia sentit per als càtars. Era preferible —deien— el concubinat, menys estable i 
menys fecund. Per això molts «creients» no estaven casats «ante faciem Ecclesiae» (matrimoni catòlic).

Tanmateix, la seva pertinença a la comunitat dels «creients» implicava una sèrie de ritus o deures, 
alguns de simple decor i d’altres indispensables per a la salvació. Els creients havien de mostrar 
exteriorment la seva reverència als perfectes: en trobar-se amb un perfecte, es prostraven tres vegades 
davant «l’home de Déu», besant el terra, mentre es feia una breu oració dialogada. Aquestes salutació 
i oració, anomenades «melioramenta» es renovaven amb freqüència. El perfecte era realment, el 
centre d’aquestes comunitats de creients. Ell era el jutge —ja que se li demanava arbitratge en els 
conflictes—, el metge i el curandero; també era considerat sacerdot.

Els moribunds. El “convenenz” del “consolamentum”

Quan estava present un perfecte, una sèrie de pregàries litúrgiques subratllaven els moments 
importants del dia. La pregària principal coincidia amb el menjar: «l’home bo» (perfecte) abans de 
seure a taula, beneïa el pa i el distribuïa.

El diumenge s’havia d’assistir a la seva predicació. No obstant això, en la vida del creient la 
cerimònia fonamental era la que marcava els seus darrers instants en els últims dies de la seva vida. 
Només aleshores rebien el gran sagrament càtar dels creients: el «consolamentum» dels moribunds. 
El «consolamentum» que era baptisme i extremunció a la vegada, introduïa el seu beneficiari en un 
estat de perfecció anàleg al dels perfectes. El «consolamentum», sense ascesi prèvia, arrencava en un 
moment l’ànima del domini de la matèria i la posava en estat d’assolir el principi del bé, o almenys de 
merèixer una reencarnació millor.
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El «consolat» havia de comprometre’s a portar ja des d’aquest instant la vida de perfecte, vivint 
en castedat i abstinència. No obstant això, aquesta promesa només el lligava durant els pocs dies de 
vida que li quedava. Caducava amb la curació del malalt. La importància decisiva del ritus per a la 
salvació portava a nombrosos creients a comprometre’s anticipadament en virtut d’un pacte especial 
denominat «convenenz», a rebre el «consolamentum», qualsevol que fos el seu estat. La cerimònia, 
molt llarga i dialogada, suposava en principi que el creient no havia perdut el coneixement. Alguns 
«consolats» que no morien en aquell moment, consideraven massa preciós aquest alliberament com 
per a comprometre’l sobrevivint, i es deixaven morir. Aquesta pràctica fou perfectament admesa en 
les esglésies càtares. Sembla no obstant, que fou tardana i excepcional.

Malgrat els forts ressons evangèlics, massa elements del catarisme l’allunyaven —com estem 
veient— de la doctrina i de la moral cristiana. Per això, no és correcte reduir el catarisme a un simple 
moviment contestatari nascut en l’Església. Tanmateix es ben correcte dir que la societat cristiana 
(catòlica) reaccionà unànimement perseguint aquests desventurats contestataris. És una pàgina ben 
penosa de l’església, com veurem en el proper tema.
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L’Església davant dels càtars

• Difusió dels càtars
• Violència contra els càtars. La croada
• La inquisició
• El catarisme a Catalunya
• Els beguins i les beguines

Difusió dels càtars

Des de finals del segle XII, i probablement molt abans, els càtars practicaven evidentment els seus 
ritus. Ritus i mites que pregonen llur influència a d’altres tradicions religioses. Cal, només per descobrir 
aquestes tradicions, passar les fronteres del Llenguadoc o de la Llombardia a la conca mediterrània 
i evocar les velles creences originàries de les regions banyades per aquest mar interior («Mare 
Nostrum») i que es mantingueren vives al llarg de tot el segle XIII. Certs parentius són notoris. L’antic 
maniqueisme insisteix —i aquesta és fins i tot la seva intuïció fonamental— en la dualitat absoluta 
dels dos principis increats i iguals, el Bé i el Mal, Déu i la Matèria, doctrina molt propera al dualisme 
absolut dels càtars, a part d’altres moltes altres coincidències. Ara bé, aquesta creença nascuda a 
Orient, durant el segle XI s’havia implantat —com hem explicat— en els Balcans i concretament a 
Bulgària, on els seus adeptes, sota el nom de bogomilites o Amics de Déu mostraren durant el segle 
XII una destacada activitat i un excepcional zel apostòlic. Una de les esglésies de Bòsnia, per exemple, 
assoleix l’any 1250 la xifra de deu mil perfectes. Era inevitable que es produïssin a Occident infiltracions 
missioneres d’una comunitat tan viva, especialment per causa de les persecucions portades a terme 
pels emperadors bizantins (com hem explicat) i també degut a les croades. Els relats contemporanis 
donen testimoni de la seva existència en diverses ocasions. Moltes de les esglésies italianes, fos quin 
fos el seu caràcter, estaven fortament influïdes per aquests apòstols; alguns d’ells portaren les seves 
incursions missioneres fins al Llenguadoc; en concret, és possible —encara que es discuteix— que el 
dualisme absolut fos portat fins allà directament per un bisbe bogomil anomenat Niketas. No falten 
historiadors que han subratllat també el parentiu existent entre la doctrina dels «Quaerait», secta 
jueva propera als maniqueus i present a Espanya a partir del segle X, i el dualisme càtar. Finalment, 
un estudi recent dóna testimoni de la supervivència clandestina d’escrits, mites i tradicions dualistes 
en les sinagogues jueves del Midi de França, i mostra que entre aquestes escoles de pensament —en 
ple renaixement durant el segle XII— i les «elits» càtares, es donaven probables intercanvis.

A través de totes aquestes conductes, la cristiandat del segle XII es veia assetjada per antigues 
creences extracristianes. És evident que les grans zones herètiques de Llombardia i del Llenguadoc 
constituïen els caps de pont que aquestes creences van saber crear-se en els punts dèbils del dispositiu 
cristià. Eren aquestes regions les més vulnerables pel seu excepcional desenvolupament urbà i mercantil. 
També afavoriren la seva expansió la intensitat dels seus contactes comercials i culturals amb l’Orient, 
el seu ranci anticlericalisme i les exigències de la seva expectativa evangèlica. Tanmateix, la difusió real 
dels càtars és palesa en la repressió que sofriren en el segle XIII i que estudiarem tot seguit. 
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Aquest repàs del seu origen i la gran difusió, són importants ja que hi ha algun historiador que 
presenta el catarisme com un fenomen nascut espontàniament i sense antecedents; i no és veritat.

Violència contra els càtars. La croada

Possiblement que la gravetat de l’heretgia passà molt temps inadvertida i el contraatac trigà en 
organitzar-se. Després, l’Església es posà en peu de guerra. Passant de la persuasió a la violència, 
l’Església catòlica adreçà contra els càtars els seus formidables recursos espirituals i temporals. Les 
comunitats càtares, malgrat sofrir quantioses pèrdues, resistiren la tempesta de la croada (a partir del 
1209), però l’establiment de la Inquisició les va debilitar (1229) i les successives persecucions (l’episodi 
més famós de les quals fou la presa de Montsegur el 1224), acabaren per destruir-les. Al llarg dels 
anys, les persecucions obligaren els perfectes a dispersar-se i després a entrar en la clandestinitat, i per 
fi exiliar-se. Molts van morir a les fogueres.

Cal, però, estudiar amb més detenció les croades contra els càtars (o albigesos) i la Inquisició, ja que 
la seva implantació a l’Església suposa una evolució ben interessant de conceptes i mentalitats així com 
a l’ensems, significa un elenc vergonyós —per la mateixa Església catòlica— de víctimes. En primer 
lloc, hem de preguntar-nos, com es va arribar a l’aberrant idea d’una croada aplicada als càtars?

L’Església havia aconseguit la unitat religiosa gràcies a la Reforma gregoriana i els càtars l’atacaven 
en el nucli més fonamental. Ideològicament, l’Església no podia acceptar el catarisme perquè 
destruïa els conceptes cristians de la creació i de l’encarnació i desfigurava essencialment la mateixa 
estructura de l’Església creant una nova religió elitista. El catarisme imbuïa als seus fidels un 
pessimisme radical al qual s’oposaven, en el pla de l’experiència cristiana, sant Francesc, i en el pla 
doctrinal el deixeble de sant Domènec, sant Tomàs d’Aquino. Per a ambdós sants, la natura és bona i 
l’home ha de descobrir-la, dominar-la i posar-la al servei de la humanitat, per a major glòria de Déu.

Malgrat que els grups càtars eren molt diversos en la seva ideologia, tots coincidien en els tres principis 
que hem anunciat abans: anar contra la creació i contra l’encarnació, així com crear una Església 
elitista. Eren com Gregori IX deia «de rostres diferents, però entrelligats entre si per les seves cues».

Al principi, la confrontació fou pacifica. Hom intentà reconduir de nou els heretges a l’Església. 
En aquest intent cal destacar sant Bernat i altres cistercencs. Aquell sant predicà a Albi l’any 1145. 
Tanmateix totes aquestes iniciatives foren un total fracàs: els càtars admetien el diàleg, però sempre es 
quedaven amb la seva. La situació s’agreujà l’any 1167 quan els càtars van celebrar un concili en el qual 
s’organitzaren jeràrquicament, podent-se considerar l’església càtara des d’aquest any com una entitat 
totalment diversa a la catòlica-cristiana, la que admetia l’autoritat del papa. Innocenci III envià primer 
legats: entre ells, cal destacar Pere de Castelnau, monjo cistercenc i la legació —la qual ja hem parlat— 
de Dídac d’Osma, i el seu col·laborador, el canonge sant Domènec. Aquest últim pensava promoure 
un nou tipus de predicació basat en l’exemple, en contrast amb els abats del Cister. Domènec, refusant 
tota ostentació, escull la pobresa, viatjant a peu i demanant per carrers i places com un mendicant. 
D’aquest noble esforç sorgirà més tard l’orde dels predicadors tal i com hem explicat anteriorment.

Malgrat tot, els càtars cada vegada eren més forts i s’estenien més i més en les regions franceses, 
especialment en el sud: la Provença i el Llenguadoc. El papa Innocenci III volia resultats més 
apodíctics. Ara intenta iniciar una via molt perillosa: imposar la veritat per la violència o coacció. Per 
això emprà tots els ressorts del feudalisme, especialment el dret que tenien els senyors feudals que els 
seus vassalls els ajudessin en la milícia: o sigui, el dret de mesnada. Innocenci III sabia perfectament 
l’estructura feudal i per això proposà als senyors feudals que la lluita contra els càtars seria una causa 
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més que justa perquè aquells exigissin tals serveis de milícia. Ultra aquest estímul social, el papa 
atorgava el seu «vist-i-plau» perquè aquells senyors feudals que emprenguessin la guerra contra 
els heretges, esdevinguessin nous propietaris de les terres conquerides. Així com ells, amb els seus 
soldats, podrien repartir-se el boti. Mai no s’havien proposat uns avantatges tan favorables. Els nobles 
del nord s’abocaren contra els del sud de França i la Provença, no tant per lluitar a favor d’una causa 
cristiana, sinó amb un detestable afany de cobdícia temporal: quedar-se amb els béns d’altri.

En un principi, el papa volia que intervingués Felip August, però aquest rei capet no podia 
distreure’s de la lluita que tenia contra els anglesos. La negativa de Felip féu que el papa encomanés 
la campanya contra els càtars al poderós comte Raimon VI de Tolosa. Els seus dominis s‘estenien des 
de Guiena fins a Provença, malgrat que en algunes regions —en particular en aquelles que governava 
Raimon Roger de Trencavel, vescomte de Béziers, Carcassona i Albi— el poder efectiu de Raimon 
VI era pràcticament inoperant. Probablement la prudència del comte de Tolosa fou la causa tàcita per 
la qual també es negà a participar en la campanya contra els heretges. Però pagà molt cara aquesta 
negativa, ja que el legat del papa l’excomunicà.

Innocenci III canvià de tàctica en veure que ni el rei capet, ni el comte Raimon VI volien participar 
en aquesta campanya. Ara en una carta dirigida als bisbes del Midi els exposa els principis, segons 
els quals tot seguit serien emprats per a desencadenar una pròpia croada: «L’Església —afirma 
el papa— està facultada, —degut a la defecció dels sobirans— a prescindir d’ells i convocar per si 
mateixa tots els cristians a la lluita contra l’heretgia». Innocenci III ofereix àdhuc els territoris, on els 
heretges dominen, a tots aquells que siguin capaços de conquerir-los (sic). Raimon VI reaccionà molt 
malament. Demanà tot seguit una entrevista amb el legat papal Pere de Castelnau, però aquest no li 
va voler aixecar l’excomunió. El legat volia parlar personalment amb el papa, però en el camí cap a 
Roma —a la vora d’Arles— fou vilment assassinat el 15 de gener del 1208. Es va dir que un escuder 
el comte Raimon VI fou el seu assassí. El fet és que el papa, molt indignat, concedeix a qui lluités 
contra Raimon, els territoris de l’esmentat comte de Tolosa. Ara el crit de guerra contra els heretges 
i contra l’excomunicat comte és general i esfereïdor. Es preveu que la lluita serà aferrissada i així ho 
demostren els fets que exposarem a continuació.

La convocatòria de la croada la fa el papa Innocenci III el 10 de març de 1208. I la lluita durarà 
quasi quaranta anys. A la crida del papa acudeixen alemanys, anglesos, italians..., però principalment 
francesos del Nord. Formaven una multitud bigarrada en la que moltes persones senzilles —atretes 
per l’esperança del botí— es posaven a disposició dels grans senyors croats, com foren el duc de 
Borgonya, els comtes de Nevers, de Bar i de Saint-Pol. Curiosament, al bàndol papal també hi trobem 
l’esmentat comte Raimon VI de Tolosa, ja que havia demanat perdó al papa i aquest després d’una 
penitència, li aixecà l’excomunió. Malgrat tot, els cabdills de la milícia papal no tenien tota la confiança 
del legat papal. Per aquest motiu, és posat al cap de tots ells Simó de Monfort, un gran soldat, però 
mancat d’escrúpols. Era un home cruel, fanàtic i astut. Havent tornat a França després de la quarta 
croada, fou quan va ser elegit cap de la croada contra els albigesos (o càtars) l’any 1209.

El reclutament per part dels croats també tenia com a arrel els vincles feudals. El senyor portava 
rere seu vassalls que estaven obligats pel jurament feudal atorgar aquests serveis de milícia. Aquí 
també la tropa és molt plural, tanmateix abunden els burgesos, els artesans i àdhuc els camperols. 
Per suposat els perseguits per la croada no eren tots càtars, Hi havia també molts que s’oposaven al 
comportament de l’alta noblesa i de la clerecia addicta a la postura no massa clara dels promotors 
d’una croada que no entenien gens. En canvi, el poble senzill de les ciutats i la gent del camp no 
mostrava gaire entusiasme envers els meridionals, o sigui, els càtars (que avui en l’aspecte polític també 
anomenaríem nacionalistes) i molt sovint reberen amb grans mostres de satisfacció la victòria de les 
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tropes del Nord de França, ja que suposava per ells la llibertat dels llaços feudals en relació amb els 
senyors immediats, així també, podien saldar comptes. Per tant, la cohesió que donaven prova els 
meridionals (o càtars) en front els croats invasors, tenia les seves fissures i es manifestava entre ells 
moltes divergències.

La croada començà repentinament com un esclat. Els croats havent travessat el Ròdan es plantaren 
a les portes de Béziers. Aquí es trobava defensant la ciutat el vescomte Raimon-Roger Trencavel. 
Aquest deixà la ciutat per a anar a cercar reforços a Carcassona. El fet és que tot seguit de marxar 
el vescomte, sortiren els soldats de Béziers a lluitar contra els qui assetiaven la ciutat, i aquests —els 
croats— entraren a la ciutat. És el 22 de juliol del 1209. El que succeí a la ciutat de Béziers encara 
avui esborrona als lectors de les cròniques. Uns trenta mil habitants foren ganivetats en l’església 
de Santa Magdalena de Béziers. Arnau Amalric, abat del Cister fou el gran instigador. Es diu també 
que no féu cap distinció entre les víctimes de qui eren catòlics o càtars, i que no va perdonar ni nens 
ni dones. Tots foren cruelment assassinats, segons ens canten nostàlgicament el trobador Figueira i 
la Chanson de la Croissade.

El dia 15 d’agost de 1209 cau Carcassona. Raimon-Roger Trencavel fou desposseït de tots els 
seus títols i possessions, els quals seran oferts pel legat papal Arnau Amalric als senyors feudals que 
més es distingiren en la lluita. Però cap d’ells no ho acceptà. Tanmateix, l’ambiciós Simó de Monfort 
aprofità aquestes circumstàncies per a ensenyorir-se ràpidament del país d’Oc. Es serveí del pillatge, 
l’incendi i la destrucció de tot. Imposà, també, en els territoris conquerits les seves lleis estrangeres, 
alhora que en destrueix la vida econòmica. S’apoderà, doncs, de Carcassona, Béziers, i de moltes 
places fortes amb una crueltat inenarrable, aixecant enormes fogueres humanes.

Quedava Tolosa. El 1211, els legats pontificis comuniquen al comte Raimon VI les seves condicions: 
llicenciar els seus homes —deixar Tolosa sense tropa—, lliurar els jueus als croats i facilitar-los la 
llista dels heretges. Raimon VI es nega. Simó de Monfort pren la comanda definitiva dels croats, i 
obté algunes victòries sobre Raimon VI i sobre el seu vassall: el comte de Foix.

Finalment, posà setge a Tolosa, tanmateix no aconseguí envair-la. En aquestes circumstàncies, 
intervé el rei Pere I de Catalunya (i II d’Aragó) ja que tenia molts drets feudals en el sud de França, 
i recolzava els comtes de Tolosa i de Foix. Del primer n’era cunyat. Malgrat tot, l’èxit de Simó de 
Monfort continuà i així el 12 de setembre de 1213 la coalició de Pere I, Raimon VI i el comte de Foix 
és estrepitosament vençuda en la batalla de Muret, que fou en un principi un simple episodi, però 
que en ell Pere I morí, i per això es precipità una fugida dels soldats; el mateix Raimon VI es refugià 
a Anglaterra, i deixà que la seva ciutat de Tolosa obrís les portes als croats. El gran victoriós —diríem 
que casualment— fou Simó de Monfort, especialment quan en el concili IV del Laterà Innocenci III 
declarà que el nou sobirà de Tolosa seria el mateix Simó de Monfort.

El 16 de juliol de 1216 morí el papa Innocenci III. En conèixer la noticia, Raimon VI desembarcà 
a Marsella i els habitants de Tolosa aconseguiren expulsar els croats de la ciutat. Simó de Monfort 
intentà per dues vegades entrar de nou a la ciutat, però els tolosans es defensaren heroicament del 
setge. Precisament, estant Simó de Monfort en l’esmentat setge, una pedra el ferí mortalment en la 
cara. Era el 25 de juny del 1218. «La pedra —diu la crònica esmentada «Chanson de la Croissade»— 
va anar dreta cap al lloc precís i li va donar tan encertadament en l’elm d’acer, que li va fer saltar a trossos 
els ulls, el cervell, les dents, el front i les mandíbules». Els croats, després de la seva mort, es retiraren i 
Raimon VI pogué possessionar-se de nou de Tolosa i dels seus dominis del Llenguadoc.

En la segona fase de la lluita contra els càtars intervé el rei de França, Lluís VIII. Aquest, 
aconsellat per la seva esposa Blanca de Castella, intentà imposar el seu domini al Midi francès. Així, 
l’any 1226 després del concili de Bourges es declarà al comte de Tolosa enemic del rei i de l’Església. 



573

Lluís VIII, recolzat pel papa, conquerí els amplis dominis del comte de Tolosa, pràcticament tot el 
Llenguadoc; però sols la malaltia de Lluís VIII l’impedí que envaïssin Tolosa. El rei mor en el camí 
de retorn a Alvèrnia. La reina vídua prosseguí amb tenacitat la lluita, però cal reconèixer que tant la 
mateixa campanya com la finalitat d’aquesta comtessa ja no són religiosos, sinó polítics.

L’any 1228 Raimon VII fill de Raimon VI, vol la pau en adonar-se que els francesos del Midi són 
més partidaris del rei francès que no pas del comte de Tolosa. Se signa la pau en un tractat celebrat 
en l’esmentat any a Paris. Ramon, humiliat i sotmès a una penitència pública, promet lluitar contra 
els heretges i que indemnitzarà l’Església pels pretesos danys causats en els períodes que tant ell com 
el seu pare afavoriren la causa dels heretges. Es compromet també a annexionar-se al rei francès. 
Així s’assegurà la unitat de França.

Però els senyors meridionals no acceptaren el pacte anterior. L’any 1240, Raimon Trancavel, fill 
de l’infortunat Raimon-Roger inicià una nova revolta, a la qual no estava fora el mateix Raimon VII. 
Fou una campanya clandestina d’ajut als càtars. Aquests es feren forts en diverses fortaleses com la 
de Montségur i el vescomtat de Fenouillèdes vora el Rosselló. Perseguits tots ells, i denunciats a la 
Inquisició (que des del 1229 manté contra ells una lluita permanent) de mica en mica va essent més 
reduït el nombre dels seus partidaris i a l’ensems es reclouen en regions cada vegada més inaccessibles 
a la vigilància de l’Església. Raimon Trencavel fracassa rotundament en diverses escaramusses i 
també Raimon VII l’any 1243 és sotmès definitivament al rei francès. L’últim reducte fou Montségur, 
lloc de refugi de centenars de càtars perseguits arreu del sud de Franca. Trobaren allí el refugi segur, 
degut a l’orografia que feia inexpugnable aquell baluard. El setge durà quasi un any: des del 13 de 
maig de 1243 al 14 de març de 1244. El dia de la rendició, dos-cents deu càtars es negaren a abjurar 
de la seva religió i el 16 de marc foren cremats en una impressionant foguera. Fou tot un símbol de 
fins on pot arribar la intolerància d’uns croats més fanàtics que els seus perseguits, els càtars.

La inquisició

En diverses ocasions, hem parlat de la Inquisició com una institució que pretenia sufocar l’heretgia 
càtara. L’origen de la mateixa rau en la missió dels bisbes d’ensenyar la veritat de la fe i de defensar-
la contra aquells que l’ataquen. Però durant els segles XI, XII i XIII els bisbes es troben impotents 
davant l’avanç dels càtars, albigesos i valdesos. El papat, per ajudar aquesta missió episcopal, va crear 
un tribunal especial: la Inquisició. Però cal distingir diverses etapes: el papa Luci III, l’any 1184 va 
establir que tots els bisbes havien de visitar llurs parròquies una o dues voltes l’any, personalment o 
per delegats, especialment en aquelles zones que estaven «contaminades per l’heretgia». Els heretges 
eren acusats davant el bisbe pels veïns previ jurament. Si eren culpables, segons «la inquisició» o 
«recerca» se’ls imposaven unes penes. L’episcopat tenia també jurisdicció en aquests afers sobre els 
monestirs exemptes. Diverses constitucions emeses per Innocenci III (anys 1205, 1206 i 1212) i el 
cànon 3 del concili Laterà IV (any 1215) completaren les anteriors prescripcions de Luci III. Per fer 
més eficaç l’esmentada missió, la Santa seu confià la inquisició a especials legats pontificis: a França, 
Pere de Castelnau i a Roma el cardenal de Sant Angelo; a Catalunya a sant Ramon de Penyafort

Per tant, la Inquisició en aquesta primera fase era —diríem potser— força benigna, malgrat que 
en les campanyes contra els càtars —com hem vist— i contra els jueus els portaren, en èpoques de 
lluita contra ells, quasi sempre a emprar la violència que podia arribar a la foguera o degollació 
massiva com en els casos exposats de Béziers i Montségur.

L’ESGLÉSIA DAVANT DELS CÀTARS
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El catarisme a Catalunya

El catarisme s’estengué ràpidament a Catalunya. Hi ha constància d’una important comunitat 
càtara en la Vall d’Aran a mitjan del segle XII i perdurà durant tot el segle XIII. El catarisme català 
procedia de l’Occitània, gràcies als constants contactes entre ambdues regions, motivats pel comerç i 
la indústria, especialment la tèxtil així com ajudats per una llengua semblant (català i la llengua oc amb 
el provençal). Els càtars catalans, i fins i tot els perseguits en altres regions d’Europa, es refugiaren 
als Pirineus. Així consta que durant molts anys, gran nombre d’ells romangué a Andorra. També a la 
Vall d’Aran i a la majoria de les valls dels Pirineus. Arribaren també a la que serà diòcesi de Solsona.

El catarisme català tingué àmplies repercussions polítiques gràcies a les mútues aliances entre ells i 
els gibelins —contraris al papa— de Llombardia. La protecció més o menys solapada dels magnats de 
Catalunya al catarisme, s’esvaí en el regnat de Jaume I el Conqueridor. El monarca català cedí davant 
les fortes pressions del papa: el catarisme s’havia d’extingir.

Gregori IX encomanà a la nova Inquisició catalana l’anihilació de la denominada «pestilent 
heretgia» i sant Ramon de Penyafort redactà les normes que calia seguir. Finalment, Jaume I la 
promulgà (any 1233). Malgrat tot, el gran polític Jaume I actuà amb astuta prudència, evitant la 
creació de càtars màrtirs catalans (vegi’s tema 62).

Els beguins i les beguines

No podem deixar un tema que és de notable importància per les possibles implicacions que 
tingué amb els càtars. Ens referim als beguinatges. Aquests apareixen durant el segle XII a Europa 
septentrional, especialment a Flandes. Foren, principalment, comunitats d’homes laics però sobretot 
de dones: vídues de guerrers i de croats o donzelles de noble llinatge, que no s’havien casat i altres 
dones, abandonades que sentien la necessitat de practicar el sagrat recés, però sense pronunciar vots 
ni observar cap regla monàstica. En els beguinatges podem veure els precedents dels ordes tercers 
(franciscà i dominic) que es van crear el segle següent (segle XIII), a meitat de camí entre la vida 
seglar i la vida monàstica.

Beguins i beguines portaven una vida austera. Una «gran dama» exercia l’autoritat suprema en 
els beguinatges femenins, i altres «mestresses» particulars regien els convents dels beguinatges. Un 
consiliari assegurava la formació religiosa de les novícies i el culte litúrgic. Després del seu noviciat, 
les beguines feien vot de permanència, assignant-se una residència fixa. Vivien amb senzillesa, 
recitaven comunitàriament salms i resaven assíduament. Els membres dels beguinatges femenins 
prestaven serveis útils, filaven la llana, blanquejaven la roba i atenien escoles i hospitals, sense que 
mai prevalgués l’acció sobre la contemplació.

L’esperit evangèlic inspirava l’espiritualitat beguina: pobresa, pietat, puresa... Cada una de les 
comunitats tenia el seu caràcter peculiar segons el seu director espiritual, sacerdot o monjo (cistercenc 
normalment). La vida de comunitat no era pas massa fèrria en els beguinatges. En ells, les personalitats 
es desenvolupaven més lliurement que en els ordes monàstics. Nombroses beguines es faran famoses, 
com Hadevych, o Beatriu de Natzaret.

L’origen de la paraula «begui» segueix sense estar avui dia (any 2016) aclarit. Podria ser el nom de 
santa Beggue (morta el 693) o el del predicador de Lieja, Lambert de Beges (mort el 1177), o potser 
el verb alemany beggen (resar). Malauradament, en nombrosos escrits als beguins se’ls es denomina 



575L’ESGLÉSIA DAVANT DELS CÀTARS

albigesos i se’ls confon amb ells. I és que l’Església veia amb inquietud la proliferació de beguinatges. 
I a més, aquests per la seva part, sentien la seducció d’actitud i posicions frontereres a les heretgies. 
En alguns casos, el rigor albigès no podia per menys d’agradar-los i l’adoptaren de bon grat. Per 
altra banda, possiblement alguns beguinatges s’obrien als «germans i germanes d’esperit lliure» que 
proclamaven el caràcter nociu dels sagraments i la llibertat de la carn i l’esperit: «l’home unit a Déu 
era incapaç de pecar» arribaven a afirmar alguns esbojarrats quan ells eren uns grans pecadors.

Aquestes divergències comprometeren definitivament el beguinatge a ulls de l’Església. Les 
beguines van ser ben aviat titllades d’heretgia, i en el segle XIII arribà a forjar-se el terme «begard» 
que designava expressament els beguins ortodoxes. En el seu afany per salvar la puresa del dogma, el 
concili de Vienne del 1314 condemnà les beguines com a heretges i decidí la seva eliminació. També 
els begards, desprestigiats, desaparegueren per complet. No obstant això, a mitjan segle XIV, el papa 
Joan XXII autoritzà les beguines, no sospitoses d’heretgia, a reanudar llur vida comunitària.



Estàtua de Bonifaci VIII en el mur de la catedral d’Anagni, la seva ciutat natal.
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L’epíleg de l’edat mitjana

• La priàmide medieval trontolla
• La recerca d’un Papa ideal
• Els papes, joguines del rei de Nàpols
• ¿Què cal fer amb un Papa dimissionari?
• “T’has assegut al tron prontifici com un llop”. Calúmnies dels “espirituals” 

a Bonifaci VIII
• El gran error de Bonifaci VIII fou haver nascut un segle tard
• “És necessari per a la salvació creure que tota criatura humana estigui 

subjecta al Romà Pontífex”

La piràmide medieval trontolla

Després del pontificat de Bonifaci VIII, l’Edat mitjana de la història de l’Església es pot considerar 
finalitzada, ja que amb aquell papa s’afeblí enormement les dues característiques fonamentals del 
període medieval: el feudalisme amb la hierocràcia. Ben prou que Bonifaci VIII intentà col·locar-se en 
el vèrtex de la piràmide de la societat Així ho postulava la teocràcia sagrada o també hierocràcia per 
distingir-la de la teocràcia reial: aquí el rei està en el vèrtex i en la hierocràcia és el papa. Tanmateix, els 
fets actuaren en contra la hierocràcia. Els reis ja no feien cas de les admonicions ni de les excomunions 
papals, ni la mateixa societat s’esglaiava —com ho féu en el temps de Gregori VII o d’Innocenci III— 
davant les constants fulminacions de penes canòniques llançades per i des de Roma.

La cristiandat estructurà des de la mort de Bonifaci VIII (1303) diferentment els lligams feudals i 
medievals. Sorgiren noves concepcions laicals sobre les nacions o sobre les interrelacions església i estat. 
El declivi de la preponderància papal i imperial era ben pregona.

També les cultures europees manifestaren un canvi, iniciant-se —primer a Itàlia— el moviment 
denominat «renaixement». Petrarca i Dante EN foren els grans pioners. De tots aquests fets i de la seva 
evolució tractarem en el present tema.

A la recerca d’un Papa ideal

Conradí —l’últim dels Hohenstaufens i fill de Conrad IV— va voler reconquerir el tron de Sicília. 
Tenia sols quinze anys quan lluità contra Carles d’Anjou i el seu aliat, el Papa. El rei de Nàpols vencé 
els alemanys en la batalla de Tagliacozzo (1268). El desafortunat Conradí fugi de la desfeta, però poc 
després l’empresonaren i portat a Nàpols, fou executat pel rei Carles d’Anjou amb una vilesa sorprenent.

Amb la caiguda dels Hohenstaufens i malgrat una victòria efímera del papat, aquest es trobà en 
una situació lamentable, ja que fou joguina de la casa d’Anjou i de la corona francesa. El papa tornà 
a perdre, en part, la seva preuada independència. Hi ajudaren també les rivalitats entre les famílies 
nobles romanes: els Colonna, els Orsini i posteriorment els Gaetani. Tots ells volgueren incorporar els 
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seus partidaris en el col·legi cardenalici. S’anava a la recerca descarada de familiars eclesiàstics que 
poguessin esdevenir cardenals. Però el grup de cardenals que decisivament aconseguí fer canviar la 
política de la Santa seu i dels Estats pontificis foren els cardenals pro-francesos. Grup aquest imposat 
pel mateix rei de Nàpols, el francès Carles d’Anjou. Aquestes imposicions i partidismes foren la causa de 
dos interregnes papals: el primer (entre Climent IV i Gregori X) que durà tres anys (del 1268 al 1271) i 
el segon es perllongà quasi dos anys (entre Nicolau IV i Celestí V: del 1292 al 1294).

Tres anys després de la mort de Climent IV (1268) —com hem dit— el va succeir Gregori X (1271-
1276). Aquest papa, l’any 1274 convocà el concili II de Lió (XIV concili ecumènic). És important aquest 
concili, ja que entre els acords disciplinars hi ha la constitució referent a l’elecció del papa; la qual 
constitució volia acompletar els decrets promulgats, ja en el 1179, pel concili X ecumènic —III Laterà—. 
En l’esmentat concili II de Lió i XIV ecumènic es decretà que passats deu dies de la mort del papa, els 
cardenals es reunissin per elegir un nou papa, sense esperar els cardenals absents. Durant l’elecció, 
els cardenals en una gran sala romandran tancats—d’aquí el nom de conclave— sense possibilitat de 
comunicar-se tant des de fora a dintre com d’ells amb l’exterior: els cardenals no podran rebre ni enviar 
cartes ni missatges. Si passats els tres dies del jorn de l’inici del conclave no haguessin efectuat l’elecció, 
sols podran prendre un plat en cada àpat, i passats quinze dies, si encara no haguessin elegit un nou 
papa, se’ls castigarà a rebre sols pa, aigua i vi. Extrem que possiblement mai s’acomplí.

També en el concili II de Lió (XIV ecumènic) es tractà de la unió entre l’Església llatina i l’oriental. 
En aquesta època regnava a Grècia l’emperador Miquel Paleòleg. Aquest envià a Roma uns legats que 
reconegueren el primat del papa i admeteren —tal com els llatins ho confessaven— que l’Esperit Sant 
procedia del Pare i del Fill. L’acceptació d’aquesta fórmula («Filioque») no perdurà massa temps, ja que 
tres anys després, quan ja era papa Nicolau III (1217-1280), els grecs rebutjaren de nou l’esmentada 
fórmula llatina del «credo».

No hi ha dubte que l’elecció dels papes constitueix en aquest període la fotografia de l’estat 
d’influències dels bàndols de Roma i del rei Carles d’Anjou, així com del poder que tenia el moviment 
denominat «espirituals». Es cercava un papa massa idealitzat que acontentés tothom, i a la pràctica, un 
cop elegit, pactés amb algun dels bàndols esmentats. Bona mostra d’aquest estat de coses és l’elecció 
de dos papes: l’esmentat Gregori X (1271-1276) i Joan XXI (1276-1277). El primer era simplement 
un laic croat que es trobava a Palestina quan els cardenals li proposaren que acceptés el papat. Aquí 
s’intentà que el nou papa encarnés l’ideal de les croades. En Joan XXI (que abans es deia Pere, o Petrus 
“Hispanus” pel seu origen portuguès) es volgué personificar un papa científic i intel·lectual. Tothom 
reconeixia en ell una gran personalitat. Així ho testifica el mateix Dante, que col·locà Joan XXI en el 
paradís entre el cor dels excelsos teòlegs. Precisament, d’aquest papa hi ha un episodi molt curiós i a 
l’ensems llastimós. D’ell diuen les cròniques que era un bon metge i àdhuc un «magus» que formava part 
de la cort del papa Gregori X com a facultatiu de medicina. No era pas cardenal quan fou elegit papa. 
Ell havia dit de si mateix que tenia una salut de ferro, però el dia 14 de maig del 1277 —feia sols nou 
mesos que era papa— entrant en una cambra que ell feia edificar en el palau papal de Viterbo, el teulat 
va caure a sobre d’ell. Avui dia encara es pot visitar aquest recinte on hi ha una làpida que evoca aquest 
papa anomenat «Petrus Hispanus», gran científic i no menys desgraciat.

Els papes en aquesta època són fruit o bé d’una idealització espiritual o d’una imposició terrenal 
d’alguns dels bàndols favorables a les faccions romanes o de la casa d’Anjou de Nàpols. És el cas del papa 
Martí IV (1281-1285), joguina de Carles d’Anjou, sempre contrari a la casa reial d’Aragó i Catalunya. 
L’any 1282 els sicilians s’aixecaren contra els d’Anjou i es donà una gran mortaldat entre els francesos. 
Fou la revolta anomenada «Vespres sicilianes». El rei Pere II de Catalunya i III d’Aragó, gendre del 
malaurat Manfred, reivindicà l’herència dels Hohenstaufens i s’apoderà de l’illa. Des d’aquest moment, 
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Sicília se separà de Nàpols. El papa Martí IV féu predicar una ridícula i també tràgica croada contra 
el rei català i contra els habitants de Sicília. Així s’arribà al màxim desprestigi del concepte de croada!

Els papes, joguines del rei de Nàpols

Després del torturat pontificat de Nicolau IV (1288-1292) tot ell ple de rivalitats entre els Colonna i 
els Orsini, la Santa seu es submergí de nou en una altra «sede vacante» forca llarga. Es trigaren dos anys 
per a elegir un nou papa, i aquest fou tan sant com incompetent governant. !Mireu si n’era de sant! Serà 
el cèlebre sant Pietro del Morrone, que sols va governar —o mal governar— l’Església alguns mesos 
durant l’any 1294. En l’elecció de sant Celestí V, se cercà ni més ni menys en la seva persona un papa 
«angèlic», i això provocà, possiblement, l’agonia de l’Edat mitjana.

Referent a l’elecció de sant Celestí V cal recordar que ja en temps del papa Joan XXI s’abolí la 
constitució del concili de Lió II en la qual es determinaven unes normes molt fèrries d’elecció d’un nou 
papa. Un cop celebrats els funerals de Nicolau IV els cardenals es reuniren primer a Santa Maria la 
Major, després a l’Aventí, i finalment a Santa Maria sobre Minerva. Però no s’arribà a cap acord, perquè 
els Colonna —que tenien per cap el grup integrat pels cardenals Pere i Jàcobo— volien imposar el seu 
candidat. El mateix feien els cardenals addictes als Orsini. La calor de l’estiu féu dispersar el conclave. 
Durant el mes de setembre, els cardenals es tornaren a reunir a Roma. Però les discussions feren de nou 
estèril el conclave. A principis de l’any 1293 es tornaren a dispersar sense haver elegit un nou papa. Hi 
hagueren grans aldarulls pels carrers i places de Roma, i àdhuc els Orsini lluitaren contra els Colonna 
en llurs castells. Era un panorama molt penós i no menys lamentable. En això intervé Carles II d’Anjou, 
anomenat el «coix». Els cardenals estaven de nou en conclave a la ciutat de Perugia. Curiosament, 
els francesos propulsaren —o imposaren— un nom: l’ermità Pere de Morrone que residia a Sulmona. 
Aquest sant ermità escriví una carta al col·legi cardenalici, dient-los que era un escàndol el que passava, 
i els comminava a què tot seguit elegissin el “suprem pastor”. El degà del sacre col·legi, el cardenal 
Mala Cranca, molt devot del Morrone i possiblement coaccionat pel mateix Carles II proposà que Pere 
Morrone fos el nou papa. S’arribà doncs a un acord entre els cardenals i li demanaren que acceptés. Ell, 
que s’havia retirat a la muntanya «Maiella» fundant la congregació d’ermitans anomenats «celestins», 
ho va acceptar, però posà una condició: que no seria consagrat, ni coronat, sinó sols en una ciutat 
segura, sota la protecció del rei de Nàpols: l’escollida fou Àquila. El 27 de juliol de 1294 entrà a Àquila. 
L’espectacle fou grandiós, segons ens diuen les cròniques. Més de dues-centes mil persones l’aclamaren. 
Entrà a la catedral flanquejat per dos reis, Carles II d’Anjou i el seu fill Carles Martell, rei d’Hongria. 
Pere de Morrone s’imposà el nom de Celestí V.

Celestí V, però, no volia viure en palaus. Així, doncs, es traslladà a Nàpols i es retirà a una petita cel·la 
(o cova dins un gran saló). Tenia 80 anys i molt poca experiència per als negocis d’estat. Poca teologia 
coneixia, i menys llatí. Es rodejà de monjos excèntrics i de polítics intrigants. Els mateixos cardenals 
estaven molt incòmodes davant seu i els consultava poc. Però el més greu del cas fou la creació de dotze 
cardenals (set francesos i tres de Nàpols) tots ells addictes al monarca d’Anjou. Al fill d’aquest —un noi 
de vint anys— el nou papa el promogué arquebisbe de Lió.

Celestí V era molt generós amb els «espirituals» de tal manera que els hi va concedir molts privilegis. 
El desgovern curial arribà a l’extrem que no era estrany que es concedís el mateix benefici a diverses 
persones, perquè no es portava cap control de registre i ell no els recordava. 

Alguns cardenals van aconsellar al papa sant Celestí V que dimitís. L’acusaven que la seva presència 
era un gran prejudici per l’Església. Celestí V —que era un autèntic sant— se sentí interpel·lat amb 
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aquesta argumentació. Tanmateix, hi havia qui afirmava que el papa no podia renunciar, ja que «la 
unió del papa amb l’Església de Roma era considerada com un matrimoni indissoluble en el que no 
s’admet el divorci». Sovint en l’església hi ha aduladors que fan molt mal sota la capa de la prudència i 
pretesa santedat. Però Celestí V s’autoconvencia que calia dimitir, cosa que ha passat en alguns casos 
en la historia del papat. Per asseguerar-ho, però, promulgà una butlla en la qual ell, com a pontífex 
suprem, afirmava que el papa en especials circumstàncies podia renunciar a la seva dignitat. I, al final, 
el 13 de desembre del 1294 tingué la valentia de llegir davant del consistori la seva renúncia, la qual fou 
considerada per Dante com «il gran rifiuto»; per això, l’eminent autor de la «Divina comèdia» col·locà 
al pobre sant Celestí a l’infern, juntament amb els cardenals que acceptaren aquesta renúncia. Dante es 
manifestà a favor dels “espirituals”.

La renúncia de Celestí V fou una fita històrica. Tanmateix no cal exagerar car més d’una dotzena 
de papes van presentar la seva renúncia o els feren renunciar. Precisament en l’any 1977 s‘evocà aquell 
fet de Celestí V en una visita que féu el papa Pau VI —molt malalt i amb ganes de renunciar també— 
a la tomba de sant Celestí V a Àquila (la ciutat del terratrèmol que tant es recorda per ser similar al 
terratrèmol d’Amatrice 2016). Pau VI, molt sensible a les ensenyances de la història, va creure que els 
avantatges de la seva dimissió no ultrapassarien els desavantatges, i per això romangué en la Seu romana 
fins a la seva mort (6-VIII-1978). Però que hagués passat si el s’hagués trobat impedit greument? En el 
cas de Celestí V els inconvenients de romandre al papat eren enormement majors. No podia governar 
l’Església aquell sant baró de vuitanta anys que regia la cristiandat —com deien els seus contemporanis— 
no «ex plenitudine potestatis» sinó «ex plenitudine simplicitatis». El seu govern —o millor dit, el seu 
desgovern papal— durà sols cinc mesos. Tot seguir, els cardenals elegiren Benet Gaetani que s’imposà 
el nom de Bonifaci VIII. Insistim que historiogràficament no hi ha cap inconvenient a què el papa 
renuncii. Ens consta que el mateix Joan Pau II volia dimitir i que el papa Benet XVI ho va fer. I el papa 
atual Francesc què farà?

¿Què cal fer amb un Papa dimissionari?

Tanmateix, el «gran rifiuto» o renúncia de sant Celestí V extorsionà tot el pontificat dels seu successor 
Bonifaci VIII. Els enemics, molt nombrosos, del nou papa Bonifaci, afirmaven que la seva elecció fou 
il·legítima i àdhuc el calumniaven assegurant que ell havia donat l’ordre per la qual el bon Pere Morrone 
es veié abocat a una mort iniqua: perforant-li el crani amb un clau. Aquesta fou la calúmnia que 
propagaren molts «espirituals» contra el papa Bonifaci VIII. És cert, però, que el papa féu empresonar 
el seu antecessor en el castell de Monte Famone, on morí el 19 de maig del 1296. Bonifaci VIII no hi 
tingué res a veure. Tanmateix un papa dimissionari deu ésser incòmode per al seu successor! N’hi ha 
hagut —com hem dit— una dotzena de papes que han renunciat al seu rang papal (o els han fet dimitir) 
però cap portà tant mala sort al seu successor, com en el cas de sant Celestí V i Bonifaci VIII.

“T’has assegut en el tron pontifici com un llop”. Així calumniaven els ‘espirituals’ a 
Bonifaci VIII

Bonifaci VIII tot seguit d’haver pujat al tron pontifici, hagué d’enfrontar-se amb la rebel·lia dels 
«espirituals» i la frontal oposició dels cardenals Jacobo i Pere Colonna. Aquells (els «espirituals») 
el consideraven com l’anticrist i deien d’ell, emprant una frase ignominiosa atribuïda a sant Celestí 
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V: «Has entrat com un llop, regnaràs com un lleó i moriràs com un gos». Els «espirituals» estaven 
molt enutjats perquè Bonifaci VIII els havia retirat tots els privilegis que injustament, o almenys 
inoportunament, els havia concedit «el papa angèlic» anterior.

També els Colonna feren causa comuna amb els «espirituals» contra el nou papa Bonifaci. Aquest 
pertanyia a la família dels Gaetani, la qual estava en constant rivalitat amb les altres grans famílies 
romanes: els Colonna i els Orsini. En el manifest de Lunghezza —del 10 de maig del 1297— aquests 
cardenals rebutjaren el papa Gaetani. En ell es deia que era un pseudo-papa, ja que la renúncia 
del seu antecessor havia estat violenta, invàlida i anticanònica. «Per això —continua l’esmentat 
manifest— caldrà convocar un concili general que anatematizi Bonifaci VIII Gaetani i procedeixi a 
l’elecció d’un nou papa, restituint la bona memòria del difunt Celestí V». La reacció de Bonifaci VIII fou 
fulminant: excomunicà els autors del manifest de Lunghezza, o sigui els Colonna i els «espirituals». 
Ultra aquesta màxima pena canònica, els autors del manifest foren declarats blasfems i cismàtics i 
els seus béns havien de ser confiscats. A aquest extrem va arribar la rancúnia papal, i àdhuc Bonifaci 
VIII féu predicar una croada contra els seus enemics, els Colonna. Aquests, perseguits per tot arreu i 
arraconats en llurs castells, foren vençuts definitivament a Palestrina (Itàlia), on tenien el seu baluard 
més important. Palestrina fou arrasada i una llaura traçà uns solcs d’extrem a extrem de la ciutat 
sembrant-los de sal. Així es simbolitzava l’esterilitat perpètua d’aquella ciutat i de tota la prosàpia dels 
Colonna als quals els Gaetani volgueren castigar definitivament. Un càstig escandalós i poc adient a 
l’esperada magnanimitat i pietat paternal d’un papa!

Alguns membres de la família dels Colonna quasi miraculosament pogueren fugir de la desfeta de 
Palestrina, tanmateix la ira del papa els perseguí i foren empresonats en el baluard papal de Tívoli. 
Però aquí també els Colonna trobaren partidaris, els quals els ajudaren a escapar, fugint primer a 
Sicília i després a França el 13 de juliol del 1303. Sabem que durant el mes d’agost de l’esmentat any 
els nebots del cardenal Jacobo Colonna foren rebuts amb gran satisfacció per la cort francesa. Allà 
foren hostes d’honor del rei Felip el Formós. Ells i els consellers reials Guillem de Nogaret i Guillem 
de Plaisans des de Virança programaren una refinada i despietada venjança contra el papa, que amb 
tanta ignomínia els havia ultratjat.

El gran error de Bonifaci VIII és haver nascut un segle tard

En els conflictes entre Bonifaci VIII i Felip el Formós assistim a la titànica lluita entre dues 
concepcions: dues edats, la mitjana i la nova. Bonifaci VIII s’aferrà l’antiga Europa, i aquesta edat es 
desplomà amb els papes. Felip, rei de França, intuí el nou rumb de la història: l’absolutisme polític i laic 
en contra de l’absolutisme eclesiàstic i hierocràtic. En aquella lluita, el rei assolí un clar avantatge. Els 
temps havien canviat. Ell assegurava que el pontífex no podia treure la corona, o sigui deposar ni reis 
ni emperadors, com Innocenci III ho havia fet. El papa tampoc no podia imposar normes cristianes de 
govern als prínceps, sota greus penes i censures. Faria, en tal cas, el ridícul. I Bonifaci VIII féu el ridícul i 
pena moltes vegades, en el seu pontificat. Possiblement el gran error de Bonifaci VIII fou l’haver nascut 
un segle de retard. És una gran figura històrica toixament col·locada fora de temps.

L’ostentòria contesa entre el papat i el rei francès s’inicià el 24 de febrer del 1296 amb la publicació 
de la butlla «Clericis laicos». En ella el papa es proposava protegir —segons el que disposaven els 
concilis III i IV del Laterà— la immunitat dels béns eclesiàstics. Bonifaci VIII prohibia que qualsevol 
laic pogués exigir del clergat, sense permís del mateix papa, qualsevol tipus de tribut o taxa. Tanmateix, 
tal prohibició equivaldrà al boicot de les guerres que amb tanta freqüència el rei realitzava amb l’ajut 
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d’aquestes contribucions econòmiques procedents de les esglésies i dels estaments clericals que 
s’havien ubicat en la demarcació geogràfica o en els dominis francesos. Amb altres paraules, aquesta 
disposició papal portava a la sensació i a la pràctica de què sense el premis del papa, el rei no podria 
portar a terme les guerres a les quals tan afeccionat era Felip el Formós. Aquesta pretensió papal 
—afirmava el rei— era massa ingènua i àdhuc insultant a la dignitat d’uns sobirans que tant havien 
afavorit l’Església. Tampoc a ell no se li escapa l’autèntica raó del papa: volia, en definitiva, percebre 
aquests importants ingressos econòmics.

Felip el Formós reaccionà astutament. Dictaminà que de França no en sortiria ni un sol diner, ni cap 
bé preciós; àdhuc, en el cas que aquests fossin fruit d’algun benefici eclesiàstic o, com a recompensa 
d’alguna indulgència pontifícia. Tot calia que romangués dins la geografia territorial i del domini la 
qual ell, Felip, n’era sobirà. Aquesta decisió reial equivaldrà a l’escanyament econòmic de la cúria 
romana. Tanmateix, la reacció més violenta es féu sentir en els combats dialèctics dels juristes reials 
contra els juristes papals. Aquells afirmaven textualment: «Abans que existissin els clergues, ja el rei 
de França posseïa la jurisdicció sobre el seu regne i podia emetre edictes i així capguardar-se dels danys 
i insídies dels seus enemics... Si els papes atorgaren als clergues i monjos —sempre amb l’autorització 
o tolerància dels prínceps— alguns privilegis i sengles llibertats, no per aquest motiu, els papes poden 
usurpar als mateixos prínceps el dret de governar i defensar-se en llurs regnes dels enemics, prenent les 
mesures necessàries i més útils a judici dels homes més prudents dels seus respectius regnes, Si així el papa 
ho fa, bé es podrà dir que el vicari de Jesucrist prohibeix donar el tribut al Cèsar...»

L’angoixa econòmica en què el papa es trobava per causa de les relacions reials a les esmentades 
disposicions romanes el féu doblegar, i, així en la butlla «De temporum spatiis» (7 de febrer de 1297) el 
romà pontífex admet que la seva anterior disposició podrà tenir excepcions i que per suposat aquestes 
es poden aplicar a França. El rei Felip podia, doncs, de nou disposar dels subsidis del clergat francès, 
especialment si hi entra en joc la defensa de la nació. Per segellar aquesta aparent reconciliació, s’accelerà 
el procés de canonització de l’avi de Felip el Formós, sant Lluís. Aquest fou elevat a l’honor i culte 
dels altars el dia 11 d’agost de 1297 a Orvieto. Els incauts creien que aquest esmentat acte segellaria la 
pau definitiva entre els dos grans personatges de finals del segle XIII. S’equivocaren estrepitosament.

Cal remarcar que en aquest període d’aparent pau, Bonifaci VIII promulgà un any de jubileu o 
perdó de pecats. Fou el 1300: el primer «any sant o jubilar» del cristianisme i la cúspide del pontificat 
de Bonifaci VIII. Mai a Roma s’havien vist tants pelegrins. Més d’un milió de persones —procedents 
de tota Europa— s’agenollaren davant les tombes dels apòstols Pere i Pau durant aquell any singular, 
peculiar i sant.

“És necessari, per a la salvació, creure que tota criatura humana estigui subjecta al Romà 
Pontífex”

Poc temps va durar la pau. El papa, davant els èxits assolits en la croada infausta contra els Colonna 
i l’esplendorós any sant 1300, intentà de nou apretar les rosques de la qüestió de les immunitats 
eclesiàstiques. Per aquest motiu, envià al bisbe de Pàmiers, com legat papal, a la cort francesa. 
L’actitud arrogant i reivindicativa d’aquest prelat van desplaure molt el rei. Es buscà algun pretext 
escadusser per a acusar l’esmentat legat. En l’acta acusatòria, però, no mancaven els màxims crims 
polítics i religiosos d’aquella època: simonia, heretgia, blasfèmia «laesa majestat», traïció... El 24 
d’octubre del 1301 el bisbe legat papal fou processat. Calia —sentenciaren els jutges joguines del 
rei— que fos empresonat i deposat de l’ofici episcopal i de la missió de legal pontifici. La reacció del 



583L’EPÍLEG DE L’EDAT MITJANA

papa fou extremadament intemperant. No es podia suportar que els jutges reials —especialment els 
francesos— jutgessin un bisbe i més encara quan aquest era legat papal!

Però el punt culminant d’aquesta lluita diplomàtica tan aferrissada entre Felip Formós i Bonifaci 
VIII fou la publicació de dues butlles: «Ausculta fili» (5 de desembre de 1301) i «Unam sanctam» (18 
de novembre de 1302). En la primera, Bonifaci VIII reprovava al rei francès la usurpació dels béns 
de l’Església i li anunciava el seu propòsit de convocar tots els bisbes francesos a un concili en el qual 
—celebrant-se a Roma— es dictarien les mesures convenients per a «assegurar la pau, la salvació i 
la prosperitat del regne». Irritat el rei, llançà l’esmentada butlla al foc i publicà una butlla apòcrifa, 
segons la qual el papa pretenia exercir un il·limitat poder tant sobre els assumptes materials com 
espirituals. Després per a arrencar una opinió favorable a la causa reial, Felip Formós convocà a París 
(abril de 1302) els representants dels tres «braços» del regne: nobles, clergues i comuns per a tractar, 
—deia l’acta convocatòria— diversos assumptes d’interès pel rei i pel regne. 

El papa, Bonifaci VIII, contestà —un cop desemmascarada la falsa butlla— afirmant que mai ell 
(el papa) havia volgut minvar el poder temporal del rei, i en el referent als assumptes temporals, sols 
pretenia exercir un poder indirecte i relacionat amb la potestat de lligar o deslligar els pecats comesos. 
Malgrat tot, el dia l de novembre de 1302 s’obri a Roma —tal com anunciava la butlla «Ausculta 
fili»— el sínode que s’havia convocat.

En el context d’aquestes picabaralles doctrinals i de la fortíssima discussió de poders, cal col·locar 
la segona butlla que hem esmentat, la «Unam Sanctam». Tots els especialistes (teòlegs i historiadors) 
del papat tracten aquesta butlla quan es refereixen al dogma del primat romà, ja que en ella Bonifaci 
VIII definí que «...tota criatura humana està subjecta al romà pontífex».

Cal fer un resum de la butlla Unam Sanctam:
* Existeix —diu— en el món una sola Església santa, catòlica i apostòlica fora de la qual no hi 

ha salvació. Aquesta Església representa un sol cos místic que té com a cap Crist i al seu vicari, el 
successor de Pere, o sigui el papa).

* En aquesta Església i sota el seu poder, hi ha dues espases: una espiritual i l’altra temporal. 
L’espiritual és manejada pel sacerdot, o sigui per l’Església; la temporal és brandada pels prínceps, 
però en bé de l’Església, i sempre segons indicació o permís del sacerdot.

* Déu ha ordenat que totes les coses tinguin un règim de subordinació; de tal manera que les 
inferiors se subordinin a les superiors, així també l’espasa o potestat temporal s’ha de subordinar 
a l’espiritual, que és més excelsa. La potestat espiritual ha “d’instituir” la potestat terrena i jutjar-
la, si no fos bona, o si es desviés de la justícia. En canvi, si es desvia la suprema potestat espiritual 
(eclesiàstica) sols Déu pot jutjar-la. Qui resisteix aquesta potestat, establerta per Déu, resisteix al 
mateix Déu.

“Finalment declarem (diu el Papa), afirmem i definim que és necessari per a la salvació que tota 
criatura humana estigui subjecta al Romà Pontífex”

Sols aquesta proposició final té valor de definició «ex catedra». L’esmentada frase procedeix de 
sant Tomàs. El pensament general de la butlla segueix el tractat «de Ecclesiastica potestate» d’Egidi 
Romà, ermità agustinià, que escriví aquest llibre pocs anys abans de la promulgació de la butlla «Unam 
sanctam». Malgrat aquestes clares referències cal afirmar que el col·laborador més immediat del papa 
en aquesta butlla fou probablement el cardenal Mateu d’Aquasparta.

La reacció del rei francès i dels seus teòlegs i juristes a aquesta butlla fou molt dura. Tanmateix, 
cal assenyalar que no era més aviat una reacció contra el text de la mateixa, sinó contra la política 
eclesiàstica simbolitzada en l’important document papal. Cal també anotar que el caràcter de definició 
fou confirmat plenament pel concili Laterà V En ell se subratllà el significat de la clàusula definitòria 
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que ha de ser acceptada per tots els catòlics; és a dir: quan el papa afirma i defineix que «tota criatura 
humana ha d’estar subjecta al romà pontífex» ni més ni menys defineix aquell poder atorgat a sant Pere 
i els successors, pel qual «tot el que lliguis serà lligat, i tot el que deslliguis serà deslligat».

Després de la publicació de l’Unam Sanctam s’intentà, endebades, pacificar els ànims i arribar a 
un compromís en el qual el papat hagués pogut obtenir una solució satisfactòria. Tampoc la legació a 
França del cardenal Le Moine (1302-1303) obtingué resultats positius. Àdhuc, un enviat molt personal 
del papa fou empresonat. Hi havia, doncs, una pregona declaració d’enemistat entre el papa i el rei, 
què arribaria fins als màxims extrems. Així, Felip IV el Formós reuní a El Louvre cinc arquebisbes, 
21 bisbes i varis abats. En aquesta assemblea (13 de juny de 1303) s’aprovà el text condemnatori 
a delictes i pensaments del papa que avui encara provoca esglai en llegir-lo. A l’ensems, en dita 
reunió es determinà que es buscaria el recolzament de tots els estaments perquè tots acceptessin 
tals acusacions. El cert és que els qui es negaren a donar el seu suport a aquestes patranyes, foren 
expulsats del regne o empresonats. 

El papa reaccionà amb una sèrie de butlles en les quals es fulminaven gravíssimes sancions. Entre 
aquests documents, cal fer esment de les butlles «Nuper ad audiendum»,  dirigida al rei i la «Super 
Petri solio» que excomunicava el rei Felip. Tanmateix, aquesta carta no s’arribà a promulgar, ja que 
el dia que havia d’ésser enviada a França (7 de setembre) una banda de dos mil guerrers mercenaris 
conduïts pel legista francès Nogaret i per Sciara Colonna s’apoderaren d’Anagni, residència del papa. 
Assaltaren el palau de Bonifaci VIII. I aquest, amb un gest solemne i alhora tràgic, els rebé revestit 
de pontifical: «ja que —deia— si he de morir, almenys moriré com a papa que sóc». Els agressors —en 
contra del que ens diu la llegenda— no s’atreviren a posar les mans al pontífex. Sí que l’ultratjaren 
dirigint-li paraules contumelioses, amenaçant-lo amb la mort. Els agressors volien dur-lo pres a 
França per a jutjar-lo. 

Tanmateix, el poble reaccionà violentament contra aquells francesos agressors. Els expulsaren 
d’Anagni. El matí del 9 de setembre, el mateix poble irrompé en el palau papal i alliberà Bonifaci 
VIII. El papa se salvà, però al cap de pocs dies morí al Vaticà, el 12 d’octubre de 1303. Amb ell morí 
també tota una edat: la mitjana.
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Sant Pere († 64 o 67). Segons el llistat oficial de papes de l’Anuari pontifici (Ciutat del Vaticà, 2000), “sant Pere 
de Bethsaida de Galilea, príncep dels apòstols va rebre de Jesucrist la suprema potestat pontifícia, que calia 
transmetre als seus successors. Va residir primer a Antioquia, i després durant 25 anys a Roma, on fou martiritzat 
l’any 64 o potser el 67, i fou sepultat al Vaticà”.

Sant Lli (67-76) de la Toscana, en concret de Volterra. Segons el Liber pontificalis, creà els primers quinze 
bisbes, però és una llegenda. Durant el seu pontificat foren martiritzats els evangelistes Marc i Lluc. Eusebi 
de Cesarea —el gran historiador de l’església primitiva— afirma que Lli fou bisbe de Roma del 68 al 79. Fou 
enterrat molt a prop de sant Pere al Vaticà.

Sant Clet o Anaclet (76-88), romà. Algunes fonts concreten el seu pontificat entre els anys 80 i 91. També hi 
ha testimonis documentals molt primitius que el denominen ‘Clet’. El problema rau en el famós Catàleg 
Lliberià (del 354), que ens diu que existien dos personatges diferents, Clet i Anaclet, i que seria aquest últim 
l’antecessor de Climent. El Liber Pontificalis li atribueix —malgrat que no es pot demostrar— la institució 
d’un col·legi de 25 preveres. Ireneu de Lió, al segle II, determina que Clet (o Anaclet) substituí Lli i fou 
antecessor de Climent. Eusebi de Cesarea ens diu el mateix. Aquest darrer parer és el que preval en la 
història de l’església. A Clet (o Anaclet) l’any 850 li atribuïren tres cartes que en realitat eren falsificacions 
de l’autor de la denominada col·lecció del Pseudo-Isidor.

Sant Climent I (88-97), romà. Exiliat per l’emperador Trajà a Ponto. Segons una crònica del segle V, fou llençat 
al mar amb una àncora al coll. Eusebi de Cesarea situa l’inici del seu pontificat l’any 92 ó 93. És famosa la 
seva carta enviada als cristians de Corint. Alguns hi volen veure la doctrina del primat de Roma; almenys s’hi 
pot constatar la correcció fraterna feta pel bisbe de Roma a una església (Corint) forània d’Itàlia. Aquesta 
carta té una gran importància en la història de l’església primitiva. La pràctica totalitat dels patròlegs i 
historiadors la consideren autèntica. Segons la biografia de sant Metodi i sant Ciril —els grans apòstols del 
cristianisme eslau— del segle IX, les relíquies de sant Climent foren traslladades del Ponto a Roma.

Sant Evarist (97-105), grec. Consta a la famosa llista dels primers papes que Ireneu ens dóna a través del 
seu llibre Adversus haereses. També Eusebi de Cesarea l’esmenta en l’obra Historia ecclesiastica. El Liber 
Pontificalis ens explica llegendes sobre la vida d’Evarist, com per exemple que el seu pare era un jueu de 
Betlem, màrtir, sepultat al costat de sant Pere.

Sant Alexandre I (105-115), romà. La seva existència ve consignada en l’esmentada llista d’Ireneu Adversus 
haereses. Seria llegendària la divisió d’Alexandre de la ciutat de Roma en parròquies i set diaconies que confià 
als sacerdots més ancians i que és l’origen de l’actual col·legi cardenalici. Òbviament, el Liber Pontificalis 
avança uns quants segles la institució de les parròquies.

Sant Sixte I (115-125), romà. En sabríem molt poc o pràcticament res del seu pontificat si no fos perquè succeí 
Alexandre I. Eusebi de Cesarea el considera màrtir de la persecució d’Adrià, entre els anys 125 i 129. Sabem 
que era de Roma i que el seu pare es deia Pastor. Aquests detalls es poden comprovar històricament. No 
consta al Liber Pontificalis si fou enterrat al Vaticà a prop de la sepultura de sant Pere.

Sant Telèsfor (125-136), grec. Fou el setè successor de sant Pere. Eusebi de Cesarea afirma d’ell que fou màrtir 
en temps de l’emperador Antoninus Pius (138-139). Tanmateix, el Liber Pontificalis situa el seu martiri vers 
l’any 136.
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Sant Higini (136-140), grec. Fou el primer papa que s’enfrontà a l’heretgia gnòstica. El Liber Pontificalis afirma 
que va distingir-se en diversos graus de l’orde sagrat: episcopat, sacerdoci, diaconat, subdiaconat, hostiari 
(obria les portes de l’església), lectorat, exorcista i acolitat. Tanmateix, aquestes divisions d’estaments de 
l’església no es poden situar en els anys del seu pontificat, tot i que ja hi trobem bisbes, preveres, diaques, 
si seguim per exemple les cartes de sant Ignasi d’Antioquia. Les decretals que li han estat atribuïdes, són 
totalment apòcrifes.

Sant Pius I (140-155), d’Aquileia. Ireneu, Eusebi de Cesarea, Hegesip, Jeroni..., tots afirmen que fou bisbe de 
Roma durant un període de quinze anys. Era germà de l’autor del Pastor d’Hermes. S’enfrontà a l’heretgia 
gnòstica de Valentí i Marció. L’any 144 Pius I presidí un sínode de preveres a Roma contra Marció. El gran 
Justí coneixia a Pius I.

Sant Anicet (155-166), de Síria. El Liber Pontificalis afirma que decretà que els clergues no podien dur cabells 
llargs. Tanmateix, aquest decret és totalment imaginari, almenys en aquest temps. Tingué contactes amb 
Policarp d’Esmirna per parlar sobre la fixació al calendari de la Pasqua. Els dos bisbes no arribaren a decretar 
res per a l’església universal, tot i que els dos celebraren l’eucaristia al final de les converses. Per tant, entre 
ells no es trencà la unitat. També s’oposà als gnòstics: Marció i els seus deixebles, que formaren una església 
separada. Fou enterrat al Vaticà.

Sant Soter (166-175), de Campània. És l’onzè successor de sant Pere. El Liber Pontificalis diu que era de Fundi 
de la Campània. Eusebi de Cesarea cita una carta del bisbe Dionís d’Efes en la qual aquest bisbe agraeix 
l’ajut que li donà Soter. Fixà el dia que calia celebrar la Pasqua. El seu enterrament, al Vaticà, al costat de 
sant Pere, encara no ha estat provat.

Sant Eleuteri (175-189), de Nicòpolis, a l’Epir. Eusebi de Cesarea situa el final del seu pontificat vers l’any 10 
de l’imperi de Còmmode (189). Abans de la seva elecció era diaca dels papes Anicet i Soter. Eleuteri rebé 
a Ireneu de Lió l’any 177, el qual lliurà al papa una carta en la qual s’exposaven els martiris dels cristians 
de Lió, i una recomanació per mantenir la unitat dels cristians. Eleuteri també s’oposà als gnòstics. És fals 
que enviés missioners a un tal Lluci, rei dels bretons. Amb Eleuteri acaba la llista que confeccionà Ireneu 
de Lió per demostrar la certesa de la successió apostòlica a Roma. L’argument d’Ireneu era que per saber si 
una doctrina era vertadera, era suficient que coincidís amb la doctrina dels successors de sant Pere; d’aquí la 
importància de la successió dels bisbes de Roma.

Sant Víctor I (189-199) El Liber Pontificalis afirma que era africà. Continuà la polèmica sobre la fixació de 
la Pasqua. Des d’Anicet existia una certa tolerància envers Orient, que celebrava la Pasqua segons el seu 
propi costum. Víctor reivindicà el dret del bisbe de Roma a intervenir i decidir en qüestions que podien 
dividir l’església universal, com eren la Pasqua i la doctrina dels adopcionistes que deien que Jesucrist era un 
home ordinari, que havia estat adoptat per Déu. Sembla que Víctor I també fou el primer papa que tingué 
relacions directes amb la casa imperial. Gràcies a ell, l’emperador Còmmode, a través d’una concubina de 
l’emperador que es deia Marcia, alliberà uns cristians exiliats a les mines de Sardenya. Fou el darrer papa 
—en aquest període— que rebé sepultura al Vaticà, al costat de sant Pere.

Sant Zeferí (199-217), romà. Era fill d’Habundius. Contemporani d’Hipòlit romà. Intervingué en la polèmica de 
l’adopcionisme, al qual ja s’oposà el seu antecessor Víctor I. El Liber Pontificalis li atribueix una constitució 
sobre la concelebració dels preveres amb el bisbe. Fou el primer papa enterrat a les catacumbes de sant Calixte.
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Sant Calixte I (217-222), romà. (Sant Hipòlit (217-235), romà). La vida de sant Calixte I és ben coneguda 
gràcies a Hipòlit romà, tanmateix no se li pot donar massa crèdit, ja que era el seu adversari. Va néixer 
l’any 155 al Trastevere de Roma. Esclau que portava les finances d’un cristià anomenat Carpofor. Pel 
que fa a la mala gestió i malversació de Calixte i la seva fugida a Òstia, des d’on pretenia embarcar, no en 
podem fer massa cas, ja que això ho diu el seu adversari, Hipòlit. L’any 186, abans d‘ésser papa, fou exiliat 
a les mines de Sardenya, on conegué altres cristians condemnats. Gràcies a la intervenció del papa Víctor 
I, Calixte pogué retornar a Roma, on rebé la llibertat. Ara ja no seria esclau, i per tant podria esdevenir 
clergue. El papa Zeferí li encomanà, essent ja diaca, diversos encàrrecs, com l’administració del cementiri 
de la Via Àpia que era propietat de l’església. Tot seguit, després de la mort de Zeferí, fou elegit papa, però 
s’hi oposaren molts preveres que elegiren a Hipòlit. Començà un cisma que durà entre els anys 217 i 235. 
Hipòlit l’acusava d’haver seguit —abans de ser papa— la teoria de Sabelius (una sola persona en Déu), 
però ja hem dit que no en podem fer massa cas. També va ser acusat de seguir una doctrina contrària a la 
penitència i al matrimoni. Tanmateix, Calixte restà fidel a la tradició catòlica i morí màrtir amb motiu d’un 
aldarull popular a Roma contra els cristians (a. 222). Fou enterrat al cementiri de Calèpode (via Aurèlia) 
de Roma.

Sant Urbà I (222-230), romà. El seu pare s’anomenava Ponç. Durant el seu pontificat es van apaivagar les 
persecucions, perquè l’emperador Sever Alexandre era tolerant. Encara subsistia el cisma d’Hipòlit. Urbà I 
fou sepultat al cementiri de Calixte, on s’ha trobat una làpida amb el seu nom escrita en lletra capital grega: 
“OYPBABOC E[piscopus]”.

Sant Poncià (21 juliol 230 – 28 setembre 235), romà. Eusebi de Cesarea sols ens diu d’ell que fou bisbe de Roma 
durant sis anys. Dos concilis presidits pel seu bisbe Demetri a Alexandria condemnaren Orígenes, i alhora, 
Poncià en un concili celebrat a Roma acceptà l’actuació del bisbe d’Alexandria (a. 231). Continuà el cisma 
d’Hipòlit durant el seu pontificat. L’emperador Maximí Traxe, el mes de març de 235 abandonà la tolerància 
vers la comunitat cristiana romana i envià a l’exili de les mines de Sardenya els dos caps de l’església: Poncià 
i Hipòlit. Poncià renuncià al papat el 28 de setembre del 235. Els dos (Hipòlit i Poncià) moriren a Sardenya. 
Llurs cossos foren traslladats pel papa successor Fabià, que els enterrà a cementiri de Calixte, on es troba 
una làpida amb el seu nom “Pontinaos Episc”.

Sant Anter (21 novembre 235 – 3 gener 236), grec. Esdevé bisbe de Roma per renúncia del seu antecessor 
Poncià. Aquest i l’antipapa (Hipòlit) foren condemnats a treballs forçats a les mines de Sardenya. El Liber 
Pontificalis afirma que Anter era grec, però el seu nom sembla més aviat el d’un esclau llibert. Durà molt poc: 
un mes i deu dies, segons el Catàleg Liberià. Fou enterrat al cementiri de Calixte.

Sant Fabià (10 gener 236 – 20 gener 250), romà. El mateix Eusebi de Cesarea ens explica com fou la seva 
elecció: “El poble cristià estava reunit en assemblea. Ningú pensava en Fabià, però un colom es posà sobre el 
seu cap. S’interpretà un fet prodigiós”. Fou ordenat el 10 de gener del 236. Durant el seu pontificat, que durà 
catorze anys, no hi hagué persecucions (emperadors Gordià III i Felip l’Àrab). També s’acabà el cisma 
d’Hipòlit romà a causa de la seva mort. Aquest abans, però, es reconcilià amb l’església. Fabià impulsà el 
ministeri dels diaques amb funcions litúrgiques i administració de la caritat, sempre sota control del bisbe. 
S’establiren a Roma set zones d’administració diaconals denominades ‘diakonies’. També possiblement es 
deu a Fabià la divisió de la diòcesi romana en set sotsdiaconats, acòlits i exorcistes. Fabià fou víctima de la 
persecució de Deci el 20 de gener del 250. Fou enterrat en les catacumbes de sant Calixte, on es conserva 
una làpida amb el seu nom.
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Sant Corneli (març 251 – juny 253), romà; Novacià antipapa (251), romà. La persecució de Deci obstaculitzà 
durant un any l’elecció del successor de Fabià, que finalment fou Corneli. Tenim notícies de Corneli gràcies 
a Cebrià de Cartago. Va succeir Fabià, que morí màrtir el 20 de gener de 250 a Sardenya a causa de la 
persecució de Deci. Però abans, Fabià ja havia renunciat. Cebrià afirma que abans de ser papa Corneli 
passà per tots els càrrecs o funcions de l’església romana. Tanmateix, alguns dels electors no l’acceptaren i 
elegiren a Novacià, que havia tingut un gran paper durant la seu vacant, que durà més d’un any. El problema 
estava en els lapsi (apòstates) de la persecució de Deci. Corneli era més benigne i els acceptà en la comunió 
de l’església si eren penitents i demanaven perdó. Es provocà un gran cisma, especialment a Cartago, amb 
bisbes dissidents que eren totalment intransigents amb els lapsi. Hi hagué correspondència mútua entre 
Corneli i Cebrià. Aquest últim afirmava que un cisma a Roma era molt lamentable, ja que la “càtedra de Pere 
és la de l’església principal”, de la que procedeix la unitat sacerdotal. Corneli reuní un sínode a Roma l’any 
251, en el qual s’excomunicaren els novacians. Se sap que en l’època de Corneli a Roma hi havia 46 preveres, 
7 diaques, 7 sotsdiaques, 42 acòlits, 52 exorcistes, i 500 pobres i vídues que eren alimentats per la caritat de 
la comunitat cristiana romana. A Roma hi havia uns 30.000 fidels, quasi la mateixa estadística que trobem 
a Cartago i a Antioquia. Corneli en una persecució fou exiliat a Civitavecchia. Morí el mes de juny de l’any 
253. El seu cos fou traslladat a la cripta de Lucina, molt a prop de les catacumbes de Calixte, a la Via Àpia.

Sant Luci I (25 juny 253 – 5 març 254), romà. En sabem ben poc d’aquest papa. El seu pontificat durà escassament 
un any, durant el qual continuà el cisma de Novicià i es donà l’abjuració de la fe de dos bisbes d’Hispània 
amb gran escàndol dels fidels. –Segons ens diu el Liber Pontificalis, patí la persecució de l’emperador Valerià.

Sant Esteve I (12 maig 254 – 2 agost 257), romà. Dos bisbes d’Hispània (Basílides de Lleó i Marçal de Mèrida) 
havien aconseguit el libellum en la persecució de Deci. Cebrià de Cartago lamenta la benignitat d’Esteve I 
vers aquests bisbes que foren readmesos sense passar per la penitència, contravenint el que s’acordà amb 
Corneli i els seus antecessors. També en aquest pontificat es revifà la qüestió del baptisme dels heretges 
que enfrontà Esteve I contra Cebrià. Aleshores estava a punt de produir-se un gran cisma, però les morts 
d’ambdós ho evitaren. Esteve fou enterrat en les catacumbes de Calixte.

Sant Sixte II (30 agost 257 – 6 agost 258), grec. Tenia una gran formació filosòfica. Pacificà les relacions amb 
les esglésies d’Àfrica i Àsia Menor, molt malmeses per la qüestió del baptisme dels heretges. El mes d’agost 
del 257 començaren de nou les persecucions. L’emperador Valerià exigia que els bisbes, preveres i diaques 
sacrifiquessin als déus de l’imperi i prohibí que els cristians es reunissin en el cementiri. A Roma fou 
martiritzat el famós diaca Llorenç, que va vendre els tresors i els calzes per als pobres. Sixte II fou decapitat 
el 6 d’agost del 258 i Cebrià de Cartago sofrí el martiri el 13 de setembre del mateix any. Es diu també que 
les relíquies de sant Pere i sant Pau foren traslladades per protegir-les a la via d’Òstia, però per poc temps,  
car després retornava en els respectius llocs originaris.

Sant Dionís (22 juliol 259 - 26 desembre 268), de nació desconeguda. Segons el Catàleg Liberià, l’església romana 
fou regida durant un any per un consell de preveres, ja que la persecució impedia l’elecció del bisbe. L’any 
260 l’emperador Valerià fou capturat pel rei Sapor, i Galeri, nou emperador, acabà amb les persecucions 
contra els cristians i els retornà els seus llocs de culte. Així s’inicià un petit període de pau. Dionís intervingué 
com a pastor suprem de l’església a la famosa comunitat cristiana d’Alexandria, condemnant el sabelianisme. 
Dels termes d’una carta de Dionís que conservà Anastasi, molts historiadors dedueixen que era doctrina 
comú que el bisbe de Roma tingués l’última decisió sobre els continguts de la fe, i que per tant podia 
definir els continguts de la fe. L’esmentada carta dirigida al seu homònim Dionís, bisbe d’Alexandria, fou 
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acceptada totalment per aquest i el costum de sol·licitar a Roma la confirmació de les doctrines s’estableix 
com una constant, per exemple en el cas de la confirmació de la condemna de Pau de Samosata, arquebisbe 
d’Antioquia (adopcionista), per un concili d’Antioquia, confirmada pel mateix papa Dionís.

Sant Fèlix I (5 gener 269 – 30 desembre 274), romà. Era fill d’un tal Constanci. Fèlix I acceptà i confirmà 
l’elecció de Domnus com a bisbe de Samosata, ja que Pau de Samosata fou deposat pel seu antecessor 
Dionís i per un concili presidit pel patriarca Màxim d’Alexandria, successor de Dionís d’Alexandria. Pau de 
Samosata no volgué renunciar a la seu episcopal d’Antioquia i Fèlix demanà a l’emperador que executés el 
que s’havia resolt. L’emperador era Aurelià (270-275) que determinà que l’església d’Antioquia fos lliurada 
a “aquells que estan en comunió amb els bisbes d’Itàlia i en particular amb el bisbe de Roma”. És molt 
important aquesta notícia en la qual es veu la situació de l’església amb l’imperi. Així com el paper cabdal 
que té l’església de Roma. Fèlix fou enterrat en el cementiri de Calixte.

Sant Eustaquià (4 gener 275 – 7 desembre 283) de Luni. El seu pare es deia Marí. És molt probable que aquest 
papa recollís tota la documentació de la seva església en un scrinium (arxiu). Tanmateix aquest fou destruït 
en la persecució de Dioclecià. Eustaquià fou l’últim papa enterrat al cementiri de Calixte.

Sant Caius (17 desembre 284 – 22 abril 296) de Dalmàcia. El Liber Pontificalis afirma que el nou papa era un 
familiar de Dioclecià. La política de l’imperi en aquesta època era de sincretisme. Segons aquesta teoria, 
totes les religions són bones si s’uneixen o es sumen. Com és obvi, al principi aquest sincretisme ajudà a 
què no hi haguessin persecucions almenys des del 284 al 303. Tanmateix, l’església no podia diluir-se en un 
conjunt religiós, i per això els cristians —que ja tenien molta importància— manifestaren llur displicència a 
l’esmentada política. En el seu pontificat, segons la llegenda, el soldat Sebastià fou martiritzat i Caius el va 
consolar en el seu martiri. També és llegendari el martiri de santa Susanna, neboda de Caius. El papa Caius 
fou enterrat al cementiri de Calixte, però no en la cripta dels papes, perquè no hi havia lloc suficient.

Sant Marcel·lí (30 juny 296 – 25 octubre 304), romà. Autoritzà el seu diaca Sever perquè ampliés el cementiri 
de Calixte, propietat de l’església. El seu pontificat coincideix amb el govern de Dioclecià i la tetrarquia. El 
cristianisme entrà a la casa imperial on Prisca, esposa de l’emperador, i la seva filla Valèria, manifestaven 
evidents mostres a favor dels cristians. Un dels cèsars, Constanci, havia estat unit —en un tipus de matrimoni 
de rang inferior— amb Helena, cristiana, i d’ella tingué Constantí. Els heretges i cismàtics donatistes acusaren 
que Marcel·lí papa i els que el succeirien, Marcel i Silvestre, havien lliurat els llibres de l’església perquè 
fossin cremats, seguint un edicte del 3 de febrer de 303. Sant Agustí afirma que això fou una calúmnia. 
També és fals que Marcel·lí apostatés i posteriorment demanés perdó. El cos de Marcel·lí fou enterrat a les 
catacumbes de Priscil·la, que pertanyia a la poderosa família d’Acilius Glabrió.

Sant Marcel I (27 maig 308 – 16 gener 309), romà. El Liber Pontificalis sembla confondre Marcel i Marcel·lí. 
Tanmateix, és possible que fos un prevere que dirigia la seu romana vacant després de la mort de Marcel·lí, i 
que quan la comunitat cristiana de Roma tingué un interval d’una relativa pau el 308, pogué elegir el prevere 
Marcel com a papa. Fou martiritzat a principis del 309, essent el seu cos enterrat a Priscil·la. Malgrat el que 
hem exposat, encara avui alguns historiadors s’inclinen per la hipòtesi d’un sol papa, o sigui que Marcel·lí és 
la mateixa persona que Marcel.

Sant Eusebi (18 abril 309 – 17 agost 309), grec. El seu pontificat fou breu. D’ell en sabem ben poc, ja que la 
comunicació entre les esglésies havia estat interrompuda per la divisió de l’imperi i les constants guerres 
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civils entre els emperadors. L’absolució del pecat d’apostasia era admesa per Eusebi, en contra del parer d’un 
prevere anomenat Heracli, molt més rigorós. Existia el perill d’un nou cisma. Però tant Eusebi com Heracli 
foren exiliats a Sicília, on va morir Eusebi.

Sant Melquíades (2 juliol 311 – 11 gener 314), africà. El 30 d’abril del 311 —pocs mesos després de l’elecció 
de Melquíades—, l’emperador Galeri publicà un edicte que per primera vegada permetia “als cristians que 
professessin la seva religió a condició que no fessin res contra l’ordre establert”. El papa pogué celebrar la Pasqua 
sense cap dificultat el 13 d’abril de 312. Després de la victòria de Constantí en la batalla del pont Milvio, 
Licini i Constantí donaren la pau als cristians. Constantí donà al papa Melquíades el palau del Laterà que 
tenia l’emperadriu Fausta al Monte Celio, anomenat Laterà per haver estat quarter dels soldats ‘laterani’. 
Melquíades s’oposà als donatistes en un concili celebrat a Roma, al qual hi assistiren els dos opositors, 
Cecilià i Donat. Aquest hagué de deixar la seu de Cartago a Cecilià però acusà el mateix papa d’haver lliurat 
els llibres sagrats en la primera fase de les persecucions.

Sant Silvestre I (31 gener 314 - 31 desembre 335), romà. Durant el seu pontificat se celebrà el concili de Nicea 
I (325), de gran transcendència per a l’església universal. Silvestre envià els legats a Nicea, que signaren 
les actes després del president del concili Osi, bisbe de Còrdova i representant de l’emperador. Osi era 
amic del bisbe de Barcelona Pretextat. És obvi que Constantí considerava el papa com el primer bisbe de 
l’Imperi. D’ell, Silvestre rebé molts favors: com el palau Laterà i els terrenys sobre els quals, des del 319, 
s’edificà la basílica de Sant Pere del Vaticà. També les basíliques de Sant Pau a la Via Àpia romana. La 
figura històrica de Silvestre fou enormement manipulada per moltes llegendes que vénen descrites en el 
Constitutum Constantini o la falsa donació de Constantí que s’estudia en la Història de l’església medieval. 
Silvestre morí el 31 de desembre del 335 i el seu cos fou enterrat a les catacumbes de Priscil·la.

Sant Marc (18 gener 336 – 7 octubre 339), romà. No hi ha notícies sobre si el papa Marc es relacionà amb 
Atanasi, patriarca d’Alexandria, que fou exiliat per l’emperador a Trèveris per la qüestió del símbol nicè. El 
papa Marc lliurà el pal·li —insígnia de poder i honor supraepiscopals— al bisbe d’Òstia, a qui corresponia el 
dret d’ordenar els nous papes. Marc edificà dues basíliques a Roma: una dedicada a Marc evangelista i l’altra 
a santa Balbina en l’actual via Ardentina. En el seu pontificat s’inicià la redacció de les llistes de defuncions 
de bisbes i de màrtirs.

Sant Juli I (6 febrer 337 - 12 abril 352), romà. La seva elecció coincideix amb la mort de Constantí. Juli utilitza el 
títol de ‘papa’. La qüestió semiarriana divideix l’església, els bisbes Atanasi d’Alexandria i Marcel d’Ancira són 
exiliats i demanen el dictamen a Juli. També l’arrià Eusebi de Nicodèmia (280-341) sol·licita el recolzament 
papal. Juli I, en la seva condició de cap de l’església, es posà a favor d’Anastasi. Juli I proposà un concili als 
emperadors Constant i Constantí II a Sardes per acabar definitivament amb la controvèrsia semiarriana. 
Quan aquest concili se celebrà, els eusebians abandonaren la sala conciliar. En aquest concili s’aprovà que 
tot bisbe podia apel·lar el papa. El Liber Pontificalis afirma que Juli edificà Santa Maria Trastevere i la 
basílica dels Sants Apòstols, i determinà que els clergues no anessin als tribunals civils.

Liberi (17 maig 352 – 24 setembre 366), romà; Fèlix II (antipapa) (335 – 22 novembre 365), romà. En les 
controvèrsies arrianes el papa Liberi recolzà en un principi la fórmula homousios del concili de Nicea I. A 
Atanasi d’Alexandria l’havien deposat els bisbes arrians amb el suport de l’emperador Constanci. Àdhuc, 
en un concili d’Arles l’any 353 els mateixos legats papals condemaren de nou Atanasi. Liberi protestà i 
desautoritzà els seus legats. Malgrat tot, el mateix papa fou exiliat a Berola (Tràcia) per no signar la fórmula 
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«homoia», o sigui el Fill “era semblant al Pare” i no consubstancial (homousios). Els partidaris de l’emperador 
o semiarrians elegiren un nou papa (Fèlix) que fou ordenat per tres bisbes arrians. Però l’emperador intentà 
reposar Liberi que signà una fórmula confusa (la denominada tercera fórmula de Sirminum) que encara avui 
és discutida pels teòlegs. Liberi tornà a Roma. Constanci morí i el substituí Julià l’apòstata. Atanasi retornà 
a Alexandria i Liberi recuperà el seu prestigi, unint-se a Atanasi i a la seva doctrina del símbol de Nicea I.

Sant Damas I (1 octubre 366 – 11 desembre 384) d’Hispània; Ursí (antipapa) (366-367). Sant Damas nasqué a 
Roma, de pares espanyols. El seu pare rebé el presbiterat després d’haver contret matrimoni. La seva mare es 
deia Llorença i la seva germana Irene. Estigué al servei de Liberi, que l’acompanyà a Milà en les discussions 
dels semiarrians. A la mort de Liberi (24 setembre 366), els partidaris —que eren minoria— d’aquest papa 
difunt, elegiren el diaca Ursí; però la majoria es van incorporar als seguidors de Fèlix II, antipapa, i elegiren 
Damas. Aquest amb els seus conqueriren el Laterà i Santa Maria la Major i expulsaren Ursí. Existia una 
vertadera guerra civil a Roma. Un jueu neoconvers va acusar Damas d’un crim del qual fou absolt per 
l’emperador. Damas era molt erudit i emprenedor de grans obres com l’ampliació de Sant Pau Extramurs. 
S’oposà a tota heretgia: arrians, macedonianistes, priscil·lianistes... Durant el seu pontificat Teodosi (27 de 
febrer de 380) declarà la fe cristiana religió oficial de l’imperi. En aquesta declaració es concretava que la fe 
era la transmesa per sant Pere, Damas i Pere d’Alexandria, és a dir, anava contra els heretges (arrians...). En 
el seu pontificat també se celebrà el concili de Constantinoble (381), en el qual es definí que l’Esperit Sant 
és la persona de la Trinitiat. És Déu mateix. Això fou aprovat pel papa i els seus legats, menys el cànon que 
donava una preeminència excessiva a Constantinoble. Reorganitzà els arxius amb l’ajut de sant Jeroni. Les 
seves despulles foren enterrades a Sant Llorenç in Damas, a prop de la plaça ‘dei Fiori’.

Sant Sirici (29 desembre 384 – 26 novembre 399), romà. Abans era diaca al servei de Liberi i Damas. Per un 
rescripte imperial de Valentinià II es declarava com únic papa Sirici en contra d’Ursí. Existeix, però, una 
forta enemistat entre sant Sirici i sant Jeroni, possiblement perquè aquest volia ser bisbe de Roma. Jeroni, 
que marxà a Palestina, escriu de Sirici que era un home orgullós. Paulí de Nola comparteix aquesta opinió. 
En el seu pontificat es discutí la segona primacia de Constantinoble. D’ell hi ha una carta molt famosa 
dirigida a Himer de Tarragona i altres bisbes d’Àfrica, Hispània i Gàl·lies en la qual es diu explícitament que 
els papes són els hereus de l’administració de sant Pere. En la mateixa carta o decretal es dictaminen diverses 
qüestions com el celibat clerical, edat de les ordenacions, calendari de la Pasqua i Pentecosta, normes sobre 
la penitència dels heretges... i una frase de gran transcendència: cap bisbe no es pot considerar bisbe si 
no té la comunió amb el papa. L’any 385 concedia el bisbe de Tessalònica el vicariat apostòlic papal sobre 
l’Il·líric. Sirici s’oposà a l’aplicació de la pena de mort contra els heretges, especialment Priscil·lià. El 392 
Sirici excomunicà a un monjo que deia que Maria havia perdut la virginitat després del part. Fou enterrat a 
les catacumbes de Priscil·la.

Sant Anastasi I (27 novembre 399 – 19 desembre 401), romà. Era amic de sant Jeroni (que estava a Betlem) i de 
sant Paulí de Nola. S’oposà a la doctrina d’Orígenes, tot i que molt probablement la traducció de les obres 
d’Orígenes era incorrecta o almenys confusa. S’oposà també als donatistes. Entre les resolucions preses 
durant el seu pontificat, es troba la que exigeix que el bisbe, prevere i diaca quan llegeixin l’Evangeli han 
d’estar amb el cap cobert en senyal de respecte.

Sant Innocenci I (22 desembre 401 – 12 març 417), d’Albano. Segons sant Jeroni, era diaca de Roma i fou 
elegit sense dificultats. Escriví trenta-sis cartes, en les que exposa la doctrina del primat papal. D’aquestes 
cartes, es dedueix la ‘norma romana’, que és un conjunt de ‘decretals’ que s’imposen a tota l’església; com 



HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL          —          J.M. MARTÍ I BONET596

es veu, per exemple, en la intervenció d’Innocenci a l’església d’Hispània. Va prendre part molt activa en 
la lluita contra els donatistes. En l’esmentada ‘norma romana’ es diu que tot bisbe metropolità, per ser 
legítim, cal que tingui l’aprovació expressa o tàcita del papa. Aplicant aquest principi, encarregà el seu 
vicari, bisbe de Tessalònica, perquè fos el que regís totes les diòcesis d’Il·líric (antiga Iugoslàvia). I l’any 416 
Innocenci I escriu en una carta: “En tota Itàlia, Gàl·lies i Hispània ningú fundà esglésies, només aquells que 
el venerable Pere i els seus successors constituïren bisbes”. Aquests preceptes estaven en consonància amb el 
gran desgavell que regnava en les províncies, motivat per la decadència de l’imperi. Ara era oportú que les 
esglésies estiguessin unides amb Roma, no sols per vincles de caritat, sinó d’eficaç autoritat. El 24 d’agost del 
410, Alaric saquejà Roma durant tres dies. Innocenci I estava a Milà parlamentant amb Honori. En tornar a 
Roma, posà a disposició de la restauració de la ciutat els diners i tresors de l’església. Intervingué contra els 
pelagians per petició de sant Agustí.

Sant Zòsim (18 març 417 – 26 desembre 418), grec. El seu pare es deia Abraham, i per això es pensa que 
possiblement era d’ascendència jueva. Zòsim volia establir vicariats papals per tot l’Orient, com aquell 
existent a l’Il·líric. Se li oposà tota l’església d’Orient. També tingué dificultats en crear el vicariat de les 
Gàl·lies en la persona del bisbe d’Arles. Els bisbes de Vienne (posteriorment denominat ‘Del Delfinat’) i de 
Narbona s’hi resistiren. Malgrat tot, el papa s’imposà, i també creà un vicariat papal a Dalmàcia en el bisbe 
Esiquius de Salona. A tots aquests vicaris els atorgava el pal·li, insígnia de poder i honor supraepiscopal. 
Zòsim no estava en contra de l’origen apostòlic d’Antioquia, i Jerusalem, ni contra el caràcter metropolità 
de Constantinoble, Cartago, Milà, Trèveris, Lió, Tarragona..., però volia establir uns vicariats que fossin més 
eficaços, especialment pel que fa a les apel·lacions. Així, per exemple, els pelagians apel·laren el papa contra 
els bisbes africans —entre els quals sant Agustí— que estaven en desacord a la benignitat de Zòsim. Els 
bisbes africans no veien perquè Zòsim estava en discrepància amb el seu antecessor Innocenci I. Al final, el 
papa hagué de donar la raó a sant Agustí condemnant definitivament el pelagianisme.

Sant Bonifaci I (29 desembre 418 – 4 setembre 422), romà; Eulali (antipapa) (27-XII-418-419). L’elecció de 
Bonifaci I no fou acceptada pels diaques, que elegiren en el Laterà juntament amb alguns preveres, el 
cap dels diaques Eulali que era grec. Aquests demanaren el dictamen d’aprovació a l’emperador Honori 
i a Gal·la Placídia, germana de l’emperador. Tanmateix en actuar violentament Eulali ocupant el Laterà, 
l’emperador el féu exiliar (3 d’abril del 419). Posteriorment, Eulali es reconcilià amb Bonifaci i aquest li 
concedí un bisbat a la Campània. L’any 420, Bonifaci es posà molt malalt i l’emperador Honori decretà 
que si es donava una doble elecció, les autoritats civils negarien l’aprovació dels dos candidats fins a fer-se 
una elecció unitària. Era evidentment una ingerència, però indica la por que provocava l’elecció de dos 
papes. Bonifaci I no morí, però l’esmentat decret fonamentà el pretès dret imperial d’aprovar l’elecció papal. 
Bonifaci I prohibí que les dones pugessin a l’altar i toquessin els objectes sagrats. També prohibí que els 
esclaus esdevinguessin clergues. Calia que abans abolissin l’esclavitud i se’ls declarés, independentment de 
ser home o dona,  la llibertat.

Sant Celestí I (10 setembre 422 – 27 juliol 432), de la Campània. Era diaca i ardiaca en l’època d’Innocenci I. 
Un cop elegit, recuperà les esglésies que els novacians encara tenien. Intervingué en altres diòcesis i envià 
al diaca Paladi a Irlanda per organitzar l’església d’aquella illa. Paladi fou ordenat bisbe. Intervingué també 
d’una forma decisiva en la disputa entre Ciril d’Alexandria i Nestori, patriarca de Constantinoble. Celestí I 
recomanà a Ciril d’Alexadria que excomuniqués Nestori si no es retractava en un termini de deu dies després 
d’haver-li comunicat la decisió papal contrària al nestorianisme. En el concili d’Efes, Maria fou proclamada 
‘Mare de Déu’ (a. 431) i Nestori fou excomunicat. Les actes del concili d’Efes foren aprovades pel papa 
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Celestí. El primat romà en el concili d’Efes fou reconegut solemnement. En les actes del concili els legats 
papals digueren: “Pere ha rebut de Nostre Senyor Jesucrist les claus del regne i el poder de lligar i deslligar els 
pecats. Pere es qui, fins ara i per sempre, viu i jutja en els seus successors. El nostre sant bisbe Celestí, successor i 
vicari legítim de Pere, ens ha enviat per representar-lo”.

Sant Sixte III (31 juliol 432 – 19 agost 440), romà. Gran col·laborador de Bonifaci I i Celestí I. Fou conciliador 
en les disputes del postconcili d’Efes. No volia que el patriarca (Joan) d’Antioquia fos excomunicat. Gràcies 
a Sixte se signà el símbol d’unió (433), que fou acceptat pels ortodoxes catòlics i pels nestorians. Però aquesta 
pau fou efímera. Nestori fou expulsat de Constantinoble, ja que no acceptava res del concili d’Efes. Sixte 
III tingué problemes en el vicariat d’Il·líric, ja que el nou patriarca Procle de Constantinoble volia tenir 
jurisdicció sobre la part oriental de l’Il·líric. Reconstruí moltes esglésies de Roma, edificà el baptisteri del 
Laterà i creà el primer monestir de Roma, el de Sant Sebastià, a la Via Àpia.

Sant Lleó I el Magne (29 setembre 440 – 10 novembre 461), de Toscana. Sant Pare i doctor de l’església. 
Col·laborador de Celestí i Sixte III. S’oposà a la invasió de Roma per part d’Àtila, cap dels huns (452), i de 
Genseric, cap dels vàndals (455). Tanmateix, aquest últim bàrbar envaí la ciutat, però per intervenció de Lleó 
I no fou incendiada i es salvaren les vides dels romans. Lleó I s’oposà als monofisites, maniqueus i pelagians, 
i també s’enfrontà a l’emperador Teodosi II, que estava a favor d’Eutiques, monofisita, condemnant el 
‘latrocini d’Efes’, pseudo-concili favorable al monofisisme, és a dir heretgia que negava l’existència de dues 
naturaleses en Jesucrist. Lleó I el Gran escrigué la famosa carta dogmàtica, en la que s’exposa i imposa per 
tota l’església la doctrina catòlica referent a la unitat de la persona i a la dualitat de naturaleses de Jesucrist. 
És autor de 96 sermons i moltes cartes, en les quals es manifesta com “el primer d’entre els bisbes”. Tanmateix, 
considera que aquest primat és més un servei que un poder. Estimulà el celibat per als preveres i diaques. 
Prohibí la confessió pública dels pecats. Explicà com es va organitzar l’església en metropolitans, bisbes, 
vicaris i patriarques. Tanmateix, calia que totes les esglésies conservessin els seus costums legítims.

Sant Hilar (19 novembre 461 – 29 febrer 468), de Sardenya. Fill de Crispí, ardiaca de Roma. Fou legat papal 
en el fals concili anomenat ‘Latrocini d’Efes’ (449) en el que els legats s’oposaren a l’heretgia monofisita 
acceptada per aquest fals concili. L’ardiaca Hilar en aquella ocasió, en perill d’ésser capturat, es va refugiar en 
la denominada casa de sant Joan evangelista. Un cop papa dedicà una capella a aquest sant al baptisteri del 
Laterà. A ell també se li atribueix la redacció del famós Tomus Leonis que sintetitzava la doctrina ortodoxa 
sobre la cristologia. Tot això feia que fos el candidat més fort per succeir Lleó I el Gran. Ja papa, Hilar 
s’oposà a l’emperador Artemi, que volia donar algunes esglésies als arrians. Presidí a Santa Maria la Major 
un sínode o concili, del qual en tenim les actes, que són les primeres conservades de concilis romans. En elles 
ens diu que ell contestà als bisbes de la tarraconense referent al trasllat d’Ireneu d’Ègara —bisbat— a la seu 
de Barcelona. En l’esmentat concili es manifestà en contra de Silvà de Calahorra, que ordenava bisbes a la 
regió imposats per l’autoritat no eclesiàstica. Recolzà al seu vicari d’Arles per a exercir la primacia sobre les 
Gàl·lies.

Sant Simplici (3 març 468 – 10 març 483), de Tívoli. En el seu pontificat, Odoacre rei hèrul envià les insígnies 
imperials a Orient. Fet que fou tot un símbol de l’acabament de l’imperi d’Occident (23 d’agost de 476). 
Simplici s’oposà a les pretensions de primacia de l’església de Constantinoble regida pel patriarca Acaci el 
qual, malgrat el concili de Calcedònia (451), encara recolzava els monofisites. En la ciutat de Roma, el papa 
era pràcticament el senyor davant la desfeta de l’imperi. També fou important el paper de Simplici, perquè 
impulsà l’evangelització de Nòrica en la persona de sant Severí († 483). Per primer cop, Simplici nomenà 
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bisbes a títol personal com a vicaris papals. Aquests bisbes no estaven lligats a la seva seu episcopal, tal és el 
cas de Zenó de Sevilla per a Hispània.

Sant Fèlix II (13 març 483 – 1 març 492), romà. Era de l’aristocràcia romana. El seu pare havia estat sacerdot. 
Fèlix era vidu i tenia dos fills, un dels quals serà l’avi de Gregori el Gran. En ser elegit, fou ordenat diaca, 
prevere i bisbe. Odoacre, a través del prefecte Basili —representant de Bizanci— intervingué en l’elecció. 
Envià legats a Bizanci perquè volia que l’emperador confirmés la seva elecció i que els brots de monofisisme 
fossin arrencats. Tanmateix, els legats feren tot el contrari i acceptaren que Roma fos simplement considerada 
com una simple seu metropolitana. Fèlix II el 28 de juliol de 484 convocà un sínode, en el qual excomunicà 
els seus legats i el patriarca Acaci de Constantinoble. Aquest, mentre estava celebrant missa, fou agredit 
violentament per uns monjos ultrapapals amb una pancarta en la qual constava que estava excomunicat 
pel papa. Enfadat, Acaci manà que el nom del papa Fèlix fos esborrat dels díptics (llista oficial dels bisbes 
més importants de l’església). Aquesta ruptura durà 35 anys. El motiu era que Acaci admetia una fórmula 
neomonofisita, de la mateixa manera que ho feien els patriarques d’Antioquia i d’Alexandria. Fèlix volia que 
tots aquests patriarques fossin deposats. El sepulcre de Fèlix II, amb el del seu pare, la seva esposa i fills, es 
troba a la basílica de Sant Pere del Vaticà.

Sant Gelasi I (1 març 492 – 21 novembre 496). Va néixer a Roma, d’una família procedent d’Àfrica. Els seus 
contemporanis diuen d’ell que era gran coneixedor de la Bíblia, gran teòleg, bon pastor, humil, sovint 
pregava, es mortificava i estava sempre a punt per ajudar qui ho necessités. Féu un decret conegut com 
‘gelasià’ en el qual s’anunciava el llistat dels llibres canònics del Nou Testament i els apòcrifs. Durant el seu 
pontificat també es publicà el Liber censuum, en el qual constaven les propietats i rendes de la seu romana, 
especialment a Sardenya i Sicília. Aquestes rendes calia que es distribuïssin en quatre parts: per al papa, per 
al clergat, per als pobres i per a la reparació d’esglésies. La del papa s’uní a la dels pobres. Gelasi I s’entenia 
força bé amb el rei Teodoric, malgrat que aquest fos arrià. En relació amb Orient, continuava l’excomunió 
i la clara afirmació per part del papa “de què el que la seu de Pere dictamina en un sínode, adquireix valor 
jurídic”. I en una carta a l’emperador Anastasi afirma: “En el món hi ha dos poders: l’autoritat sacra del papa 
i el poder imperial. Els sacerdots són els que tenen més alt poder. Per tant, ningú es pot col·locar a sobre d’aquell 
home a qui el mateix Jesucrist ha col·locat per sobre de tots els homes”. Malgrat tot, Gelasi I afirma que hi ha 
autonomia entre els dos poders. En un sínode romà del 494, Gelasi decretà mesures disciplinàries tant en 
l’ordenació de preveres com en els sagraments.

Anastasi II (24 novembre 496 – 19 novembre 498), romà. Tant Anastasi II com Liberi no foren ni són considerats 
‘sants’. Tant l’un com l’altre, condescendiren massa amb Orient. Anastasi II era fill d’un prevere que es deia 
Pere. Quan fou elegit, envià uns legats a Bizanci proposant una fórmula conciliatòria, però en ella s’admetia 
el concili de Calcedònia. També s’hi mesclava la qüestió de l’acceptació per part de Bizanci del reconeixement 
del rei Teodoric —amo de tota Itàlia— com a emperador bizantí. Tot es va barrejar, i el resultat fou més aviat 
negatiu. Anastasi II tampoc tingué massa mà dreta en tractar amb els preveres romans que el calumniaven 
dient que havia traït els continguts del concili de Calcedònia. Anastasi II tingué poca sort en la reconciliació 
amb l’església d’Orient, malgrat tot, no es pot pas considerar que fos feble en la fe ortodoxa, per la qual tant 
havien lluitat els seus antecessors.

Sant Símmac (22 novembre 498 – 19 juliol 514) de Sardenya. Llorenç (antipapa) (498-501). A causa de la 
tensió provocada per molts preveres al final del pontificat d’Anastasi II, hi hagué dues eleccions. Llorenç, 
ardiaca, fou ordenat a Santa Maria la Major i Símmac diaca a Sant Joan del Laterà. Teodoric, que era 
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delegat de Bizanci, en la confirmació de l’elecció dels papes s’inclinà a favor de Símmac, car, segons 
ell, havia estat elegit abans i per més preveres. Símmac un cop confirmat papa, reuní un concili a Roma 
en el que es donaren normes explícites de com calia elegir el papa. En elles s’excloïa la intervenció de 
l’aristocràcia laïcal, que començava a tenir molta força a Roma. L’antipapa Llorenç es va reconciliar amb 
ell, i com a compensació se li donà un bisbat a la Campània. L’aristocràcia romana acusà el nou papa 
Símmac de molts delictes, tots ells falsos. Es va formar un tribunal, però Símmac es negà a assistir-hi 
afirmant que un papa no podia ser jutjat per una autoritat menor a ell. Llorenç tornà a Roma, fent-se fort 
en el Laterà, i Símmac en el Vaticà. Aquesta situació anòmala durà 4 anys. Símmac constituí vicari papal 
a sant Cesari d’Arles, al qual lliurà el pal·li, insígnia de poder supraepiscopal. Llorenç morí  sis anys abans 
de la mort de Símmac.

Sant Hormisdes (20 juliol 514 – 6 agost 523) de Frosinone. L’elecció d’Hormisdes tingué present les normes 
d’exclusió de l’aristocràcia seglar en constituir un nou papa. Els emperadors Justí (518-527) i Justinià estaven 
a favor del concili de Calcedònia i mantingueren bones relacions amb Hormisdes. Aquest envià Diòscor, 
diaca alexandrí, a Constantinoble com a legat papal i redactà un famós document anomenat Libellus fidei 
Hormisdae, el qual fou aprovat en un concili al que assistiren un miler de bisbes. En el Libellus es reafirma la 
fe ortodoxa sobre la cristologia del concili de Calcedònia i la primacia de la seu del successor de Pere. En el 
Libellus es diu que “la seu apostòlica de Roma ha conservat sempre sense màcula la fe universal de l’església”. 
Sabem dels bisbes d’Egipte que estaven a favor del monofisisme, que van trencar amb la resta dels bisbes. 
També cal indicar que Constantinoble, en signar el Libellus obtenia el segon lloc de la jerarquia eclesiàstica 
—quasi idèntic a Roma—. La reconciliació amb Roma ajudà Justinià a plantejar la famosa conquesta de 
zones molt importants de la Mediterrània.

Sant Joan I papa i màrtir (13 agost 523 – 18 maig 526) de Toscana. Era diaca i gran amic de Boeci. Havia 
col·laborat amb l’antipapa Llorenç. Intentà promoure la unió amb Bizanci. Joan I fou convocat pel rei arrià 
Teodoric a Ravenna, i li encomanà que, juntament amb altres bisbes i senadors romans, anés personalment 
a Constantinoble per demanar que s’acabés la persecució contra els arrians, que eren obligats a abraçar el 
catolicisme i cedir llurs esglésies a aquest culte. Joan I acceptà aquesta legació de Teodoric, però li advertí 
que no podia demanar que els convertits al catolicisme abracessin de nou l’arrianisme. Totes les peticions —a 
excepció del retorn a l’arrianisme— van ser complides pel papa a Bizanci, i àdhuc celebrà una missa en llatí. 
Aquests pactes foren molt elogiats per l’emperador bizantí; tanmateix, a Ravenna i Roma s’interpretà com 
una claudicació de la fe, i per això Teodoric exigí que Joan I fos reclòs a Roma i rebé molts maltractes que 
finalment li causaren la mort. El mateix Boeci, considerat probizantí, fou executat per Teodoric.

Sant Fèlix III (12 juliol 526 – 22 setembre 530), de Sanio. Roma, en morir Joan I, estava dividida en probizantins 
i de l’altra banda hi havia els progots de Teodoric. Aquests últims s’imposaren i elegiren Fèlix III. Tanmateix, 
després de la mort de Teodoric, tots acceptaren Fèlix III. Hi ha cartes entre Fèlix III i Cesari d’Arles que 
manifesten la manera com vivien els preveres i la poca formació que tenien en aquell temps. Per això, Fèlix 
III exigeix que abans de l’ordenació, els candidats al presbiteri fossin examinats amb gran cura. També 
s’oposà al progrés que els arrians havien experimentat en el regnat de Teodoric, i s’enfrontà al pelagianisme. 
Pròsper d’Aquitània recapitulà la doctrina de sant Agustí (25 capítols) i aquest resum fou acceptat en el 
concili d’Orange (529), i posteriorment en el pontificat del seu successor fou declarada doctrina ecumènica 
o infal·lible per l’autoritat suprema del papa. És el primer cop que es dóna un concili provincial de caràcter 
ecumènic per definició (ex cathedra) del papa. De Fèlix III tenim uns mosaics contemporanis en la basílica 
romana de Sant Cosme i Sant Damià que el representen.
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Bonifaci II (22 setembre 530 – 17 octubre 532), romà. Diòscor (antipapa) (22 setembre 530; 14 octubre 530), 
d’Alexandria. Es pot sostenir la legitimitat de Diòscor, que morí 22 dies després de la seva elecció. El Liber 
Pontificalis afirma que Fèlix III en vida, designà Bonifaci II com a successor seu. Possiblement sigui una 
falsa notícia. El que podem assegurar és que hi van haver dues eleccions. Fou també elegit el diaca Diòscor, 
cèlebre per les seves intervencions a Bizanci. Diòscor fou elegit per la majoria de preveres i pels senadors 
romans —estament que cada cop té més importància en l’elecció dels papes. Tanmateix, Diòscor morí 22 
dies després, això féu que es desbaratés la possibilitat d’un cisma. Bonifaci II, ja segur, féu decretar en un 
concili provincial de Roma (531) que el papa podia nomenar el seu successor i ho féu en la persona del diaca 
Vigili. L’oposició del clergat fou clamorosa, tant que el papa revocà el cànon anterior del concili 531. Per això 
mai fou considerat sant com els seus antecessors Atansi II i Liberi. Aquests concilis particulars de Roma no 
tenien el caràcter de infal·libilitat, car el papa no parlava ‘ex cathedra’.

Joan II (2 gener 533 – 8 maig 535), romà. Abans de l’elecció s’anomenava Mercuri. És el primer papa que canvia 
el nom. Aquest costum (el de canviar el nom) es féu constant, a excepció d’Adrià VI i Marcel II, des de Sergi 
IV, el nom del qual era Osporci (literalment ‘boca de porc’) que fou papa durant els anys 1009-1112; tot i que 
al segle XIV fou costum dels papes subscriure alguns documents (súpliques, motu propio, breus...) amb la 
inicial del nom llatí del baptisme o de religió. Joan II fou elegit quan el famós Justinià de Bizanci preparava 
la invasió d’Itàlia. Joan, per congraciar-se amb l’emperador, acceptà la fórmula dels monjos escites: “Un 
de la Trinitat sofrí en la carn”. Fou un gran escàndol, ja que el papa Hormisdes havia declarat  aquesta 
fórmula herètica per donar arguments als monofisites. Tanmateix, la declaració d’ambdós sols influïa en la 
conveniència o no de recolzar els monjos escites. Aquest fou el motiu pel qual li negaren el títol de ‘sant’ a 
Joan II.

Sant Agapet I (13 maig 535 – 22 abril 536), romà, fill del prevere Gordià, que havia estat assassinat pels partidaris 
de l’antipapa Llorenç (any 500). Agapet era un prevere molt erudit; havia col·laborat amb Cassiodor, que 
organitzà l’ensenyament en els famosos Trivium (gramàtica, retòrica i dialèctica) i Quadrivium (aritmètica, 
geometria, astronomia i música). S’oposà que els sacerdots ‘arrians conversos’ fossin acceptats en el culte 
de les esglésies catòliques. Defensà amb gran vigor el primat del papa. Anà a Constantinoble per impedir 
la invasió dels bizantins a Itàlia. A la capital de Bizanci va conèixer Antim, que tot i ésser patriarca de 
Constantinoble propagava doctrines condemnades. Agapet I aconseguí de l’emperador Justinià que Antim 
fos exclòs de la seu. El mateix papa ordenà el seu successor Mennas. El papa Agapet I no tornà a Roma ja 
que morí el 22 d’abril del 536 a Constantinoble, tot i que les seves despulles foren traslladades a la basílica 
de Sant Pere.

Sant Silveri papa i màrtir (1 juny 536 – 11 novembre 537), de Frosinone. Era sotsdiaca de Roma. Hi havia el 
problema de l’abdicació d’Antim (expatriarca de Constantinoble), al qual Teodora emperadriu de Bizanci 
volia rehabilitar. L’emperador Justinià, en envair Itàlia quan el seu general Belisari embarcà a Nàpols i ocupà 
Roma el desembre de 536, volia arrencar del papa la reposició d’Antim. El papa Silveri s’hi va negar, i tot 
seguit fou acusat d’alta traïció, ja que deien —falsament— que s’havia posat al front del bàndol antibizantí. 
Belisari li va arrencar el pal·li en presència del tribunal que jutjava el papa, la insígnia que significava el 
pasturatge d’un papa o d’un arquebisbe, i va anunciar que el papa havia estat deposat. Fou desterrat a Patar, 
Àsia Menor, i Vigili, molt amic de Teodora i que abans havia estat designat com a successor de Bonifaci II, 
fou tot seguit entronitzat papa, el 29 de maig de 555. Però el mateix Vigili explicà a Justinià que l’actuació 
de Belisari havia estat incorrecta, i demanà un nou judici. El papa Silveri es va veure coaccionat a abdicar, i 
l’antipapa (Vigili) es convertí en papa reconegut per tots.
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Vigili (29 març 537 – 7 juny 555), romà. Com ja hem dit, va ser imposat pel general Belisari el 29 de març de 537, 
en renunciar Silveri. El poble i clergat van acceptar la nominació de Vigili. Tanmateix, la seva situació era 
molt compromesa: recordem que abans ja havia estat designat successor de forma il·legítima en vida del papa 
Bonifaci II. També era molt amic de Teodora, emperadriu que, segons sembla, també era herètica en algun 
aspecte del dogma. Curiosament, l’emperador Justinià començà a desconfiar d’ell quan el papa afirmà que 
la seva fe coincidia amb la del concili de Calcedònia i que repudiava el monofisisme. En la qüestió dels tres 
capítols que ja hem tractat en aquest llibre, Vigili s’oposà a què fossin condemnats, però el 22 de novembre de 
545, quan estava celebrant missa, la policia imperial de Justinià l’arrencà de l’altar i se l’endugué empresonat a 
Sicília. Després fou conduït a Constantinoble. Allà confessà de nou la fe de Calcedònia, i en principi no volgué 
signar la condemna dels tres capítols, però poc després ho va fer. Els bisbes d’Àfrica (550) condemnaren el 
papa com a herètic en un concili. Ara, Vigili es féu enrera del que havia signat. Els soldats l’empresonaren, 
però ell s’escapà i es refugià primer a Sant Pere de Constantinoble i després a Santa Eufèmia de Calcedònia. 
L’emperador convocà el concili V ecumènic de Constantinoble en el qual es condemnen els tres capítols, i així 
fou com el papa es va veure obligat a signar de nou la condemna. En si els tres capítols no eren pas herètics, 
però sí que foren motiu d’un cisma. Vigili morí quan tornava a Roma (vegeu el tema 27).

Pelagi I (16 abril 556 – 4 març 561), romà. El seu antecessor havia motivat un cisma entre molts bisbes d’Itàlia, 
Gàl·lia i Hispània que en alguns casos, com per exemple a Hispània, durà quasi un segle, i tot per no acceptar 
el concili V de Constantinoble i per les aprovacions i desaprovacions de Vigili. El seu successor fou Pelagi, 
que era un apocrisiari papal a Constantinoble. En temps que Vigili era a Bizanci (quasi 4 anys), Pelagi 
administrà la diòcesi de Roma. També, abans de ser elegit papa, aconseguí que Roma no fos incendiada en 
la invasió del rei Tòtila. Aquest rei li demanà que anés a auxiliar Vigili, al qual Pelagi insistí perquè signés 
el concili V ecumènic. Això va convèncer Justinià que Pelagi podia ser un bon successor de Vigili, i al final, 
quan va morir Vigili, Justinià aconseguí en una mena d’elecció, que el seu protegit esdevingués papa. Pelagi 
I en arribar a Roma, fou mal rebut pel poble romà, i fins i tot sols hi trobà dos bisbes (el de Perugia i el de 
Ferentino) que s’atreviren a ordenar-lo bisbe. Pelagi jurà que la seva fe era la de Calcedònia i que no havia 
causat la mort de Vigili. Al final Roma l’acceptà. Malgrat tot, Pelagi I fou un bon papa, encara que estigué 
molt sotmès a Justinià i a Narsés, representant (aquest últim) personal de l’emperador.

Joan III (17 juliol 561 – 13 juliol 574), romà, d’una família molt influent de Roma, es deia Catelinus, i canvià 
el seu nom pel de Joan III. Procurà resoldre el desgavell que caigué sobre Roma durant els dos pontificats 
anteriors i intentà restaurar l’obediència papal de la Gàl·lia, Àfrica i Itàlia. No aconseguí res referent a 
Hispània, i aquesta església pràcticament restà desvinculada de Roma fins al pontificat de Gregori I el Gran. 
Joan III impulsà la vida monàstica. El 568 els llombards s’establiren en el Po i fixaren la seva capital a Pavia. 
Joan III per deturar els llombards, intentà pactar amb Narsés, exarca de Ravenna. El poble romà, contrari 
als bizantins, veient les intervencions del papa féu que Joan III fos expulsat del Laterà i al cap de poc temps 
morí en la basílica de Sant Tiburci i Sant Valerià, en la Via Àpia, als afores de Roma.

Benet I (2 juny 575 – 30 juliol 579), romà. Després de l’elecció, hagué d’esperar onze mesos la confirmació de 
l’emperador de Bizanci. Pactà amb els llombards que havien constituït un ducat, el d’Spoleto. Amb aquest 
pacte volia assegurar la integritat dels nous monestirs (benedictins) i de les possessions de l’església. Benet I 
envià uns legats a Constantinoble, on foren rebuts per l’emperador Justí II (565-578). Aquest els rebé, però 
no pogué donar-los un exèrcit que lluités a Itàlia. Roma estava pràcticament desemparada, i els llombards 
assetjaren la ciutat (579). Benet I morí decebut malgrat tots els esforços que havia fet sense èxit. Tanmateix, 
aquests demostraven que el papa era pràcticament l’única autoritat al centre i sud d’Itàlia.
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Pelagi II (26 novembre 579 – 7 febrer 590), romà. Era fill d’un god anomenat Wunigild que ja residia a Roma. 
Tot seguit, després de la seva elecció, aconseguí que els llombards aixequessin el setge que Roma sofria. 
Envià l’home de la seva confiança (el diaca Gregori, que també esdevindrà papa) a Bizanci com a apocrisiari 
seu. Gregori informà al papa que l’emperador no podia auxiliar Itàlia, però que donava les pertinents ordres 
per a què el seu exarca de Ravenna pactés una treva de cinc anys. També s’establiren contactes amb els 
francs i els visigots d’Hispània. Leandre de Sevilla era apocrisiari a Bizanci i gran amic de Gregori. Durant 
aquest pontificat, se celebrà el III Concili de Toledo (589), en el qual els visigots es convertiren al catolicisme. 
Pelagi II també aconseguí renovar la comunió amb Aquileia, que traslladà la seva seu episcopal a Grado i a 
Venècia. La nova Aquileia intentava proclamar la seva ‘autocefàlia’, és a dir la independència de qualsevol 
seu metropolitana. Pelagi II protestà quan Joan IV de Constantinoble es declarà ‘patriarca universal’; i es 
manifestà molt caritatiu durant les inundacions que provocà el riu Tíber a Roma (589).

Sant Gregori I el Gran (3 setembre 590 – 12 març 604), romà. És el papa més important d’aquests primers 
segles, solament comparable amb Lleó I, també anomenat ‘el Gran’. El seu pare es deia Gordià i pertanyia 
a una família que ja havia donat dos papes: Fèlix II i Agapet I. Quan Gregori tenia 30 anys, el papa el va 
nomenar prefecte de Roma, i molt aviat tingué contactes amb el cercle monàstic fundat per sant Benet. Es 
féu monjo benedictí, cedint el seu propi domicili —Sant Andreu de Celimonte— per viure la vida monàstica. 
El papa Benet I l’ordenà diaca, i Pelagi I (l’any 579) l’envià a Bizanci com a apocrisiari. A Constantinoble, 
des de la seva residència —convertida en una mena de monestir— té constants relacions amb l’emperador, 
aconseguint la treva tan desitjada durant el pontificat de Pelagi II. Gregori I, ja papa, fou molt estimat per 
tots els romans, i continuà la pràctica caritativa vers els pobres de la ciutat, amb obres de beneficència que 
perduraren durant molt de temps. En relació al patriarca de Constantinoble, el papa s’oposà al títol de 
“patriarca universal” que el bisbe de Constantinoble volia per a ell, en canvi el papa s’anomenà “servent de 
servents”, indicant que el papat és més un servei que un honor. Durant els anys 592 i 593 Roma va sofrir dos 
setges dels llombards i el papa aconseguí que es retiressin, havent pactat abans amb ells la pau, però donant-
los gran quantitat de diners. En tots aquests fets, Gregori I actuà en la pràctica com a sobirà de Roma; el 
màxim que feia era notificar-ho a l’exarca de Ravenna. La producció literària —sempre en llatí— de Gregori 
I és molt àmplia. Se’l considera com un dels més importants sants pares i doctors de l’església. Recordem 
el seu tractat anomenat Moralia, que escriví a instàncies de sant Leandre. També donà un impuls decisiu a 
les missions, enviant el benedictí romà sant Agustí de Canterbury a Anglaterra, atorgant-li el pal·li quan fou 
ordenat bisbe pel de Lió, insígnia de poder supraepiscopal, (any 601) en el privilegi Cum certum sit. La pauta 
d’aquesta missió fou continuada per altres missioners posteriors; entre ells, caldrà destacar sant Bonifaci un 
segle després. La missió d’Agustí de Canterbury vinculava l’església romana amb les regions missionades i 
al final en totes les esglésies d’Europa. Gregori I també se sentia bisbe de Roma, procurant reunir-se amb el 
clergat i fidels en les denominades stationes que tenien un caràcter pastoral i litúrgic de gran transcendència. 
Gregori I incrementà el ‘patrimoni de sant Pere’, o sigui donacions, drets finques, terrenys... que eren donats 
—especialment al sud d’Itàlia i Sicília— en reconeixement de la devoció a sant Pere i que seran el fonament 
del que posteriorment es denominaran ‘Estats Pontificis’.

Sabinià (13 setembre 604 – 22 febrer 606), de Blera de Toscana. Era un diaca apocrisiari que havia enviat Gregori 
I a Constantinoble, però que no fou el suficientment valent per oposar-se a les pretensions de l’emperador 
Maurici  i les del patriarca Joan. Per aquesta debilitat, fou condemnat amb censures eclesiàstiques pel seu 
antecessor Gregori I. Tornà a Roma, on va encapçalar l’oposició del grup de preveres que no estaven d’acord 
amb Gregori I, que volia introduir en el clergat la vida monàstica. Un cop elegit i ordenat papa s’inclinà a 
favor dels preveres i dictaminà normes restrictives contra la influència i expansió dels monjos. Sabinià també 
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socorregué les masses de gent pobra que patien fam a Roma, donant-los blat i vestits. Tanmateix, es deia que 
era un mal administrador i que especulava amb el patrimoni de l’església. En el seu enterrament hi hagué 
algun aldarull provocat pels que s’hi oposaven, especialment els monjos.

Bonifaci III (19 febrer 607 – 12 novembre 607), romà. Home de confiança de Gregori I. Fou enviat a Constantinoble 
en l’entronització del nou emperador Focas. Bonifaci III fou elegit per unanimitat a la mort de Sabinià. 
Durant el seu breu pontificat celebrà un concili provincial a Roma en el qual es regulava l’elecció papal. En ell 
es diu que calia esperar dos dies per a l’elecció i que hi havien de participar els clergues i el poble; tanmateix 
aquest (el poble) sols podien fer-ho després dels clergues, manifestant només l’aprovació o desaprovació.

Sant Bonifaci IV (25 agost 608 – 8 maig 615), de la regió dels Abruços. Era fill d’un metge. Amic íntim de Gregori 
I, quan fou elegit manifestà el desig de continuar les normes que havien regit durant el pontificat de Gregori 
el Magne. L’emperador Focas li donà el Panteó, que el papa convertí en l’església que coneixem actualment 
dedicada a Santa Maria dels màrtirs. Bonifaci IV fou un entusiasta protector de l’obra evangelitzadora de 
sant Columbà i de sant Melitó, successor de sant Agustí de Canterbury. També fou un entusiasta de la vida 
monàstica, tal com ho era el seu antecessor Gregori I.

Sant Deodat o Deusdedit (19 octubre 615 – 8 novembre 618), romà. Prevere que va encapçalar el grup que no veia 
amb bons ulls la influència dels monjos en l’administració de l’església. Segons ens diu el Liber Pontificalis, 
ordenà 14 preveres amb l’encàrrec d’assegurar la pregària oficial de l’església, denominada ‘Vespres’. En el 
seu testament donà diners a tots els clergues perquè preguessin per la salvació de la seva ànima.

Bonifaci V (23 desembre 619 – 25 octubre 625), de Nàpols. Fou elegit papa, però no es va ordenar bisbe fins que 
va arribar —tretze mesos després— la confirmació de l’emperador Heracli de Bizanci, i encara es va haver 
de fer efectiva l’exarca de Ravenna. Bonifaci V era molt caritatiu ajudant molt els pobres. Afavorí els grups 
de preveres en detriment dels monjos i volgué que a Roma l’autoritat civil estigués controlada i sotmesa a 
l’eclesiàstica. Envià el pal·li, insígnia de poder supraepiscopal, a Just, al qual instituí arquebisbe de York. 
Continuà el gran recolzament a favor de la nova església d’Anglaterra.

Honori I (27 octubre 625 – 12 octubre 638), de la Campània. Era fill del cònsol Petroni. Convertí la seva casa en 
monestir, com ho havia fet Gregori I. Era favorable als monjos en possible detriment del clergat. Tanmateix, 
insistí molt en la formació dels clergues. Rebé de l’exarca de Ravenna, Isaac, la confirmació de la seva elecció 
papal de l’emperador de Bizanci. Les seves relacions amb l’imperi foren correctes, però assegurà que l’autoritat 
eclesiàstica estigués per damunt de l’exarca de Ravenna, que ostentava la representació de l’emperador a 
Itàlia, però cada cop més esvaïda, car era el papa qui feia els aqüeductes, gestionava els mercats i restaurava 
els edificis públics de Roma. Els mateixos funcionaris civils seguien les instruccions del papa. Aconseguí la 
submissió del patriarca d’Aquileia en el nord d’Itàlia, nomenant per aquella seu un sotsdiaca de Roma, un tal 
Primigeni, al qual li donà el pal·li. Honori I fou molt dur amb els bisbes d’Hispània i els exigí més fortalesa 
en enfrontar-se als capricis i ingerències de l’autoritat civil, tal com es prova en una carta enviada al concili 
VI de Toledo. També ajudà molt l’església d’Anglaterra. Per últim fou protagonista de la qüestió monoteleta.

Severí (28 maig 640 – 2 agost 640), romà. El seu pare es deia Avieno. Severí era ja ancià quan fou elegit 
papa. Calia, però, esperar la confirmació de l’emperador Heracli, que arribà 24 mesos més tard. La portava 
l’exarca de Ravenna Isaac, que exigia que el papa signés una fórmula denominada ‘Ekthesis’ que es podia 
interpretar com una fórmula monofisita. El papa electe no la signà i envià legats a Constantinoble. Aquests 
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foren maltractats. A Roma, els soldats es rebel·laren, car durant els mesos de la seu vacant no havien rebut 
la paga o salari de les arques del tresor del patrimoni de Sant Pere, perquè com el papa encara no havia 
estat ordenat, no es podien lliurar aquests diners. Els soldats de l’exarca envaïren Roma i saquejaren els 
tresors papals, gràcies als quals els soldats de Roma pogueren cobrar i enviar una gran quantitat de diners a 
l’emperador per ajudar-lo en la lluita contra l’Islam, que ja havia envaït Jerusalem. Sols així Severí pogué ser 
ordenat bisbe de Roma, tot i que només duraria dos mesos.

Joan IV (24 desembre 640 – 12 octubre 642), de Dalmàcia. Era fill d’un funcionari de l’exarca de Ravenna. Ell 
era ardiaca de Roma quan fou elegit papa. També hagué d’esperar la confirmació de l’emperador, que no 
arribà fins cinc mesos després. Així fou ordenat bisbe de Roma, però se li demanava que signés la fórmula 
Ekthesis que tenia expressions monoteletes, o sigui que en Crist hi havia una única voluntat. El nou papa 
reaccionà totalment en contra i convocà un concili provincial a Roma (principis del 641) en el que condemnà 
el monotelisme com a heretgia. Heracli no reaccionà malament i en una carta que l’emperador envià al papa 
es deia que l’Ekthesis era sols la doctrina del patriarca Sergi de Constantinoble. Però en la carta d’Heracli hi 
havia una frase que enutjà el papa: es deia que la fórmula Ekthesis havia estat acceptada pel seu antecessor, 
el papa Honori. Joan IV respongué que Honori sols va dir que la voluntat humana de Jesús no estava 
maculada pel pecat. Joan IV intervingué en posar ordre a l’església d’Irlanda.

Teodor I (24 novembre 642 – 14 maig 649), grec. Era fill d’un bisbe grec. La seva família havia fugit de la invasió 
de l’islam i s’havia refugiat a Roma. Teodor era un gran teòleg, que s’oposava frontalment al monotelisme. 
La situació de les invasions islàmiques es féu sentir molt també a Roma. No sols era el sentiment d’haver 
perdut Jerusalem, sinó l’estat lamentable en què es trobaven tants cristians emigrants. Àdhuc el mateix 
nou papa envià legats a Egipte, per veure si es podia reorganitzar aquella església, ara sota la dictadura 
d’una altra religió. El nou emperador Constant II tornava a recolzar l’Ekthesis. El papa va negar la comunió 
eclesial al patriarca Pirro de Constantinoble. Pirro viatjà personalment a Roma i explicà quina era la seva fe 
i que rebutjava el monotelisme. Tanmateix, quan Pirro es trobava a Ravenna, tornà a acceptar l’obediència a 
l’emperador i submissió a l’Ekthesis. Però al final, Pirro acceptà, estant a Cartago, que s’havia equivocat i que 
la seva fe no era altra que la que professava el papa. En veure l’emperador que l’Ekthesis era motiu de tantes 
divisions, presentà una nova fórmula anomenada Typus, però que en la pràctica era del mateix contingut 
monoteleta. Aquesta nova fórmula també fou rebutjada pel papa, car a més d’estar en ella encoberta una 
heretgia, era inacceptable que fos l’emperador qui intervingués en fórmules de fe. Constant II reaccionà 
molt malament, perseguint els llatins de Constantinoble.

Sant Martí I (juliol 649 – 16 setembre 655), màrtir. Era de Todi —regió de la Umbria— i fou enviat a 
Constantinoble com a apocrisiari del papa. Era totalment contrari al monotelisme. Un cop elegit papa, fou 
ordenat bisbe de Roma sense esperar la confirmació imperial. L’emperador Constant II considerà que Martí 
I l’havia desobeït greument, i per tant li negà la confirmació. El nou papa fou molt valent; convocà un concili 
provincial al Laterà que reuní 105 bisbes, i en ell condemnà les fórmules de l’Ekthesis i el Typus, i condemnà 
el monotelisme. Les actes del concili foren enviades a tots els bisbes i a Constant II. L’enuig de l’emperador 
fou tan gran que féu empresonar i jutjar al papa per traïció a Constantinoble. Sembla que el papa va dimitir, 
per així facilitar l’elecció d’un nou papa. Martí I fou condemnat a l’exili de per vida i morí a Crimea el 16 de 
setembre del 655.

Sant Eugeni I (10 agosto 654 – 2 juny 657), romà. Era ja gran quan, en dramàtiques circumstàncies, fou 
elegit papa. Malgrat unes primeres actuacions, encaminades a solucionar la qüestió del monotelisme amb 
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Constantinoble, el nou papa tornà a condemnar el monotelisme en les seves dues fórmules: el Typus i 
l’Ekthesis. L’emperador tornà a manifestar el seu gran enuig i volia jutjar aquest altre papa a Constantinoble. 
I és així com un papa (Eugeni I) i un expapa (Martí I) s’haurien trobat a Constantinoble per un ignominiós 
judici, malgrat que Eugeni I va morir abans de traslladar-se a Constantinoble.

Sant Vitalià (30 juliol 657 – 27 gener 672), de Segni, de la regió de Laci. Vitalià rebé la confirmació de l’emperador 
tot seguit, després de la seva elecció, ja que abans s’havia manifestat a favor de l’imperi bizantí. Tanmateix, 
en la seva carta a Constant II no indica res de les fórmules Typus i Ekthesis. El papa fou de nou inscrit en 
els famosos díptics o llista de papes reconeguts per Bizanci i que tenien la comunió de Constantinoble. Els 
llombards dominaven els ducats de Benevento i de Spoleto i tota la regió de la Llombardia. Per tant, el papa 
es trobava aïllat de Ravenna i de l’imperi bizantí. Però Constant II anà a Roma (663) car necessitava molts 
diners per la lluita contra l’islam. Saquejà tot el que pogué, incloses les portes del Panteó. Constant II morí 
assassinat pels seus propis soldats. El nou emperador, Constantí V rebé el recolzament del papa, per això no 
es tracta de la fórmula Typus. Vitalià ordenà Teodor de Tars arquebisbe de Canterbury, donant-li el pal·li, i 
organitzà la schola cantorum del Laterà.

Deodat o Adeodat II (11 abril 672 – 17 juny 676), romà. Era monjo de Sant Erasme de Monte Celio. En ésser 
ordenat bisbe de Roma, es manifestà totalment contrari al monotelisme i declarà que el seu antecessor el 
papa Martí I era un màrtir, en morir en l’exili i vilipendiat per l’emperador ja difunt Constant II. Recolzà 
molt la vida monàstica i no confirmà Constantí I, nou patriarca de Constantinoble, perquè en la seva carta 
de petició de confirmació es manifestava partidari del monotelisme. 

Donus (2 novembre 676 – 11 abril 678), romà. Era ja gran quan fou elegit papa. En el seu pontificat es reconcilià 
l’arquebisbe de Ravenna, un tal Reparatus, que pretenia l’autocefàlia per a la seva diòcesi, és a dir, no 
dependre de ningú eclesiàsticament. A Roma continuaven venint refugiats a causa de la invasió islàmica; 
entre aquests hi havia uns monjos de Síria que eren nestorians. Donus va introduir en l’esmentada comunitat 
monjos romans perquè els hi expliquessin i acceptessin la fe del concili de Calcedònia.

Sant Agató (27 juny 678 – 10 gener 681), procedent de Sicília. Era monjo. Promogué diversos concilis romans, 
de Milà i d’Heathfield (Anglaterra) per acabar la qüestió del monotelisme. Es posà d’acord amb el nou 
emperador Constantí IV Pogonato per fer un gran concili ecumènic en el que es condemnés l’esmentada 
heretgia. Els legats del concili ecumènic VI de Constantinoble presentaren la famosa ‘Carta d’Agató’ el 
10 de setembre de 680 a l’assemblea de bisbes. En ella es confessava que en Crist hi ha dues voluntats: la 
divina i la humana. També s’explicava en l’esmentada carta l’afirmació segons la qual “sols l’església, dirigida 
pel successor de Pere, pot donar garanties a l’imperi del caràcter universal, ja que el vincle de la unitat religiosa 
substitueix la política com es pot comprovar en l’existència de nous pobles germànics units pels vincles de la fe 
que professa l’església romana”. En les actes del concili es diu que els bisbes van proclamar “és Pere qui parla 
per Agató”. 

Sant Lleó II (17 agost 682 – 3 juliol 683), de Sicília. Fou confirmat per l’emperador Constantí IV, però amb la 
súplica imperial segons la qual es volia que Lleó II condemnés el papa anterior Honori I per herètic. Aquest 
contestà que de cap manera podia declarar-lo herètic perquè la seva fórmula era confosa i no herètica, 
i també perquè Honori I  va actuar per debilitat davant la pressió dels heretges. “Honori I —continuava 
Lleó II— fou possiblement negligent, però no herètic”. En el breu pontificat de Lleó II trobem notícies de 
l’església d’Hispània. En una carta a Julià, arquebisbe de Toledo, es demanen explicacions sobre quina és la 
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fe d’Hispània. Julià redactà un document anomenat Apologeticum fidei, en el qual es demostra que la fe de 
l’església d’Hispània és ortodoxa.

Sant Benet II (26 juny 682 – 3 juliol 683), de Sicília. En les seves primeres manifestacions després de ser elegit 
papa, expressà la seva gran satisfacció sobre el fet que haguessin acabat les qüestions herètiques gràcies al 
concili VI de Constantinoble. Benet II estava en bones relacions amb Constantinoble, encara que ara ja poc 
podia esperar de l’emperador, a causa del gran perill de la invasió de l’islam. També obtingué, per part de 
tots els bisbes, el reconeixement del concili VI de Constantinoble, àdhuc dels d’Hispània, però a aquests el 
papa els posà algunes observacions en el document que els envià, l’Apologeticum fidei. Els bisbes d’Hispània 
es queixarien de tot això al XV concili de Toledo.

Joan V (23 juliol 685 – 21 setembre 686). Fou papa durant un any. En ell comença una sèrie de papes que regiren 
la seu de sant Pere durant mig segle que procedien de Grècia o de Síria. En aquest període Roma es va 
separant de Bizanci, car hom observa que l’imperi d’Orient ja no pot ajudar el papat a causa dels constants 
perills d’invasions de l’Islam que la mateixa Constantinoble tenia.

Conó (21 octubre 686 – 21 setembre 687). Es desconeix la seva nació d’origen, malgrat que com diu el Liber 
Pontificalis fou educat a Sicília i després anà a Roma com a prevere. Tanmateix, és molt probable que fos de 
Tràcia. La seva elecció fou dramàtica, ja que fou la causa que es produís un cisma: l’exèrcit fidel a l’exarca 
de Ravenna —autoritat que representava a l’emperador de Bizanci a Itàlia— elegí un sacerdot anomenat 
Teodor. El poble i el clergat de Roma reaccionaren elegint a Conó, que era arxiprest de Sant Pere del Vaticà. 
Al cap de pocs dies, però, es reconciliaren i elegiren un únic papa en la persona de Conó.

Sant Sergi I (687-701) Era de Síria. Succeí a Conó que fou papa de l’any 686 al 687. L’emperador de Bizanci era 
Justinià II el qual convocà un concili a Constantinoble l’any 692 anomenat també Trul·là II (ja que es celebrà 
en el saló del tron). Aquest concili denigrava l’església llatina. Per això Sergi I mai no el volgué acceptar com 
ecumènic.

Joan VI (701-705) Va impedir que els bàrbars envaïssin Roma pagant-los molts diners.

Joan VII (705-707) S’oposà a Bizanci per no volguer acceptar el concili Trul·là II. Féu reconstruir el monestir de 
Subiaco. En la cripta del Vaticà es troba un mosaic contemporani que representa Joan VII.

Sisinni (708) Era de Síria i el seu pontificat durà poques setmanes.

Constantí (708-715) En un principi pactà amb Justinià II emperador de Bizanci. Però el papa Constantí en 
tornar de Constantinoble se sublevà contra Justinià II. Aquest fou vençut per Bardas i el seu cap fou enviat 
a Ravenna i a Roma, on rebé l’insult de les turbes de les dues ciutats.

Sant Gregori II (715-731) En el seu pontificat els sarraïns envaïren grans territoris, arribant fins a les portes de 
Constantinoble (717). El Mediterrani —“Mare Nostrum”— pràcticament estava en mans dels sarraïns. En el 
seu pontificat començaren les missions de sant Bonifaci als saxons i alemanys. L’emperador de Bizanci, Lleó 
III, recolzà l’heretgia iconoclasta.

Sant Gregori III (731-741) Impulsà les missions de sant Bonifaci al qual constituí legat papal.
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Zacaries (741-752) Siri. L’any 750 manà que Pipí el Breu fos ungit rei dels francs. En el seu pontificat continuaren 
les missions de sant Bonifaci i l’intent de reestructuració de l’església franca. Continuà la lluita contra 
l’heretgia iconoclasta.

Esteve (II) (752) En morir Zacaries fou elegit un tal Esteve, que morí abans de la seva consagració episcopal. 
Per això no se’l considera bisbe de Roma ja que, segons el dret vigent, sols un cop ordenats eren considerats 
ja papes. Aquest és el motiu pel qual els historiadors i la mateixa llista oficial de papes el citen com a ‘papa 
electe’.

Esteve II (752-757) Viatjà a Ponthion i demanà l’ajut dels francs en la lluita contra els llombards i l’exarca de 
Ravenna. Començaren a configurar-se els Estats Pontificis després de la victòria de Pipí el Breu sobre Pavia 
(756).

Sant Pau I (757-767) Era germà d’Esteve II i de la família dels Orsini. En el seu pontificat l’emperador de 
Bizanci Constantí V continuà la lluita contra les imatges.

Esteve III (767-772) Moribund Pau I, el duc Toto de Nepi imposà un antipapa (Constantí II). Aquest era un 
simple laic. Els romans demanaren ajut als llombards, que imposaren un altre antipapa (Felip) que tampoc 
agradava als romans. Per complicar-ho més, un prepotent diaca (Cristòfol) imposà un nou papa, que seria 
Esteve III i que fou reconegut pels francs. A Constantí (II) li tragueren els ulls. Durant el pontificat d’Esteve 
III es produí el cisma de Ravenna en la persona de l’arquebisbe anomenat Lleó.

Adrià I (772-795) Era de la família dels Colonna. Durant el seu pontificat Carlemany fou proclamat rei de 
Pavia després de la victòria contra els llombards (774). Carlemany jurà fidelitat a Roma convertint-se en el 
protector de l’església i del papat. L’any 785 es celebrà el concili ecumènic de Nicea II (787), gràcies al qual 
s’acabà l’heretgia dels iconoclastes. En el seu pontificat es falsificà el document de la donació de Constantí 
anomenat Constitutum Constantini, document fonamental en la creació dels Estats Pontifics

Sant Lleó III (795-816) Quatre anys després de la seva elecció el 25 d’abril del 799, la família dels Orsini es 
sublevà contra el papa, l’empresonaren i li volien treure els ulls. Lleó III s’escapà i cercà la protecció de 
Carlemany, el qual es traslladà a Roma per jutjar el papa, i allà mateix un sínode el va exculpar. La nit de 
Nadal del 800 Carlemany fou coronat emperador per Lleó III.

Esteve IV (816-817) Carlemany ja havia mort (814) dos anys abans d’ésser elegit Esteve IV. El nou papa anà a 
Reims a on coronà emperador a Lluís el Pietós, fill de Carlemany

Sant Pasqual I (817-824) En el seu pontificat es consolidà l’aliança amb els emperadors francs. Es determinaren 
les normes d’elecció de papes basades en el consentiment unànime dels electors i excloent tota mena de 
simonia. L’any 823 Pasqual I va coronar Lotari, fill de Lluís el Pietós, a la basílica de Sant Pere de Roma. 
Pasqual I féu construir a Roma importants esglésies: com Santa Praxades i Santa Maria in Trastevere, on hi 
ha un mosaic contemporani del papa.

Eugeni II (824-827) L’elecció d’Eugeni II provocà aldarulls a Roma entre la noblesa romana (exercitus romanus) 
i la burocràcia eclesiàstica (família Sancti Petri). L’emperador Lotari intentà pacificar Roma concretant noves 
normes de l’elecció dels papes en el document anomenat ‘Constitutio Lotharii’.
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Valentí (827) Sols fou papa durant quaranta dies.

Gregori IV (827-844) Fortificà el port de Roma, Òstia, per fer front a les constants ràtzies dels sarraïns. El papa 
intentà, a França, pacificar les lluites civils entre els fills de Lluís el Pietós que morí el 837. L’any 841 en el 
tractat de Verdú es dividí l’imperi i Carles el Calb es quedà la part occidental (la futura França), Lluís el 
Germànic Alemanya, i Lotari conservà el títol d’emperador amb els territoris de Burgúndia, Lorena i Itàlia.

Sergi II (844-847) La seva elecció fou molt tumultuosa arribant-se a produir un cisma. Era de la família dels 
(Joan) Colonna. El seu germà obtingué l’episcopat amb simonia. L’any 846 els sarraïns envaïren Óstia i 
saquejaren les basíliques de Sant Pere i Sant Pau. Sergi II no era estimat pel poble, tant és així que la seva 
mort es celebrà amb grans manifestacions d’alegria.

Sant Lleó IV (847-855) En el seu pontificat sovintejaren les ràtzies dels moros en els mateixos Estats Pontificis. 
Els vencé amb un exèrcit propi al port d’Òstia. També construí una muralla al voltant del Vaticà que encara 
es pot contemplar avui dia (en esperar-se a les visites dels museus Vaticans). El recinte dins les muralles 
s’anomena «ciutat Leoniana”. Després del seu pontificat hi ha qui ha col·locat la papissa Joana. Però no té 
cap fonament històric. L’origen d’aquesta eixelebrada llegenda prové de la interpretació d’una làpida sota 
una escultura d’un papa que deia «Joh. PPP». La gent mal intencionada la llegia així: “Papa peperit puerum” 
o sigui el papa anant a una processó va donar llum un fill. El significat correcte era Joan “Papa Pontifex 
maximus (VII)”.

Benet III (855-858) El clergat i el poble romà l’elegiren, tanmateix els ambaixadors de l’emperador no l’acceptaren 
i nomenaren a un tal Anastasi que serà molt cèlebre en els pontificats següents. Benet III s’imposà sobre 
Anastasi i el perdonà donant-li el títol d’abat. Hi ha una clara decadència de l’imperi a la mort de Lotari. En 
aquest període es recopilà les falses decretals del Pseudo-Isidor que tanta importància tingueren en el futur 
Dret Canònic, dins les quals hi havia el Constitutum Constantini.

Sant Nicolau I (858-867) Fou el més gran papa des del segle VII al segle X. Defensà la llibertat de l’església, la 
integritat del matrimoni i el dret dels pobles a la pau. Contestà a l’església búlgara sobre la possibilitat de 
la creació d’un nou arquebisbat. Es pronuncià contra els «judicis de Déu”, costum malsana tan estesa en les 
picabaralles o duels entre els nobles i reis.

Adrià II (867-872) Eleuteri germà de l’esmentat Anastasi (secretari de Nicolau I) seduí i raptà una filla dels 
Colonna que vivien en el palau papal. Adrià II l’acusà davant el tribunal civil i Eleuteri com venjança assassinà 
l’esposa i la mare d’ella en el mateix Laterà. En el seu pontificat es condemnà a Foci de Bizanci.

Joan VIII (872-882) Fou col·laborador de Nicolau I. Coronà emperador a Carles el Gros (881). Fou un 
gran papa. D’ell conservem un extens diplomatari. Lluità contra els normands. Un parent de Joan VIII 
l’enverinà i, en no morir el papa, el va rematar amb cops de martell. Hi ha qui afirma que aquests fets són 
llegendaris.

Marí I (882-884) Abans era bisbe de Ceri. Durant molt de temps en l’església no s’havia acceptat mai que un 
bisbe de Roma fos anteriorment bisbe d’una altre diòcesi. També cal anotar que els papes Marí I i Marí II 
seran integrats en la sèrie dels papes denominats ‘Martí’, per això s’arribà a Martí V, que és el papa que acabà 
amb el cisma d’Occident al segle XV.
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Sant Adrià III (884-885) Era de la família Colonna. A Mòdena de pas cap a Alemanya, on volia pactar amb 
Carles el Gros, va morir.

Esteve V (885-891) Carles el Gros fou substituït per Arnulf de Caríntia. Tanmateix el papa posà la confiança 
amb Guiu de Spoleto que el va ungir emperador el 891. Però ningú el va reconèixer com a tal.

Formós (891-896) Havia estat bisbe de Porto i legat pontifici i després arquebisbe de Bulgària. Però no fou ben 
vist pel papa Joan VIII que el reduí a l’estat laicat. L’any 891 fou elegit papa. Va coronar de nou a Guiu de 
Spoleto a Ravenna. Però canvià de protector coronant de nou a Arnulf de Caríntia. Aquest abandonà Roma 
i el papa oferí la corona imperial a Lambert fill de Guiu de Spoleto. Formós per aquests canvis d’emperador 
tenia molts enemics tal com es veurà en un judici posterior a la seva mort anomenat “judici cadavèric”. Va 
restaurar l’església de Sant Pere de Roma.

Bonifaci VI (896) El seu pontificat durà sols dues setmanes.

Esteve VI (896-897) Era joguina de Lambert de Spoleto i de la mare d’aquest Agiltrudis i enemic d’Arnulf i de 
l’anterior papa Formós. Fou elegit el 896 papa. Es venjà del seu antecessor Formós desenterrant-lo i fent-lo 
jutjar. Fou el «concili cadavèric”: la mòmia del papa fou condemnada i tirada al Tíber, encara que després 
fou trobada. El papa Esteve VI fou linxat per la turba romana i posteriorment estrangulat a la presó.

Romà I (897) Sols fou papa durant 4 mesos.

Teodor II (897) Sols fou papa durant tres setmanes. Anul·là el concili cadavèric i donà sepultura al papa Formós. 
Els partidaris d’Esteve VI escolliren un antipapa anomenat Sergi, comte de Túsculo però no fou reconegut, 
encara que l’any 904 —com veurem— Sergi és de nou papa amb el nom de Sergi III.

Joan IX (898-900) Rehabilità la memòria del papa Formós. El nou papa establí la pau entre el Vaticà i la casa 
de Spoleto. L’any 898 moria Lambert i pocs mesos després Arnulf. La corona imperial s’oferí a Lluís de 
Provença.

Benet IV (900-903) Coronà emperador a Lluís de Provença, malgrat que ningú l’acceptà. El veritable sobirà 
d’Itàlia era Berenguer que va aconseguir empresonar Lluís de Provença.

Lleó V (903) El seu pontificat durà sols un mes (agost). Un sacerdot anomenat Cristòfol el va empresonar i 
martiritzar. Cristòfol fou el nou antipapa, però també fou empresonat per Sergi, comte de Túsculo. En la 
presó es trobaren el papa Lleó V i Cristòfol (antipapa). Ambdós foren assassinats pel comte de Túsculo Sergi.

Cristòfol (903-904) Ocupà la seu romana des del mes de desembre del 903 al juny del 904. Ja hem explicat la 
tràgica mort d’aquest papa que alguns historiadors anomenen antipapa.

Sergi III (904-911) Protagonitzà un intent frustrat d’esdevenir papa ja l’any 897. Era comte de Túsculo. 
Aconseguí definitivament el papat fent eliminar Lleó V i l’antipapa Cristòfol. Era ‘antiformosià’. Acceptà 
de nou les decisions del concili cadavèric, segons les quals els ordenats per Formós havien d’ésser de nou 
consagrats bisbes i sacerdots. Estigué molt vinculat amb Teofilacte, i la seva dona Teodora amb la filla 
d’aquesta (Maròzia) de la qual el papa tingué un fill que esdevindrà: Joan XI, papa entre els anys 931 i 935.
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Anastasi III (911-913) Seguí la política del seu antecessor.

Landó (913-914) Nat a Monterotondo, elegit papa el 16 d’octubre de 913. El pontificat durà sis mesos i deu dies.

Joan X (914-928) Fou abans arquebisbe de Ravenna. Seguí dòcil a Teodora, organitzà una aliança amb els senyors 
feudals d’Itàlia per anar contra els sarraïns, malgrat que fou derrotat per ells en la batalla de Garelliano en 
la qual el mateix papa hi participà. Fou enverinat per Maròzia.

Lleó VI (928-929) El seu pontificat durà sis mesos. Fou protegit per Maròzia, anomenada la senadora de Roma.

Esteve VII (929-931) També fou assassinat per Maròzia.

Joan XI (931-935) Era fill de Maròzia i Sergi III. Maròzia la «senadora» de Roma havia enviudat de Guiu de 
Toscana i es casà amb Hug de Provença. La «senadora» volia que el seu fill Joan XI coronés al seu nou espòs. 
A Sant Àngelo es provocà un gran altercat, quan Alberic un altre fill de Maròzia s’aixecà contra el papa i 
contra Maròzia. Alberic sortí del castell per una finestra, i el papa i Maròzia foren assassinats pel mateix 
Alberic. Aquest regnà com a príncep i senador dels romans. Alberic protegí a Odó abat de Cluny

Lleó VII (936-939) Recolzà la reforma de Cluny. L’any 936 Otó I esdevé rei dels alemanys.

Esteve VIII (936-942) Era parent d’Otó I.

Marí II (o Martí II) (942-946) Fou un bon papa que recolzà les reformes dels monestirs.

Agapit II (946-955) Alberic comte. de Túsculo era el veritable senyor de Roma; tant és així que abans de morir 
feu jurar al poble i clergat romans que un cop mort Agàpit II reunirien en una sola persona el poder civil i 
l’eclesiàstic. Efectivament l’any 955. Octavià fill d’Alberic acumulà els dos poders, anomenant-se Joan XII.

Joan XII (955-963) Octavià fill d’Alberic esdevé papa —amb el nom de Joan XII— quan tenia 20 anys. No tenia 
vocació ni de sacerdot, ni menys de papa. Es dedicà a afers totalment profans: la cacera i la luxúria. Joan XII 
demanà l’ajut a Otó I i el 2 de febrer de 962 aquest fou coronat emperador en la basílica vaticana. El papa 
i el nou emperador signaren el cèlebre “privilegium Ottonis” en el qual es determinaren els drets i deures 
d’ambdós personatges. En marxar Otó I de Roma el papa s’oposà a tot el pactat anteriorment. Tornà tot 
seguit l’emperador i en un sínode romà destituí Joan XII i escollí Lleó VIII. Però Joan XII tornà a Roma i es 
venjà; Lleó VIII pogué escapar-se i Otó tornà a Roma quan el papa Joan XII ja havia mort.

Lleó VIII (963-965) Era —com hem explicat— una joguina en mans de l’emperador Otó I. Aquest el confirmà 
de nou papa, malgrat que els romans a la mort de Joan XII escolliren Benet V que fou desterrat a Hamburg 
pel mateix emperador Otó I.

Benet V (964) Escollit pel poble romà i en contra de l’emperador, era un gran sacerdot que tenia el càrrec de 
“grammaticus” en la cúria papal. Com hem indicat fou exiliat a Hamburg on morí.

Joan XIII (965-972) Era fill de Teodora (la jove dels comtes de Túsculo). Joan XIII abans d’ésser papa fou bisbe 
de Nardi. Tenia el recolzament de l’emperador Otó. Aquest fou el motiu d’una insurrecció l’any 965. Otó 
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I castigà cruelment els contraris al papa i aquest beneí el matrimoni entre l’emperador Otó I i Teófano, la 
princesa de Bizanci. Joan XIII constituí arquebisbe de Tarragona a Ató bisbe de Vic l’any 972.

Benet VI (973-974) Continuaven les desavinences entre els romans i els partidaris del nou emperador Otó II. 
El primer bàndol fou integrat per la família dels Crescensis descendents del Tusculans. El nou papa, Benet 
VI, fou estrangulat en el castell de Sant Àngelo. El poble romà, dirigit pels Crescensis, feu antipapa un tal 
Franco que es posà el nom de Bonifaci VII. Més tard aquest antipapa fou exiliat a Bizanci.

Benet VII (914-983) L’emperador Otó II pogué recolzar al seu partidari Benet VII. Aquest papa i Otó II 
impulsaren la reforma de Cluny. Benet VII morí quan preparava un concili reformador a l’església al Laterà.

Joan XIV (983-984) Contemporàniament a l’elecció del nou papa (Joan XIV) moria a Roma l’emperador Otó 
II. L’antipapa Bonifaci VII aprofitant la mort de l’emperador tornà de Constantinoble i feu empresonar Joan 
XIV que morí de fam al castell de Sant Angelo. L’antipapa Bonifaci VII durà molt poc, fou enverinat i el 
poble de Roma arrossegà el seu cadàver pels carrers de la ciutat fins a l’estàtua de Marc Aureli del Capitoli.

Joan XV (985-996) Era de la família dels Crescencis. Pràcticament no fou sobirà de Roma, doncs deixà les seves 
funcions de poder temporal a la seva família dels Crescencis. Joan XV demanà l’ajut al nou emperador Otó 
III, però aquest ajut no fou efectiu, doncs Joan XV moria de viatge a Alemanya. Joan XV canonitzà al bisbe 
Ulric d’Augsburg (993). Durant el seu pontificat el tsar de Rússia es convertia al cristianisme.

Gregori V (996-999) Brun de Caríntia fou el primer papa alemany, net d’Otó II. Tenia 24 anys quan coronà 
emperador a Otó III. Els otons deixaren Roma. Aquesta circumstància l’aprofità Crescenci Nonsenti que es 
sublevà i imposà un antipapa, Joan XVI, grec de Calàbria. Otó II baixà de nou a Roma l’any 998, feu mutilar 
l’antipapa i executà a Crescenci i els seus partidaris. Gregori V morí de malària l’any 999.

Silvestre II (999-1003) Gerbert d’Aurilac és el primer papa francès. Molt vinculat a Catalunya i especialment a 
Vic, on després de passar per Còrdova, ensenyà humanitats, astronomia, filosofia i matemàtiques. Fou bisbe 
de Ravenna. Molt amic d’Otó III. Volia vincular tots els pobles sota la figura del papa i l’emperador. Imposà 
en l’enumeració el número “0”. Home savi i molt intel·ligent fou injustament tractat com si fos un “papa 
bruixot”.

Joan XVII (1003) Els crescencis escolliren un papa favorable a la seva família. Joan XVII té l’enumeració 
incorrecte doncs caldria que fos Joan XVI, tanmateix s’ha de seguir l’enumeració oficial. Afavorí a Joan 
Crescenci “patrici dels romans” contrari a l’emperador Enric II. Joan XVII sols va ser papa durant mig any.

Joan XVIII (1003-1012) Fasano. S’ocupà sobre tot de les qüestions relacionades amb l’església dels països 
germànics. El “Liber pontificalis” ens diu que va morir en un monestir; d’aquesta notícia podem deduir que 
probablement fou destituït.

Sergi IV (1009-1012) Pere Boccadipapa. Fou el primer papa que pensà en organitzar una croada contra els 
sarraïns. Confirmà els béns i drets de Santa Maria de Ripoll i els de Cuixà.

Benet VIII (1012-1024) Teofilat. Els Tusculans s’enfrontaren als Crescencis i els primers escolliren Benet VIII 
i els segons l’antipapa Gregori. L’emperador Enric II donà el seu reconeixement a Benet VIII i el 1014. 
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Enric II fou coronat emperador per l’esmentat papa que li atorgà per primer cop en la història les insígnies 
dels globus amb la creu símbol de poder terrenal de la cristianitat. En un concili de Pavia (1022) en què fou 
presidit pel papa i l’emperador, s’inicià la reforma de l’església.

Joan XIX (1024-1033) Romano dei conti di Túsculo. Fou el revés de la medalla del seu antecessor. S’oposà a la 
incipient reforma. L’any 1027 coronà emperador Conrad II.

Benet IX (1033-1045) Teofilat dei conti di Túsculo. Tenia 15 anys quan fou designat papa. Fou una joguina en 
mans de l’emperador Conrad II. Una revolta dels crescencis motivà que sortís de Roma l’any 1044. Un bisbe 
anomenat Joan comprà la designació de papa. Aquest es denominà Silvestre III. Benet IX tornà i intentà 
governar Roma, tanmateix no ho aconseguí, ja que el mateix emperador Enric III el va deposar en un concili de 
Roma. Va morir el 1055. Benet IX és el primer papa que en les insígnies papals hi figuren les claus de sant Pere.

Gregori VI (1045-1046) Pertanyia a la família dels Pierleoni. Joan Gracià fou abans d’ésser papa arxiprest de 
Sant Joan in Porta Latina, estava molt connectat en els cercles de la reforma de Cluny. Tanmateix existien 
tres papes (Benet IX, Silvestre III i Gregori VI). Enric III en un concili de Sutri els feu dimitir a tots tres i 
Gregori VI fou exiliat a Colònia on va morir.

Climent II (1046-1047) Es deia Suidger de Bamberg. Es pot considerar el primer papa reformador. Abans era 
bisbe de Bamberg. Impulsat per Sant Pere, Damià començà la reforma de l’església, però morí al cap de pocs 
mesos.

Damas II (1048) Poppone bisbe de Brixen, fou designat papa per l’emperador Enric III. Tenia un gran prestigi 
i encara que sols fos papa durant 23 dies, manifestà el seu desig de reformar l’església.

Sant Lleó IX (1049-1054) Brunno de Dagsburg comte d’Egisheim era parent de l’emperador Enric III i bisbe 
de Tul. Fou designat per l’emperador. Entrà descalç a Roma com a signe de servei i humilitat, i fou unànime 
el consentiment de tothom a què fos papa. Tenia per consellers Hildebrand que després serà Gregori VII 
i sant Pere Damià. Nomenà cardenals a diversos personatges estrangers. Viatjà per tot Europa reclamant 
la reforma de l’església. S’oposà a la simonia i a la incontinència dels sacerdots. Lluità contra els normands 
i caigué presoner d’ells (1053). Morí el 1054. Després de la seva mort es produí la ruptura entre l’església 
d’Orient i Occident. Es considera un dels primers pioners de la Reforma gregoriana.

Víctor II (1055-1057) Els romans volien un italià com a papa. Hidebrand intervingué davant l’emperador que 
no designà el papa, però a la vegada demanà als romans que elegissin Gebhard von Dollnstein-Hirschberg. 
Era bisbe de Francònia. Digué a l’emperador: “Em lliuro en cos i ànima a sant Pere però amb la condició que 
vós (emperador) retorneu a Pere el que li pertany”. El nou papa Víctor II convocà varis concilis a favor de la 
Reforma.

Esteve IX (1057-1058) Era Frederic de Lorena abat de Montecassino i cardenal. Nombrà a Pere Damià bisbe 
d’Òstia. Inicià una vigorosa campanya en contra la simonia i la immoralitat dels clergues, sempre unit a Pere 
Damià. En el seu pontificat s’inicià el moviment de la “patària” grup d’homes exagerats que volien imposar 
la Reforma amb violència. Els “pataris “ o “trapers” entraven a les cases dels clergues i si veien alguna 
concubina era perseguida. El papa apaivagà aquest moviment. També Esteve IX envià a Hildebrand per tot 
Europa a predicar la Reforma de l’església contra la investidura laica. 
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Benet X (1058-1059) Fou elegit per pressió dels Tusculans. Es deia Joan Minci i era bisbe de Velletri. Tant sant 
Hildebrand com sant Pere Damià convenceren als cardenals perquè retiressin la decisió que va fer que Benet 
X fos papa. Benet X hagué d’acceptar i es convertí en simple cardenal. Morí el 1072 i en les exèquies se li 
tributaren els honors de papa.

Nicolau II (1058-1061) Gérard de Burgúndia era bisbe de Florència. Tot seguit que fou elegit papa, determinà en 
un concili que el futur papa seria designat pels cardenals i el poble donaria el seu consentiment. L’emperador 
tindria el dret de confirmar l’elecció. El nou papa havia d’ésser del clergat romà. Nicolau II aconseguí fer 
una aliança amb els normands: Robert Guiscard fou el nou duc del sud d’Itàlia i jurà fidelitat al papa (Tractat 
d’Amalfi, juliol de 1059).

Alexandre II (1061-1073) Anselm da Baggio. Els crescencis, els tusculans i l’emperadriu Agnès, mare d’Enric 
IV, escolliren a Basilea un antipapa anomenat Honori II (Cadalo) antic conseller d’Enric II. Hildebrand 
en contra de les decisions de Basilea, que atemptaven la Reforma, feu escollir als cardenals un nou papa. 
Aquests s’inclinaren a favor d’Anselm de Baggio bisbe de Lucca. Uns anys després, el 1064 un sínode reunit 
a Màntua va reconèixer a Alexandre II com únic papa. S’oposà a Enric IV que havia designat un arquebisbe 
a Milà anant contra les normes de la incipient reforma. Impulsà decisivament la Reforma.

Sant Gregori VII (1073-1085) Hildebrand de Soana (Sud de Toscana) Es vinculà ja de jove al monestir de 
Santa Maria de l’Aventí fundat per sant Odó de Cluny. D’aquest últim monestir (Cluny) en formà part com 
a monjo i fou entusiasta de la Reforma que s’anava imposant en la gran xarxa dels cluniacencs. Tot seguit 
d’ésser proclamat pels cardenals i poble de Roma nou papa amb el nom de Gregori VII, celebrà sínodes a 
Roma que anaven frontalment contra la simonia i contra els clergues que no observaven el celibat eclesiàstic. 
S’enfrontà contra el rei Enric IV. En una butlla obligà que tots els súbdits d’aquell rei no li retessin obediència. 
A Canossa Enric IV li demanà perdó. Però després s’oposà al papa arribant a designar un antipapa (Climent 
III) Morí a Salern pronunciant “He estimat la justícia i he odiat a l’iniquitat per això moro en l’exili” Fou el més 
gran papa de la Reforma. Tant és així que aquesta es denomina ‘Reforma gregoriana’.

Víctor III (1086-1087) Desideri de Benevento. Fou abat de Montecassino. Els cardenals l’escolliren però no 
prengué possessió fins un any després. La comtessa Matilde i els normands expulsaren l’antipapa Climent 
III que estava en el palau del Laterà. Víctor III renovà l’excomunió a Enric IV. Va lluitar amb èxit al nord 
d’Àfrica contra els sarraïns, però al cap de poc de la victòria moria a Roma. L’any l881 fou beatificat per 
l’església.

Urbà II (1088-1099) Odó de Lagny, s’enfrontà contra l’antipapa Climent III. Continuà la lluita contra Enric 
IV. Urbà II proclamà la primera croada. Ajudà a Alfons VI de Castella. L’any 1085 fou conquerida Toledo. 
Excomunicà al rei Felip de França perquè continuava tenint relacions amb la seva concubina. Designà 
arquebisbe a Anselm de Canterbury. Dues setmanes després d’haver entrat Godofred de Bouillon a 
Jerusalem, el papa Urbà II moria a Roma. Fou canonitzat el 1881.

Pasqual II (1099-1118) Ranier de Bieda. Fou monjo de la Toscana i cardenal. Pasqual II continuà la lluita contra 
Enric IV i els qui estaven a favor de les investidures laiques. A la mort de l’antipapa Climent III s’escollí un 
altre antipapa Teodoric i després d’aquest un tal Albert. Malgrat uns intents de reconciliació amb Enric IV 
l’any 1105 a Magúncia, el papa Pascual II deposava de nou a Enric IV i aquest reaccionà designant un nou 
antipapa Silvestre IV. Enric IV moria el 1106 a Lieja. El seu fill Enric V acceptà i firmà el tractat de Sutri 
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en el qual es comprometia a renunciar la investidura laica. Però Enric V no complí aquest tractat. El papa 
l’amenaçava a complir els pactes, però Enric V el feu empresonar i Pasqual II cedí a firmar la renúncia de 
les investidures en el famós document denominat “pravilegium “. Tanmateix, un cop lliure el papa Pascual II 
convocà un concili al Laterà que anul·là el pactat en el “pravilegium”. Aquesta paraula volia indicar que no 
era un privilegi sinó una dolenta concessió.

Gelasi II (1118-1119) Joan Caetani. Era cardenal de Santa Maria in Cosmedin. Fou elegit en contra d’Enric V i 
un representant d’aquest rei (Cenci Frangipani) raptà el papa i el tancà en una torre on el torturà. El poble 
es posà en contra del Frangipani i alliberà el papa. Enric V perseguí el papa que es refugià a Gaeta i també 
l’emperador nomenà un altre antipapa: Gregori VIII. Al final Gelasi II es refugià a França. A Gaeta rebé 
sant Oleguer, al qual li donà el pal·li com arquebisbe de Tarragona.

Calixte II (1119-1124) Guiu de Bourgogne. Fou elegit a Cluny a on havia mort Gelasi II i després a Roma 
fou ordenat bisbe. En un concili de Reims —on també hi havia sant Oleguer de Barcelona— Enric V fou 
excomunicat. Calixt II aconseguí amb l’ajut dels normands empresonar l’antipapa Gregori VIII i l’envià en 
un monestir (el de Cova). Al final s’arribà a un pacte de reconciliació en el qual Enric V renunciava a la 
designació dels bisbes i abats. És el famós tractat de Worms (1122) ratificat pel concili ecumènic del Laterà 
celebrat un any després (18 de març de 1123).

Honori II (1124-1130) Lambert era bisbe d’Òstia. Una facció de l’imperi escollí un antipapa (Celestí II) però 
s’imposà l’elecció d’Honori II. Aquest recolzà el pretendent de la corona imperial a favor de Lotari de 
Saxònia. Honori II també intervingué a Anglaterra en la qüestió de l’arquebisbat de York i reconcilià el rei 
de Franca i el bisbe de Paris en la interpretació de les clàusules del tractat de Worms.

Innocenci II (1130-1143) Gregori Papareschi. Era cardenal de Sant Angelo. Després de la mort d’Honori II, al 
mateix temps i en distintes esglésies de Roma s’escolliren dos papes: Innocenci II i Anaclet II. Innocenci II 
hagué de refugiar-se a Franca. Sant Oleguer i sant Bernat acceptaren l’elecció d’Innocenci II i amb ells tots 
els estats d’Europa, a excepció del comte de Sicília i el duc d’Aquitània. Ell 1133 els alemanys acompanyaren 
Innocenci II a Roma. Aquí Lotari III fou coronat emperador. L’any 1139 Innocenci II convocà un concili al 
Laterà que condemnà Anaclet II i confirmà els cànons contra la simonia així com els favorables a la Treva 
de Déu. Arnau de Brescia en aquest temps pretenia un estat romà sense el papa o sigui, una república. Fou 
excomunicat.

Celestí II (1143-1144) Guiu de Castello. Era amic d’Arnau de Brescia i possiblement l’hagués reconciliat, si el 
seu pontificat hagués durat més temps. El papa morí el 8 de març de 1144.

Lluci II (1144-1145) Gerard Caccianemici. Havia estat canceller d’Innocenci II. Es va reconciliar amb Roger de 
Sicília. En aquest pontificat es fa viva la ja existent lluita entre els dos bàndols en què estava dividida Itàlia: 
els gibelins o favorables al partit imperial i el güelfs partidaris del papat. Els primers foren protegits per la 
casa Hohenstaufen i els segons (güelfs) per la casa de Baviera. Luci II rebé els valdesos que li demanaren 
permís per predicar.

Eugeni III (1145-1153) Bernat Paganelli fou abat de Sant Anastasi i deixeble de sant Bernat. Un cop escollit i 
ordenat bisbe de Roma no prengué possessió, ja que no l’acceptaren els patricis i el Senat romà. Es retirà 
a Viterbo i després a França on va encarregar a sant Bernat que prediqués la croada que va ser un fracàs. 
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Durant el seu pontificat morí l’emperador Conrad III al qual substituí Frederic Barba-roja de la casa dels 
Hohenstanfen. Eugeni III es declarat beat i el primer papa que es denomina (en exclusiva) “Vicari de Crist” 
seguint les indicacions del seu mestre sant Bernat.

Anastasi IV (1153-1154) es deia Conrad. Frederic Barba-roja volia conquerir tota Itàlia. A aquest intent s’hi 
oposaren i el papa els municipis —que així van manifestar el desig d’independència—; tanmateix aquest 
moria abans de tenir tractes amb Barba-roja.

Adrià IV (1154-1159) es deia Nicolau Brekspear anglès, molt culte, combatí a favor dels drets de l’església. 
S’oposà i condemnà de nou a Arnau de Brescia. El rei Frederic Barba-roja no volgué agafar les regnes 
del cavall del papa tal com era costum des de Pipí el Breu, cerimònia que representava el respecte al papa 
(officium stratoris) Després accedí i fou coronat emperador el 18 de juliol de 1155. El nou emperador estava 
en contra de tots els municipis italians i també Roma es sublevà i el cap fou Arnau de Brescia que fou 
entregat a Frederic Barba-roja per un noble romà. Arnau fou executat el 18 de juny de 1156. S’incrementà 
la lluita entre els gibelins i els güelfs. L’emperador es manifestà com a monarca absolutista en detriment del 
papa. Adrià IV morí a Anagni, acorralat com un altre Gregori VII, el 1159.

Alexandre III (1159-1181) es deia Rolando Bandinelli. Tot seguit de ser papa se li imposà un antipapa, que 
era el cardenal Maledetti, amb el nom de Víctor IV El vertader papa Alexandre III hagué de retirar-se 
a Terracina, ja que el mateix emperador Frederic Barba-roja admeté a Víctor IV. Aquest antipapa morí 
aviat, però l’emperador designà un successor en la persona del seu canceller, amb el nom de Pasqual III. 
Aquest antipapa canonitzà a Carlemany. Les lluites contra el papa i els municipis italians foren aferrissades. 
Es formà la lliga Lombarda que era dirigida pel papa Alexandre III i que aconseguí la famosa victòria a 
Legnano. El mateix papa fundà una ciutat defensiva contra l’emperador, anomenada Alexandria, a prop de 
Turín. El papa en la lluita entre Enric II Plantegenet d’Anglaterra i Tomàs Becket arquebisbe de Canterbury 
es va posar a favor d’aquest arquebisbe. Sant Tomàs Becket fou assassinat mentre celebrava la missa (29 de 
desembre de 1110). Alexandre III, expulsat de Roma, morí a Cività Castellana el 30 d’agost de 1181.

Lluci III (1181-1185) Ubaldo Allucinguli, bisbe d’Òstia. Tan bon punt constituït papa Luci III inicià un conflicte 
contra Frederic Barba-roja a causa de l’herència de la comtessa Matilde de Toscana. Instituí la inquisició. 
Observi’s que hi ha 5 classes d’inquisicions: 1) la de Luci III encomanada als bisbes per atiar contra els 
càtars; 2) la inquisició organitzada per Innocenci III i confiada als del Cister; 3) la monacal (Gregori IX i sant 
Ramon de Penyafort) confiada als dominics; 4) la papal (Pau III l’any 1542); i 5) l’espanyola (Reis Catòlics 
d’Espanya).

Urbà III (1185-1187) Humberto Crivelli, bisbe de Milà. Mai pogué possessionar-se de Roma degut a l’emperador 
que envaí els Estats Pontificis. Durant el seu pontificat el sultà Saladí conquerí Jerusalem (2 d’octubre de 
1187). Ni un sol segle estigué en mans dels croats o sigui: del 1099 (Godofred de Bouillon) fins l’esmentada 
data (1187). El papa morí a Verona poc després.

Gregori VIII (1187) Albert de Morra. Sols durà 2 mesos. Morí a Pisa sense haver entrat a Roma degut a les 
enemistats amb l’emperador.

Climent III (1187-1191) Joan Scolari. Havia estat cardenal de Palestina, fortalesa dels Colonna. L’elecció fou 
a Pisa però aconseguí possessionar-se de Roma. Reorganitzà els Estats Pontificis. Aconseguí que Frederic 
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Barba-roja anés a les croades (la tercera). Tanmateix aquest emperador morí en la croada ofegat en un riu 
(1191). Climent III introduí el toc de campana durant l’elevació en la missa, costum que durà fins el concili 
Vaticà II.

Celestí III (1191-1198) Giacinto Bobone era de la família dels Orsini. El primer acte important del seu 
pontificat fou la coronació com emperador d’Enric VI fill de Frederic Barba-roja. Enric VI, en estar casat 
amb Constança, era també rei de Sicília. Enric volia conquerir Itàlia i destruir el “papat gregorià”. Era molt 
violent i fanàtic, totalment al revés del papa Celestí III. Enric volgué també anar a una croada però morí a 
Messina.

Innocenci III (1198-1216) Lotario dei Conti di Segni. Tenia 37 anys quan fou escollit papa. Intervingué en la 
formació del segon imperi búlgar, actuà contra Felip II de França, intervingué en la successió al tron imperial 
a la mort d’Enric VI, feu costat a Otó de Brunsvia en contra de Felip de Suàbia, prestà suport al fill d’Enric 
VI, Frederic II de qui havia estat tutor. Innocenci obtingué el vassallatge de Joan “sense terra” d’Anglaterra; 
pràcticament intervingué en tots els regnes d’Europa, tant és així que se’l denomina el Papa August. Combaté 
el catarisme. Recolzà sant Francesc d’Assís i sant Domènec. Convocà el concili Laterà IV l’any 1215. Era el 
vèrtex d’Europa per sobre els emperadors i reis.

Honori III (1216-1227) Cencio Savelli. Volia continuar la política d’Innocenci III, però no ho va pas aconseguir, 
especialment perquè tenia en contra Frederic II que volia quedar-se tota Itàlia. Frederic II ja tenia Sicília i el 
nord d’Itàlia i envaí Spoleto que era dels Estats Pontificis. Frederic II es casà amb la filla del rei de Jerusalem 
i així pogué afegir a les seves corones aquest nou títol. Frederic II prometé al papa renunciar a Sicília però 
no va complir mai aquesta promesa. L’entrevista d’Honori III amb sant Francesc d’Assís fou immortalitzada 
per Giotto en un dels frescos de la basílica aixecada en el seu honor.

Gregori IX (1227-1241) Hugolino dei Conti di Segni. Era parent d’Innocenci III, amic i protector de sant 
Francesc d’Assís el qual canonitzà dos anys després de la mort del sant. Obligà a Frederic II a emprendre 
una croada, però aquest va fingir —un cop ja estava a la mar— digué que es trobava molt malalt. El papa 
l’excomunicà. Frederic II instigà una revolta a Roma i el papa es va refugiar a Rieti. L’emperador anà a 
Jerusalem i obtingué la corona efímera d’aquesta ciutat, gràcies a un pacte amb el Sultan i tornà a Sicília que 
la reconquerí de nou. Són moltes les guerres entre Frederic II i el papa amb molts municipis d’Itàlia. En el 
final del pontificat Frederic II entrà a Roma i el papa, que ja tenia 100 anys, morí. Gregori IX és famós per 
les “decretals” que foren redactades pel català sant Ramon de Penyafort. Fou un gran papa, però que tingué 
la dissort de trobar-se un emperador prepotent i fals.

Celestí IV (1241) Gogred Castiglione. Els cardenals foren tancats pels Orsini en conclave —fou el primer en la 
història dels papes— i escolliren a l’ancià cardenal Castiglione. A les afores acampava Frederic II amb el seu 
exèrcit. Celestí IV morí al cap de 11 dies, però abans excomunicà al cap dels Orsini per les violències i falta 
de respecte amb els cardenals.

Innocenci IV (1243-1254) Sinibaldo Fieschi. Antic professor de dret canònic a Bolonya. Continuà la política 
d’Innocenci III. Pactà la pau amb Frederic II (1244), tanmateix l’emperador no acomplí la paraula i fou 
de nou excomunicat. El papa es refugià a França. Les ciutats italianes declararen la guerra a l’emperador 
Frederic II i en la batalla de Bolonya (26 de maig de 1246) feren presoner a Engio, fill de l’emperador. 
Frederic II moria poc després. El seu fill Conrad IV fou rei d’Alemanya i Manfred rei de Sicília. El papa 
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tornà de França i continuà essent bel·ligerant. Morí el 7 de desembre de 1254, pocs mesos després de la mort 
de Conrad IV, l’últim de la casa dels Hohenstaufen.

Alexandre IV (1254-1261) Rianaldo. El nou papa pertanyia a la família dels Segni. Continuà la política 
d’Innocenci IV però més suavitzada. Donà la corona de Sicília a Carles d’Anjou en contra de Manfred.

Urbà IV (1261-1264) Jacques Pantaleó. Era fill d’un senzill sabater de Troyes de França. Era patriarca de 
Jerusalem (títol honorífic) quan fou elegit papa a Viterbo, on es va reunir el conclave de cardenals. Coronà 
rei de Sicília a Carles d’Anjou. Urbà IV consultà amb molta freqüència a sant Tomàs d’Aquino.

Climent IV (1265-1268) Guiu Folc havia estat conseller del rei de França sant Lluís IX. La seva política consistí 
en neutralitzar les accions de Carles d’Anjou que en un començament havia estat vassall de l’església i 
després es convertí en el seu enemic. Els sicilians exasperats de la tirania dels d’Anjou cridaren a Conradí 
últim membre de la família dels Hohenstaufen. Però aquest fou executat a Palerm per Carles d’Anjou, el 
qual després matà a l’esposa de Conradí i els seus fills. Pocs dies després de l’elecció de Climent IV, naixia 
Dante Alighieri a Florència.

Gregori X (1271-1276) Tebaldo Visconti fou elegit tres anys després de la mort de Climent IV. Fou un gran papa 
que tingué per consellers sant Bonaventura i sant Tomàs. L’imperi tingué una gran devallada i Gregori X 
instaurà com emperador la casa d’Haugsburg i concretament Rodolf que prèviament fou elegit pels electors 
alemanys l’1 d’octubre de 1273. Gregori X convocà el concili (XIV ecumènic) de Lió en el què es reconcilià 
l’església d’Orient, malgrat que fou per pocs anys. En el concili de Lió assistiren 500 bisbes. També el concili 
determinava detalls de com debien celebrar-se els concilis. Gregori X morí a Perúgia el 1276.

Innocenci V (1276) Pierrre de Tarentaise. Era dominic. El seu pontificat durà pocs mesos.

Adrià V (1276) Ottobano Fieschi. El conclave se celebrà amb la presència de Carles d’Anjou que pressionà els 
cardenals. El pontificat d’Adrià V durà sols cinc setmanes (de l’11 de juliol al 18 d’agost).

Joan XXI (1276-1277) Petrus Hispanus. En un sol any foren papes: Gregori X, Innocenci V, Adrià V i Joan XXI. 
Aquest últim fou portuguès i equivocadament li posaren XXI, ja que li corresponia Joan XX puig que mai no 
existí cap papa amb aquesta numeració. Joan XXI fou un gran savi i expert en medicina. Les seves obres eren 
molt conegudes. Intentà, sense èxit, continuar la unió amb l’església d’Orient. Morí d’accident quan estava 
a Viterbo i li caigué una teulada en una estança papal d’aquella ciutat. Actualment en aquest lloc hi ha una 
làpida commemorativa de la desgràcia. 

Nicolau III (1277-1280) Gaetano Orsini. Afavorí molt la seva família i per això Dante en la Divina Comèdia el 
posa a l’infern. S’oposà a Carles d’Anjou. Aquest per causa del papa, ja no serà considerat senador de Roma ni 
regent de l’imperi a Toscana. Nicolau III morí a Sanano prop de Viterbo en plena lluita contra Carles d’Anjou.

Martí IV (1281-1285) Simó de Brie. Era francès. El número IV li correspon pel fet de posar sota una mateixa 
numeració els papes anomenats Marí i Martí.. Fou una joguina en mans del rei de Sicília Carles d’Anjou. 
Andrònic II de Bizanci es convertí al catolicisme i lluità contra Carles d’Anjou. El papa recolzà a aquest 
últim i per això es trencà de nou la unió amb Orient. El 31 de març de 1282 els sicilians s’aixecaren amb el 
recolzament dels catalans-aragonesos en les tristament cèlebres “vespres sicilianes”. El nou tron de Sicília 
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fou ocupat per Pere III d’Aragó, cunyat de Manfred dels Hohenstaufen. El papa morí acorralat a Perúgia, 
després que tota Itàlia se sublevà contra els francesos.

Honori IV (1285-1287) Giacomo Savelli. Fou elegit a Perúgia. S’oposà a Jaume II fill i successor de Pere III 
d’Aragó-Catalunya. Creà càtedres d’idiomes orientals a Paris per la conversió dels àrabs i els cismàtics.

Nicolau IV (1288-1292) Girolamo Masci. Era franciscà. Fou elegit després d’una vancant d’11 mesos. A Sicília 
intervingué a favor de Carles II d’Anjou al qual coronà rei; però els sicilians no en feren cas. Fundà les universitats 
de Montpellier i de Lisboa. Durant el seu pontificat els croats perderen Sant Joan d’Arce a Palestina.

Sant Celestí V (1294) Pere del Morrone. Era un monjo que fundà els denominats celestins afectes als “espirituals” 
franciscans que esperaven un papa “angèlic”, segons falses profecies. L’elecció d’un nou papa costà moltíssim: 
més de dos anys. Al final els cardenals s’inclinaren a favor d’un ancià, Pere del Morrone. L’entronització 
de Celestí V es feu a l’Àquila i convocà més de 200.000 persones. Celestí fou joguina de Carles II que 
se l’emportà a Nàpols. Es deia que el papa governava l’església no “ex plenitudine potestatis” sinó “ex 
plenitudine simplicitalis”. Era un inepte. Degut al seu desgovern es veié en la necessitat de dimitir. Un cop 
presentada la seva dimissió Celestí V es traslladà a un monestir d’Àquila, on morí com a cardenal. Àdhuc hi 
ha la calúmnia, segons alguns, que fou assassinat pel seu successor Bonifaci VIII.

Bonifaci VIII (1294-1303) Benet Caetani. Nat a Anagni, va ser elegit el 24 de desembre de 1294. Lluità 
aferrissadament contra Felip el Formós de França, la família Colonna i els Espirituals. En el seu pontificat 
es celebrà per primera vegada l’any sant, el 1300, i establí que cada cent anys es celebrés l’any jubilar. Fundà 
la Universitat de la Sapienza (Roma). Es cèlebre per l’encíclica Unam Sanctam. Fou mecenes d’insignes 
artistes d’entre els quals cal destacar Giotto. Després de l’atemptat d’Anagni morí, l’11 d’octubre de 1303. 
Amb ell s‘acaba l’edat medieval, o sigui que l’època medieval duraria del 692 al 1303.

Benet XI (1303-1304), Nicolau Boccasini. Era dominic. Reconcilià la Santa Seu amb Felip el Formós de Franca. 
Es negà a reconèixer —tal com volia Felip de França— que el papa anterior era herètic. Morí enverinat en 
menjar figues a Perúgia el 7 d’agost de 1304.

Climent V (1305-1314), Bertran de Got. Fou consagrat a Lió i establí la residència papal a Avinyó, que va durar 
setanta anys. Presidi el Concili Ecumènic de Vienne (1311). Joguina de Felip el Formós, va suprimir els templers.

Joan XXII (1316-1334), Jaume Duesa. Era fill d’un sabater de Cahors. Elegit després de dos anys de seu vacant. 
Construí el palau papal d’Avinyó. Durant el seu pontificat s’intensificà el centralisme papal i el nepotisme. 
S’oposà als «fraticelli» o «espirituals».

Benet XXII (1334-1342), Jaume Fournier. Era un monjo del Cister, fill d’un forner. Obligà els bisbes a la 
residència i reformà els ordes benedictins, franciscans i dominics.

Climent VI (1342-1352), Pere Rogier de Maumont. Era benedictí. Adquirí per la Santa Seu la ciutat d’Avinyó. 
El preu fou de 18.000 florins. Protegí els jueus. Celebrà un jubileu l’any 1350.

Innocenci VI (1352-1362), Esteve Aubert. Gràcies a l’ajut del cardenal Albornoz (espanyol) reorganitzà els 
Estats Pontificis. Fortificà la ciutat d’Avinyó encerclant-la en murs defensius. Promogué les arts i la cultura.
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Urbà V (1362-1370), Guillem de Grimoard. Tornà a Roma, però després de tres anys els cardenals li aconsellaren 
retornar a Avinyó. Santa Brígida profetitzà la seva mort si deixava Roma.

Gregori XI (1370-1378), Pere Rogier de Beaufort. El seu oncle fou el papa Climent VI. Retornà a Roma gràcies 
a la insistència de santa Brígida. El senat romà, agraït, li concedí la zona del turó del Vaticà. Un any després 
del seu retorn a Roma, morí.

Urbà VI (1378-1389), Bartomeu Prignano. Era de Nàpols i arquebisbe de Bari. El conclave en el qual fou elegit 
va ser molt tumultuós. Per això, i en tenir Urbà VI un temperament intempestiu, molts cardenals elegiren un 
altre papa, començant, així, el cisma d’Occident.

Bonifaci IX (1389-1404), Pere Tomacelli. Era de Nàpols. No pogué solucionar el cisma. Els anomenats antipapes 
fixaren llur residència a Avinyó.

Innocenci VII (1404-1406), Cosimo de Migliorati. Nat a Salmona, era arquebisbe de Ravenna quan els cardenals 
de l’obediència romana l’elegiren. Era un humanista i científic. Impulsà els estudis de la universitat de Roma.

Gregori XII (1406-1415), Àngel Correr. Nat a Venècia, tenia 70 anys quan fou elegit papa pels cardenals reunits 
a Roma. El conclave el va elegir amb la condició que dimitiria si el papa Lluna (Benet XIII) també ho fes. 
Aquest no va dimitir, però el papa de Roma Gregori XII sí que ho va fer en el concili de Constança.

Cisma d’Occident: papes d’Avinyó

Climent VII (1378-1394), Robert de Ginebra

Benet XIII (1394-1423), Pere Martines de Luna

Climent VIII (1423-1429), Gil Sánchez Munyos i Carbon

Benet XIV (1429-1430), Bernat Garnier

Cisma d’Occident: papes de Pisa

Alexandre V (1409-1410), Pere Filargos. Fou elegit en el concili de Pisa. Era arquebisbe de Milà, d’origen grec. 
Després del Concili de Pisa la cristianitat tenia tres papes: Gregori XII, Benet XIII i l’esmentat Alexandre 
V que durà escassament un any.

Joan XXIII (1410-1414), Baltassar Cossa. Succeí Alexandre V —en l’obediència a Pisa—. Protegit per 
l’emperador Segismund, convocà el Concili de Constança (1413). Tanmateix, en veure que el concili no el 
confirmaria com a papa, fugí a Schafhausen. Morí poc després.

Fi del cisma d’Occident

Martí V (1417-1431), Ot Colonna. Fou elegit en el concili de Constança l’11 de novembre de 1417, diada de sant 
Martí, i per això escollí aquest nom. Fou mecenes de les arts, iniciant-se el «Rinascimento». 
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