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COMENCEM RECORRENT ALGUNES MOMENTS
DE LA POCA HISTÒRIA QUE CONEIXEM
TRES MIL ANYS ABANS DE LA NOSTRA ERA
Continuem esforçadament la publicació de PENTECOSTA aquest any de penosa confinació a casa
pel Còvid 19. I, com que ara disposem de més temps, ens hem proposat iniciar uns quants
números que vagen repassant, ni que siga superficialment, els segles d'història que ha
arrossegat el Crist, des de les primeres llums de l'Homo sapiens fins al nostre segle XXI. Perquè,
com a creients, considerem que els segles són d'ell i s'encaminen a ell. Així ens ho ensenyava el
savi Teilhard de Chardin (Sarcenat, Clarmont 1881- Nova York 1955), segons el qual tot el
fenomen humà es un desplegament feliç dins un medi diví. Tot ve d'ell i tot va a parar a ell. En ell
es consumarà l'home i la seua història. És tot tal com Ell afirma en la seua darrera revelació: 'Jo
sóc l'alfa i l'omega, el primer i el darrer, el principi i la fi' (Apocalipsi 21, 13)
Una mica en aquest sentit, sant Justí (Flàvia Neàpolis, Samaria, 100-Roma 163) ja sostenia
que 'els estoics i els poetes han estat encertats [pensant i actuant] gràcies a la llavor del Logos,
innata en tot el gènere huma'. 'Ho sabem, diu ell, d'Heràclit i de Musoni, contemporani nostre, i
d'altres' ... Tot i la diferència que hi ha entre uns i altres, és a dir 'els qui viuen segons una part del
Logos seminal, i els que viuen d'acord amb el coneixement i la contemplació del Logos total, que
és Crist' (Apologia segona, VIII)
El pensament de sant Justí, pouat directament del pròleg de l'evangeli de sant Joan 1, 118, avança el tractament d'un tema que serà représ per altres escriptors cristians que
desplegaran la doctrina dels 'semina Verbi' (llavors del Verb o la Paraula) segons la qual Déu ha
plantat la seua saviesa (la seua Paraula) al llarg de la història de la humanitat. I és per això que
totes les generacions i pobles de la terra coincideixen, almenys en part, en una mateixa
concepció de la veritat i de la rectitud moral, en el seu acostament a la plenitud que només
trobarem definitivament en Jesucrist.
En aquest sentit el savi Blaise Pascal escriuria (Clarmont 1623-París 1670): '... Quina cosa
més bella és veure amb els ulls de la fe els reis de Pèrsia Darius i Cir, Alexandre el Gran i Herodes
mateix obrar, sense saber-ho, per a la glòria de l'evangeli...' (Pensaments, 701) I Charles Péguy
(Orléans 1873-Villerou 1914) escriuria més tard: '... I els passos de Cèsar caminaren per a ell, des
dels extrems de la Gàl·lia fins a les platges de Menfis. Tots acudien als peus del fill de Déu. Ell
havia vingut com un lladre en la nit ... Ell era l'hereu de l'escola estoica, venia a heretar de l'hereu
romà, anava a heretar del llorer heroic, anava a heretar de tot esforç humà. Anava a heretar d'un
món ja fet, i, tanmateix, anava a fer-ho tot de nou ... Anava a heretar d'un món ja fet i, tanmateix,
anava a fer-ho tot jove ...' (Eva, 1913)
Ben a prop es trobaven, aquests autors, del futur pensament antropològico-teològic de
Teilhard de Chardin (1881-1955) que hem esmentat adés, segons el qual la matèria conté una
potència espiritual darrere la qual descobrim el Crist (El medi diví, 1926, i El fenomen humà, 1938).
El cosmos convergeix cap al punt omega, el retorn de Crist. Segons ell, l'home empeny el món
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cap a avant i s'orienta cap a aquest punt final, centre transcendent i personal, punt diví, terme
absolut del món i de la història, perquè Ell n'és l'origen (punt alfa), i, també punt d'arribada (punt
omega) en què la dita evolució cobrarà sentit i plenitud, més enllà de tota mort. El creient
identifica aquest punt omega amb el Crist, i aleshores el món esdevé tansparència de Déu, 'medi
diví' en què el treball humà es fa adoració i tot humanisme i tot progrès autèntics són assumits
definitivament camí de la seua consumació escatològica.
En aquest sentit té sentit tota la història, la breu història de la humanitat que coneixem
tan parcialment (més aviat, desconeixem) només de fa cinc mil anys. Tot arrenca del mateix punt
incial i camina cap al seu punt final. I així iniciem el breu recorregut pels segles que ens han
precedit fins a l'aparició del Crist que dóna sentit a totes les històries, petites i grans, que ha
protagonitzat l'homo sapiens.
Comencem, en aquest primer número (109, de gener-març de 2020) pels tres mil anys
que precediren l'inici de la nostra era, que qualifiquem, ben parcialment, amb el superficial
predicat de 'cristiana'. El nucli de la publicació conté una cronologia per segles amb els fets i les
persones rellevants que marquen el pas dels anys; i, també, una antologia de textos que ens han
deixat com a testimonis del seu pas per la història. Hi afegim una nòmina de persones que la fe
cristiana qualifica com a Sants i subratlla com anuncis dels nous temps.
La previsió de la col·lecció que completarà esta repassada per la història universal
abraçaria els pròxims quatre anys de la publicació PENTECOSTA: al 2020, tocaríem els segles
anteriors a l'era cristiana (núm. 109), el segle I (núm. 110) i els segles II-IV (fins a la persecució de
Dioclecià, núm.111); al 2021, tindríem els segles IV-X (des de la pau constantiniana, núm. 112), els
segles XI-XIII (núm. 113) i el segle XIV (núm 114); al 2022, tindríem el segle XV (núm. 115), el segle
XVI (núm. 116) i el segle XVII (núm. 117); i acabaríem al 2023 amb el segle XVIII (núm. 118), el
segle XIX (num.119) i el segle XX (núm. 120). Tot això comptant que cap entrebanc no ens faça
inviable el projecte. Valete!
Castelló de la Plana, març de 2020
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CRONOLOGIA PER SEGLES
' ... Mil anys als vostres ulls són com un dia que ja ha passat, com el relleu d'una guàrdia de nit ...
Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies per a adquirir la saviesa del cor ...' (Salm 89, 4)
PAEDAGOGUS AD CHRISTUM
'Abans que arribàs la fe, estàvem reclosos sota la custòdia de la Llei, esperant el moment que la fe
es revelaria. Així, doncs, la Llei ens ha fet de guia vers el Crist per tal que fóssem justos en virtut
de la fe' (Gàlates 3, 23-24)
ABANS DEL III MIL·LENI
3500 aC, inici del període històric
3300 aC, Mesopotàmia: Sumer
A Mesopotàmia, els sacerdots d'Uruk comencen a escriure en tauletes d'argila signes que
responen a xifres i anotacions de caràcter econòmic. És l'escriptura pictogràfica
que, a l'Egipte, es transformarà en l'escriptura jeroglífica
Al Próxim Orient, gran desplegament de la indústria del papir que serveix per a
l'escriptura i, també, per a la construcció de vaixelles, com a metxa per a les
làmpades
3100 aC, Amb la unificació de l'Alt i el Baix Egipte, Menes (o Narmer) funda la I dinastia egípcia
amb capital a Menfis
3000 aC, La cultura de Chassey predomina a l'actual territori francés
A la Xina, predomini de la cultura de Long Shan
Poblats de cases semisoterrades dins de recintes emmurallats
Conreu d'arròs, mill i altres vegetals
Cria de porcs, vaques, ovelles i búfals
A la Xina, la cultura Long Shan ja coneix el torn de terrissaire i produeix ceràmiques llises
sense decoració
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TERCER MIL·LENI ABANS DE L'ERA CRISTIANA
Podríem començar referint l'existència de l'imperi Egipci deguda al rei Menes (Narmer),
fundador de la dinastia tinita, que unifica els dos regnes (Alt i Baix Egipte) en un de sol. Des d'ara
el monarca d'estes terres s'anomena 'faraó', i és considerat l'encarnació d'Horus, el déu del cel,
representat per un falcó.
L'escriptura dels jeroglífics, pròpia d'Egipte, és atribuïda a un invent de Thot, representat
per un home amb cap d'Ibis, el déu lunar.
De les civilitzacions més antigues de l'antiga Mesopotàmia, conservem infinitat
d'escultures amb figures d'orants.
Abundants documents, en tabletes d'argila, en escriptura cuneïforme, referits
majoritàriament a transaccions econòmiques.
L'escriptura cuneïfome pren el nom de la forma de cuny que adopten els trets lingüístics
en ser escrits amb el càlam sobre tabletes d'argila.
En estes terres s'hi alcen fastuosos palaus per als reis, i temples sumptuosos per als déus,
dominats pel seu corresponent zigurat.

SEGLE XXIX
2900 aC, Època del Bronze Antic (2900-2000)
Presència de població cananea
Aparició de les ciutats
Aparició de l'escriptura cuneïforme
2890 aC, II dinastia d'Egipte
2850 aC, Les ciutats sumèries, a Mesopotàmia, s'organitzen en ciutats-estat governades per
dinasties reials, les més importants de les quals són Kix, Uruk, Ur, Lagax i Umma
2800 aC, A la Xina, l'emperador Fu Hsi desenvolupa la filosofia del yin i el yang: un bon equilibri
entre els cinc elements (fusta, foc, terra, metall i aire) proporciona bona salut física
i psíquica
Els sumeris inventen la falç, estri fabricat de fusta amb dents tallants de sílex que, amb el
temps, seran reemplaçades per elements de metall
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SEGLE XXVIII aC
2780 aC, Sanakht inicia la III dinastia d'Egipte
El seu màxim representant, Djoser I, annexiona Núbia al regne egipci
Amb capital a Memfis, aquest règim absolutista rendeix culte al rei-déu
2750 aC, Poema Guilgameix, testimoni de les guerres que enfrontaren els estats de Mesopotàmia
com Ur, Uruk, Lagash, Kish, Umma i Mari, entre altres
Els egipcis determinen la durada de l'any tot observant el cicle de Sírius, i adopten l'any
solar de 365 dies
Conservem encara el nom d'alguns d'aquests reis de les terres mesopotàmiques
com Mesilim, rei de Sumer i, sobreot, Guilgameix, rei d'Uruk
Els foceus comencen la seua expansió marítima i funden la ciutat de Tir a la costa de
Fenícia
2700 aC, A la Xina, comencen a pràcticar l'acupuntura i la medicina a base d'herbes,
llegendàriament inventades per l'emperador Shen Nung
Els sumeris simplifiquen l'alfabet cuneïforme amb 600 signes basats en els pictogrames
del Guilgameix
SEGLE XXVII aC
2686 aC, Egipte: Regne Antic (2686-2181)
Escriptura jeroglífica
Les grans piràmides (2600-2500)
III dinastia d'Egipte
2640 aC, A l'antic Egipte, sota la III dinastia, comença l'esplendor de l'imperi Antic
A la Xina, la dona de l'emperador Huang Ti inicia la indústria de la seda
2630 aC, A Egipte, Imhotep, arquitecte i metge de Djoser I d'Egipte, construeix la piràmide
escalonada de Sakkara, el primer edifici totalment construït en pedra
2613 aC, IV dinastia d'Egipte
2600 aC, Comença l'esplendor protohistòric de Creta, possiblement afavorida després per
la destrucció de Troia
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SEGLE XXVI aC
2595 aC, Nei Ching, presumiblement escrit per l'emperador xinés Huang Ti, és el text mèdic més
antic que es coneix
2575 aC, A Egipte, construeixen, a Gizeh, un gran complex funerari integrat per una esfinx de
57 m de llargada i 20 m d'alçada, i les grans piràmides de Khèops, Khefrén i Micerí
2500 aC, Al litoral de l'actual Perú, les comunitats sedentàries practiquen el conreu de
lleguminoses
A l'Orient Mitjà, amb el descobriment d'un metall més resistent que el bronze, comença
l'edat del ferro, mentre que el Pròxim Orient resta en l'edat del bronze
Europa està encara en l'edat de pedra
2498 aC, V dinastia d'Egipte
2450 aC, A l'actual Catalunya, comença l'explotació de les mines neolítiques de can Tintorer, a
Gavà (Baix Llobregat).
La variscita que se n'obté, la distribueixen fins a les terres de l'Ebre, al sud, i fins a Osca i
Andorra, al nord
SEGLE XXV aC

SEGLE XXIV aC
2350 aC, Sargón I, rei semita, procedent del nord, acaba amb la supremacia de Sumer; i funda, al
centre de Mesopotàmia, la nova capital, Acad, que, des d'ara, dóna nom a tot el
nord de Mesopotàmia
2345 aC, VI dinastia d'Egipte
2340 aC, Lugalzaggizi, rei d'Umma, sembla que sotmet tot Sumer, els regnes de Lagasch, Ur,
Uruk, Larsa, Kish i Nipur
2325 aC, Final de la VI dinastia egípcia
Amb la Dinastia VI, hi ha, a Egipte, desordes polítics i socials a les fronteres, sobretot Núbia
i Palestina
Els prínceps de Hieràpolis s'emparen de Menfis i reclamen el dret a ocupar el tron. I així és
com es fracciona Egipte
8
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2300 aC, La civilització de l'Indus floreix a Harappa, Mohenjo-Daro i Mehrgarh
Les seues ciutats tenen ja estructura urbana, coneixen la ceràmica i conreen el cotó
A Egipte, el culte a Osiris, déu dels morts, es generalitza. Els ritus funeraris deixen de ser
exclusius dels poderosos i abasten totes les classes socials
SEGLE XXIII aC
2289 aC, Pepi I funda, a Egipte, la VI dinastia, caracteritzada per la desintegració del poder
central.
Ocupació del Sinaí
2250 aC, Destrucció d'Elba
2200 aC, Apareixen, a Mesopotàmia, els Guti, tribus invasores asiàtiques, que acabarien amb el
domini d'Acad i que dominarien Mesopotàmia fins 2116
2200 aC, Primer període intermedi a Egipte. Bronze Antic-Bronze Mitjà (2200-1900)
Invasió de pobles seminòmades (amorreus i altres)
Destrucció de ciutats
Mesopotàmia. Dinastia d'Acad (2235-2094)
Egipte: I Període intermedi (2181-2040)
En una època de rebel·lió social, la monarquia es debilita extraordinàriament i
s'humanitza la figura del faraó.
El regne egipci es divideix en tres.
A l'actual Iran, apareix un sistema d'escriptura lineal de notació de la llengua elamita que
no reïx a substituir el sistema cuneïforme dels sumeris
Història de Sinuè l'egipci
SEGLE XXII aC
2100 aC, Mesopotàmia: Dinastia III d'Ur (2100-2000)
Arribada i instal·lació dels amorreus
2181-2040 aC, VII dinastia d'Egipte
2173 aC, VIII dinastia d'Egipte
2160 aC, IX dinastia d'Egipte
Apareixen els Guti, pobles procedents de les muntanyes del Zagros (ara Iran) que acaben
amb el poder de l'imperi d'Acad
2145 aC, Les províncies de l'Alt Egipte, amb Tebes com a capital, s'independitzen de la resta
d'Egipte
2133 aC, Dinastia X (només a Tebes)
9
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Regne Mitjà
2130 aC, Dinastia X d'Egipte
Invasions provinents del desert d'Aràbia destrueixen les ciutats del litoral fenici, entre les
quals la ciutat de Biblos
Sembla que, en aquest segle, una ètnia de guerrers invadí Grècia central fins al Peloponès,
que hi implantà una nova llengua (origen del futur grec clàssic) i un altre estil
artístic de ceràmica, que coneixem com la cultura 'micènica'
2116 aC, Final del domini dels Guti sobre Mesopotàmia
2100 aC, La Grècia continental pateix les primeres invasions de pobles provinents d'Anatòlia que
ja parlen una modalitat de grec
Anatòlia inicia la producció de la ceràmica a torn, tècnica que aviat imitaran els pobles de
la mar Egea

SEGLE XXI aC
2070 aC, A Mesopotàmia, el rei Utukhrngal d'Uruk aconsegueix expulsar-ne els Guti
2080 aC, Coneixem Gudea, rei de Lagash, en la confluència dels rius Tigris i Eufrates, al
Shatt al-Hai
2064 aC, Urnamu, de la III dinastia d'Ur, aconsegueix estendre el domini dels sumeris fins als
antics dominis de l'imperi acàdic
2061 aC, De la XI dinastia, el rei Mentuhotep ocupa els territoris del regne rebel d'Heracràpolis i
inicia una nova etapa d'unificació dels dos Egiptes
2060 aC, Invasió dels Elamites, des de l'est, que destrueixen Ur
2050 aC, Mentuhotep reunifica Egipte, i, amb la XI dinastia, comença l'imperi Mitjà
2040 aC, Dinastia XII d'Egipte
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L'illa grega de Melos, centre cabdal en l'exportació d'obsidiana, mineral explotat a l'illa
des de fa ja cinc mil·lenis
A Creta, comença l'època palatina: les seues construccions tenen, sobretot, un rol
econòmic i controlen els excedents de la producció i l'administració de les rendes.
Hi destaquen els complexos de Fastos i Cnossos
Petits assentaments agrícoles instal·lats a la vall de Tehuacán (Mèxic), primers indicis de
sedentarització a la zona
Apareix la notació decimal a Babilònia (actual Iraq)
La ciutat de Babilònia ha aconseguit reemplaçar Sumer en el control de l'Orient Mitjà
A les illes Balears apareixen els primers enterraments en navetes
Escrit el primer text novel·lat de la història, la biografia Aventures de Sinuhe, obra escrita en
prosa i en vers.
L'ensenyament del rei Amenembat per Sesostris I és un tractat polític que aporta
interessants notícies sobre les institucions de la XII dinastia egípcia.
Comença, a Egipte, l'imperi Mitjà. D'aquest periode destaca la important centralització de
l'estat sota Sesostris I.
Construcció del primer recinte de culte conegut a Amèrica: Chiquitantga a El Paraíso
(ara, Perú).
SEGON MIL·LENI ABANS DE L'ERA CRISTIANA
ÈPOCA PATRIARCAL
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SEGLE XX aC
1991 aC, Dinastia XII, amb el faraó Amanemhet I
1900 aC, Bronze Mitjà (1900-1800)
Mesopotàmia: Dinastia I de Babilònia (1894-1595)
A la Xina, Yu el Gran funda la dinastia dels Hi. És el primer fet conegut de la seua història.
Troia, al litoral de l'Àsia Menor, desplega una brillant cultura similar a la de Grècia i les
Cíclades, mentre, a Creta, s'inicia el periode dels Primers Palaus
A l'actual Anglaterra, els antics britànics construeixen, amb finalitats astronòmiques i
rituals, el santuari de Stonehenge
SEGLE XIX aC
1878 aC, Sesostris III incorpora a Egipte les províncies de Núbia, la península del Sinaí i el sud de
Palestina
1800 aC, La primera cultura del bronze a l'Europa central es localitza prop de l'actual Praga
(república Txeca), i és la cultura Unetice. Hi fabriquen ceràmica brunyida i
comercien amb la sal que obtenen de les mines
Des de Síria, irrompen els amorrites, nómades que expulsen els elamites i construeixen
Babilònia, vora el riu Eufrates, com a nova capital del seu imperi
Al sud de la península Ibèrica, es deplega una brillant cultura del bronze, la cultura de
l'Argar. Els poblats fortificats se situen en zones estratègiques per al control del
territori i les vies de comunicació
SEGLE XVIII aC
HAMMURABI (1792-1750) i el seu codi
Epopeia de Guilgameix
Bronze Mitjà II (1800-1550).
Primera arribada de clans patriarcals al país de Canaan
Abram (Gènesi 12-13)
1785 aC, Amb la fi de la XII dinastia egípcia, ve un llarg periode d'inestabilitat que suposà la
pèrdua de Núbia, el Sinaí i Palestina.
Penetren en Egipte tribus semítiques nómades
1786 aC, Dinastia XIII d'Egipte
1780 aC, La fragmentació del regne marca l'inici del segon període intermedi a Egipte, que
s'allargarà fins a l'extinció de la XVII dinastia
1752 aC, El codi d'Hammurabi, articles de dret públic i privat escrits sobre una estela de pedra,
dóna informació puntual sobre el dret babilònic.
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1759 aC, Síria: Destrucció de Mari per Hammurabi
1750 aC, Greu crisi a les ciutats de la vall de l'Indus per la salinització del sòl, resultat de segles
d'irrigació, que impedeix el conreu intensiu
1700 aC, Egipte: II Període Intermedi (1786-1557)
Domini dels hicsos, pobles semites infiltrats (1720-1567)
Hitites: Regne Antic (1650-1500)
HAMMURABI de Babilònia conquista la resta de potències d'Assur, Eshunna, Larsa i Mari i
aconsegueix reunir un gran imperi unificat que s'estén des del golf Pèrsic fins a
l'actual Turquia, des de la serralada del Zagros, a l'est, fins a Khabur, a Síria.
Ací podríem situar la història d'ABRAHAM (Gènesi 12ss) que inaugura el camí de la fe com
a accès a la salvació, en la línia dels futurs judaisme i cristianisme
El babiloni desbanca els antics idiomes acadi i sumeri com a llengua oficial
Els babilònics utilitzen l'energia dels molins de vent per a moure l'aigua dels regadius
Marduk és el nou déu de l'imperi per damunt de les divinitats anteriors de Sumer i Acad
Creta esdevé la més poderosa de les illes de la Mediterrània.
La seua flota arribava a dominar la Mediterrània
Durant aquests anys, o període minoics, es construeixen els grans palaus que
caracteritzen esta societat (Cnosos, Kato Zakros, Mallia, Festos i Aia Tríada)
Cap a finals del segle present, a l'illa de Creta uns terratrèmols arruïnaren els edificis més
representatius de Creta

SEGLE XVII aC
1684 aC, Dinastia XVI d'Egipte
1674 aC, Segon període intermedi
Dinastia XV d'Egipte
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1650 aC, Tot Egipte decau
Dinastia XVII d'Egipte
Durant dos segles, l'Egipte viu un llarg periode d'inseguretat en temps de les dinasties XV
i XVI
1633 aC, Dinastia XIV d'Egipte
1600 aC, La cultura micènica (o hel·làdica recent) té ara el seu període d'esplendor
A la zona de la mar Egea, cultura hel·làdica recent.
Creta exerceix la seua influència en la zona. És l'època dels grans palaus de Micenes,
Argos, Tirint, etc., al Peloponès
EXODE I CONQUISTA DE CANAAN
SEGLE XVI aC
1580 aC, Comença, a Creta, l'època dels Segons Palaus, moment de màxima esplendor de la
civilitzaciò minoica
1579 aC, Els hitites destrueixen Babilònia
1570 aC, Amosis, que aconsegueix expulsar els hiksos que havien envaït el país cap al 1680,
funda la XVIII dinastia d'Egipte
1567 aC, Regne Nou a Egipte
Dinastia XVIII d'Egipte
Hi comença el regne Nou.
1550 aC, Bronze Recent I (1550-1400)
Tauletes de Canac
Egipte: Regne Nou (1567-1070)
1520 aC, Una erupció vocànica destrueix l'illa de Tera, a la mar Egea.
Els pobles de l'illa queden sepultats sota capes de cendra i lava
1552 aC, Comença l'imperi Nou.
Dinastia XVIII amb el faraó tebà Ahmose I, que aconsegueix expulsar cap al Nord els
invasors hicsos
1531 aC, Un nou poble, el Hitites, una gran potència de l'Àsia Menor, domina ara tota la zona de
Mesopotàmia
1505 aC, Amb el faraó Tutmosi I, Egipte comença a conquistar nous territoris fins a la cinquena
cataracta del Nil, a Núbia.

14

comunió d'església i llengua
Amb ell, Egipte té la supremacia de l'imperi al Pròxim Orient i esdevé la
potència dominant de la Mediterrània
Durant esta època Egipte construeix la monumental necròpolis dels faraons, a la vall dels
Reis, al marge occidental del Nil, davant la ciutat de Tebes.
1500 aC, Termina l'etapa Sumèria.
Des d'ara les ciutats de Mesopotàmia evolucionen fins a conformar dos nous imperis:
Babilònia, al sud, que s’estructura en tres capes socials: aristocràcia, ciutadans lliures i
esclaus, i
Assíria al nord
Creta ateny el cim del seu poder econòmic i territorial quan instal·là bases per a la seua
flota a Quios, Egina, Citera, Melos, Rodes, Thera i Milet
Sembla que, a conseqüència d'una forta explosió volcànica, a Thera, la cultura de l'illa
entrà en gran decadència
A la retirada hitita, hi arriben els Cassites, procedents de les muntanyes iranianes

SEGLE XV aC
Apareixen, a l'illa de Creta, necròpolis guerreres, i es transforma l’estil artístic dels seus
monuments arquitectònics
Sembla que aquest és el segle de major esplendor de la civilització minoica a la ciutat
grega de Micenes.
1490 aC, TUTMOSIS III (1490-1435)
Campanyes de Turmosis III a Canaan
1485 aC, La reina Hatsepsut d'Egipte fa construir un magnífic temple prop de Tebes amb
importants decoracions pictòriques i mana construir dos obeliscos a Karnak
1470 aC, Les cendres procedents d'una nova erupció a l'illa de Thera arriben fins a Creta. Els
vapors tòxics emanats per l'erupció causen la desaparició de la civilització minoica
1468 aC, Tutmosis III comença el regnat en solitari. Amb ell Egipte aconseguirà la seua màxima
expansió territorial, des de l'Eufrates fins a la quarta cascada
1450 aC, Després d'una època de debilitament, comença el nou imperi Hitita
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Des del Rin fins el Càrpats i el Danubi, als Alps, el ritual d'enterrament sota túmul unifica la
cultura d'Europa central fins el 1250.
Etapa de major esplendor de la cultura micènica; de fet, fins i tot el poder polític de Creta
està en mans de famílies procedents de Micenes; i sembla també que elles
intervingueren en la destrucció del gran palau de Cnosos.
Els micènics s'apoderen de les principals rutes comercials de la Mediterrània
Bronze Recent II (1400-1200)
Presència dels hapiru (nòmades d'origen semític, dels quals els iraelites i hebreus devien
formar part), segons les cartes trobades a Tel el-Amarna
A l'Egipte, AMENHOTEP IV o AQUENATON (1364-1347)
Capital Aquetaton, actual Tel el-Amarna
Hitites: Regne Nou (1450-1190)
L'edat del ferro comença a l'Àsia Menor, gràcies a mètodes que permeten la producció
industrial d'aquest metall
SEGLE XIV aC
1380 aC, A Egipte, Amenofis III fa construir un canal que connecta el riu Nil amb la mar Roja
1370 aC, AMENHOTEP IV o AQUENATON o Amenofis IV introdueix el monoteisme a Egipte,
possiblement influït per la seua dona Nefertiti.
Amon, déu del Sol, és l'únic déu reconegut.
El seu fill, Tutankamon, retornarà a la religió politeista tradicional
1364 aC, Amb la mort del faraó Amenofis III, termina l'etapa expansionista de l'imperi Nou.
AMENOFIS IV AKENATON, el rei heretge, deixeble dels teòlegs de Heliopolis esdevé cap
del moviment religiós entorn del déu Ra, el disc solar (Aton), i ell s'anomena 'Fill
del Sol’
Tasllat de la capital, de Tebes a Amarna, que comença a nomenar-se Aketaton
La clerecia, tradicional, no admet aquest canvi cultual. Egipte perd la influència al Pròxim
Orient quan Síria cau en poder dels hitites
El successor d'Akenaton trasllada la capital a Tebes.
1350 aC, Destrucció de l'imperi de Mitani, fundat pel hurrites
Construcció del temple d'Amon a Luxor (Egipte) pels arquitectes d'Amenofis III.
1333 aC, El cabdill militar Haremhab fa una restauració política i religiosa i derrota els hitites que
s'havien fet forts a Palestina i amenaçaven el Baix Egipte
1320 aC, Dinastia XIX d'Egipte
1318 aC, Imperi mitjà assiri, primer gran imperi militar del Pròxim Orient.
Les seues expedicions militars arribaren fins al llac Van (Armènia) i fins a la Mediterrània
Lluites contra els arameus i babilonis
S'apropien i duen a Assur el déu babiloni Marduk, futur Bel o Baal
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Mantenen relacions amb els egipcis
1306 aC, Amb la XIX dinastia, Egipte esdevé una potència mundial
1300 aC, Micenes té un paper rector sobre un conjunt de petits estats-nació amb centres de
poder com Pilos, Tebes, Tirint, Atenes etc. durant aquest segle
A les illes Balears es desenvolupa la cultura talaiòtica, dins el corrent megalític europeu.
Les taules i els santuaris són els primers recintes cultuals coneguts a les illes de
Mallorca i Menorca.
Domini d'Egipte a Canaan
Síria: Destrucció d'Ugarit (= Ras-Xambra, 1300)
Tauletes alfabètiques amb mites i llegendes
Egipte: Dinastia XIX
SETI I (1304-1290)
Estela de Seti I a Bet-Xean

SEGLE XIII aC
Sembla que la presència de jaciments d'or féu prosperar la ciutat de Micenes, que compta
amb una arquitectura colossalista i amb imponents obres públiques
Els micènics esdevenen la major potència naval de la Mediterrània i estenen la seua
influència a Lacònia, Grècia central, Xipre, Macedònia, Síria i Sicília.
Micenes degué intervenir en la famosa guerra de Troia, d'on degué eixir reforçada.
1290 aC, RAMSÉS II (1290-1224)
Campanyes contra el hitites i, després, aliança amb ells
1272 aC, Ramsés II fa construir, a Abu-Simbel (Núbia), un temple monumental excavat a la roca
1250 aC, MOISÈS
Eixida d'Egipte (1250-1230, Exode 1-15)
Penetració de tribus d'israelites a Canaan, primer pel sud, i, poc més tard, per l'est amb
JOSUÈ (1230-1220, Nombres 13-14; Josuè 2-12)
Egipte. MERNEPTÀ (1224-1204)
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Estela de l'any 1220 que esmenta una victòria sobre un grup anomenat 'Israel'
El faraó Ramsés II ordena fer construccions monumentals, i, després de combatre i
derrotar els Hitites a Qadés, fa amb ells un acord de pau

PERÍODE DELS JUTGES I INICI DE LA MONARQUIA
1200 aC, Dinastia XX d'Egipte
Època del Ferro I (1200-900)
Invasió dels pobles del Mar
Sembla que una guerra civil, seguida d'una invasió dòria, acabà abruptament amb el
poder de Micenes.
Els filisteus, empesos per Ramsès II, s'instal·len a la costa sud de Canaan
Entre finals del segle XIII aC i començament del segle XII aC, cal situar la famosa guerra de
Troia, entre els aqueus i els troians, objecte dels famosos poemes homèrics la
Ilíada i l'Odissea.

SEGLE XII aC
1193 aC, Possible data de la guerra de Troia
Príam, rei de Troia, cau davant les tropes d'Agamèmnon de Micenes i Argos, després de
deu anys de guerra continuada
Base històrica de les epopeies futures, la Ilíada i l'Odissea atribuïdes a Homer, i de
l'Eneida de Virgili
1184 aC, Darrer faraó de l'imperi Nou
RAMSÉS III hagué de fer front a un fort atac d'invasors procedents de la mar Egea i
diverses incursions dels libis
Ramsès III derrota els pobles del Mar (entre els quals, els filisteus)
1170 aC, Nova irrupció Elamita
1150 aC, Les invasions dòries provoquen la fi de la civilització micènica a la mar Egea
El nostre país, continua en l'edat del bronze. Comencen a documentar-se els primers
poblats protourbans com el de Genó (Segrià)
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1130 aC, Període dels Jutges (1200-1030)
Victòria de les tribus israelites del nord sobre Sisserà, a la vall de Jizreel (1130, Jutges 4-5)
1115 aC, A Mesopotàmia, preponderència assíria amb TEGLATFALASSAR
(o TIGLAT-PILÈSSER 1115-1077)
Després, afebliment d'Assíria sota la pressió dels arameus
Naixement dels reialmes arameus (Damasc, Sobà, Hamat)
1100 aC, Es derrumba la cultura micènica, abans esponerosa, a Creta i a Micenes
Fenícia desenvolupa l'alfabet sonor de 22 lletres, resultat de l'evolució de l'escriptura
cananea
SEGLE XI aC
L'edat de Ferro arriba a Europa. A la regió austríaca de Hallstatt, hi apareixen els primers
estris de ferro del continent
La dinastia Zhon instaura, a la Xina, un regne que dura prop de 800 anys. Són anys
d'estabilitat i conquesta de nous territoris, entre els quals hi ha Hubei, Zhejiang i
Sichuan; la capital és a Zhouzong.
Els olmeques s'han establert a la costa meridional de Mèxic, on despleguen una cultura
agrícola capaç de construir terrasses de conreu i canals de drenatge. Destaquen
els poblats avui anomenats San Lorenzo, la Venta i Zapotes.
L'antic imperi Hitita es fragmenta per l'arribada dels pobles de la Mar. Mentrestant, Frígia
domina les rutes comercials de la mar Egea i l'Orient
1085 aC, Tercer període intermedi d'Egipte. Al voltant de la Dinastia XXI
1070 aC, Egipte. III Període Intermedi (1070-664)
Dinastia XXI (1070-941)
Capital: Tanis
SAMUEL, profeta i jutge (1040, 1Samuel 7-12)
1050 aC, Victòria dels filisteus a Afec i mort d'Elí 1050, (1Samuel 4)
1040 aC, SAMUEL, profeta i jutge
1030 aC, SAÜL, rei (1030-1010, 1Samuel 13-15)
Batalla de Guilboà (1Samuel 31)1005 aC, El rei DAVID conquereix Jerusalem i es proclama
rei de Judà i d'Israel
1010 aC, Saül i el seu fill Jonatan moren a la batalla de Guilboa
1000 aC, DAVID, rei de Judà, i, després, de Judà i Israel (1010-970, 2Samuel 2-8)
Comença el tercer període intermedi a Egipte. El país torna a estar dividit en dos zones
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PRIMER MIL·LENI ABANS DE L'ERA CRISTIANA

SEGLE X aC
976 aC, Fenícia: HIRAM de Tir (976-930, 2Samuel 5, 11; 1Reis 5, 15)
El virregnat de Núbia esdevé regne de Kush, governat per una dinastia nativa.
970 aC, Israel, amb el rei SALOMÓ, esdevé primera potència del Pròxim Orient. A la seua mort, el
regne es divideix en dos: Judà amb capital a Jerusalem, i Israel, amb capital a
Samaria
969 aC, Tir exerceix la seua supremacia sobre les altres ciutats de Fenícia, que s'ha convertit en la
primera potència comercial i marítima de la Mediterrània
950 aC, Salomó, rei de Judà i d'Israel (970-931, 1Reis 3-11)
Construcció del primer temple (1Reis 6, 1)
Inici de l'elaboraciò literària del PENTATEUC.
Comença l'explotació del plom argenter gràcies a la tècnica de la copel·lació que permet
separar la plata de l'òxid de plom.
La utilització del betum en la construcciò naviliera permet construir vaixells amb carcassa
de quadernes que faciliten els viatges a llarga distància.
En construcció, el gran temple de Jerusalem, decorat amb fustes i metalls preciosos. Al
seu interior hi conserven l'arca de l'Aliança
REZON, rei de Damasc (1Reis11, 23-25)
945 aC, Dinastia XXII d'Egipte
Campanya a Palestina
Estela de Meguidó
941, A Egipte, XEIXONC I = XIXAC
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939 aC, Apareix l'Imperi Nou Assiri (932-612) que té com a centres Kalakh i Nínive, al curs alt del
Tigris, i aconsegueix sotmetre a vassallatge nombrosos estats com Babilònia,
Israel i Judà.
El règim assiri destaca per les típiques deportacions i la seua extrema crueldat
DES DE LA SEPARACIÓ EN DOS REGNES FINS A LA CAIGUDA DEL REGNE DEL NORD
931 aC, Separació dels dos regnes
Al nord, Israel, JEROBOAM I, rei (931-910, 1Reis 12, 20; 12, 25-14, 20)
Al sud, Judà, ROBOAM, rei (931-914, 1Reis 12, 1-24;14, 21-31) paga tribut a Xixac (926)
914 aC, ABIES, rei de Judà (914-912)
912 aC, A Judà, ASÀ s’alia amb Benadad I contra Baixà, rei d'Israel
910 aC, a Damasc, BENADAD (910-880)
A Israel, NADAB (910-909)
900 aC, Epoca del Ferro II (900-600)
BAIXÀ, rei d'Israel (909-886)
Al nostre país s'aturen les penetracions de contingents indoeuropeus i comença una
època de diferenciació de grups regionals a partir de l'evolució del substrat
indígena. És l'època dels camps d'urnes recents.
Es fan les primeres ofrenes als santuaris d'Olímpia (Grècia) encara en espais oberts sense
construccions templàries
També és l'època de la formació dels diferents dialectes del grec: el jònic, l'eòlic, el dòric i
l'acadià xipriota.
La cultura vil·lanoviana significa l'inici de l'edat de ferro a la península itàlica

SEGLE IX aC
886 aC, ELÀ, rei d'Israel (886-885)
885 aC, ZIMRÍ, rei d'Israel
OMRÍ (885-874), rei d'Israel
Construeix Samaria
883 aC, A Assíria, ASSURBANIPAL II (883-859)
880 aC, A Damasc, BENADAD II (= ADADÈZER, 880-845)
874 aC, ACAB, rei d'Israel (874-853, 1Reis 16, 29-22, 40)
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Activitat del profeta ELIES (1Reis 17; 2Reis 1)
871 aC, JOSAFAT, rei de Judà (971-846, 1Reis 22,41-51)
Fa aliança amb Acab, rei d'Israel (1Reis 22, 4-45)
859 aC, Assíria: SALMANASSAR III (859-824)
Inici de la preponderància assíria
853 aC, Deturat a Carcar per Adadèzer i Acab
AHASIÀ, rei d’Israel (853-852)
852 aC, JEHORAM, rei d’Israel (852-841)
Campanya contra Meixà de Moab
850 aC, Campanya contra Meixà de Moab
Activitat del profeta ELISEU (2Reis 2,1-8, 15)
Les campanyes militars d'Assurnasirpal II es reflecteixen en les bandes de metall que
decoren les portes del palau d'Imgur-Bel, a Assíria
La mitologia i la litúrgia dels pobles del Ganges, recollits en els textos sagrats del
Rig-veda. Mitra i Varuna (el dia i la nit) i Indra i Agni (la guerra i el foc) en són les
divinitats més importants.
848 aC, JORAM, rei de Judà (848-841)
845 aC, Damasc: HAZAEL (845-802)
Continua l'activitat del profeta ELISEU (2Reis 9,1-13)
841 aC, Jehú d'Israel paga tribut a Salmanassar III
Continua l'activitat del profeta Eliseu
JEHÚ, rei d'Israel (841-814, 2Reis 9,14-10,36)
Paga tribut a Salmanassar III (841)
AHAZIA, rei de Judà
ATALIA, rei de Judà (841-835)
Moab: MEIXÀ
Estela que celebra la seua victòria sobre Israel (840)
835 aC, JOAIX, rei de Juda (835-796)
820 aC, JOAHAZ, rei d'Israel ((20-803)
814 aC, Fundació de la ciutat de Cartago, a la costa de l'actual Tunísia, pels fenicis de Tir
811 aC, AMASIES, rei de Judà (811-782)
810 aC, Assíria: ADAD-NIRARI III (810-7763)
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803 aC, JEHOAIX, rei d'Israel, paga tribut a Adad-Nirari III (802)
Mort d'Eliseu i miracles pòstums (2Reis13,14-21)
802 aC, Damasc: BENADAD III (802)
800 aC, Pobles celtes, procedents del centre d'Europa, s'estenen cap al sud i arriben al nord de la
península ibèrica, principalment al país Basc, Navarra i Aragó
Els grecs comencen a expandir-se per la mar Mediterrània i funden colònies a la Magna
Grècia, Sicília i la costa meridional de la Gàl·lia
Els grecs adopten l'alfabet fenici, i, en la seua adaptació al grec, hi afigen els sons vocàlics
El poble olmeca ret culte al déu Jaguar, la primera divinitat ben individualitzada de
l'Amèrica Central.
SEGLE VIII aC
En esta centúria podríem situar l'existència i l'activitat literària del poeta Homer, és a dir
de l'autor dels famoses epopeies Ilíada i Odissea
La dinastia que governa el regne de Kush (abans Núbia) conquista Menfis i arriba a
dominar tota la vall del Nil
790 aC, Les fonts clàssiques (gregues i llatines) assenyalen la fundació de Rhode, l'actual Roses
a l'Alt Empordà
787 aC, JEROBOAM II d'Israel (787-747)
Activitat dels profetes AMÓS I OSEES
782 aC, AZARIÀ = OZIES, rei de Judà (782-740)
776 aC, Els primers jocs Olímpics tenen lloc al santuari de Zeus de la ciutat d'Olímpia (Grècia)
754 aC, Fundació de la ciutat de Roma
753 aC, Segons Varró, aquest any Ròmul
i el seu germà Rem funden la ciutat
de Roma, data des de la qual els
romans comptaran els anys
(ab Urbe condita)
751 aC, JOTAM, rei de Judà (751-735)
Inici de l'activitat del profeta MIQUEES
750 aC, Al sud de la península Ibèrica, el regne de Tartessos basa la seua economia en
l'explotació i el control de mines d'or, plata i estany.
Fenicis i grecs procedents de la Jònia s'estableixen al litoral andalús i, a poc a poc, van
dominant els mercats interiors.
Activitat dels profetes AMOS i OSEES
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747 aC, ZECARIÀ, rei d'Israel (747)
XALUM, rei d'Israel (747)
746 aC, MENAHEM, rei d'Israel (746-737)
Paga tribut a Tiglat-Pilèsser III (738 o 743)
745 aC, A Assíria, TEGLATFALASSAR = TIGLAT-PILÈSSER III
Expedicions contra Filistea, Israel i Damasc (742-740, 2Reis 16, 9)
729 aC, Rei de Babilònia amb el nom de PUL, planifica expedicions contra Filistea, Israel i Damasc
740 aC, RESSÍN, rei de Damasc (740-732)
Activitat del profeta MIQUEES
Llibre I d'ISAÏES 1-39
737 aC, PECCAHIÀ, rei d'Israel (736-730)
736 aC, PÈCAH, rei d'Israel
S'alia amb Ressín de Damasc contra Acaz de Judà
Part del seu regne passa a Tiglat-Pilèsser III
735 aC, ACAZ, rei de Judà (735-719, 2Reis 16)
Recorre a Tiglat-Pilèsser, i li paga tribut
Oracle de l'Emmanuel (Isaïes 7)
734 aC, Primera deportació d'israelites
(723-733, 2Reis 15, 29-30)
730 aC, Dinastia XXIII d'Egipte
OIXEA, rei d'Israel(730-722)
Ocupació de Samaria per Sargon II
Deportació dels habitants de Samaria
Ocupació de Palestina per Sargon II
Deportació dels habitants de Samaria
729 aC, Teglatfalassar (Tiglat-Pilèsser III), rei de Babilònia amb el nom de Pul
728 aC, EZEQUIES, rei de Judà, inicia la reforma religiosa
Inscripció del canal de Siloè o d'Ezequies
722 aC, Fi del regne del nord
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EL REGNE DE JUDÀ FINS A LA DESTRUCCIÓ DE JERUSALEM I L'EXILI DE BABILÒNIA
728 aC, EZEQUIES, rei de Judà (728-699, 2Reis18-20))
Reforma religiosa
Inscripció del canal de Siloè o d'Ezequies
721 aC, A Babilònia: MARDUC-APLA-IDINA= MERODAC BALADAN (721-710,703, Isaïes 39)
720 aC, Dinastia XXIV d'Egipte.
716 aC, Dinastia XXV d'Egipte
711 aC, Assíria: Sargon pren Asdod (711)
705 aC, SENNAQUERIB (705-681)
701 aC, Setge de Jerusalem per Senaquerib
Ezequies paga tribut als assiris
La Teogonia d'Hesíode fixa les genealogies divines i crea els mites de la generació de la
condició humana.
Des d'Egipe s'importen falcons d'alabastre policromat arreu de la Mediterrània
L'urbanisme arriba a la vall del Segre. Alguns dels poblats de la zona, entre els quals
destaca els Vilars (Arbeca i les Garrigues) presenten gran fortificacions per a la
defensa de la població
Un taller metal·lúrgic de Penya Negra (Crevillent, Baix Vinalopó), exporta la seua
producció cap a la Mediterrània central.
Com a innovació tecnològica a la península Ibèrica, cal destacar la utilització de motles
d'argila per a la fabricació de peces metàl·liques.
SEGLE VII aC
699 aC, MANASSÈS, rei de Judà (699-644, 2 Reis 21,1-18)
685 aC, Egipte, de la dinastia XXV: TIRHACÀ (685-664, corregent des de 690)
681 aC, Assíria: ASSARHADON (681-669)
Conquereix el nord d'Egipte
671 aC, Menfis cau sota el poder d'Assarhadon, rei dels assiris
669 aC, ASSURBANIPAL (669-632)
Envaeix tot Egipte i saqueja Tebes (663)
El foragita d'Egipte el faraó Psammètic I
Comença la decadència assíria
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663 aC, Asarhaddon, rei dels assiris, destrueix la ciutat de Tebes.
664 aC, A l'Egipte, Dinastia XXVI
PSAMETRIC I (664-610)
Els fundadors de la XXVI dinastia egípcia, els prínceps de Sais Necó I i Psamètic I,
reunifiquen la vall del Nil amb l'ajuda dels exèrcits mercenaris i els colons grecs
654 aC, Els cartaginesos funden Ebusus, Eivissa
644 aC, AMON rei de Judà (644-640, 2Reis 22,1-23, 30)
640 aC, JOSIES, rei de Judà, basant-se en el Deuteronomi, propicia la reforma de la religió jueva i
el retorn a l'ortodòxia primitiva.
Mor el rei Josies, quan intentava aturar la campanya del faraó Necó contra els babilonis
630 aC, La tirania s'estén a les ciutats gregues com a solució contra els conflictes polítics i la crisi
agrària, però Atenes no es deixa sotmetre a Ciló.
626 aC, a Babilònia, Dinastia neobabilònica o caldea (626-539)
NABOPOLASSAR (626-605) inicia el període de domini babilònic
Inici de l'activitat del profeta JEREMIES
620 aC, Les lleis de Dracó legislen sobre els crims de sang en un clima de venjances per
enfrontaments entre faccions.
612 aC, Els Medes i els Babilonis conquisten Nínive i posen fi a l'imperi Assiri
Activitat dels profetes SOFONIES, NAHUM I HABACUC
610 aC, A Egipte, NECAO II = NECÓ (610-595)
609 aC, JOAHAZ, fill de Josies, rei de Judà
Deposat pel faraó Necó i deportat a Egipte
JOIAQUIM, fill de Josies, rei de Judà (609-598, 2Reis 23,36-24, 7)
Vassall de Nabucodonosor, rei de Babilònia (605)
Mor Assurubal·lit, darrer rei assiri
605 aC, NABUCODONOSOR II de Babilònia es manté durant prop de cent anys
El faraó Necó I, successor de Psamètic pels babilonis de Cambises.
Psàmètic II venç els etíops i castigà durament Núbia
Nabucodonosor venç el faraó Necó a Carquemix (605, Jeremies 46,2) i estén el seu imperi
a tot l'Orient Pròxim
Els foceus funden Massalia, l'actual Marsella, i Empúries (Alt Empordà).
Nabucodonosor II enriqueix la ciutat de Babilònia amb la porta dedicada a Ishtar, i la
construcció del palau reial amb els magnífics jardins penjants, una de les
meravelles del món antic.
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Tales de Milet fa les seues proposicions geomètriques i es converteix en el fundador de la
geometria grega
SEGLE VI aC
598 aC, JECONIES, fill de Joiaquim, rei de Judà (598-597)
Setge de Jerusalem per Nabucodonosor
597 aC, Primera deportació del rei i una part de la població ( 2Reis 24, 10-17)
SEDECIES, fill de Josies, rei de Judà (597-587, 2Reis 24, 18-25,30)
Activitat del profeta EZEQUIEL a Babilònia
Setge de Jerusalem (589)
Arrest de Jeremies
595 aC, A Egipte, PSAMMETIC II, faraó (595-589)
594 aC, Soló, elegit arcont d'Atenes, aboleix la servitud per deutes i defineix els drets dels
hoplites
590 aC, A Grècia, la construcció d'edificis totalment de pedra permet fixar els estils jònic i dòric, i
afavoreix l'aparició de l'escultura monumental en frontons i mètopes
589 aC, APPRIES = HOFRÀ (589-570)
587 aC, Presa de Jerusalem i captura de Sedequies
Destrucció del temple de Jerusalem
Segona deportació d'israelites (2Reis 25,1-20)
Assassinat de Guedalià (Jeremies 41,1-3)
586 aC, Setge de Tir per Nabucodonosor, i vassallatge de la ciutat (586-573, Ezequiel 29, 18)
587 aC, Nabucodonosor II pren Jerusalem i en deporta la població a Mesopotàmia
585 aC, Tales de Milet. un dels set savis grecs, segons el qual en l'aigua està el principi de totes les
coses, prediu l'eclipsi de sol del 28 de maig d'aquell any.
582 aC, Tercera deportació d'israelites (Jeremies 52, 30)
Llibre de les LAMENTACIONS
Exili de Babilònia
580 aC, La ceràmica àtica de figures negres s'imposa a Occident fins que, el 520, la substitueix la
nova tecnologia de les figures negres
562 aC, A Babilònia, AVIL-MARDUC = EVIL-MERODAC (562-560)
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561 aC, Pisístrat, molt popular per les seues victòries en les lluites de faccions, instaura la tirania a
Atenes
A L'exili de Babilònia, JECONIES és rehabilitat per Evil-Merodac (2Reis 25,27-30)
560 aC, davant l'amenaça del persa Cir, el faraó Amasies participa del pacte defensiu amb
Babilònia, Lídia i Esparta, però amb poc d'èxit
A Babilònia, NERI-GLISSAR (560-556)
Llibre II d'Isaïes 40-55
Redacció final dels llibres de JOSUÈ, JUTGES, 1-2 SAMUEL, 1-2 REIS
556 aC, A Babilònia, NABONID (556-539)
551 aC, Llibre II d'ISAÏES 40-55
550 aC, Cir, supera el rei dels Medes Astiages (585-550) i es proclama rei de Pèrsia
El poble d'Ullastret (Baix Empordà) és representatiu del període ibèric antic que, fins el
450, es desenvolupa al nostre país. La concentració del poblament facilita la
generalització de l'urbanisme
Zaratustra (Zoroastre), fundador del zoroastrisme, religió oficial de l'imperi Persa, viu en
un lloc al nord-est de l'Iran
Les necròpolis dels etruscos reprodueixen els esquemes urbanístics de les ciutats: la
ciutat dels vius es reflecteix en la ciutat dels morts. A Tarquínia apareixen les
primeres tombes pintades
Anaximandre fa la seua primera representació circular del planeta centrada al santuari
grec de Delfo
547 aC, Lídia i Babilònia són ocupades per l'exèrcit persa
539 aC, A Babilònia, encara, BALTASAR (539, Daniel 5)

ÈPOCA PERSA
539 aC, CIR II el GRAN, rei de Pèrsia (550-530), pren Babilònia el dia 29 d'octubre del 539
També converteix Egipte en una satrapia de l'imperi persa.
538 aC, Edicte de Cir, rei dels Perses, autoritzant el retorn dels jueus a Jerusalem (Esdres 1, 1-4)
Restabliment de l'altar dels holocaustos del temple
Llibre III d'ISAÏES, cc. 56-66
Bimbisara, rei de Megadha, conclou la conquesta de la vall del Ganges
535 aC, Els foceus, tot i haver vençut una coalició de cartaginesos i etruscos, han d'abandonar
l'illa de Còrsega després de la batalla d'Alàlia
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531 aC, Siddarta Gautama, conegut com Buda, inicia la predicació de la dodhi o il·luminació, a
Benarés i la vall mitjana del Ganges
530 aC, Pitàgores, fundador d'una secta religiosa que desenvolupa la mística del nombre,
promulga el teorema sobre el càlcul de la hipotenusa
A l'imperi persa, CAMBISES II (530-522)
525 aC, Dinastia XV, Primer període Persa
Baix Imperi
Els púnics colonitzen l'illa d'Eivissa que els serveix de llançadora per a l'establiment de
contactes precolonials amb la resta de les illes Balears.
Cambisses II de Pèrsia pren Tebes. L'annexió d'Egipte a Pèrsia significa la creació d'un vast
imperi que s'estén des de l'Àfrica fins a l'Àsia central. La màxima extensió
s'aconsegueix l'any 508 amb la incorporaciò de les valls de l'Indus i el Gandara.
522 aC, DARIUS I el GRAN / HISTASPES, rei dels perses (522-486, Esdres 4,24-6, 18)
520 aC, Construcció del segon temple de Jerusalem sobre el mateix lloc que ocupava el primer
(520-515, Esdres 3-6)
Zorobabel, governador
Jeixua, gran sacerdot
Activitat dels profetes AGEU i ZACARIES
509 aC, Amb l'expulsió dels Tarquinis comença, a Roma, l'etapa republicana
El primer tractat romano-cartaginés consolida l'hegemonia comercial de Cartago a la
Mediterrània
505 aC, Clístenes inaugura la democràcia a Atenes i organitza la població en tríties
500 aC, Els ibers empren un sistema d'escriptura propi, del qual es distingeixen dos variants:
l'ibèric meridional, localitzat al sud del Xúquer, i l'ibèric llevantí, al nord d'aquest
riu.
A l'Amèrica andina, un procés de diversificació regional substitueix les cultures unitàries
de l'època de formació.
Moltes de les peces escultòriques de la cultura ibèrica provenen de contextos funeraris.
Entre les peces més valuoses, hi destaca la Dama d'Elx, datable cap al 480.
El torn del terrissaire és introduït en la civilitzaciò ibèrica, i ara apareixen les primeres
produccions amb torn.
Els succesors de Cir de Pèrsia amplien el seu imperi fins a l'Indus, els mars Negre i Caspi, i
fins a l'Àsia Menor i Egipte
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SEGLE V aC
499 aC, Instigades per Aristàgores de Milet, les ciutats de la Jònia es rebel·len contra els perses
494 aC, La destrucció de Milet posa fi a la revolta
490 aC, Primera guerra Mèdia. Atenes derrota els perses a la batalla de Marató
486 aC, XERXES I, rei dels perses
485 aC, Geló, tirà de Gela, s'apodera de Siracusa i crea el primer estat unificat de la Sicília oriental
482 aC, Confuci, desenganyat de la política, es dedica a ensenyar, a la Xina, la seua doctrina
destinada a aconseguir el perfeccionament de la persona.
480 aC, Segona guerra Mèdia. La lliga de ciutats gregues, sota la direcció d'Esparta, no pot aturar
l'entrada dels perses a la Grècia central.
Leònides, rei d'Esparta, mor en la batalla de les Termòpiles; però la batalla naval de
Salamina dóna la victòria als grecs. L'any següent, les victòries de Platea i Micale
posen fi a la guerra.
La Xina, malgrat estar sota l'autoritat de la dinastia Zhou, es descompon en petits
principats rivals.
Geló, tirà de Siracusa, venç els cartaginesos en la batalla d'Himera, a Sicília
465 aC, ARTAXERXES I, rei dels perses
458 aC, Activitat d'ESDRES a Jerusalem (potser 428): lectura de la Llei
Acabament del PENTATEUC
450 aC, Llibres de RUT, MALAQUIES, ABDIES, JONÀS I JOB
Hannò el Gran i Himilcó, navegants cartaginesos, fan dos viatges oceànics. El primer,
relatat en el Periple d'Hannó, va vorejar l'Àfrica fins al Camerun, a la recerca d'or. El
segon es dirigí cap a l'Atlàntic nord buscant l'estany de les illes Britàniques.
449 aC, La pau de Càl·lies, signada entre grecs i perses, confirma la supremacia d'Atenes a la mar
Egea
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445 aC, Primera estada de NEHEMIES a Jerusalem: reconstrucció de la ciutat Santa (445-433,
Nehemies 2,9-13,3)
438 aC, Fídies dirigeix la construcciò del Partenó, temple emblemàtic de l'Acròpoli d'Atenes, la
construcció de la qual s'allarga durant deu anys.
432 aC, Segona estada de Nehemies a Jerusalem: diverses reformes (432-424, Nehemies13,6-31)
Correspondència dels jueus de Judà i Samaria amb els d'Elefantina, a l'Alt Egipte (440-400)
431 aC, Comença la guerra del Peloponès a Grècia. Esparta, aliada amb Corint i Magara, declara
la guerra a la supremacia d'Atenes, poc després de la constitució de la Lliga de
Delos (427 aC)
424 aC, XERXES II (424), rei dels Perses
DARIUS II OCUS/NOTUS (424-404)
404 aC, Dinastia XXVIII d'Egipte
ARTAXERXES II MNÈMON (405-359), rei dels Perses
Redacció final del llibre dels PROVERBIS
Els egipcis expulsen els invasors perses, conduïts pel faraó Amirteu, de la dinastia XXVIII
400 aC, A Roma, promulguen la Llei de les dotze taules que exhibeixen al fòrum inscrita sobre
dotze taules de bronze. És la font de tot el dret romà, tant públic com privat
A l'interior de la península Ibèrica despleguen la cultura dels Verrancos, caracteritzada per
l'escultura zoomorfa, de talla grollera
Llibre de JOEL
Redacció final del llibre dels PROVERBIS
Redacció del CÀNTIC DELS CÀNTICS

SEGLE IV aC
399 aC, Dinastia XXIX d'Egipte
La destrucció del santuari de la Venta posa fi al domini de la cultura olmeca a l'Amèrica
Central.
Sócrates és condemnat a morir per les seues idees i acusat de corrupció de menors; se
suïcida ingerint un beuratge de cicuta
396 aC, El poder dels etruscos, a la península Itàlica, acaba amb la conquista de Veïs per part de
Roma.
Les tropes d'Esparta desembarquen a l'Àsia Menor per alliberar les ciutats gregues dels
perses
380 aC, Dinastia XXX d'Egipte
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359 aC, ARTAXERXES III OCUS (359-338), rei dels perses
356 aC, Fi de l'hegemonia d'Atenes a la mar Egea: la ciutat està en guerra amb els seus aliats, fet
que aprofita Felip II de Macedònia per annexionar-se les ciutats de la Tràcia.
La destrucció del temple d'Àrtemis, a Efes (Asia Menor), a causa d'un incendi intencionat,
suposa la desaparició d'una de les set meravelles del món.
354 aC, Comença la construcció d'una altra de les set meravelles de l'antiguitat, el mausoleu
d'Halicarnàs, a la Cària, destinat a contenir les despulles del rei Mausol, d'on prové
el nom de 'mausoleu', donat a aquest tipus de monument
347 aC, Plató funda l'Acadèmia, on impartirà les seues lliçons. El mateix any escriu La república,
una de les seues obres més emblemàtiques.
343 aC, Segon període persa
Fi de la dinastia egípcia XXVIII, quan les tropes perses reconquereixen Egipte
338 aC, Felip II de Macedòna venç una coalició d'atenesos i tebans en la batalla de Queronea,
que significa la fi de de la lluita per la independència de Grècia.
336 aC, Llibre del Càntic dels Càntics

ÈPOCA HEL·LENÍSTICA
335 aC, Aristòtil, després d'un periple pels països de la Mediterrània, i d'haver estat preceptor
d'Alexandre el Gran, torna a Atenes, on obre un institut que inclou un museu,
jardins zoològics i una biblioteca
334 aC, ALEXANDRE EL GRAN de Macedònia comença la conquista d'Asia. L'any següent,
després de vèncer els perses a Issus, es dirigeix cap a Egipte, on funda la ciutat
d'Alexandria
333 aC, Alexandre el Gran venç els grecs en la batalla d'Issos
Cau Darius III, darrer gran rei de l'antic imperi persa
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332 aC, Període Hel·lenístic
Alexandre el Gran conquista tot Palestina
A Alexandre el Gran, que havia derrotat els perses de Darius III, els egipcis el celebraren
com a alliberador del seu país.
331 aC, Alexandre de Macedònia derrota definitivament Darius de Pèrsia en la batalla d'Arbela
323 aC, Dinastia Ptolemaica
322 aC, A la mort d'Alexandre el Gran, el seu Imperi es divideix entre els seus generals: Egipte i
Palestina, en mans dels Làgides i els Ptolomeus; Síria i Babilònia, en mans dels
Selèucides
Redacció final del llibre de ZACARIES, cc. 9-14, ESDRES, NEHEMIES, I i II de les CRÒNIQUES
312 aC, Els romans comencen la seua política viària amb la construcció de la via Àpia, propulsada
pel censor Api Claudi
A Síria i Babilònia, impera SELEUC I NICATOR
305 aC, Seleu I, dit Nicàtor, funda, a Babilònia i Síria, l'imperi Selèucida, que s'estén fins a la vall
de l'Indus, conquesta corroborada per la signatura d'un tractat amb Chandrupta I,
fundador de la dinastia Màuria
A Egipte, impera PTOLOMEU I LAGOS/SOTER (305-285)
301 aC, A Alexandria, inici de la traducció de la Bíblia al grec, coneguda com la versió dels
Setanta
Epicur predica a favor de la luxúria i la indulgència en el beure i el menjar. Segons la seua
filosofia, el plaer és l'únic bé i la finalitat de tota moral

PALESTINA, SOTMESA ALS PTOLOMEUS
(com, també, Egipte, 301-200)
(Síria i Babilònia, sotmeses als Selèucides)

SEGLE III aC
285 aC, El far instal·lat a l'illa de Pharos, davant el port d'Alexandria, és una edificació de més de
90 m que serveix de senyal per als vaixells de la Mediterrània. La seua llum,
reflectida en miralls convexos, és visible des de moltes milles enllà
A Egipte, impera PTOLOMEU II FILADELF (285-246)
281 aC, A Síria i a Babilònia, impera ANTÍOC I SOTER (281-261)
280 aC, Cares de Lindos, deixeble de Lísip, realitza el colós de Rodes, estàtua en bronze del déu
Hèlios, de 32 m d'alçada. L'estàtua fon destruïda per un terratrèmol, l'any 227 aC.
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A Alexandria, continua la traducció de la Bíblia al grec (versió anomenada dels SETANTA o
antiga versió grega)
265 aC, Arquímedes, que ha descobert la llei de la gravetat específica, submergint en la seua
banyera, inventa una hèlix per bombejar l'aigua
264 aC, Primera guerra Púnica. Roma i Cartago s'enfronten pel control de la Mediterrània central i
el nord d'Africa. Si bé la campanya romana fracassa a l'Àfrica, l'illa de Sicília queda
annexionada a Roma.
261 aC, A Síria i a Babilònia, impera ANTÍOC II TEÓS (261-246)
260 aC, La vaixella campaniana, que imita les produccions àtiques de vernís negre, s'imposa en
detriment de les produccions ceràmiques gregues
250 aC, Procés d'hel·lenització per tot Palestina
249 aC, Fi de la dinastia Zhou, que ha governat la Xina durant nou segles.
Tres anys després, Qin Shi Huandi funda la dinastia Qin i unifica el país després de 25
anys de lluites continuades
246 aC, A Egipte, impera PTOLEMEU III EVÈRGETES (246-221)
A Síria i Babilònia, impera SELEUC II CAL·LÍNIC (246-226)
237 aC, Amílcar Barca desembarca a Cadis per iniciar la conquesta púnica de la península Ibèrica.
A la seua mort (+229) és subtituït per Asdrúbal, i, el 221, és Anníbal qui pren el
comandament de les tropes cartagineses.
229 aC, Roma i Cartago signen el tractat de l'Ebre, pel qual fixen la divisió territorial de la
península Ibèrica
226 aC, A Síria i Babilònia, impera SELEUC III CERAUNE (226-223)
Redacció del llibre de COHÈLET
223 aC, Llibre de Cohèlet
A Síria i Babilònia, impera ANTÍOC III EL GRAN (223-187)
Victòria d'Antíoc el Gran sobre Ptolomeu V a Panèon = Pànies (200)
Derrotat, però, pels romans (189)
223 aC, Antíoc III el Gran, victoriós sobre Ptolomeu V Epífanes a Pàmies
221 aC, Alexandria esdevé el centre més avançat en estudis de medicina. Erasístrat dóna nom a
les vàlvules del cor i estableix la connexió entre venes i artèries.
A Egipte, impera PTOLOMEU IV FILOPÀTOR (221-205)
Redactat el libre de Tobit
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218 aC, Gneu Corneli Escipió desembarca a Emporion amb les seues legions per enfrontar-se a
Anníbal a Cissa, la Tàrraco ibèrica, en la segona guerra púnica.
El cartaginés creua els Alps amb les seues tropes que vencen els romans al riu Ticino
Els generals romans Publi i Gneu Escipió estableixen, en el lloc que anomenaran Tàrraco,
una base militar romana per a les operacions de la segona guerra púnica
214 aC, Comença la construcció de la gran Muralla xinesa que serveix de defensa del país contra
els mongols
212 aC, Estrenada la primera obra teatral de Plaute
206 aC, Ilergets, lacetans, ausetans i sedetans es rebel·len contra el poder de Roma, comandats
pels cabdills ilergets Indíbil i Mandoni.
La revolta fracassa i els dos cabdills ibers moren a mans dels romans
205 aC, A Egipte, impera PTOLOMEU V EPÍFANES (205-180)
Fi de l'hegemonia d'Egipte
202 aC, La batalla de Zama posa fi a la II guerra Púnica
200 aC, Palestina sotmesa als Selèucides
Període de dificultats a què al·ludeix el llibre de Daniel
Al Perú, les cultures Mochica i Nazca es despleguen al nord i el sud de la regió costanera
mentre que, prop del llac Titicaca, floreix la cultura Tihuanaco.
PALESTINA SOTMESA ALS SELÈUCIDES (200-142)
SEGLE II aC
Període de dificultats a les quals fa al·lusió el llibre de Daniel
Llibre del Siràcida (original hebreu)
198 aC, A la Xina, Qin Shi Huangdi comença una persecució contra tots els qui no aproven la
seua política. Entre les mesures que pren hi ha la destrucció massiva de llibres.
Polibi, noble grec fet esclau, entra al cercle dels Escipions, des d'on serà testimoni directe
dels esdeveniments històrics que inspiraran les seues obres
197 aC, Roma estableix una primera divisió administrativa d'Hispània entre les províncies Ulterior
i Citerior
195 aC, L'establiment d'un tribut provincial provoca la revolta dels pobles ibèrics, sufocada per
Marc Porci Cató, que torna a Roma amb un botí immens
La Xina viu un moment de trasbals amb la rebel·lió dels prínceps que volen restablir els
feus, i l'amenaça dels huns que els ynhezhi han foragitat de Mongòlia
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189 aC, Antíoc III el Gran, derrotat pels romans
Llibre del SIRÀCIDA
188 aC, La pau d'Apamea posa fi a la guerra que, des de 192 aC, enfronta Roma i Antíoc III Megas
de Síria
187 aC, A Síria i Babilònia, impera SELEUC IV FILOPATOR (187-175)
186 aC, Per causa dels grans desordes ocasionats pel culte de Dionís, el Senat romà prohibeix les
bacanals i suprimeix el culte a aquest déu a tot el territori italià
184 aC, Comencen a erigir-se els edificis que caracteritzen el fòrum republicà de Roma. La
basílica Pòrcia, ordenada per Cató el Vell, reflecteix influències hel·lenístiques. Les
basíliques Emília i Semprònia completen el conjunt monumental
180 aC, A Egipte, impera PTOLOMEU VI FILOMÈTOR (180-145)
175 aC, Antíoc IV Epífanes, rei sobre Palestina
Sobre Síria, Babilònia i Palestina, impera ANTÍOC IV EPIFANES (175-164)
170 aC, Heliodor intenta saquejar el temple de Jerusalem (2Macabeus 3,13-40)
Assassinen el gran sacerdot Onies (2Macabeus 4,30-35)
Des d'enguany fins el 164, Ptolomeu VI Filomètor corregna amb el seu germà, futur
PTOLOMEU VIII EVÈRGETES
167 aC, Decret prohibint el culte jueu
Antíoc IV dedica el temple de Jerusalem a Zeus Olímpic
Els jueus es revolten contra Antíoc IV Epífanes sota el comandament de Mataties i Judes
Macabeu per tal d'evitar l'hel·lenitzaciò forçosa del país (1Macabeus 1,41-2,70;
2Macabeus 6,1-11)
Llibre de DANIEL
166 aC. Judes Macabeu (166-160): reconquereix i purifica el temple
164 aC, Instituïda la festa de la Dedicació (1Macabeus 4, 36-61, 2Macabeus 10, 1-8)
A Assíria, Babilònia i Palestina, impera ANTÍOC V EUPÀTOR (164-162)
162 aC, A Assíria, Babilònia i Palestina, impera DEMETRI SOTER (162-150)
161 aC, Jonatan, germà de Judes, és nomenat gran sacerdot (1Macabeus 10, 15-21)
Ampliació del territori
Llibre de BARUC
Carta de JEREMIES
Llibre de JUDIT
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154 aC, El setge de la ciutat arevaca de Numància és l'episodi més celebrat de les guerres
celtibèriques. La ciutat cau, finalment, davant les tropes romanes el 133 i Hispània
acaba pacificada
150 aC, A Assíria, Babilònia i Palestina, impera ALEXANDRE BALES/EPÍFANES (150-145)
149 aC, Delenda est Cartago, 'Cartago ha de ser destruïda'. Estes paraules pronunciades per Marc
Porci Cató marquen l'inici de la III guerra Púnica que enfronta Roma i Cartago. La
ciutat nord-africana és destruïda el 146 aC per Escipió Emilià
Redacció probable del llibre de Baruc, de la carta de Jeremies i del llibre de Judit
La Llei calpúrnia estableix els tribunals permanents per jutjar les extorsions que els legats
imperials duen a terme a les províncies de Roma. Això no significa que s'acabe
amb aquest tipus de pràctica.
145 aC, A Assíria, Babilònia i Palestina, impera Demetri II Nicàtor (145-139)
A Assíria, Babilònia i Palestina, impera ANTÍOC VI EPÍFANES/ DIONÍS (145-142)
A Egipte, impera PTOLOMEU VIII EVÈRGETES/FISCÓ (145-116)
Formació dels grups jueus dels fariseus, els saduceus i els essenis
144 aC, L'ús de l'arc permet la construcció de l'Acqua Marcia, el primer aqüeducte de Roma

INDEPENDÈNCIA DELS JUEUS
(DINASTIA DELS ASMONEUS, 142-63, 1 Macabeus)
142 aC, Independència dels jueus, amb la dinastia dels asmoneus (fins l'any 63 aC)
SIMÓ, germà de Judes, gran sacerdot i governador
posteriorment, sobirà independent (1Macabeus 13, 1-16-17)
Decadència del regne d'Egipte.
A Síria i Babilònia, impera TRIFÓ (142-138)
A Síria i Babilònia, impera ANTÍOC VII SIDETA(138-129)
Cap al final del seu regnat, es produeix una situació de decadència i anarquia del regne
140 aC, Decadència i anarquia del regne
A Israel, Inicis de la comunitat de Qumran
La pujada al tron de Xiao Wudi coincideix amb el moment de màxima esplendor de la
dinastia Han a la Xina. El seu regne s'estén fins a Tonkín i es mantenen els huns de
Mongòlia fora del país
138 aC, Segons l'historiador Tit Livi, el cònsol Decimus Junius Brutus,
després de la mort de Viriat i el sotmetiment de part
de Galícia a Roma, funda, per als veterans de la guerrilla
de Viriat, la ciutat de Valentia
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134 aC, JOAN HIRCÀ (134-104), fill de Simó, conquereix Samaria i Idumea
Llibres d' ESTER, Ester grec i versió grega del Siràcida (versió en grec)
Redacció final del II llibre dels Macabeus
133 aC, El general romà Escipió Emilià, acaba, per la fam, amb la resistència de Numància
El testament del rei Àtal III de Pèrgam llega el seu regne a Roma, que passa a ser la
província d'Àsia
132 aC, El pròleg de l'Eclesiàstic (1-35) suposa que la Bíblia entera ja ha estat traduïda al grec
(versió coneguda com dels Setanta)
104 aC, ARISTÒBUL I (104-103), fill de Joan Hircà, pren el títol de rei i ocupa Galilea
103 aC, ALEXANDRE JANNEU (103-76), fill de Joan Hircà, s'empara de la costa mediterrània i de
les regions a l'est del Jordà
I llibre dels MACABEUS
100 aC, Els romans funden Emporiae, al costat de la grega Emporion (Alt Empordà). El seu és el
primer fòrum documentat fora de la península Itàlica
La decoració domèstica, a Roma, opta per un tipus de pintura que reprodueix espais
arquitectònics de manera realista.
SEGLE I aC
91 aC, Els itàlics, que reclamen el dret a gaudir de la ciutadania romana, es rebel·len contra Roma
en l'anomenada guerra Social.
90aC, Naix a Andes, prop de Màntua, el poeta publi Virgili Maró.
88 aC, Mitrídates VI Eupator, rei del Pont, entra en guerra amb Roma pel control de Grècia i Àsia
Menor.
L'estàtua honorífica anomenada l'Orador, tallada per Aulus Metellus segueix l'estil de l'art
republicà tardà per tal d'evidenciar la dignitat de les noves elits italianes.
76 aC, SALOMÉ ALEXANDRA (76-67), dona d'Alexandre Janneu
Hircà II, fill dels anteriors, és el gran sacerdot
75 aC, Guerres Sertorianes. Les tropes de Pompeu i Sertori s'enfronten, a Hispània, en les batalles
de Sagunt, Sucro i Túria
L'establiment de la dinastia Kamba, al nord de l'Índia, i Andhra, al sud, enllesteix el
desmembrament de l'imperi Màuria
73 aC, Una gran rebel·lió d'esclaus i gladiadors comandada per Espàrtac, assola les terres d'Itàlia
70 aC, Durant el consolat de Gneu Pompeu el Gran i Cras restableixen el poder dels tribuns de
Roma que havia estat anul·lat per Sul·la l'any 81 aC
38

comunió d'església i llengua
67 aC, ARISTÒBUL II (67-63), germà d'Hircà II
EPOCA ROMANA I DEL NOU TESTAMENT
64 aC, Síria, conquerida per Pompeu, esdevé província romana
60 aC, Pompeu, general romà, conquereix Jerusalem
Inici de l'ocupació romana de Palestina
HIRCÀ II és, de nou, gran sacerdot (63-40)
L'idumeu ANTÍPATER és governador (55-43)
Gai Juli Cesar, Pompeu i Cras formen el triumvirat, a Roma,
Cèsar es fa elegir cònsol l'any 59
55 aC, Antípater, governador de Palestina
Pompeu fa construir, al Camp de Mart, el primer teatre en pedra de Roma, juntament amb
un pòrtic i un temple dedicat a la deessa Venus victoriosa
49 aC, A Ilerda (Lleida), Gai Juli Cèsar venç els legats pompeians Luci Afrani i Marc Petreu.
De retorn de la Gàl·lia, Cèsar creua el Rubricó i marxa sobre Roma després de pronunciar
la coneguda frase: Alea jacta est! ('la sort ja està decidida!')
Pompeu, sol i sense tropes, fuig de la ciutat de Roma
46 aC, Cèsar fa construir, al fòrum de Roma, un temple a la deessa Venus Genetrix, de la qual
(segons la llegenda) descendia la família Júlia
45 aC, Cèsar fa introduir l'anomenat calendari Julià, elaborat per l'astrònom grec Sosígenes
d'Alexandria, que estableix un any solar de 365,24 dies
Al sud d'Hispània segueixen els enfrontaments entre cesarians i pompeians
A la batalla de Munda (Montilla, Còrdova), Cèsar venç els fills de Pompeu
44 aC, Juli Cèsar és assassinat per una coalició promoguda
pels republicans Marcus Junius Brutus i Cassius Longinus,
contraris a la proclamació de Cèsar com a rei de Roma
Famosa la frase de Cèsar a Brut: Tu quoque, fili mi?
('tu també, fill meu?')
43 aC, Marc Antoni, Lèpid i Octavi formen el segon triumvirat de Roma. Aliats,
s'enfronten a Brut i Cassi Longí en la batalla de Filipos (Grècia)
i els vencen
43 aC, Mor, a Formies , a mans dels enemics polítics l’escriptor i orador Marc Tuli Ciceró.
40 aC, Invasió de l'imperi romà pels parts
HERODES I el Gran, fill d'Antípater, nomenat rei pels romans.
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El seu regnat, confirmat per Marc Antoni, Octavi i el Senat de Roma, és tan brillant
com impopular
ANTÍGON, fill d'Aristòbul II, amb el suport dels parts, rei i gran sacerdot (40-37)
Llibre de la SAVIESA
HERODES EL GRAN, fill d'Antípater, nomenat rei de Palestina pels romans, pren
Jerusalem i regna sobre tot Palestina (37-4)
ANTONI governa a Orient (40-31)
OCTAVI CÈSAR AUGUST, a Occident (40-31)
38 aC, Esculpeixen l'obra El Laocoont i els seus fills dels escultors rodis Alexandre, Polidor i
Atenodor
36 aC, Varró, autor de diverses obres d'erudició, publica l'Economia rural, obra en la qual dóna
consells sobre la vida al camp
34 aC, Marc Antoni, després de trencar relacions amb Octavi, converteix l'Orient en una
confederació d'estats sota l'autoritat de Cleòpatra d'Egipte
31 aC, Octavi guanya a Antoni la batalla naval d'Actium, a Grècia,
i esdevé emperador sobre la totalitat del territori de la república romana.
30 aC, Marc Antoni i Ceopatra se suïciden
Egipte, província romana
El retrat romà que, en època republicaana, s'havia caracteritzat pel seu gran realisme,
inicia una etapa d'idealització del personatge, tal com es veu en les
representacions de la família Júlia-Clàudia
Vitrubi publica l'obra Sobre l'arquitectura, on exposa els principis de l'arquitectura en
temps d'August
29, aC, Les tropes de Roma s'enfronten, a Hispania, amb càntabres i asturs
27 aC, Octavi és nomenat pel Senat August (27 AC-14) i instaura un poder dinàstic.
EL Senat confereix a August el comandament de tots els exèrcits
Roma deixa de ser una república i esdevé un Imperi
Nova divisió d'Hispania, a partir d'ara constituïda per tres províncies: la Citerior (la
Tarraconense), la Betica i la Lusitania.
Durant dos anys, Cèsar August, amb ocasió d'una malaltia, fixa a Tàrraco la seua
residència a Hispània mentre dura la guerra càntabro-astur
Càntabres, asturs i galaics s'acaben incoporant a l'imperi romà
26 aC, Segons Flavi Josep, en un temps de gran sequera i epidèmies, arriba un període de fam
extrema, sota Herodes I, a Galilea, situació que es tornarà a repetir, a Jerusalem, els
anys 46 i 48
25 aC, Tàrraco, capital de la província Hispania Citerior i del Conventus Tarraconensis, que s'afig a
les altres províncies: la Bètica i Lusitania
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A l'Índia, l'imperi Satavahana viu un moment de refinament artístic, com ho mostren els
retrats del santuari de Sanci, a l'Índia, que fan evident el gran domini de la talla de
la pedra
24 aC, les ciutats d'Ilerda (Lleida) i Emporiae (Empúries) són declarades municipis romans
Cèsar August deixa Tàrraco i torna a Roma
Fundació de les ciutats de Dertosa (Tortosa) i Illici (Elx)
20 aC, Inici de la reconstrucció del temple de Jerusalem per ordre d'Herodes el Gran
19 aC, Mor a Brindisi el poeta Publi Virgili Maró
Especialment celebrada l’Ègloga quarta de les seues
Bucòliques on anuncia la inauguració d’una edat d’or,
amb evidents paral·lelismes amb textos bíblics sobre
el naixement del Messies
18 aC, Fundada la ciutat de Bàrcino (Barcelona)
12 aC, El culte imperial va agafant força a les províncies. Una prova d'això és la construcció, a
Lugdunum (Lió, la Gallia), d'un altar per al culte a August
9 aC, Modelen l'Ara Pacis Augustae, altar que celebra l'època de pau inaugurada amb
l'adveniment d'August al poder, i que és el màxim exponent del relleu romà
d'època augusta
7 aC, Segons càlculs astronòmics moderns, basats en la conjunció de Júpiter i Saturn amb la
constel·lació dels Peixos, aquest deu ser l'any del naixement de Jesús de Natzaret,
segons Mateu 1, 18-25 i Lluc 2, 17, a Betlem de Judea
Estrabó, geògraf d'origen grec, escriu una Geografia, en la qual fa una descripció
del món conegut, l'Oikumene. Com altres geògrafs de l'època, va recórrer a
periples anteriors per a la redacció de la seua obra, que descriu amb minuciositat
la península Ibèrica.
Quirini, legat romà de Síria
6 aC, Els mestres de la Llei Judes i Maties, més 42 joves deixebles, són cremats vius per Herodes,
acusats d'haver destruït l'àguila imperial col·locada al temple de Jerusalem
4 aC, Naixement, a Còrdova, del filòsof Lucius Anneus Seneca, conseller de l'emperador Neró
Herodes el Gran mor al seu palau de Jericó (Judea)
Per la festa de pasqua, el seu fill Arquelau trasllada el seu cos a la fortalesa Herodèon
Al cap de poc esclata la ràbia continguda del poble
A Galilea, Judes pren Sèpforis i s'apodera d'un arsenal d'armes
L'esclau Simó i els seus homes saquegen el palau de Jericó i l'incendien
Pels volts d'Emaús, el pastor Atronges i els seus seguidors s'enfronten a tropes herodines
que transportaven gra
41

pentecosta

Herodes Antipes, tetrarca de Galilea i Perea
Revolta de Judes el Galileu
2 aC, Els soldats de Varus, governador de Síria, destrueixen Sèpforis (a 6 k de Natzaret), arrasen
els pobles de la rodalia i en degollen els habitants o se'ls enduen com a esclaus
Varus mana crucificar uns dos mil jueus als afores de Jerusalem
August nomena Arquelau etnarca de Judea i Samaria
Antipes és nomenat tetrarca de Galilea, Perea i Iturea
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TEXTOS aC

Cap al 3000 aC
Escrit cap al 400 aC

EL PRIMER FARAÓ D'EGIPTE

L'historiador grec Heròdot (Halicarnàs, 484-Turis, 420) deixà escrit, en les seues Històries (vers 400
aC), aquest comentari sobre el primer faraó d'Egipte, el rei Menes (també conegut com Narmer):
'... Els sacerdots expliquen de Menes, el primer rei dels egipcis, que havia protegit la ciutat
de Menfis amb un dic. En el seu temps, el riu [Nil] discorria travessant unes dunes immenses en
direcció cap a Líbia. Menes aconseguí la desviació d'aquell riu cabalós cap al sud, a uns cent
estadis aigües amunt de Menfis, gràcies a uns dics; desvià el riu de la seu vella llera i aconseguí
que el corrent fluís per un canal construït entre les dunes. Encara avui els perses [que ara
controlen Egipte] observen, recelosos, esta desviació i esta nova llera del riu, que controlen tot
l'any. Saben que, si el riu aconseguís trencar el dic, Menfis correria un gran perill d'inundació.
Quan Menes, el primer rei, hagué dissecat la vella llera, fundà immediatament en aquest pla la
ciutat que avui anomenem Menfis. La ciutat es troba en la part estreta d'Egipte, al voltant de la
ciutat, entre el nord i l'oest, perquè a l'est discorre el riu [Nil], on el primer faraó (Menes) hi feu
cavar un llac que s'alimenta del riu...'
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Cap al 2750

HISTÒRIA DE GUILGAMEIX

És considerada l'obra més important de la literatura babilònica. Conta les peripècies de l'heroi
Guilgameix, sobirà de la ciutat d'Uruk, en la seua recerca de la immortalitat, i que, finalment,
descobreix que esta no correspon als mortals de manera que, si vol romandre en la memòria
dels seus compatriotes, només pot comptar amb la fama llegendària que poden proporcionar-li
les seues gestes i virtuts.
En la seua marxa per escalar la immortalitat, el nostre poema (tableta XI) narra la llegenda
del Diluvi universal, que conten més dos-centes textos de cultures orientals pròximes, com,
també, la Bíblia (Gènesi 6- 9,17) Senyalem entre parèntesi les coincidències que hi ha entre la
narració mesopotàmica del Guilgameix i el text bíblic del llibre del Gènesi en la narració del diluvi
universal.
' ... Eixa ciutat era antiga com ho eren els déus del seu interior, quan els seus cors
impulsaren els grans déus a suscitar el diluvi ... Les seues paraules repeteixen ... 'Destrueix esta
casa [on habites] i fes-te una nau (Gènesi 6, 14) ... a bord de la nau porta les llavors de totes les
coses vives (Gènesi 6, 19-30) ... Els petits hi duien brea mentre els grans transportaven la resta de
coses que necessitàvem. Al quint dia, estenguí tota la fusteria ... Un acre complet sencer era
l'espai del terra [de la nau], dotze dotzenes de colzes l'alçada de cada paret (Gènesi 6, 15), dotze
dotzenes de colzes cada vora del quadrat ponter. Preparí els contorns i ho acoblí tot, el proveí de
ponts, dividint-lo així en set parts, i dividí el terra en nou parts... Sis 'sars' de betum tirí al forn
(Gènesi 6, 14). Tres 'sars' d'asfalt tirí al seu interior ... i un 'sar' d'oli que la calafatadura consumí ...
matí bous per a la gent (Gènesi 6, 21); sacrifiquí ovelles cada dia. Doní most, vi roig, oli i vi blanc
als treballadors per a beure com si fos aigua del riu perquè ho celebrassen com el dia de cap
d'any ... Al setè dia la barca ja estava a punt ... Hi carreguí totes les coses que tenia: tot l'or i tots
els essers vius (Gènesi 7,7-8). Tota la meua família i la parentela, la fiu pujar a la barca. Les bèsties
dels camps, les criatures salvatges dels camps (Gènesi 7, 13) ...
Contemplí l'aparença de l'oratge: era espantós de contemplar. Pugí a la barca i claví la
porta d'entrada ... Al primer resplendor de l'alba, un núvol negre s'alçà a l'horitzó (Gènesi 7, 11) Al
seu interior [el déu] Adad tronà ... La consternació arribà als cels perquè es tornà negror tot allò
que havia estat llum. La vasta terra bullia com un perol. Durant tot un dia la tempesta del sud
bufà, acumulant velocitat a mesura que bufava submergint les muntanyes, atrapant la gent com
una batalla, ningú no veu els altres. La gent no es pot reconéixer des del cel. Els [mateixos] déus
s'aterraren del diluvi, i, retrocedint, pujaren fins al cel ... Els déus s'arreceraren com gossos contra
el mur de fora. [La deessa] Istar cridà com una dona que sent els dolors [del part], gemegant: 'Els
dies antics s'han tornat, ai!, argila (Gènesi 7, 23 ). Per què parlí malament a l'assemblea dels
déus, ... ordenant una batalla per a destrucció de la meua gent (Gènesi 8,21), quan jo mateixa
doní a llum el meu poble? Com la posta de peixos a la mar! ... Els déus ploren amb ella, els déus,
humilment, seuen i ploren ... Sis dies i sis nits bufa el vent del diluvi mentre la tormenta del sud
aventa la terra... En arribar el setè dia, la tormenta del sud, que portava el diluvi, amainà,
s'aquietà la mar que havia renyit com un exèrcit, la tempesta s'apaivagà, el diluvi cessà (Gènesi 8,
1-2).
Contemplí el temps: havia tornat la calma, i tota la humanitat havia tornat a l'argila. El
paisatge era pla com una teulada plana. Obrí l'escotilla i la llum em ferí la cara (Gènesi 8, 6),
inclinant-me molt baix, vaig seure a plorar les llàgrimes que se m'escolaven per la cara. Mirí
buscant la línia litoral en l'extensió de la mar, i, en cada catorze regions, emergia una comarca
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muntanyosa. A la muntanya de Nisir la nau es detingué (Gènesi 8,4) La muntanya mantenia ben
subjecta la nau, impedint-ne el moviment. Un primer dia, un segon dia, la muntanya mantenia
subjecta la nau, impedint-ne el moviment. Un tercer dia, un quart dia, la muntanya mantenia
subjecta la nau ... Un cinquè i un sisè dia, i la muntanya mantenia subjecta la nau, impedint-ne el
moviment. Quan arribà el setè dia, envií i soltí un colom. El colom se n'anà, però tornà (G ènesi 8,
8-10) perquè no havia trobat lloc on descansar, i tornà. Aleshores envií i soltí una oroneta;
l'oroneta se n'anà però retornà perquè no hi havia lloc on descansar. Després envií i soltí un corb
(Gènesi 8,7). El corb se n'anà i, veent que les aiguës havien disminuït, menjà, reullà (guaità), grallà
i ja no tornà. Aleshores ho vaig deixar tot als quatre vents. I oferí un sacrifici. Presentí una libació
[als déus] al cim de la muntanya (Gènesi 8, 19-20) ... Els déus oloraren aquell sabor (Gènesi 8,21),
els déus ensumaren el dolç sabor, els déus s'agolparen entorn del sacrificador ...'

Cap al 2700 aC
EL MITE D'UTNAPISHTIM / ZIUSUDRA / ATRAHASIS
Ací tenim una altra narració mesopotàmica referida al diluvi universal. És el mite conegut com
Ziusudra (Utnapishtim per als babilonis o Atrahasis per als acadis). Es tracta d' un heroi de la
mitologia sumèria de qui parla una tableta antiga trobada a Nippur. Conta com els homes havien
cansat tant els déus amb els seu comportament i el seu soroll, que decidiren castigar-los amb un
diluvi. En això Enli, que havia creat el poble dels caps negres [els humans], se n'apiada i diu que
no en vol la destrucció, i, per això diu:
' ... No vull la destrucció de la raça humana, vull interrompre la destrucció de les meues
criatures. Faré retornar la gent als seus establiments, construiran ciutats en tots els llocs i faré que
[dels humans] la seua ombra siga tranquil·la ...' Aleshores encarrega a Ziusudra que prepare una
embarcació i s'hi refugie amb les diverses espècies d'animals fins que passe el diluvi. I així
Zuisudra sent que [el déu] li diu:
' ... Al costat del mur jo et diré una paraula, escolta la meua paraula, para l'orella a la meua
instrucció. Un diluvi inundarà totes les cases, tots els centres de culte, per a destruir la llavor de
la humanitat ... Esta és la decisió, el decret de l'assemblea dels déus ... la destrucció de la
reialesa ...' A continuació prossegueix la narració del mateix diluvi: ' ... Totes les tempestats i els
vents es desencadenaren en un mateix moment, el diluvi invadí els centres de culte ... Després
que el diluvi hagués esborrat la terra durant set dies i set nits, i l'enorme barca hagués estat
balancejada sobre les vastes aigües per les tempestes, [el déu] Utu eixí, il·luminant el cel i la terra.
Ziusudra, aleshores, obrí una finestra de la seua immensa barca. Utu hi féu entrar els seus raigs
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de claror dins la gegantina nau. El rei Ziusudra es prosternà davant Utu, el rei li immolà gran
nombre de bous i d'ovelles:
'Invocareu pel cel i la terra ...' An i Enli l'invocaren pel cel i la terra, feren aparéixer els
animals que sorgiren de la terra. El rei Ziusudra es prosternà davant An i Enlil que cuidaren de
Ziusudra, li donaren vida com a un déu, feren baixar sobre ell un gran bufit com el dels déus.
Aleshores el rei Ziusudra, que salvà de la destrucció la llavor de la humanitat en aquell temps,
més enllà dels mars, a l'Orient, a Dilmun, el feren viure ...'
Cap al 2528 aC

MORT DEL FARAÓ KEOPS

És el faraó de la IV dinastia egípcia, que havia començat cap al 2551. Manà construir, a Giza, la
piràmide que porta el seu nom, la més gran de totes les construïdes. Heròdot (Halicarnàs 480Turis 420 aC), a les seues Històries, en parla molt durament:
' ... Keops féu caure el poble en una gran desgràcia: ordenà tancar tots els temples i
prohibí d'oferir-hi sacrificis. Després obligà tots els egipcis a treballar per a ell. Alguns havien
d'arrencar blocs de pedra des de les pedreres que hi havia a les muntanyes d'Aràbia i transportarles fins al Nil. Quan ja els havien traslladat en les naus pel riu, uns altres grups els transportaven
per terra fins a la muntanya Líbica. Aquest dur treball es repartia en grups de cent mil homes que
treballaven per torns durant tres mesos. Només la construcció de la via per on havien de
transportar la pedra costà al poble deu anys d'esforços. Per a la seua piràmide, els egipcis hi
hagueren de treballar durant vint anys. A la mateixa piràmide, hi apareix detallat, en escriptura
[jeroglífica], quants diners costaren els raves, les cebes i els alls
per als treballadors. Si no recorde malament, la suma que em
donà l'intèrpret, ascendia a mil sis-cents talents de plata.
Si això és cert, quines enormes quantitats es devien haver
gastat en ferro, que era el material en què treballaven?
Quants diners es devien haver invertit en els queviures
i la roba per a les necessitats dels treballadors? ... I quan
començaren a mancar els fons per a la construcciò de la piràmide, el faraó dugué la seua
perversitat fins a l'extrem d'ordenar a la seua mateixa filla que es ficàs en un bordell a guanyar-hi
la major quantitat de diners possibles ...'
Cap al 2500 aC
Escrit cap a l'any 100
EL REI MINOS I EL MINOTAURE DE CRETES
L'escriptor grec Plutarc (Queronea, Beòcia 50-120) conta en Vides paral·leles, la història del
llegendari rei Minos i la d'un monstruós Minotaure, meitat home i meitat toro:
' ... Els llegats arribaren per arreplegar el tribut destinat al rei Minos. Perquè els grecs
havien assassinat traïdorament Androgen a l'Àtica, i el pare de l'assassinat, el rei Minos, combaté
el poble dels grecs i els causà moltes desgràcies. Fon tan gran el crim que fins la mateixa divinitat
castigà esta terra i els grecs patiren terriblement males collites i epidèmies, els mateixos rius se
secaven. Els déus digueren que, si calmaven [la ira] del rei Minos i es reconciliaven amb ell,
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suavitzaria la maledicció i les seues desgràcies podrien terminar. I així és com els grecs
s'adreçaren al rei i, després de moltes súpliques, establiren amb ell un pacte: cada nou anys li
enviarien un tribut integrat per set xicots i set xicotes. La majoria d'historiadors coincideixen en
això. De la gent jove duta a Creta, segons la més tètrica llegenda, diuen que el Minotaure els
havia matat al laberint, on anaven vagant, i, en no trobar-ne l'eixida, morien en l'intent. Segons
Eurípides, aquest minotaure era un esser mixt, mig bou mig persona...'
Cap al 2260 aC
Escrit cap al 450

EL POBLE DELS CAPS LLARGS

El metge grec Hipòcrates (illa de Cos 460 aC-Larissa-Tessàlia 377 aC), en el seu Tractat dels aires,
les aigües i els llocs, parlant de diversos pobles asiàtics, comenta:
' ... Deixaré de parlar dels pobles que es diferencien poc els uns dels altres. Però parlaré de
les particularitats que mostren els pobles amb grans diferències de naturalesa o de costums. I,
especialment, parlaré del poble dels caps llargs. No hi ha cap més poble que tinga caps
semblants. Al principi, la intervenció humana era totalment aliena a la longitud del cap, però
també és veritat que la naturalesa sol, i sap, adaptar-se a les necessitats dels homes. Perquè
[aquests pobles] consideraven com el més noble aquell que tingués el cap més allargat. Segons
la tradició asiàtica, quan naix un infant, li modelen amb les mans el crani, quan encara és moll, i
l'obliguen a créixer a la llarga, servint-se de benes i ferramenta adequada, amb què impedeixen
que el seu cap es faça redó. Amb al temps, la forma primitiva, la reemplaça l'herència, cosa que
demostra ben clarament que una intervenció violenta pot fer variar la mateixa naturalesa. De
manera que a través dels segles, esta forma de cap esdevingué natural, i els asiàtics ja no tenien
cap necessitat de violència per a practicar el seu antic costum ...'
Cap al 1686 aC

EL CODI D'HAMMURABI

Hammurabi, sisè rei de la primera dinastia de Babilònia (1792-1750),
va pendre Ur i Isin al rei de Larsa, va destruir altres reialmes
de Mesopotàmia com Larsa (1762), Mari (1758), Esnunna (1755)
i Assur (1754), i aconseguí unificar-los tots. Per tal de completar
el seu projecte, imposà la divinitat de Marduk com a déu suprem
del seu imperi, i, l'any que ell anomena 'vaig crear la justícia'
publicà una legislació que féu gravar en una estela de pedra que representa el déu Xamaix
(divinitat relacionada amb la justícia i els oracles) entregant-li les lleis del seu codi. El text que
l'acompanya comença dient: 'Davant esta imatge ha de comparéixer tot aquell que se senta
danyat en els seus interessos i crega que té dret a una justa sentència, per tal que llija el text i
s'atenga a les seues justes paraules. La pedra li proporcionarà la claredat necessària per a trobar
la justícia esperada'.
Esta compilació jurídica està precedida per un pròleg laudatori dedicat a lloar el paper
pacificador d'Hammurabi, i termina amb un epíleg poètic lloant-ne les virtuts. Entre altres
disposicions, hi trobem la famosa sentència, comuna a tota legislació oriental 'Ull per ull, dent
per dent, mà per mà, peu per peu, cremada per cremada, ferida per ferida, colp per colp' que
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arreplega també la legislació mosaica (Exode 21, 23). Com que la societat que descriu aquest
codi està organitzada en tres castes de súbdits (homes lliures, semilliures i esclaus), les
sentències s'ajusten a la condició social i jurídica pròpia de cada casta. Vegem, per exemple,
com aplica la llei del talió, segons la condicio social de cada reu:
' ... 8. Si un home furta un bou o una ovella o un ase o un porc o una barca, i allò que
l'home ha furtat pertany a la religió o a l'Estat, restituirà trenta vegades el seu valor; si pertany a
un ciutadà particular, en restituirà deu vegades el seu valor. Si el lladre no té amb què restituir el
deute, serà condemnat a mort ... 196. Si un senyor trau l'ull a un membre de l'aristocràcia, li'l
trauran a ell. 197 ... Si trenca l'os d'un altre senyor, li trencaran l'os a ell ... 198. Si fa malbé l'ull a un
plebeu o trenca l'os a un plebeu, pagara una mina de plata ... 199 ... Si buida l'ull a l'esclau d'un
senyor o li trenca l'os, pagarà a l'amo la meitat del seu preu ...'
Cap al 1700 aC

ABRAHAM DEIXA UR DE CALDEA

En uns anys en què sovintegen les migracions territorials dins l'anomenat 'creixent fèrtil', el llibre
del Genesi inaugura els seus capítols històrics amb la relació de l'emigració d'un personatge
singular, de nom Abram, provinent d'Ur de Caldea, que es trasllada a Canaan, passant per Haran,
al nord d'Ur, amb el qual esta ciutat mantenia relacions econòmiques i religioses. Diu així:
' ... Tèrah va ser el pare d'Abram, Nahor i Aran. Aran tingué un fill que es va dir Lot. Però
Aran va morir abans que el seu pare Tèrah, al seu país natal, a Ur de Caldea (Mesopotàmia Alta o
Baixa). Abram i Nahor es casaren: la muller d'Abram es dia Sarai, i la de Nahor, Milkà; era filla
d'Aran i germana d'Iscà. Sarai no tenia fills perquè era estèril. Tèrah va pendre el seu fill Abram, el
seu nebot Lot i la seua nora Sarai, muller d'Abram, i, des d'Ur de Caldea, s'encaminà amb ells cap
al país de Canaan. Però, arribats a Haran, s'hi quedaren a viure ... El Senyor havia dir a Abram: Véste'n del teu país, de la teua família i de la casa de ton pare, cap al país que jo t'indicaré. Et
convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció.
Beneiré els qui et beneesquen, però als qui et maleesquen, els maleiré. Totes les famílies del país
es valdran del teu nom per a beneir-se. Abram se n'anà tal com el Senyor li havia dit ...' (Gènesi 11,
27-12, 4)
El mateix personatge, poc després, continua la seua ruta itinerant: De Haran va a Canaan,
a Siquem (alzina de Morè) on alça l'altar al Senyor i hi invoca el seu nom, i, de camí cap al desert
del Nègueb, fa la seua estada a Egipte perquè
' ... Una gran fam es va abatre sobre el país [de Canaan]. La fam era tan forta que Abran va
baixar a Egipte per residir-hi un cert temps amb la seua dona Sarai ... fins que el faraó [que s'havia
embolicat amb Sarai] li diu: 'Ací tens la teua dona, agafa-la i vés-te'n'. I continua el text: 'El faraó va
manar que uns homes conduïssen Abram fins a la frontera amb la seua muller i tot allò que
posseïa. Abram va pujar d'Egipte i tornà cap al Nègueb amb la seua muller i totes les coses que
posseïa' (Gènesi 12,10-3, 1)
Per defensar el seu nebot Lot, Abraham mobilitza 318 homes al seu servei (es tracta,
doncs, d'un personatge relativament important) que aconsegueixen vèncer el reietó
Quedorlaómer. I continua relatant el llibre:
'... Després de la seua victòria contra Quedorlaómer i els altres reietons aliats, Abraham,
quan ja se'n tornava, el rei de Sodoma eixí a trobar-lo a la vall de Xavé, que és la vall del Rei.
Melquisedec, rei de Salem, va portar-hi pa i vi; era sacerdot del Déu altíssim, i beneí Abram
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dient: 'Beneït sigueu, Abram, per Déu altíssim, creador del cel i de la terra. Beneït siga el Déu
altíssim que t'ha posat a les mans els enemics. I Abram li donà una desena part de tot el botí ...'
(Gènesi 14, 17-24)
Cap al 1700 aC

EXEMPLAR HISTÒRIA DE JOSEP

Coincidint amb el II període Intermedi egipci
(1786-1567), amb predomini posterior dels
pobles hicsos, tribus semites infiltrades
(1720-1567), es donen migracions de grups
pre-israelites cap a Egipte buscant-hi
supervivència. Hi cabria ací l'exemplar història
de Josep i els seus germans, descendents
(besnéts) d'Abraham, que trobem a Gènesi 37-50,
dels quals extractem l'emotiva trobada dels
germans amb ell, convertit ara en primer ministre
del faraó, després que ells l'haguessen venut com a esclau al país de Canaan.
' ... Josep no pogué dominar més l'emoció davant de tots els qui l'envoltaven i va cridar:
Feu eixir tothom del meu davant! ... Josep es posà a plorar tan fort que els egipcis ho van sentir, i
se'n va assabentar fins la cort del faraó. I ell digué als seus germans: Jo sóc Josep. Encara viu el
nostre pare? Els seus germans no li podien respondre, de tan esglaiats que estaven de tenir-lo
davant. Llavors Josep els digué: Veniu cap a mi! Ells se li acostaren, i els tornà a dir: Jo sóc Josep,
el vostre germà, que vosaltres vau vendre a uns que anaven a Egipte. Però no us dolga ni us sàpia
greu d'haver-ho fet. Déu és qui m'ha enviat ací abans que vosaltres per conservar-vos la vida. Ja
fa dos anys que hi ha fam al país i encara en passaran cinc sense conreu ni sega. Déu m'ha enviat
ací abans que vosaltres per assegurar-vos la supervivència en aquest país i salvar
prodigiosament la vostra vida. No sou vosaltres els qui em vau enviar ací, sinó Déu. Ell ha fet que
jo fos com un pare per al faraó, que m'ha fet senyor de totes les seues possessions i governador
de tot el país d'Egipte. Afanyeu-vos a anar a trobar el pare, i digueu-li: Això diu el teu fill Josep:
Déu m'ha fet senyor de tot Egipte, baixa al meu costat, no tardes. Viuràs a la regió de Goixen, a
prop meu, amb els teus fills, els teus néts, els teus ramats d'ovelles i vaques i amb tots els teus
béns. Allà jo et mantindré, perquè encara queden cinc anys de fam. No vull que et falte res a tu,
ni a la teua família ni als teus ramats. Vosaltres mateixos i tu, Benjamí, germà meu, podeu
comprovar, amb els vostres propis ulls que sóc jo qui us parla. Feu saber també al meu pare
quina alta dignitat ocupe a Egipte i expliqueu-li tot això que heu vist ... Josep es llançà al coll del
seu germà. Benjamí també plorava abraçat a ell. Després va besar els altres germans, cobrint-los
de llàgrimes. I els seus germans es posaren a conversar amb ell' (Gènesi 45, 1-15)
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Cap a 1490 aC
Escrit vora l'any 400 aC

COSTUMS DELS EGIPCIS

L'historiador grec Heròdot (Halicarnàs 480aC-Turis 420aC), a les seues Històries, ens refereix
alguns dels costums dels egipcis arran de l'ascensió al tron de la farona Hatshepsut, mare del
faraó Tutmosis III, de la XVIII dinastia, i explica:
' ... De la mateixa manera que, a l'Egipte, el cel és distint al dels altres països, també els
usos i costums dels egipcis són contraris als habituals. Les dones egípcies van al mercat per
vendre, mentre els homes es queden a casa teixint. Els homes transporten les mercaderies sobre
el cap; les dones, sobre els muscles. Les dones orinen de peus, els homes acatxats. Fan les seues
necessitats dins de les cases i mengen al carrer. Segons ells, és perquè allò que és lleig s'ha de fer
d'amagat, però allò que no és ni vergonyós ni lleig pot fer-se en públic ...'
Cap a 1364 aC

CARTA DES DE JERUSALEM AL FARAÓ AMENOFIS III
SOBRE EL PERILL QUE REPRESENTEN ELS HAPIRU

En un moment esplendorós per al faraó, quan Egipte domina l'escena oriental, especialment
l'Orient Pròxim, Abdi-Jeba, governador de Jerusalem, un dels prínceps de Palestina dependents
d'Egipte, escriu al faraó Amenofis III advertint-lo i ensems demanant-li ajuda contra els hapiru
(diversos grups de nòmades d'origen semític, entre els quals els israelites o hebreus),
disculpant-se (com si ell fos culpable), acusat davant l'autoritat faraònica:
' ... Què dec haver fet jo [de mal] al meu rei i senyor? Em calumnien davant el rei, el meu
senyor: Abdi Jeba ha renegat del rei, el seu senyor, diuen. Considereu que ni mon pare ni ma
mare m'han atorgat aquest càrrec en aquest lloc. Ha estat el braç poderós del meu rei qui m'ha
introduït en la casa de mon pare. Per què havia d'atemptar jo contra el meu rei i senyor? Mentre
visca el rei, el meu senyor, jo dic a l'administrador del rei, el meu senyor: Per què estimeu els
hapiru i odieu el governador de la ciutat? Per això em calumnien davant el rei, i em diuen: s'ha
perdut el país del rei, el meu senyor ... El país del rei, el meu senyor, s'està perdent. No m'escolteu!
S'estan perdent tots els caps de les poblacions. No li quedarà al rei, el meu senyor, cap príncep
local. Demane al rei, el meu senyor, que vigile els hapiru perquè els arquers del rei, el meu senyor,
isquen a combatre'ls. No li quedarà aviat al rei res més d'esta terra. Els hapiru roben totes les
terres del rei. Si enguany disposem encara d'arquers, la terra seguirà sent del rei, el meu senyor. I
si no disposem d'arquers, es perdrà la terra del rei, el meu senyor ...'
Cap a 1361 aC

GRAN HIMNE D'AKENATON AL SOL

Durant el quart any del seu regnat, el faraó Amenofis IV, de la XVIII dinastia, casat amb la reina
Nefertiti, funda la nova capital egípcia Aketaton, i introdueix modificacions decisives en la vida
oficial, la religió i l'art; dos anys després adopta el nom nou: Akenaton. Comença la nova etapa
monoteista, i el faraó dedica el seu Gran himne d'Akenaton a Aton, o Cant al Sol, amb una bella
descripció dels processos del Sol en les seues eixida i posta, i el seu amor per tots els essers vius:
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' ... Radiant ixes, tu, per una vora del cel, Aton, tu que vius des
del principi del cel i la terra. Tu encens i inundes el món amb la teua
bellesa. Allà dalt brilles sobre el nostre país, i els teus rajos abracen
totes les coses que has creat. Estàs lluny, però els teus rajos
fructifiquen la terra, d'ella ix el rebrot només tu el beses.
Quan t'allunyes de nosaltres, i desapareixes a l'occident,
sobre el món, i sembla que mors, es difon la foscor.
Els homes es retiren a dormir en la seua cambres; si algú els
entrava a robar, no ho notarien'.
'El món es queda en silenci. Però al matí, quan reviu el teu fulgor en els límits del cel, les
tenebres de la nit ixen fugint, tots els països s'alegren de poder rebre els teus raigs. Tot es
desvetla i s'alça; els homes i les dones es renten el cos, es visten, alcen els braços i et dediquen
una pregària a tu, el radiant, i tot el món compleix amb el seu treball. Els ramats se senten
satisfets de les pastures, els camps i les plantes es tornen verds, els corderets salten d'alegria
sobre les seues potetes, els ocellets ixen volant per lloar-te i exalçar-te. Tots els camins queden
oberts perquè tu els il·lumines'.
'Les naus circulen impulsades pel corrent; els peixos salten a l'aigua en contemplar-te; els
teus rajos penetren els mars més profunds. A totes les criatures dónes la respiració el dia que
naixen, els obres la boca i els dónes tot allò que necessiten. El mateix pollet té la força que
necessita i fas que tinga força per trencar la closca i caminar amb les seues potetes només
l'abandona ...' Aquest text, bellíssim, ens transporta als versos del Salm 18:
'El cel parla de la glòria de Déu, l'estelada anuncia el que han fet les seues mans. Els dies,
l'un a l'altre, es transmeten el missatge, l'un a l'altre se'l revelen les nits. Silencionsament, sense
paraules, sense que ningú els senta la veu, el seu anunci s'escampa per tota la terra, escolten el
seu llenguatge fins als límits del món. Déu ha posat en el cel un pavelló per al sol, i el sol n'ix com
un espòs de la cambra, radiant com un atleta que es llança a la cursa, ix d'un extrem del cel i
corre fins a l'altre, res no s'escapa de la seua escalfor ...'
Cap a 1250 aC

REVELACIÓ DEL DÉU DELS ISRAELITES

El llibre de l'Èxode conté històries molt interessants. La primera descriu el moment que Moisès,
un home format a la cort del faraó d'Egipte, connecta amb la tradició dels seus avantpassats,
descendents d'Abraham i de Josep, a la muntanya de l'Horeb. Es tracta d'una escena que capgira
la perpectiva de la humanitat sobre Déu, des d'ara i per a sempre. Diu així:
' ... Moisès pasturava les ovelles del seu sogre Jetró, sacerdot de Madian. Un dia, mentre
guiava el ramat desert enllà, arribà a l'Horeb ... Se li aparegué un àngel del Senyor en una flama
enmig d'un esbarzer. Moisès mirava i vea com l'esbarzer cremava però no es consumia. I es va dir:
M'atansaré a contemplar est espectacle extraordinari, com és que l'esbarzer no es crema. Quan el
Senyor veé que Moisès s'atansava per mirar, el cridà: Moisès, Moisès! Ell respongué: Ací em teniu!
'Déu li diu: No t'acostes: trau-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat. I afegí: 'Jo
sóc el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob'. Moisès es tapà la cara
perquè tenia por de mirar cap a Déu. El Senyor li digué: 'He vist l'opressió del meu poble a Egipte,
i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors ... Jo t'envie al faraó: vés-hi i fes eixir
d'Egipte els israelites, el meu poble'. Moisès digué: Qui sóc jo per anar a trobar el faraó i fer eixir
els israelites d'Egipte? Déu li repon: 'Jo sóc amb tu ... Moisès diu a Déu: Quan aniré a trobar els
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israelites i els diré: El Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres, si ells em preguntaven quin és el
seu nom, què els he de respondre? Déu digué a Moisès: 'Jo sóc el qui sóc' (YHWH). I afegí: 'Jo sóc
m'envia a vosaltres'. I després ordenà a Moises: 'Digues als israelites: El Senyor, el Déu dels vostres
pares, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob m'envia a vosaltres. Est és el meu nom
per sempre; amb aquest nom m'invocaran totes les generacions' (Exode 3, 1-15)
Cap a 1240 aC
CÀNTIC DE MOISÈS DESPRÉS DEL PAS DEL MAR ROIG
La complicada negociació que féu possible l'alliberament
dels israelites de l'imperi que els oprimia, termina en una
fugida gloriosa que esclata en aquest bellíssim poema
d'exaltació patriòtico-religiosa, titulat 'càntic de Moisès':
'Cante al Senyor per la seua gran victòria; ha tirat al
mar cavalls i cavallers. Del Senyor em ve la glòria i el triomf,
és ell qui m'ha salvat. És el meu Déu i jo l'he de lloar, el
Déu del meu pare, i jo l'he d'enaltir. El Senyor és un gran
guerrer, el seu nom és el Senyor. Els carros del faraó i el seu
exèrcit, els ha llançat a la mar. Els millor combatents s'han
afonat al mar Roig. Els han cobert les onades, han baixat al fons com una pedra. La vostra dreta,
Senyor, és forta i gloriosa. La vostra dreta, Senyor, ha triturat l'enemic. La vostra grandesa ha
derrocat els adversaris. La vostra ira s'arbora i els consumeix com la palla. Al bufec del vostre alè
s'han apilat les aigües, s'han alçat les onades com un dic, s'ha endurit l'aigua al mig del mar.
L'enemic es dia: 'Els perseguiré i els agafaré, em fartaré de repartir botí, em trauré l'espasa i tots
seran meus. Però bufa el vostre alè i el mar els cobreix; s'afonen com plom dins les aigües
poderoses. Qui és com vós entre els déus, Senyor?Qui és com vós, magnífic entre els sants? Feu
proeses temibles, obres meravelles. Heu alçat la mà i la terra ha engolit els enemics. Guieu amb
amor el poble que heu redimit; el vostre poder el condueix al vostre lloc sagrat. Els pobles
tremolen només de sentir-ho; el pànic s'apodera dels habitants de Filistea. Estan esglaiats els
cabdills d'Edom, els caps de Moab s'han estremit; s'han espantat tots els habitants de Canaan.
Han caigut damunt d'ells el pànic i el terror; la força del vostre braç els ha deixat muts com la
pedra, mentre el vostre poble travessava, Senyor, mentre travessava el poble que us heu fet
vostre. Feu-lo entrar a la muntanya; implanteu-lo, Senyor, a la vostra heretat, al lloc que heu
preparat per a residir-hi, al santuari que han bastit les vostres mans. El Senyor és rei per sempre
més.' (Exode 15, 1-18)
Cap a 1230 aC

ELS DEU MANAMENTS

Segons el relat del llibre de l'Èxode, el Déu que es revela a Moisès com a YHWH, i que acompleix
el fet de l'alliberament del poble d'Israel del país d'Egipte, ara, en el seu camí pel desert, hi pacta
una aliança i li imposa el deure de complir els seus manaments:
'Jó sóc el Senyor, el teu Déu, que t'he fet eixir de la terra d'Egipte, la terra on eres esclau.
No tingues cap altre déu fora de mi. No et fabriques ídols, no et faces cap imatge del que hi ha
dalt del cel, ací baix a la terra o en les aigües d'ací baix. No els adores ni els dónes culte perquè jo,
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el Senyor, el teu Déu, sóc el Déu gelós ... No jures en fals pel nom del Senyor el teu Déu, perquè
jo, el Senyor, no tinc per innocent el qui jura en fals pel meu nom. Recorda't de consagrar-me el
repòs del dissabte. Tens sis dies per treballar i fer totes les faenes que calga, però el dia setè és el
dia del repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No faces cap treball ni tu, ni el teu fill, ni la teua filla,
ni el teu esclau, ni la teua esclava, ni cap dels teus animals, ni l'immigrant que resideix a la teua
ciutat ... Honra el pare i la mare; així tindràs llarga vida en el país que et dóna el Senyor, el teu
Déu. No mates. No cometes adulteri. No robes. No acuses ningú falsament. No desitges la casa
d'un altre. No desitges la seua dona, ni el seu esclau, ni la seua esclava, ni el seu bou, ni el seu ase,
ni res del que li pertany...' (Exode 20, 1-17)
Voldríem fer notar que Jesús de Natzaret, quan recordarà aquests manaments,
subratllant-ne el més important de l'amor a Déu, sempre hi afegirà un significatiu apèndix
(Mateu 5, 43;19, 19; 22,39): 'el de l'amor als altres' que, en el Deuteronomi, només trobem, en un
segon terme, al llibre del Levític 19, 17. 34, però que ja havia integrat, la tradició religiosa del seu
temps, al codi mosaic.
Cap a 1200 aC

QUAN ELS FILLS D'ISRAEL EIXIREN D'EGIPTE

Una pregària entusiasta i agraïda del poble que, després de passar el mar Roig, i haver celebrat
l'aliança amb YHWH al Sinaí, veu com ara es fa realitat la promesa: travessar el riu Jordà i
començar la possessió de la terra :
'Quan els fills d'Israel eixiren d'Egipte, quan se n'anaren del poble estranger, la terra de
Judà fou el santuari, el país d'Israel, la seua possessió. El mar, en veure'ls va fugir, i el Jordà se'n
tornà riu amunt; les muntanyes saltaren com anyells, enjogassades com petits de la ramada. Què
tenies, mar, que vas fugir, i tu, Jordà, per tornar riu amunt? Per què saltàveu, muntanyes, com
anyells, enjogassades com petits de la ramada? 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' (Salm 114/113A)
Cap a 1200 aC, originalment
Cap a 622 aC, amb la reforma de Josies
XEMÀ, ISRAEL
Des dels orígens, el poble d'Israel, en acollir els manaments de l'aliança amb YHWH, reciten esta
professió de fe que el llibre del Deuteronomi arreplega, arran de la reforma religiosa de Josies
(622), en tornar de l'exili de Babilònia. La incloem ací, però, per tractar-se del resum d'una
confessió de fe que ja era viva des de l'aliança del Sinai amb la proclamació dels Deu Manaments.
'ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'ÚNIC. Estima el Senyor, el teu
Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tota la força. Grava en el teu cor les paraules dels
manaments que avui et done. Inculca-les als teus fills; parla'n a casa i tot fent camí, quan te'n
vages al llit i quan t'alces. Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una marca entre els
ulls. Escriu-les als muntants de la porta de ta casa i dels portals de la ciutat' (Deuteronomi 6, 4-9)
El mestre Jesús de Natzaret, tractant del manament més important de la Llei, s'afanya a
afegir, a l'amor de Déu, l'amor als altres, segons que ho fa el Levític 19, 18: 'Estima els altres com a
tu mateix, Jo sóc el Senyor'. Vegeu-ho en Mateu 5, 43; 19, 19; 33, 39 (= Marc 12, 31 i Lluc 10, 27) i
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trobem també, reproduït, en els textos apostòlics de Romans 13, 9, Gàlates 5, 14 i Jaume 2, 8.
Sembla, però, que l'ensenyament dels mestres de la Llei jueus, en temps de Jesús, ja havien
inclòs l'amor al proisme dins el primer manament de l'amor a Déu.
Cap al 1220

CANTIC DE COMIAT DE MOISÈS

El Deuteronomi, o Segona llei (darrer libre del Pentateuc), que es presenta com un comiat o
testament de Moisès al poble d'Israel, en el llindar de la terra promesa, incorpora aquest bellíssim
càntic:
'Calleu, oh cels, que parlaré, escolta, terra, el meu vaticini! La meua doctrina caurà com la
pluja, seran com rosada les meues paraules, com el ploviscó que rega l'herba, com un ruixat
damunt els prats. Doneu glòria al nostre Déu, que ara proclame el nom del Senyor: 'Ell és la roca',
el seu obrar és irreprensible, és sempre just el seu comportament. És el Déu fidel, sense cap
culpa, és bo i és recte. No se li han portat bé: no són bons
fills, esta gent innoble i poc sincera. El Senyor el
pagues així, poble insensat i sense seny? No és el
pare que t'ha engendrat, el creador que t'ha fet?
Recorda't del temps antic, vés pensant en cada
generació; pregunta-ho a ton pare i t'ho dirà,
fes-t'ho contar pels ancians. Quan l'Altíssim repartia
els pobles i separava els uns dels altres els fills
d'Adam, va establir les fronteres de cada nació
segons el nombre dels fills de Déu. Llavors el Senyor
es reservà el seu poble, els fills de Jacob com a pròpia
heretat. El trobà en una terra despoblada entre els udols i la desolació del desert. El protegí i se
n'ocupava, el guardava com la nineta dels seus ulls. Com l'àguila que desvetla la niuada i voleteja
sobre els seus aguilons, desplegava les ales, el prenia i el portava sobre el seu plomatge. El
Senyor tot sol el guiava, no l'ajudaven déus estrangers ...' (Deuteronomi 21, 1-12)
Cap a 1150 aC

CANT DE DÉBORA

En el moment de pendre possessió del territori de Canaan, és importantíssima la victòria del
jutge Barac i la seua profetessa Dèbora davant la coalició de reis cananeus que comandava el
general Sisserà, preparada per contenir l'amenaçadora presència dels israelites al territori. Així ho
celebra el llibre dels Jutges, la crònica de la presa de posessió del país amb un text venerable, un
dels més antics de tota la Bíblia, compost poc després de l'esdeveniment:
'Aquell dia Débora, juntament amb Barac, fill d'Abinoam, entonà aquest cant de victòria:
'... Quan a Israel s'alcen capitans, el poble s'ofereix voluntari: Beneïu el Senyor! Escolteu, reis!
Atents, sobirans! Jo cante en honor del Senyor; toque i cante al Senyor, Déu d'Israel. Senyor, quan
eixies de Seïr, quan avançaves per l'estepa d'Edom, la terra tremolava i el cel era un diluvi: un
devessall d'aigua eren els núvols. Les muntanyes s'estremien al teu davant, Senyor; al teu davant,
Senyor, Déu d'Israel. Això fon el Sinaí. En temps de Xangar, fill d'Anat, en temps de Jael, els
camins eren deserts, els vianants seguien rutes amagades. Els camps, ningú no els treballava,
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ningu no els treballava a Israel, fins que em vaig alçar jo, Débora, fins que em vaig alçar com a
mare d'Israel. El poble es triava nous déus, i, tot seguit, de les ciutats vingué la guerra. I no es veia
ni un escut ni una llança entre els quaranta batallons d'Israel! El meu cor és amb els cabdills
d'Israel, amb els voluntaris del poble. Beneïu el Senyor!
'Canteu, vosaltres, els qui munteu someres rosses
amb tapissos per guarniment i que aneu fent camí!
Amb veu més forta que els aiguaders, la gent canta
en els abeuradors les victòries del Senyor, les
victòries dels camperols d'Israel, el poble del Senyor
ja baixa a les ciutats! Devetla't, Dèbora, desvetla't!
Desvetla't, desvetla't i entona un cant! Alça't, Barac!
Captura els qui et capturaven, fill d'Abinóam!
El clan de Sarid baixa a trobar els valents, el poble
del Senyor baixa a trobar-me amb els herois.
També vénen d'Efraïm, arrelats a les muntanyes
d'Amalec. Darrere segueix Benjamí, responent
a la crida. De Maquir han baixat els qui comanden; de Zabuló,
els qui tenen la vara de cabdill. A Issacar, els caps estan amb Dèbora. Com Issacar, també Barac i
els seus homes s'han llançat corrent cap a la vall. En els clans de Rubèn hi ha grans raons! Per què
us heu quedat a les cledes a escoltar flabiols de pastors? En els clans de Rubén hi ha grans
baralles! Enllà del Jordà, Galaad té les cabanes. I per què Dan no s'ha mogut dels seus vaixells?
Aser s'ha quedat vora la mar, reposa tranquil en els seus ports.
Però Zabuló és un poble que s'ha jugat la vida, igual que Neftalí, en els tossals a camp
obert. Arriben els reis al combat, es llancen a l'atac els reis de Canaan, a Tanac, vora les aigües de
Meguidó, però no s'apoderen de res d'argent com a botí. Des del cel combaten els astres; fent els
seus camins combaten Sisserà. Se l'ha endut el riu Quixon; el riu etern, el riu Quixon. Trepitja
victoriosa, ànima meua! Els cascos dels cavalls han quedat destrossats amb el galop, el galop dels
corsers. 'Maleïu la ciutat de Meroz, maleïu-la', diu l'àngel del Senyor; 'maleïu els seus habitants,
perquè no han vingut a auxiliar el Senyor, a auxiliar el Senyor amb els seus herois'.
Beneïda entre les dones Jael, muller d'Hèber, el quenita; beneïda entre les dones que
viuen en tendes! Sisserà li demanava aigua; ella li ha donat llet, li ha ofert brull en tassa de
nobles. Després, amb la mà esquerra ha pres l'estaca, i amb la dreta, una maça de fuster; ha
estassat Sisserà, li ha obert el cap: l'estaca clavada li ha travessat la templa. Ha caigut doblegat,
estirat als peus d'ella, ha caigut doblegat als seus peus; allà on s'ha doblegat, allà ha caigut mort.
La mare de Sisserà guaita per la finestra, sospira entre les gelosies: 'Per què tarda a venir el
seu carro? Per què es retarda el brogit dels carruatges?' Ella no para de repetir la resposta de la
seua dama més assenyada: 'Segur que han arreplegat botí, i ara se'l reparteixen: una noia o dos
per a cada guerrer, i roba virolada per a Sisserà; un botí de roba virolada, amb brodats, brodats
de color per a les noies captives' Que tots els teus enemics, Senyor, acaben com Sisserà! Però els
amics del Senyor, que siguen com el sol, que s'alça amb tot el seu esclat. I durant quaranta anys
el país va viure en pau (Jutges 4, 1-31).
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Cap a 1040 aC

CANTIC D'ANNA, LA MARE DE SAMUEL

Al començament del primer llibre de Samuel, tenim esta preciosa peça literària posada en boca
d'Anna, la mare del profeta Samuel, quan ja ha nascut el seu fill. Esta composició és, en part, el
model del futur càntic de Maria (que coneixem com el Magnificat, Lluc 1, 46-55), en lloança del
Déu que capgira la situació de rics i pobres, de dones fecundes i d'estèrils:
'Celebre de tot cor el Senyor, alce el meu front gràcies a ell; ara em ric dels enemics. Sóc
feliç perquè ell m'ha salvat. Ningú no és sant com el Senyor, no hi ha roca semblant al nostre
Déu: ningú no és Déu fora d'ell. No digueu tantes paraules arrogants, que nos us isquen de la
boca estes insolències; el Senyor és el Déu que tot ho sap, i sospesa totes les vostres accions. L'arc
dels valents s'esmicola, mentre els covards s'armen de valor. S'han de guanyar el pa els qui
anaven farts, mentre el mengen sense esforç els famolencs. La dona estèril infanta set fills
mentre queda sola la qui era fecunda.
'És el Senyor qui dóna pobresa o riquesa, qui abaixa o enalteix. Alça de la pols el
desvalgut, trau el pobre de la cendra, per asseure'l entre els poderosos i donar-li possesió d'un
soli gloriós. El Senyor sosté els fonaments de la terra, damunt d'ells ha assentat el món. Ell guarda
els passos dels seus fidels, però els malvats cauran a les tenebres: ningú no triomfa per la pròpia
força. El Senyor desconcerta els enemics, l'Altísim, des del cel, els fa sentir el tro. El Senyor judica
el món d'un cap a l'altre, dóna la victòria al seu rei, alça el front del seu ungit' (1Samuel 2,1-10)
Cap a 1030-1010 aC

CANT DE L'ARC DE DAVID

Amb ocasió de desfeta de les tropes d'Israel en la batalla de
Guilboè, contra els filisteus, David compon esta complanta
per Saül i el seu fill Jonatan, morts gloriosament en
la batalla, i ordena que la gent de Judà se l'aprenga per
recitar-la. És l'anomenat 'cant de l'Arc' que es troba inclòs en
una col·lecció de cants que duia per títol Llibre del Just:
'L'esplendor d'Israel jau mort a les altures. Com han caigut
els guerrers ardits! No ho digueu de cap manera a Gat, no dugueu la notícia als carrers d'Ascaló;
se n'alegrarien les noies filistees, ho celebrarien les filles dels incircumcisos. Muntanyes de
Guilboa, que no caiguen damunt vostre ni pluja ni rosada; que no siguen fèrtils els vostres
camps, perquè ací ha estat deshonrat l'escut dels més valents: l'escut de Saül, untat no pas amb
oli, sinó amb sang d'enemics, amb greix de guerrers. L'arc de Jonatan no es fea mai arrere!
L'espasa de Saül no tornava mai de buit! Saül i Joanatan, amables, encisadors, inseparables en la
vida i en la mort, més ràpids que les àguiles, més valents que els lleons! Noies d'Israel, ploreu per
Saül, que us engalanava amb porpra i robes fines i us guarnia d'or les vestidures. Com han caigut
els guerrers ardits enmig de la batalla! Jonatan jau mort a les altures. Quin dolor sent per tu,
germà meu, Joanatan, tant com m'encisaves! El teu amor m'era més meravellós que l'amor de les
dones. Com han caigut els guerrers ardits! S'han esvaït les seues armadures' (2Samuel 1, 17-27)
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Cap al 1010 aC

DAVID PENEDIT DEL SEU PECAT

El llibre dels Salms incorpora esta pregària emotiva de David, que la litúrgia cristiana coneix amb
el nom llatí de Miserere. El text, l'introdueix esta presentació: 'Per al mestre de cor. Salm del recull
de David. De quan el profeta Natan anà a trobar-lo després que David hagués tingut relacions
amb Betsabé'.
'Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant; per la vostra gran misericòrdia
esborreu les meues faltes. Renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels pecats. Ara
reconec les meues faltes, tinc sempre present el meu pecat. Contra vós, contra vós sol he pecat,
he fet el que és dolent als vostres ulls. Éreu just quan donàveu la sentència, irreprensible en el
vostre veredicte. Vós sabeu que he nascut en la culpa, que la mare m'engendrà pecador. Vós
estimeu la veritat al fons del cor, dins de mi m'ensenyeu a tenir seny. Aspergiu-me amb hisop,
que quede pur, renteu-me i seré més blanc que la neu. Deixeu-me sentir els crits de festa, quin
goig aquests ossos que havíeu fet pols! Aparteu la mirada dels meus pecats, esborreu les meues
culpes. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, feu renàixer en mi un esperit ferm. No em llanceu
de la vostra presència ni em prengueu el vostre esperit sant. Torneu-me el goig de la vostra
salvació, que em sostinga un esperit magnànim. Ensenyaré els vostres camins als pecadors, i
tornaran a vós els qui us han abandonat. No em demaneu compte de la sang que he vessat i
aclamaré el vostre perdó. Déu meu, Déu que em salveu, obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré
la vostra lloança. Les víctimes no us satisfan; si us oferia un holocaust, no me'l voldríeu. La
víctima que oferesc és un cor penedit; un esperit que es penedeix, vós, Déu meu, no el
menyspreeu. 'Afavoriu Sió amb la vostra benvolença, reconstruïu les muralles de Jerusalem.
Llavors acceptareu els sacrificis, l'ofrena sencera dels holocaustos; llavors oferiran vedells al
vostre altar. (Salm 51,1-21)
Cap al 950 aC
CONSTRUCCIÓ DEL PRIMER TEMPLE DE JERUSALEM
El primer llibre dels Reis descriu l'inici de les obres de contrucció del primer temple de Jerusalem
per part del rei Salomó, considerat una de les meravelles del món antic. Diu així:
' Salomó va empendre la construcció del temple del Senyor l'any 480 després de l'eixida
dels israelites d'Egipte. Era l'any quart del seu regnat a Israel, el mes de ziv, que és el mes segon.
El santuari que el rei Salomó va construir per al Senyor fea seixanta colzades de llarg, vint
d'ample i trenta d'alt. El vestíbul del davant de la nau tenia vint colzades de llarg en el sentit de
l'amplada del santuari, i deu d'ample en el sentit de la seua llargada. Obrí finestres amb gelosies
a les parets de l'difici. També construí, adossat al mur de l'edifici, un annex amb plantes al
voltant de la nau i de la cambra interior, i hi féu cambres
tot al voltant. La planta baixa de l'annex fea cinc colzades
d'ample; la planta del mig, sis colzades d'ample, i la
superior, set colzades d'ample: hi havia reclaus a
l'exterior del mur de l'edifici, tot al voltant, perquè
els sostres no carreguessen dins els murs de l'edifici.
L'edifici del santuari era de carreus ja preparats a la
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pedrera, de manera que no es van sentir ni martells i escarpres ni cap altra ferramenta de ferro
mentre el construïren. L'entrada de la planta del mig de l'annex lateral es trobava al costat sud de
l'edifici, i per trams d'escala adossats a la paret es pujava en esta planta i a la planta superior.
Quan estigué acabat tot l'edifici, Salomó el va cobrir amb un sostre de cedre. En l'annex lateral
que havia construït, tot al voltant de l'edifici, cada planta tenia cinc colzades d'alt i s'unia a
l'edifici central amb bigues de cedre' (1Reis 6, 1-10)
Cap al 931 aC

CISMA A LA MORT DE SALOMÓ

El llibre primer dels Reis refereix la divisió que es produí entre les tribus d'Israel. A partir d'ara, el
fill de Salomó, Roboam, quedava com a rei de Judà i Benjamí, al regne de sud, o Judà, amb
capital a Jerusalem, mentre que el seu general Jeroboam provocava un cisma que duraria de 941
a 722, amb la deportació dels habitants del regne del Nord a Assíria. Estes són les raons del
cisma, a causa de l'actitud desconsiderada de Roboam:
'... El tercer dia [el general] Jeroboam i tot el poble anaren a trobar Roboam, tal com el rei
els havia indicat. El rei respongué al poble amb duresa. No va fer cas del consell dels ancians, sinó
que donà una resposta segons l'opinió dels joves: 'Si mon pare us imposà un jou pesat, jo encara
hi afegiré. Si mon pare vos assotava amb fuets, jo us assotaré amb escorpins'. El rei no volgué
escoltar el poble. El Senyor ho havia decidit així perquè es complís la paraula que havia adreçat a
Jeroboam, fill de Nebat, per boca d'Ahià de Siló. Tots els d'Israel veren que el rei no els escoltava, i
li respongueren: 'Quina part tenim amb David? Quina heretat amb el fill de Jessè? Israel, cada u a
sa casa. I tu, David, ocupa't dels teus!'
I els d'Israel se'n tornaren a casa. Però Roboam continuà regnant sobre la gent d'Israel que
habitava a les poblacions de Judà. El rei Roboam els envià Adoram, el qui dirigia els treballs
públics, però els d'Israel el van apedregar, i ell va morir. Llavors el rei Roboam pujà de pressa al
seu carro i fugi cap a Jerusalem. I els d'Israel s'han mantingut independents de la casa de David
fins al dia d'avui. Quan tots els d'Israel saberen que Jeroboam havia tornat, convocaren
l'assemblea i el proclamaren rei d'Israel. Fora de la tribu de Judà, ningú no es mantingué fidel al
casal de David.
Roboam arribà a Jerusalem i mobilitzà tota la gent de Judà i la tribu de Benjamí, en total
uns 180.000 homes escollits per combatre contra Israel i recuperar així el reialme per a ell, el fill
de Salomó. Però Déu va comunicar la seua paraula a Xemeià, home de Déu, i li va dir: 'Parla a
Roboam, fill de Salomó, rei de Judà, a tota la gent de Judà i de Benjamí i a la resta del poble, i els
dius: 'Això mana el Senyor: 'No aneu a combatre contra els vostres germans, la gent d'Israel;
torneu-vos-en a casa, perquè això ha estat cosa meua'. Ells van obeir la paraula del Senyor i se'n
tornaren a casa, tal com el Senyor els havia manat. Jeroboam va fortificar Siquem, situada a les
muntanyes d'Efraïm, i s'hi va establir. Després fortificà Penuel ...' (1Reis 12, 1-25)
Cap al 874

ACTUACIÓ CONTUNDENT DEL PROFETA ELIES

La dinastia descendent del rei Omrí (sisè rei d'Israel), traslladà la capital del regne, de Tirsà a
Siquem (o Samaria) i la constituí en centre cultual d'Israel. Els seus successors introduïren el culte
als déus Baal, de signe politeista, que trencava amb la tradició monoteista d'Israel. Aquest culte
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idolàtric, entre altres desviacions comportava costums infames, com el sacrifici de persones, i,
sobretot d'infants, costum que era corrent al país de Canaan i els territoris circumveïns.
El profeta Elies, encès de zel pel culte al Déu de la tradició del seu poble, s'encarrega de
demostrar, als ulls de la gent del país, que només el Déu d'Israel és poderós i eficaç, mentre que
els deús Baal són un engany. Per tal de fer la demostració, congrega a la muntanya 400 sacerdots
de Baal: es tractava de comprovar quin dels dos déus, YHWH o Baal, era capaç d'encendre el foc
per al sacrifici. Per més que criden els sacerdots de Baal, no hi ha manera d'encendre's el foc.
Elies, però, només invocant el nom de Yahweh, aconsegueix l'efecte perquè, immediatament,
s'encén el foc que devora l'holocaust, la llenya, les pedres i la pols, i seca l'aigua de la rasa que
havia practicat Elies.
El poble que contempla l'espectacle, crida: 'Només Yahweh és Déu, Yahweh és Déu!’ I Elies,
els mana: 'Agafeu tots els sacerdots de Baal. Que no se n'escape ni un.
I així, diu el llibre dels Reis, ells els van agafaren. Elies els féu baixar
al riu Quixon, i allí mateix els va degollar' (1Reis 18, 1-45)
Amb el ministeri d'Elies i el seu deixeble Eliseu, es fa
visible i imprescindible la figura del profeta, la presència
de l'home que mira i observa què passa al poble, i procura
interpretar el present des de la perspectiva de la justícia
i la voluntat de YHWH. Els profetes, amb visions
distintes o complementàries, ja no faltaran mai més,
fins a Joan Baptista i Jesús de Natzaret. Presència que
encara alguns prolongaran amb l'aparició del profeta Mahoma.
Cap al 750 aC
MISSATGE DEL PROFETA AMÓS AL REGNE DEL NORD
Després dels forts oracles contra els pobles circumveïns d'Israel, contra Judà i contra Israel, amb
denúncies contra la injustícia social i un culte sense sentit que demana un judici implacable per
part de Déu, el darrer oracle d'Amós, natural del regne del Sud, però profeta al regne del Nord,
s'obre a l'esperança d'una resta que se salvarà i restablirà la dinastia davídica.
'... Vosaltres, gent d'Israel, valeu tant com la gent d'Etiòpia. Ho dic jo, el Senyor. Jo us fiu
pujar des del país d'Egipte; però no fiu pujar també els filisteus des de Caftor i els arameus des de
Quir? Jo, el Senyor, Déu sobirà, tinc els ulls posats en aquest reialme pecador: l'exterminaré de
sobre la terra, però no exterminaré del tot els descendents de Jacob. Ho dic jo, el Senyor. He
decidit escampar els d'Israel per totes les nacions, els sacsejaré com qui garbella blat i no en
perdré ni una engruna. Els pecadors del meu poble moriran tots per l'espasa, ells que ara diuen:
'No ens amenaça ni ens tocarà cap desgràcia'
Aquell dia alçaré la cabana de David, que està a punt de caure. En refaré els badalls,
n'alçaré les ruïnes, la reconstruiré com era abans perquè tornen a pendre possessió d'allò que
queda d'Edom i de totes les altres nacions que portaven el meu nom. Ho dic jo, el Senyor, i ho
compliré. 'Vénen dies que es podrà llaurar poc després d'haver segat, que podran sembrar just
després de trepitjar el raïm. Les muntanyes regalaran de most, en regalaran tots els tossals. Ho
dic jo, el Senyor. Renovaré la vida d'Israel, el meu poble: reconstruiran les ciutats desolades i les
habitaran, plantaran vinyes i en beuran el vi, conrearan hortes i en menjaran el fruit. Els plantaré
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a la seua terra, i ningú no els arrencarà mai més del país que jo els havia donat. Ho diu el Senyor,
el teu Déu' (Amós 9,7-15)
Cap al 750 aC
PARAULA DEL PROFETA OSEES AL REGNE DEL NORD
El regne del Nord, que governa el rei Jeroboam II (787-747) és ara un regne pròsper, i per això viu
feliçment al seu aire, al marge de Déu. Osees, que viu en pròpia carn el drama de l'adulteri de la
seua dona, aprofitant l'experiència personal, compara el seu cas amb l'actitud del poble d'Israel
respecte del seu Déu. Segons ell, però, la situació té solució, perquè Déu és un amant impenitent,
fort i tendre, transcendent i pròxim al mateix temps, misericordiós i tot ell amor, i acabarà seduint
i salvant el seu poble, és a dir la seua dona, dels falsos amants. Una mostra del raonaments del
profeta, que són els raonaments que es fa Déu en relació al seu poble:
' ... Jo la seduiré, la portaré al desert i li parlaré al cor. Des d'allí li tornaré les vinyes, i la vall
d'Acor serà porta d'esperança. Allà em correspondrà com quan era jove, quan pujà del país
d'Egipte. Aquell dia em dirà 'Marit meu', no em dirà més 'Baal meu'. Ho dic jo, el Senyor. Jo li
trauré dels llavis el nom de Baal, no pronunciaran mai més aquest nom. Aquell dia, a favor d'ells,
jo faré una aliança amb els animals feréstecs, amb els ocells del cel i les bestioles de la terra;
trencaré arcs i espases i eliminaré la guerra del país. Jo faré que tots ells puguen descansar
tranquils'.
'Et pendré com a esposa per sempre, et pendré com a esposa i pagaré per tu bondat i
justícia, amor i misericòrdia. Et pendré com a esposa pagant un preu de fidelitat. Així coneixeràs
qui és el Senyor. Aquell dia, diu el Senyor, donaré una resposta: donaré al cel allò que espera, i el
cel ho donarà a la terra. La terra donarà allò que necessiten el blat, el vi, l'oli, i ells donaran allò
que espera Jizreel. Jo sembraré Jizreel per tot el país, em compadiré de la 'No-compadida', i a qui
s'anomenava 'Poble no-meu', ara li diré 'Poble meu', i ell em dirà 'Tu, el meu Déu' (Osees 2,16-25)
Segle VIII

ILÍADA

Així canta l'inici de l'epopeia, el poeta invocant la deessa:
'... Canta, deessa, la cólera del pèl·lida Aquiles;
cólera funesta que causà mals infinits als aqueus
i precipità a l'Hades molts homes valents
herois, que féu pastura de gossos
i pàbul d'ocells (complint la sentència de Júpiter)
des del dia que se separaren per disputes
l'Atrida, rei d'homes, i el diví Aquiles...'
(Ilíada I, 1.7)
I així canta Homer les generacions humanes:
'... Com la generació de les fulles, així és la dels humans.
Escampa el vent les fulles pel terra, i la selva, ,
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reverdint, en produeix més quan ve primavera:
igual que una generació humana naix i una altra mor...'
(Ilíada VI, 146-149)
I esta és descripció del comiat entre Hèctor i Andròmeda, la seua dona:
'...Viu l'heroi l'infant i somrigué en silenci. Amdròmaca, plorosa, es detingué al seu costat, i
agafant-lo per la mà, li digué: 'Desgraciat!, es perdrà el teu calor. No tens pietat del tendre infant
ni de mi, infortunada, que aviat seré viuda; perquè els aqueus t'escometran tots a una i acabaran
amb tu. Més valdria que, en perdre't, se'm tragàs la terra, perquè, si mors, no tindré més consol
que angoixes, que ja no tinc ni pare ni venerable mare. Mon pare, el matà el divi Aquil·les quan
prengué la populosa ciutat dels cilicis, Tebes, la de les altes portalades, matà Eetió, i, sense
despullar-lo, pel religiós temor que li entrà, cremà el cadàver amb les treballades armes i li erigí
un túmul, al voltant del qual plantaren uns oms les nimfes Oréades, filles de Zeus, el que duu
l'ègida. Els meus set germans, que vivien al palau, descendiren a l'Hades el mateix dia, perquè a
tots ells matà el diví Aquiles, el dels peus lleugers, entre els bous de potes volubles i les blanques
ovelles. A ma mare, que regnava al peu del Plac selvàtic, se l'endugué aquell amb el botí i la posà
en llibertat per un rescat immens, però Artemisa, que es complau a llançar fletxes, la ferí al palau
de mon pare. Héctor, tu és ara mon pare, la meua venerable mare i el meu germà; tu, el meu
esponerós espòs. Doncs, au, tingues compassió i queda't a la torre, no faces un infant orfe i una
dona viuda, i posa l'exèrcit vora la figuera borda, que per allí la ciutat és accessible i el mur, més
fàcil d'escalar. Els més valents (el cèlebre Idumene, els Atrides i el fill fort de Tideu amb els seus
respectius) ja és la tercera volta que s'han clavat en aquell lloc per intentar-ne l'assalt: algú que
coneix els oracles li ho indica, o la seua mateixa gosadia els empeny i els hi anima'. Respongué el
gran Hèctor, de casc tremolant: 'Tot això em preocupa, però molt més m'avergonyiria davant els
troians i les troianes, d'esplèndids peples, si fugia com un covard del combat, i; i tampoc el meu
cor m'hi porta, que sempre vaig saber ser valent i lluitar en primera fila, mantenint la immensa
glòria de mon pare i de mi mateix.' (Ilíada VI, 404-406)

ODISSEA
Amb estes paraules d'invocació a la Musa comença Homer la nova epopeia:
'Conta, Musa, les accions d'aquell home astut, que anà errant durant molt de temps,
després d'haver destruït la sagrada ciutadella de Troia. Véu les ciutats de molts dels homes i en
va conèixer la manera de ser. Per la mar ell patí moltes penalitats en el seu ànim, lluitant per la
seua vida i pel retorn dels seus companys. Però ni així els salvà, per més que ho desitjava...'
(Odissea I, 1-6)
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Cap al 740 aC

EL PROFETA MIQUEES

El seu ministeri és paral·lel al dels profetes Amós i Osees al regne del Nord, però ell parla al regne
del Sud, Judà, en temps dels reis Jotam (751-735), el vassall de Síria Acaz (735-719) i el
reformador Ezequies (719-699), per anunciar oracles de denúncia i amenaça barrejats amb
promeses de restauració com la que tindrà lloc a Betlem, i que Mateu 2, 6, fa servir per indicar al
rei Herodes I (6 aC) el lloc on ha nascut el rei dels jueus. És el text que reproduïm ací.
'... I tu, Betlem d'Efrata, petit com ningú per a ser comptat entre els clans de Judà, de tu
eixirà el qui ha de governar Israel. Els seus orígens seran d'antic, vénen de l'eternitat'. Així doncs
el Senyor els tindrà abandonats fins al temps que infante la que ha d'infantar. Aleshores la resta
dels seus germans es reunirà amb els fills d'Israel. Ell vindrà a pasturar amb el poder del Senyor,
amb la glòria del nom del Senyor, el seu Déu. Viuran segurs perquè ell serà gran d'un cap a l'altre
de la terra. Ell serà la pau'.
'Quan Assíria ocupe el nostre país i s'apodere dels nostres baluards, li oposarem set
pastors i vuit capitans que pastoraran amb l'espasa el país d'Assíria, el país de Nimrod amb
l'espasa desembeinada. I ell ens alliberarà d'Assíria quan Assíria ocupe el nostre país i s'apodere
de les nostres fronteres'.
'Llavors la resta dels de Jacob serà, enmig de molts pobles,
com la rosada que ve del Senyor o el ploviscó que rega l'herba,
que no esperen res de cap home ni es refien dels mortals.
La resta dels de Jacob serà entre les nacions, enmig de
molts pobles, com un lleó entre els animals feréstecs
o com un cadell de lleó entre ramats d'ovelles: passen,
trepigen i trossegen, i no hi ha qui puga alliberar del
seu poder. (Miquees 5, 1-24)
Cap al 734 aC

GUERRA DEL REGNE DEL NORD

Es tracta de l'anomenada guerra siro-efraïmita. El rei dels arameus o siris i el d'Efraïm (Israel,
regne del Nord) que es troben més directament amenaçats pel formidable poder assiri, volen
obligar el seu veí meridional (Judà, el regne del Sud) a entrar en coalició amb ells contra Assíria.
Com que el rei de Judà no es presta al seu joc, proven d'intervenir a Jerusalem per destronar-ne
el rei Acaz (que es declara pro-assiri) i posar, en lloc seu, Tabal, que seria favorable als seus plans.
Efectivament, la conquesta de Damasc pels assiris els féu desistir d'atacar Jerusalem, però el
precedent de la intervenció mesopotàmica resultaria nefast, tant per a Israel (deportació a Assiria
de 722) com per a Judà que acabaria sent tributària de Tiglat-Pilèsser (719).
'... L'any 17 del regnat del rei d'Israel Pècah, fill de Remaliahu, Acaz, fill de Jotam, començà
a ser rei de Judà ... No va plaure al Senyor, el seu Déu, i seguí l'exemple dels reis d'Israel, fins al
punt de cremar el seu propi fill en sacrifici, seguint una pràctica abominable de les nacions que
el Senyor havia desposseït del país per donar-lo als israelites; oferia sacrificis i cremava ofrenes en
els recintes sagrats i sota tots els arbres frondosos. Llavors Ressín, rei dels arameus, i Pècah, fill de
Remaliahu, van pujar a Jerusalem per atacar-la; la van assetjar, però no la pogueren conquerir.
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Per aquell temps Ressín, rei dels arameus, reconquerí Elat per als edomites: expulsà d'Elat els de
Judà, i s'hi van establir els edomites que s'hi han quedat fins al dia d'avui.
[Mentrestant] Acaz envià ambaixadors al rei
d'Assíria, Tiglagt-Pilèsser, per dir-li: 'Sóc servent i fill teu.
Vine a alliberar-me de les mans del rei dels arameus
i del rei d'Israel que s'han alçat contra mi'. Acaz
arreplegà la plata i l'or que hi havia al temple del senyor
i al tresor del seu palau, i ho envià tot com a present
al rei d'Assíria. Aquest se l'escoltà, atacà Damasc, la
conquerí, en deportà els habitants a Quir i féu matar
Ressín; i el rei Acaz anà a Damasc a presentar-se al
rei d'Assíria Tiglat-Pilèsser ... (2Reis 15-16)
Cap al 735 aC

PERSPECTIVES D'UNITAT I DE PAU UNIVERSAL

Amb la imatge dels pelegrinatges que els israelites feen a Jerusalem, amb ocasió de les grans
festes, el profeta Isaïes anuncia el temps futur en què regnarà la pau i tots els pobles acceptaran
el judici del Senyor. 'Totes les nacions' es podria referir, en primer terme, als distints pobles
d'Israel que, en suprimir el rei Josies tots els cultes que no fossen l'oficial de Jerusalem, pugen a
la muntanya del seu temple d'on ixen la paraula i l'ensenyament del Senyor:
'En els darrers temps, la muntanya del temple del Senyor s'alçarà ferma sobre els cims de
les muntanyes, dominarà per damunt dels tossals. Totes les nacions hi afluiran, s'hi encaminaran
tots els pobles, i diran: 'Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob. Ell
ens ensenyarà els seus camins i nosaltres seguirem les seues rutes. Perquè de Sió, n'ix
l'ensenyament, de Jerusalem, la paraula del Senyor. Ell serà jutge entre les nacions, arbitrarà
sobre els pobles. Forjaran relles de les seues espases i falçs de les seues llances. Cap nació no
empunyarà l'espasa contra una altra ni s'entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu,
caminem a la llum del Senyor! ...' (Isaïes 2,1-5)
'El poble que caminava a la fosca ha vist una gran llum; una llum ha resplendit per als qui
vivien al país tenebrós. Vós, Senyor, els heu multiplicat, els heu omplert d'una alegria immensa.
S'alegren davant vostre com la gent a la sega, com els vencedors que es reparteixen el botí. El
jou que els afeixugava, la barra que duien a l'espatla, el garrot del seu opressor, tot ho heu
trossejat com el dia de Madian. Les botes dels soldats que sotraguegen la terra i els mantells
rebolcats en la sang, tot crema alhora, el foc ho devora. Perquè ens ha nascut un infant, ens han
donat un fill que porta a l'espatla la insígnia de sobirà. Est és el seu nom: 'Conseller prodigiós',
'Déu heroi', 'Pare per sempre', 'Príncep de pau'. Estendrà arreu la sobirania i la pau no tindrà fi
(Isaïes 9,1-6)
Cap al 740 aC

VOCACIÓ DEL PROFETA ISAÏES

El profeta Isaïes relaciona la seua funció enmig del seu poble amb una visió (podríem pensar en
un somni) on veu personatges mitològics del seu entorn cultural (els serafins) que envolten la
seu que habita JHWH que li encarrega la missió de predicar la santedat de Déu (tres vegades
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'sant') que marca distància en relació a tots els esdeveniments humanes, i demana que el poble
també siga sant com el seu Déu i que hi tinga confiança en les proves.
'L'any de la mort del rei Ozies, vaig veure el Senyor assegut en un tron molt elevat. Els
plecs del seu mantell omplien el santuari; uns serafins l'assistien; cada un tenia sis ales: dos per a
cobrir-se la cara, dos per a cobrir-se els peus, i dos per a volar, i cridaven l'un a l'altre: 'Sant, sant,
sant és el Senyor de l'univers, tota la terra és plena de la seua glòria'. El ressò d'aquell crit fea
tremolar els brancals de les portes, i el santuari s'omplia de fum. Jo vaig dir: ‘Ai de mi!, estic
perdut! Jo, que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d'un poble de llavis impurs, he vist amb
els meus ulls el rei, el senyor de l'univers!’
Aleshores volà cap a mi un dels serafins duent a la mà una brasa que havia pres amb uns
molls de damunt l'altar. Em tocà la boca, i digué: ‘Ara que açò ha tocat els teus llavis, ha
desaparegut la teua culpa, ha estat esborrat el teu pecat’. Després vaig sentir la veu del Senyor
que dia: ‘Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà?’ Li vaig reespondre: ‘Ací em teniu. Envieu-m'hi’. Ell digué:
‘Vés a dir al meu poble: Escoltareu però no entendreu, mirareu però no compendreu. Fes
insensible el cor del teu poble, fes sordes les seues orelles i cecs els seus ulls. Que els seus ulls no
hi vegen, que les seues orelles no hi senten, que el seu cor no comprenga: Que no es
convertesquen ni siguen guarits’. Jo vaig demanar: ‘Fins quan, Senyor?’ Ell em respongué: ‘Fins
que tot siga devastat, les viles despoblades, les cases sense ningú, les terres, un ermàs. El Senyor
allunyarà tothom i el país quedarà abandonat. I, si sobreviu un home entre deu, també serà
consumit. Serà com l'alzina o el roure tallats, que tenen la soca i prou. Però d'esta soca, en naixerà
un rebrot sant...' (Isaïes 6, 1-13)
Cap al 734

DEPORTACIONS D'ISRAELITES A ASSÍRIA

Després de la campanya de l'any 738, Tiglat-Pilèsser n'empendrà una altra, el 734, contra Filistea,
en el curs de la qual conquerirà tot el territori de Neftalí, i, immediatament tindrà lloc la primera
deportació d'israelites. Els territoris de Galaad, a la Transjordània, i de Galilea, encara que ací
figuren en la mateixa llista, van ser ocupats en una altra campanya, el 733 aC. Estes expedicions
militars, les va empendre Assíria a petició del rei Acaz de Judà. Després de la campanya del 733,
el monarca assiri imposà Oixea com a rei, i en temps d'aquest rei, l'any 722, hi hagué la segona
deportació. Estes són les referències que hi fa el II llibre dels Reis:
Sobre la primera (736-730): '... En temps de Pècah, rei d'israel, Tiglat-Pilèsser, rei d'Assíria,
vingué i conquerí Ion, Abel-Betmaacà, Janoah, Quèdeix, Hassor, Galaad, Galilea i tot el territori de
Neftalí, i va deportar tots els habitants a Assíria...' (2Reis 15, 29)
Sobre la segona (730-722): '... Després el rei d'Assíria va envair tot el país, atacà Samaria i
l'assetjà durant tres anys. L'any novè del regnat d'Oixea, el rei d'Assíria la conquerí: deportà els
israelites al país dels assiris i els confinà a Halah, vora el Habor, riu de Gozan, i a les poblacions de
Mèdia ...' (2Reis 17,5-6)
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Cap al 735 aC

L'ORACLE DE L'EMMANUEL

La guerra siro-efraïmita dóna ocasió al famós oracle messiànic de l'Emmanuel. En lloc de fer cas
de la veu d'Isaïes, que l'animava a confiar només en Déu, el rei Acaz pagà una forta quantitat al
rei assiri perquè obligàs la coalició siro-efraïmita a retirar-se. I així es féu. Llegim la relació que en
fa Isaïes:
'... En temps d'Acaz, rei de Judà, que era fill de Jotam i nét d'Ozies, Ressín,
rei dels arameus, i Pècah, rei d'Israel, pujaren a Jerusalem per atacar-la, però
no la pogueren conquerir ... Aleshores el Senyor va dir a Isaïes: ... no perdes la
calma, no tingues por ... Ressín és el rei de Damasc i prou, i Damasc és tan
sols capital dels arameus; el fill de Remaliahu és rei de Samaria i prou,
i Samaria és tan sols capital d'Efraïm. D'ací a 65 anys, Efraïm ja no
existirà com a poble. Si no teniu fe, no us podreu mantenir ferms'.
'Després el Senyor comunicà un altre missatge al rei Acaz: Demana un senyal al Senyor, el
teu Déu: tria si el vols al fons del país dels morts o ben alt en el cel. Però Acaz va respondre: No en
damanaré cap: no vull posar a prova el Senyor. Aleshores Isaïes digué: Escolteu-me, descendents
de David: No en teniu prou d'acabar la paciència dels homes, que voleu acabar també amb la del
meu Déu? Doncs ara el Senyor mateix us donarà un senyal: la verge que ha d'infantar tindrà un
fill, i li posarà el nom d'Emmanuel (que vol dir: 'Déu amb nosaltres'). L'infant menjarà mel i
brull així que sàpia rebutjar el mal i escollir el bé. Perquè abans que siga capaç de destriar el bé
del mal, les terres d'aquests dos reis que et fan tanta por, hauran estat abandonades. Damunt de
tu i del teu poble, i damunt de tota la teua família, el Senyor farà venir uns dies com no se
n'havien vist mai de semblants, des del temps que Efraïm es va separar de Judà: vindrà el rei
d'Assíria ... el Senyor els inundarà amb les aigües impetuoses i desbordants de l'Eufrates; les
aigües són el rei d'Assíria i tot el seu poder. La riuada eixirà de mare i negarà totes les ribes.
Envairà Judà, el cobrirà i el submergirà: li arribarà fins al coll! Les seues ales esteses, Emmanuel,
abastaran tot el teu país...' (Isaïes 7,7-8, 8)
Cap al 730 aC

DÉU CONSOLA EL SEU POBLE

Ací comença el II Isaïes que trenca amb la sèrie de profecies arran de les desgràcies que han
afligit el poble d'Israel segons Isaïes, 1-39. L'anunci de consol que inicia aquest segon llibre,
inclou dos moviments: eixida o alliberament d'una situació desgraciada i entrada en una vida
nova, reflex de la mateixa 'glòria' del Senyor. A més, l'anunci prové expressament del Senor: la
salvació del poble és obra de Déu. No debades tot aquest recull de poemes que integren la
segona part d'Isaïes 40-54 s'anomena també 'llibre de la Consolació':
'Consoleu, consoleu el meu poble', diu el vostre Déu. 'Parleu al cor de Jerusalem i
anuncieu-li que s'ha acabat la seua servitud, que li ha estat perdonada la culpa, que ha rebut del
Senyor doble paga per tots els seus pecats. Escolteu una veu que crida: ‘Obriu en el desert un
camí al Senyor, aplaneu en l'estepa una ruta per al nostre Déu. S'alçaran les fondalades,
s'abaixaran les muntanyes i els tossals, i el terreny escabrós serà una plana, la serralada, una
ampla vall. Llavors apareixerà la glòria del Senyor, i tothom veurà alhora que el Senyor mateix ha
parlat' ... Puja en una muntanya ben alta, tu que portes bones notícies a Sió, alça ben forta la veu,
tu que portes bones notícies a Jerusalem. Crida, no tingues por! Dis a les viles de Judà: 'Ací teniu
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el vostre Déu! El Senyor, Déu sobirà, arriba amb poder, amb la força del seu braç domina tota
cosa. L'acompanya el fruit de la seua victòria, el precedeixen els seus trofeus. Vetla com un pastor
pel seu ramat: l'aplega amb el seu braç, porta al pit els anyells, acompanya les ovelles que crien
(Isaïes 40, 1-11)
Cap al 550 aC

EL DÉU DISCRET DE LA FE

Arran de la decisió de Cir, el rei de Pèrsia de permetre als jueus el retorn a la seua terra per
reconstruir el temple i la ciutat de Jerusalem, Israel recobra la fe en el seu Déu i creador. Així ho
expressa el profeta Isaïes quan parla del Déu amagat, però actiu, d’Israel:
'Ai de l'home, pobra gerra de terrissa, que gosa discutir amb qui l'ha formada! És que
l'argila pot dir al terrisser: 'Què fas!, has esguerrat la teua obra!' Ai del qui diu al pare: 'Què has
engendrat?', o a la mare: 'Què has infantat?' Això diu el Senyor, el Sant d'Israel, el qui l'ha format:
'Pregunteu-me què passarà, però deixeu que m'ocupe dels meus fills i de l'obra que fan les
meues mans. Jo he fet la terra i he creat els homes que l'habiten. He desplegat el cel amb les
meues pròpies mans i done ordes a tot l'estol dels astres. He suscitat amb benvolença aquell
home [Cir, rei de Pèrsia] i li aplane tots els camins. Ell reconstruirà la meua ciutat [Jerusalem] i
deixarà lliures els deportats del meu poble sense que paguen cap preu ni presenten cap
obsequi. Ho dic jo, el Senyor de l'univers.
'Això diu el Senyor: El fruit de les suors d'Egipte, els guanys del comerç d'Etiòpia i dels
sebaïtes, homes alts d'estatura, tot arribarà a tu, Jerusalem, tot serà per a tu. Aquells homes et
seguiran encadenats, es prosternaran al teu davant i et diran amb veneració: 'Només en tu hi ha
Déu, no hi ha cap Déu sinó en tu'.
'Realment és un Déu que s'amaga, Déu d'Israel, salvador! Tots els qui fabriquen ídols
queden defraudats i avergonyits; se'n van tots junts amb el cap baix. Però el Senyor salva Israel,
el salva per sempre més. Mai més no et veuràs defraudat i avergonyit. Això diu el Senyor, creador
del cel, ell que és Déu, que ha fet la terra i l'ha formada, el que li dóna solidesa, que no l'ha creada
buida sinó bona per a habitar. 'Jo sóc el Senyor, no n'hi ha d'altre. No he parlat en un lloc amagat,
en un indret d'un país tenebrós. No he dit als descendents de Jacob que busquessen en mi
respostes obscures. Jo, el Senyor, parle clarament i anuncie les coses en llenguatge entenedor'
(Isaïes 45, 15-19)
Cap 612 aC
COMPLANTA, LAMENTACIÓ I CONFESSIÓ D'HABACUC
El profeta Habacuc, que viu una situacio angoixant del poble d'Israel, no deixa de transmetre-li
una visió de fe en Déu des de la història, la que subscriurà, després, el mateix Pau ( Romans 1, 17;
Gàlates 3, 11). Martí Luter se servirà de la seua afirmació 'el just viurà de la fe' (Habacuc 2,4) per
encapçalar el seu comentari a la carta als Romans.
'Senyor, he sentit a dir què havíeu fet: m'esglaia, Senyor, la vostra obra. Manifesteu-la al
nostre temps, en el nostre temps feu-la conéixer; i, si esteu enutjat, no us oblideu de compadir.
Des de Teman s'acosta Déu, el Sant arriba a la muntanya de Paran. La seua glòria cobreix el cel i la
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seua majestat omple la terra. La seua resplendor és com el sol, dos raigs li ixen de la mà, i allà
s'amaga el seu poder. La pesta camina al seu davant i la febre li segueix les petjades ... Heu eixit
per salvar el vostre poble, per socórrer el vostre ungit. Heu esclafat el governant del casal injust,
n'heu descalçat del tot els fonaments. Heu traspassat amb els seus mateixos dards els camps dels
seus comandants quan es llançaven, com l'huracà, per dispersar-nos, segurs que, en secret,
engolirien l'indefens. Heu fet galopar els vostres cavalls pel fons del mar: s'han apilat les aigües
de l'oceà'.
'Se'm remouen les entranyes quan ho sent; sempre que en parlen, em tremolen els llavis,
m'arriba als ossos l'esgarrifança. Em quede consternat esperant el dia del desastre que caurà
sobre el poble que ens mou guerra. Cert que la figuera no té fruit ni veem la collita dels ceps;
l'olivera no ha pensat a produir i els camps no donen res per a menjar; no queda cap ovella als
corrals ni cap bou a les estables. Però jo celebraré el Senyor, feliç de veure que Déu em salva. El
Senyor Déu és la meua força, fa els meus peus lleugers com els dels cérvols i m'encamina,
invencible, cap als cims' (Habacuc 3, 1-19)
Cap al 720

RECORDANT ELS ANYS DE LA DEPORTACIO A BABILÒNIA

Els jueus, aplegats al temple de Jerusalem, fan memòria del seu passat amargant, quan foren
deportats, els uns a Assíria (734, 722), els altres a Babilònia (597, 587 i 582). Són bellíssimes les
seus paraules d'enyorança:
'Vora els rius de Babiònia ens assèiem i ploràvem d'enyorança de
Sió; teníem penjades les lires als salzes d'aquella ciutat. Els qui ens
havien deportat volien que cantéssem; ens demanaven cants de festa,
els qui ens havien entristit: 'Canteu-nos algun càntic de Sió' Com
podíem cantar cants del Senyor en una terra estrangera?'
‘Si mai t'oblidava, Jerusalem, que caiga en oblit la meua [mà] dreta.
Que se m'encaste la llengua al paladar si deixava d'evocar el teu
record, si no posava Jerusalem al capdamunt dels cants de festa. Recorda't,
Senyor, com parlaven els d'Edom el dia que caigué Jerusalem: 'Arraseu-la,
arraseu-la arran dels fonaments!' Babilònia, com seràs devastada! Feliç el qui et farà això que tu
ens has fet a nosaltres! Feliç el qui et pendrà les criatures per esclafar-les a la roca!'
(Salm 137/136)
Entre els segles VII i VI
ESOP
No se sap si parlem d'una persona històrica, o d'un personatge llegendari; en tot cas, vinculat a
Frígia, i molt popular a Atenes, a qui s'han atribuït fins a 600 faules, al·legories, en figures
d'animals, del gènere humà, amb una clara voluntat moralitzadora. Els seguidors i imitadors seus
més coneguts, entre nosaltres, serien el llatí Fedre (15 aC- 50), el francés Jean de la Fontaine
(1621-1695), i els castellans Tomás de Iriarte (1750-1791) i Félix María de Samaniego (1745-1801).
En molts casos, aquests autors no feren més que repetir o adaptar les mateixes faules atribuïdes
a Esop. Uns poques mostres:

67

pentecosta
Faula 33 (edició Karl Halm) 'La rabosa i el raïm':
'Una rabosa que estava famolenca, quan véu uns bagots
de raïm que penjaven d’una parra, va voler apoderar-se d’ells i no
podia; i allunyant-se'n es va dir: “Són verds.” Així també, entre els
hòmens, n'hi ha alguns, que, quan no poden aconseguir els seus
objectius per debilitat, al·leguen les conjuntures.
Faula 343 (ed. Halm) 'La gallina dels ous d’or':
'Un home tenia una gallina que ponia ous d’or; i pensant-se que dins d’ella hi havia una
massa d’or, després de matar-la, va trobar que era igual que les altres gallines. De manera que,
després d'haver esperat trobar una riquesa inacabable, va quedar privat fins i tot d’aquella poca.'
La faula mostra que cal acontentar-se amb les coses presents i defugir la insaciabilitat.
Faula 420 (ed. Halm) 'La llebra i la tortuga':
'Una tortuga i una llebra disputaven sobre la rapidesa; i certament havent fixat un dia i un
lloc van partir. Així doncs la llebra havent-se descuidat de la carrera per la seua velocitat natural,
havent-se gitat al llarg del camí dormia, però la tortuga sent conscient de la seua lentitud, no va
deixar de córrer, i així, havent corregut per davant de la llebra que dormia, va arribar al premi de
la victòria.' El relat mostra que moltes vegades el treball venç la constitució natural que es
descuida.
Cap al 626 aC

PREGÀRIA EN TEMPS DE DESGRÀCIES

La dolorosa missió profètica de Jeremies (620-581), el profeta de les llàgrimes per la desgràcia
del seu poble, segons ell, causada sempre per culpa de la seua infidelitat a l'aliança, s'aplica a
totes les situacions, especialment al seu exili a Babilònia en tres capítols (anys 597, 587 i 782),
però també a situacions més casolanes, com una secada general per manca de pluja. Amb esta
ocasió tenim el text que reproduïm.
''Tu entona davant d'ells esta complanta: 'Que es fonguen en llàgrimes els meus ulls sense
parar, de nit i de dia: un gran desastre desfà el meu poble, un colp dolorosíssim. Si isc al camp,
veig les víctimes de l'espasa; si entre a la ciutat, veig els qui moren de fam. Profetes i sacerdots
van errants pel país sense compendre què passa. És que rebugeu Judà? És que sentiu
repugnància per Sió? Per què ens feriu tan greument que no tenim cura? Esperàvem la pau, però
res no va bé; esperàvem el remei, i tot són alarmes.
'Senyor, reconeixem les nostres maldats i les culpes dels nostres pares: tots hem pecat
contra vós. Per amor del vostre nom, no ens menyspreeu, no deshonreu el tron de la vostra
glòria! Recordeu-vos de l'aliança amb nosaltres, no l'anul·leu! Per ventura els ídols estúpids dels
pagans poden fer caure la pluja? És el cel qui dòna els ruixats? No sou vós, el Senyor, el nostre
Déu? Nosaltres esperem en vós, perquè tot això sou vós qui ho feu.
El Senyor em digué: Si et pregunten: 'On anirem?', els dius: 'Això respon el Senyor: 'El qui
ha d'anar a la pesta, hi anirà; el qui ha d'anar a l'espasa, hi anirà; el qui ha d'anar a la fam, hi anirà;
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el qui ha d'anar a l'exili, hi anirà. Els deixaré a mercè de quatre classes de flagells: de l'espasa, que
els matarà; dels gossos, que s'enduran els seus cadàvers; dels ocellots i dels animals feréstecs que
els devoraran i no en deixaran res. Ho dic jo, el Senyor...' (Jeremies 14, 17-21)
Cap al 626 aC

FESTA PEL RETORN DELS EXILIATS

Però Jeremies també arriba a temps d'anunciar l'esperança. Amb el capítol 30 comença el seu
particular llibre de la Consolació, al qual pertany el text que reproduïm. Es tracta d'una sèrie
d'oracles que presenten el futur que espera al poble. N'hi ha que es refereixen al regne del nord;
però, amb la caiguda de Jerusalem, s'apliquen també a Judà per l'amor entranyable que li té el
Senyor. Ací el profeta anuncia la restauraciò d'Israel i de Judà, el retorn de totes les tribus i la gran
festa que s'acabarà celebrant a Jerusalem.
'El Senyor se m'aparegué de lluny i em digué: T'estime amb un amor etern, per això t'he
atret i et sóc fidel. Et reedificaré i quedaràs reconstruïda, nissaga d'Israel. Tornaràs a pendre els
teus tambors i eixiràs dansant d'alegria. Tornaràs a plantar vinyes per les muntanyes de Samaria;
les plantaran i en colliran la verema. Vindrà un dia que, a la muntanya d'Efraïm, els sentinelles
cridaran: 'Anem, pugem a Sió, a trobar el Senyor, el nostre Déu'. Això diu el Senyor: ‘Crideu
d'alegria pel poble de Jacob, celebreu la primera de les nacions, feu sentir l'aclamació dient:
'Salveu, Senyor, el vostre poble, la resta d'Israel'. Jo els faré tornar del país del nord, els aplegaré
des de l'extrem de la terra. Entre ells hi haurà els cecs i els coixos, l'embarassada i la partera:
tornarà una gran gentada. Vindran tot plorant, suplicaran i jo els guiaré; els conduiré als rierols
d'aigua per un camí pla on no ensopeguen. Perquè jo sóc un pare per a Israel, i Efraïm és el meu
primogènit'.
'Escolteu, nacions, la paraula del Senyor, anuncieu-la als qui són lluny, a les illes: El qui
havia dispersat Israel, de nou l'aplegarà, i el guardarà com un pastor el seu ramat: el Senyor ha
redimit el poble de Jacob, l'allibera de les mans dels més forts. Arriben a les altures de Sió cridant
de goig, a la llum de l'abundor del Senyor: blat, vi, oli, i cries dels ramats. Viuran com els horts
amerats d'aigua, no patiran mai més d'escassetat. Llavors dansaran d'alegria les noies, joves i
vells dansaran junts: canviaré el dol en dies de festa, els consolaré de les penes i els alegraré.
Satisfaré els sacerdots amb la part millor de les ofrenes, i l'abundor de ma casa saciarà el meu
poble.' (Jeremies 31, 1-14)
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Cap al 592 aC

RENOVACIÓ DEL POBLE

Malgrat la indignitat del poble d'Israel, la fidelitat de Déu a la seua aliança és la base i el
fonament de la seua resturació imminent. Un dels heralds del redreçament del poble, el profeta
Ezequiel (597-571), al corrent, des de Babilònia, de les coses que passen a Jerusalem, insisteix en
el fet que els destins d'uns i altres, els de Judà i els de Babilònia, són inseparables, perquè el
poble forma una unitat indissoluble, volguda i sostinguda per Déu. El missatge del nostre profeta
és bàsicament esperançat, sobretot aquest primer sobre el poble renovat, segons la visió dels
ossos:
'El Senyor em comunica la seua paraula: 'Digues al poble d'Israel això que els anuncie jo,
el Senyor, Déu sobirà: 'No ho faig perquè ho hàgeu merescut, poble d'Israel, sinó pel meu sant
nom, que vosaltres heu profanat entre les nacions on anàveu. Jo santificaré el meu gran nom,
que ha quedat profanat entre els altres pobles per la vostra presència enmig d'ells. Quan jo faça
resplendir en vosaltres la meua santedat als ulls de les nacions, sabran que jo sóc el Senyor. Ho
dic jo, el Senyor Déu sobirà. Vos pendré entre tots els altres pobles, vos aplegaré de tots els
països i us faré tornar a la vostra terra. Abocaré sobre vosaltres aigua pura i quedareu purificats
de totes les vostres immundícies i de tots els vostres ídols repugnants. Vos donaré un cor nou i
posaré un esperit nou dins vostre, trauré de vosaltres aquest cor de pedra i vos en donaré un de
carn. Posaré el meu esperit dins vostre i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i
observeu les meues decisions. Llavors habitareu en el país que doní als vostres pares. Vosaltres
sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu. Vos alliberaré de totes les vostres immundícies, faré
granar el blat i abundarà, i no us deixaré passar més fam. Multiplicaré els fruits dels arbres i les
collites dels camps; mai més no haureu de suportar, davant les nacions, la vergonya de passar
fam. Llavors vos recordareu del vostre mal comportament, de les vostres obres que no eren
bones, i sentireu fastic de vosaltres mateixos per les vostres culpes i les vostres abominacions ...'
(Ezequiel 36,16-32)
Del segle VI aC

POEMES DE SAFO, LA DESENA MUSA
De l'única poetessa que ens ha llegat Grècia, qualificada per Plató com la 'desena Musa', i de
lèsbica en la tradició literària, ens han arribat alguns bells poemes (a vegades només fragments o
versos únics) com aquest dedicat a Afrodita:
Divina Afrodita, de tron adornat,
et pregue, filla de Zeus enganyosa,
que no domes, senyora, la meua ànima
amb penes i angoixes;
vine cap ací, i abans, una altra volta,
escoltant des de lluny les meues queixes
deixares la casa d'oracles del Pare i vingueres
en el teu carro junyit; i, batent les ales,
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els teus pardalets et dugueren
per damunt de la terra, per l'aire,
veloços i bells,
i al punt arribaren; i tu, amb semblant
somrient, oh deessa feliç! preguntaves
quina cosa hui tenia, i per què
tornava a cridar-te
i què desitjava obtenir en mi
embogida: 'A qui vols que ara
jo et porte a l'amor? Qui és, Safo,
qui tant te fa mal?
Perquè, si hui t'evita, et buscarà aviat,
si hui no els pren, voldrà donar regals;
si no estima, t'haurà d'estimar,
pesant-li, aviat.'
Vine també ara, a lliurar-me del pes
de la meua trista angoixa, i fes allò que desitja
la meua alta obtenir: sigues, en la guerra,
tu, el meu camarada.
Del seu poema 'Com la poma', un curt fragment:
'Com la dolça poma es fa roja a l'alta rama
allà al més alt, que obliden els collidors;
però no, no l'oblidaren: és que no la pogueren agafar.'
(Safo, fragment 105)
Del fragment 'El rossinyol', exclusivament el vers inicial:
'Missatger de la primavera, rossinyol de veu desitjable ...
Del poema 'Nocturn', aquest fragment:
'Les estrelles que envolten la bella lluna
tornen a amagar-me la cara resplendent
quan ella, en la seua plenitud, més llum envia
sobre la terra'
(Safo, fragment 34)
Cap al 571 aC

LA VISIÓ DELS OSSOS

Impactant, vigorosa i bellíssima és la imatge de la visió dels ossos on el profeta Ezequiel (597571) anuncia que el poble d'Israel s'alçarà de la seua prostració actual pel poder de l'esperit
creador de Déu, que li infondrà vida nova per complir la voluntat de Déu.
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'La mà del Senyor s'apoderà de mi, i, amb la força del seu esperit, em féu eixir fora i em
deixà al mig de la plana, que era plena d'ossos. Em féu recórrer tot al voltant aquella estesa
d'ossos: n'hi havia moltíssims per tota la plana i eren del tot secs. Llavors em preguntà: Fill
d'home, què hi dius, podran reviure aquests ossos? Li responguí: Senyor, sobirà meu, només vós
ho sabeu. I em digué: Profetitza sobre aquests ossos. Dis-los: 'Ossos secs ... Això anuncia el
Senyor, Déu sobirà, a aquests ossos: Jo us infondré esperit i recobrareu la vida. Vos donaré
tendons, faré créixer la carn damunt vostre, vos revestiré de pell, vos infondré esperit i reviureu.
Llavors sabreu que jo sóc el Senyor...'
'I vaig profetitzar, tal com ell m'havia ordenat, i, mentre parlava, se sentí una remor: amb
molt d'enrenou, els ossos es van ajuntar l'un amb l'altre. Llavors viu que es cobrien amb tendons,
els creixia la carn i es revestien de pell per damunt, però no tenien esperit de vida. El Senyor em
digué: Fill d'home, profetitza, profetitza a l'esperit. Dis-li: 'Això et mana el Senyor, Déu sobirà:
Vine, esperit, vine dels quatre vents i alena sobre aquests morts perquè recobren la vida.
Profetitzí tal com ell m'havia ordenat, i l'esperit entrà dins d'ells, recobraren la vida i es posaren
drets. Formaven una multitud molt i molt gran. Llavors ell em digué: Aquests ossos, fill d'home,
són tot el poble d'Israel. Ells diuen: Els nostres ossos ja són secs, hem perdut l'esperança; per a
nosaltres tot s'ha acabat. Doncs bé, profetitza, i dis-los de part meua: 'Això vos anuncia el Senyor,
Déu sobirà: Mireu, jo obriré els vostres sepulcres, vos en faré eixir i vos faré tornar a la terra
d'Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré eixir, sabreu que jo sóc
el Senyor. Posaré el meu esperit dins vostre, recobrareu la vida i us establiré a la vostra terra.
Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he acomplert. Ho dic jo, el Senyor' ( Ezequiel
37, 1-14)
Cap a 560 aC

EL SERVENT DEL SENYOR

Entre els anys 587 i el 581 de l'exili de Babilòni, el profeta Isaïes recrea una figura singular i
enigmàtica que prefigura, en un primer moment, el mateix poble d'Israel, amb vocació universal
de víctima. Esta imatge, però, és allargada i apunta cap a molts altres personatges amb vocació
de servei desinteressat. En la llunyania, es perfila, sobretot, la figura de Jesús de Natzaret, tot ell
'home per als altres', majorment en la seua passió dolorosa, com la descriuen els quatre
evangelis. Són els capítols 40-55 integrants del II llibre d'Isaïes, amb els seus cants del servent de
Jahweh:
'Ací teniu el meu servent, que jo sostinc, el meu elegit en qui m'he complagut. He posat
damunt d'ell el meu esperit perquè porte la justícia a les nacions. No crida ni alça la veu, no la fa
sentir pels carrers. No trenca la canya badada ni apaga la metxa que vacil·la, porta la justícia amb
fermesa, sense vacil·lar ni doblegar-se, fins que l'haurà implantada a la terra, i els qui viuen lluny,
a les illes, esperaran les seues decisions...'
'Canteu al Senyor un càntic nou, lloeu-lo d'un cap a l'altre de la terra, els qui solqueu el
mar i tot allò que hi viu, les illes amb els seus habitants. Que canten al desert i els seus poblats, i
els closos on habita Quedar; que criden de goig els habitants de Selà i aclamen des del cim de les
muntanyes! Doneu glòria al Senyor i feu sentir lluny, a les illes, la seua lloança! El Senyor ix al
combat com un heroi, enardit com un guerrer indomtable. Llança ben fort el crit de guerra i
afronta amb valentia l'enemic. 'He callat durant molt de temps, no dia res, em contenia; però ara,
com la dona quan infanta, cride, esbufegue i pantesc. Abrusaré muntanyes i tossals, en ressecaré
tota l'herba, convertiré els rius en terra ferma i eixugaré els estanys. Conduiré els cecs per camins
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que no sabien, els guiaré per rutes desconegudes. Al seu davant canviaré en llum les tenebres, i
el terreny escabrós en una plana. Esta és la meua promesa; la mantinc i la compliré ...' (Isaïes 42, 116)
'El meu servent triomfarà, serà enlairat, enaltit, posat molt amunt. Així com tots
s'horroritzaven de veure'l (ja que, de tan desfigurat, ni tan sols semblava un home i no tenia res
d'humana la seua figura), així també ell purificarà tots els pobles ... 'Qui pot creure allò que hem
sentit? A qui s'ha revelat la potència del seu braç? El servent ha crescut davant d'ell com un
rebrot, com una soca que reviu en terra eixuta. No tenia figura ni bellesa que es fes admirar, ni
una presència que el fes atractiu. Era menyspreat, rebuig de tots els homes, home fet al dolor i
acostumat a la malaltia. Semblant a aquells que ens repugna de mirar, el menyspreàvem i el
teníem per no res'.
'De fet ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els nostres dolors.
Nosaltres el teníem per un home castigat que Déu assota i humilia. Però ell era malferit per les
nostres faltes, triturat per les nostres culpes: rebia la correcció que ens salva, les seues ferides ens
curaven. Tots anàvem com ovelles disperses, cadascú seguia el seu camí; però el Senyor ha
carregat damunt d'ell les culpes de tots nosaltres'.
'Quan era maltractat, s'humiliava i no obria la boca. Com els anyells portats a matar o les
ovelles mentre les esquilen, ell callava i ni tan sols obria la boca. L'han empresonat i condemnat,
se l'han endut. I qui es preocupa de la seua sort? L'han arrencat de la terra dels vivents, l'han ferit
de mort per les infidelitats del meu poble. L'han sepultat entre els malfactors, l'han enterrat entre
els opulents, a ell que no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia. El Senyor s'ha
complagut en el qui ell havia triturat i afligit. Quan haurà ofert la vida en sacrifici per expiar les
culpes, veurà una descendència, viurà llargament: per ell el designi del Senyor arribarà a bon
terme'.
El meu servent, després del que ha sofert la seua ànima, veurà la llum i se'n saciarà; ell,
que és just, farà justos tots els altres, perquè ha pres damunt seu les culpes d'ells. Per això li'ls
done tots en possessió, i tindrà per botí una multitud, perquè s'ha despullat de la pròpia vida fins
a la mort i ha estat comptat entre els malfactors. Ell ha portat damunt seu els pecats de tots i ha
intercedit per les seues infidelitats.' (Isaïes 52, 13-53, 12)
Cal 538 aC

EDICTE DEL REI CIR DE PÈRSIA

El sacerdot Esdres i el laic Nehemies són els protagonistes del restabliment
del poble d'Israel després del seu retorn de Babilònia (538 aC). Els llibres
que duen els seus noms comencen referint l'autorització donada als jueus
per Cir, rei de Pèrsia, d'anar a reconstruir el temple de Jerusalem; hi segueix el retorn dels exiliats,
la reedificació del temple, les resistències dels samaritans a la reunificació d'Israel, la represa dels
treballs en temps dels reis Xerxes i Artaxerxes, l'acabament de l'obra i la celebració de la pasqua
(515). Ací en reproduïm un text significatiu.
'L'any primer del regnat de Cir, rei de Pèrsia, el Senyor va decidir de complir el que havia
anunciat per boca de Jeremies. Va moure el cor de Cir, rei de Pèrsia, a promulgar per tot el seu
imperi, de viva veu i per escrit, aquest edicte:
'Això fa saber Cir, rei de Pèrsia: El Senyor, Déu del cel, que ha posat en les meues mans
tots els reialmes de la terra, m'ha encomanat que li edifique un temple a Jerusalem, al país de
Judà. Tots aquells de vosaltres que pertanyen al seu poble (que el seu Déu siga amb ells), que
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tornen a Jerusalem, al país de Judà, a construir el temple del Senyor, Déu d'Israel, que habita a
Jerusalem. I arreu on hi haja gent d'aquest poble, que la població del lloc on resideixen els ajude
amb plata, or, provisions i bestiar, a més d'ofrenes voluntàries per al temple de Déu que fa estada
a Jerusalem ...' (Esdres 1, 2-4)
Cap a 445 aC

LECTURA PÚBLICA DE LA LLEI

El llibre que porta el nom del governador Nehemies, refereix emocionadament l'acte de
constitució, a la ciutat de Jerusalem, del nou poble d'Israel al voltant del llibre de la Llei de
Moisès (el Deuteronomi) que havien retrobat a la ciutat. Diu així:
'Quan arribà el mes setè de l'any, tots els israelites que s'havien establert a les seues
poblacions es congregaren, com un sol home, a Jerusalem, a la plaça que hi ha davant la porta
de les Aigües, i demanaren a Esdres, el mestre de la Llei, que portàs el llibre de la Llei de Moisès,
que el Senyor havia donat a Israel ... En sentir les paraules de la Llei, tot el poble plorava. Per això
Nehemies, que era el governador, Esdres, el sacerdot i mestre de la Llei, i els levites que
explicaven el text a la gent, els digueren: ‘La diada d'avui és santa, dedicada al Senyor, el nostre
Déu, no us lamenteu ni ploreu’. Esdres afegí: ‘Aneu, mengeu, beveu bones begudes i repartiu-ne
als qui no tenen res preparat, perquè la diada de hui és santa, dedicada al nostre Senyor. No us
entristiu: la joia que ve del Senyor és la vostra força’. També els levites miraven de calmar la gent,
dient-los: ‘No ploreu més, que hui és un dia sant. No estigueu tristos’. Llavors tot el poble se n'anà
a menjar i beure, i ho compartiren tot. I celebraren una gran festa, ja que havien entés el sentit de
les paraules amb què havien estat instruïts.' (Nehemies 8, 1-12)
Cap a 530 aC
L'UNGIT DEL SENYOR CONSOLA I ALLIBERA
Aquest darrer text que hem triat, del III Isaïes (capítols 56-66) recorda molt
el primer cant del servent del Senyor (Isaïes 42, 1-4). Segons Lluc 4, 18-19, Jesús el va aplicar a la
seua pròpia missió:
'L'esperit del Senyor, Déu sobirà, reposa sobre meu, perquè el Senyor m'ha ungit. M'ha
enviat a portar la bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a proclamar als captius la
llibertat i als presos el retorn de la llum, a proclamar l'any de gràcia del Senyor, el dia que el
nostre Déu farà justícia, a consolar tots els qui estan de dol, a posar una diadema en lloc de
cendra als qui porten dol per Sió, a donar-los perfums de festa en lloc de penes, vestits triomfals
en lloc del desconsol. Els diran 'Roures magnífics, glòria del Senyor que els ha plantat'.
Reconstruiran les ruïnes antigues, alçaran edificis fins ara enderrocats, restauraran les ciutats
devastades, desolades des del temps immemorial ... A vosaltres, vos diran sacerdots del Senyor,
ministres del nostre Déu ...'
'Aclame el Senyor ple de goig, la meua ànima celebra el meu Déu, que m'ha mudat amb
vestits de victòria, m'ha cobert amb un mantell de salvació, com el nuvi coronat amb la diadema,
com la núvia adornada amb joiells. Com la terra fa créixer la brotada i el jardí fa germinar la llavor,
el Senyor, Déu sobirà, farà germinar la salvació i el triomf davant totes les nacions ..'
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'Per amor de Sió no vull callar, no vull reposar per Jerusalem fins que el benestar no hi
esclate com la llum, fins que no s'abrande el seu triomf com una torxa. Els pobles veuran el teu
benestar, tots els reis contemplaran la teua glòria. Et donaran un nom nou que el Senyor mateix
designarà. Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, una diadema reial a les mans del
teu Déu. No et diran més l''Abandonada', ni anomenaran el teu país 'Desolació'. A tu et diran 'Me
l'estime', i a la teua terra 'Té marit', perquè el Senyor t'estimarà i tindrà marit la teua terra. Els teus
fills et posseiran com un jove posseeix la seua esposa. El teu Déu s'alegrarà de tenir-te, com el
nuvi s'alegra de tenir-te, com el nuvi s'alegra de tenir la núvia. Jerusalem, sobre les teues
muralles he apostat sentinelles, que no callen ni de nit ni de dia. Els qui feu al Senyor memòria
d'ella, no us en canseu, no pareu d'insistir fins que haurà restaurat Jerusalem, fins que n'haurà fet
un cant de triomf per tota la terra.' (Isaïes 61, 1-62, 7)
De 496 aC-406 aC

ANTÍGONA DE SÓFOCLES

Sòfocles (Colonos 496 aC-Atenes 406 aC) és un autor dramàtic grec molt prolífic i exitós. De la
seua obra es conserven set tragèdies, una de les quals és Antígona, composta vers 415, de la qual
forma part esta bella reflexió 'L'home, eixa meravella':
'Moltes són les meravelles; la major de totes, però, és l'home. Ajudat pel vent tempestuós
del sud recorre la mar escumosa travessant les unflades ones que bramen al seu voltant. Fatiga la
divinitat suprema, la terra inesgotable, amb el seu anar i venir de la rella, any darrere any, voltantla amb les mules. I a l'eixam dels ocells lleugers i les colles d'animals feréstecs i a la fauna marina
de l'oceà, l'home enginyós les captura en els plecs de les seues trenades xarxes. Domina també,
amb els seus invents, el salvatge animal silvestre, i sotmet el cavall d'espessa crinera al jou que li
envolta el bescoll, i també el brau infatigable de la muntanya. I el llenguatge i el pensament àgil
com el vent i les lleis i els costums, tot s'ho ha ensenyat ell mateix, i a abrigar-se dels dards dels
gels rúfols, a la intempèrie, i de la pluja inclement; té recursos per a tot, i sense recursos mai no
s'aventura cap al futur; només no pot eludir, però ha imaginat com evitar, les malalties
intractables. Amb una intel·ligència increïblement fecunda, a voltes s'encamina cap al mal, unes
altres cap al bé, i sobre la justícia eterna estableix les lleis de la terra ...' (Antígona, 332-275)
Cap al 450 aC

JERUSALEM, CAPITAL DE TOT EL MÓN

Els jueus estan tan convençuts de ser el centre de tot el món, que ja somien a convertir
Jerusalem, amb el seu temple, en capital de l'univers, perquè, a la fi dels temps, totes les nacions
es reconeixeran com a seues. Així ho canta el Salm 88/87:
'El Senyor té el palau a la muntanya santa, i estima més els portals de Sió que totes les
viles de Jacob. S'han dit de tu, ciutat Déu, oracles gloriosos: 'Compte Egipte i Babilònia entre els
fidels que em coneixen. A Filistea, a Tir i a Etiòpia, els dic 'fills de Sió'. Diuen d'ella: 'Aquest i aquell
altre són fills de Sió' I també: És l'Altíssim mateix qui l'ha fundada'. El Senyor va escrivint al registre
dels pobles: 'Fill de Sió'. I els cantors i els dansaires responen: 'Ciutadans de Sió' (Salm 87, 1-7).
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Cap al 440 aC

PREGÀRIA EN LA DESOLACIÓ

El just que, com Job, pateix desconsoladament inspira aquesta pregària desesperada que el
mateix Jesús fa seua en l'agonia de la creu (Salm 22); molts dels seus versos semblen reproduir
detalls de la seua passió, com apunten els evangèlics sinòptics (Mateu 27, Marc 15, Lluc 23) i Joan
(Joan 19).
'Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat? No us arriba el meu crit d'auxili, la
pregària que us adreça el meu clam. Cride de dia, i vós no em responeu, cride de nit i no me'n feu
cas. I això que vós teniu el tron al santuari, esperança d'Israel. En vós confiaven els nostres pares,
hi confiaven i els vau alliberar; clamaven a vós, i eren deslliurats, confiaven en vós, i no els vau
defraudar Però jo sóc un cuc, no pas un home, befa de la gent i menyspreat del poble; tots els
qui em veuen es riuen de mi, amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa: s'ha adreçat al
Senyor; que l'allibere doncs, que el salve si tant se l'estima. Però sou vós qui em traguéreu del si
de la mare, sou vós qui em confiàreu als seus pits; acabat de nàixer, em vau dur a la vostra falda,
sou el meu Déu des d'aleshores. No us allunyeu, que el perillés a prop, i no tinc qui m'ajude'.
'M'envolta un ramat de braus, m'acorralen uns vedells de Basan, com lleons que rugeixen
i destrossen, baden la boca contra mi. Tot jo m'escole com aigua, tinc desarticulats els meus
ossos; el cor, com si fos cera, se'm fon dins les meues entranyes; tinc eixut com terrissa el paladar,
la llengua se m'hi encasta, m'ajaieu a la pols de la mort. M'envolta una munió de gossos, em
rodeja un estol de malfactors, m'han lligat les mans i els peus, puc comptar tots els meus ossos.
Em miren, em contemplen satisfets, es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen als
daus la meua roba. Almenys vós, Senyor, no us allunyeu; força meua, cuiteu a defensar-me.
Allibereu la meua vida de l'espasa, que no muira entre les grapes del gos, salveu-me de la gola
del lleó, guardeu de les banyes del brau la meua pobra vida. Anunciaré als meus germans el
vostre nom, us lloaré enmig del poble reunit'
Fidels del Senyor, lloeu-lo, fills de Jacob, glorifiqueu-lo, reverencieu-lo, fills d'Israel. No ha
mirat amb repugnància ni amb menyspreu el pobre desvalgut; no l'ha privat de la seua mirada, i,
quan cridava auxili, l'ha escoltat. En ell s'inspirarà el meu himne el dia del gran aplec, davant dels
seus fidels oferiré els sacrificis promesos. En menjaran els humils fins a saciar-se, lloaran el Senyor
els qui sincerament el busquen, i diran: 'Viviu per molts anys' Ho tindran present i es convertiran
al Senyor tots els països de la terra, es prosternaran davant seu gent de totes les nacions. Perquè
la reialesa és del Senyor, ell té la sobirania sobre els pobles. Fins les cendres de les tombes
l'adoraran, s'agenollaran davant seu els qui dormen a la pols. Serà per a ell la vida que em dóna,
els meus descendents li seran fidels. Parlaran del Senyor a les generacions que vindran, i
anunciaran els seus favors als qui naixeran després, i els diran: 'El Senyor ha fet tot això'.
(Salm 22/21)
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Cap al 445/515
CONSTRUCCIÓ DEL SEGON TEMPLE DE JERUSALEM
'Els jueus retornats de l'exili de Babilònia, tenen el goig de reconstruir la ciutat santa de
Jerusalem i, sobretot, de refer-ne el temple, devastat en els fets luctuosos de juny i juliol de 587.
Així ho refereix emotivament el llibre d'Esdres:
'Els dirigents dels jueus pogueren continuar amb èxit els treballs de reconstrucció [del
temple]. Els encoratjaven, amb els seus missatges, els profetes Ageu i Zacaries ... Van acabar
feliçment la reconstrucció d'acord amb les ordes del Déu d'Israel i els edictes dels reis dels perses
Cir, Darius i Artaxerxes. L'edifici del temple quedà enllestit el dia 23 del mes d'adar, l'any sisè del
regnat de Darius' (515).
'Els israelites, els sacerdots, els levites i els altres repatriats dedicaren amb alegria el
temple de Déu. Amb motiu de la dedicació oferiren cent vedells, dos-cents moltons, quatrecents anyells i, com a sacrifici pel pecat de tot el poble, dotze bocs, un per cada una de les tribus
d'Israel. Després organitzaren els sacedots en torns i els levites en grups perquè estiguessen al
servei del culte a Déu que es fa a Jerusalem, tal com està escrit en el llibre de Moisès.' (Esdres 6,
14-18)
Cap al 440 aC

SALMS DE CONFIANÇA EN DÉU

Dos salms especialment expressius de l'actitud de confiança total en mans d'un Déu bondadós,
al mateix temps pare bo (pastor) i mare tendra, per al temps de la restauració del poble jueu.
'El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em
mena al repòs vora l'aigua, i allí em retorna. Em guia per camins segurs per amor del seu nom; ni
quan passe per barrancs tenebrosos no tinc por de res perquè us tinc vora meu; la vostra vara de
pastor m'asserena i em conforta. Davant meu pareu taula vós mateix, i els enemics ho veuen:
m'heu ungit el cap amb perfums, ompliu a vessar la meua copa. Oh, sí, la vostra bondat i el
vostre amor m'acompanyen tota la vida, i viuré anys i més anys a la casa del Senyor' (Salm 23).
'El meu cor no és ambiciós, Senyor, no són altius els meus ulls. Visc sense pretensions de
grandeses o de coses massa altes per a mi. Em mantinc en una pau tranquil·la, com un infant a la
falda de la mare, tot esperant els vostres dons. Israel espera en el Senyor ara i per tots els segles'
(Salm 131/130).
Cap al 440 aC

UN SALM GUERRER

Suposem que, amb tota la intenció, conten els tres sinòptics (Mateu 22, 41-46, Marc 12, 35-37;
Lluc 20, 41-44) que Jesús pregunta sorprenentment, als fariseus reunits, de qui, entenen ells, que
deu ser fill, el Messies?; i, quan li responen que 'de David', ell insisteix: 'I, si és fill, com és que
David, mogut per l'esperit, l'anomena 'senyor' quan diu 'El Senyor digué al meu Senyor: Seu a la
meua dreta?'
No debades, estes paraules, tretes del Salm 110/109, és el text de l'Antic Testament més
citat al Nou, a banda els textos sinòptics esmentats (Efesis 1, 20; Colossencs 3, 1; i, sobretot,
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Hebreus 1, 3; 5, 6.10; 6, 20; 7, 17.21; 8, 1; 10, 12; 12, 2) sempre aplicat a la persona de Jesús de
Natzaret convertit en Senyor arran de la seua resurrecció d'entre els morts.
'Oracle del Senyor al meu Senyor. 'Seu a la meua dreta, i espera que faça dels enemics
l'escambell dels teus peus'. Que el Senyor estenga lluny, des de Sió, el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics. És príncep des del dia que vas nàixer, tens la glòria sagrada des del
si de la mare; des de l'aurora, com rosada, ell t'ha engendrat. El Senyor no es desdiu del que jurà:
'És sacerdot per sempre com ho fon Melquisedec'. El Senyor és al teu costat: abat els reis el dia
que s'indigna; judica els pobles, els fa presoners, abat governants arreu de la terra. En plena
campanya beus al torrent, i després alces el cap' (salm 110/109)
No debades l'Església no para de recitar, triomfalment, el salm 110/109 en la celebraciò
de la pregària de les vespres de diumenges, el dia que commemora la resurrecció de Jesús
d'entre els morts.
Entre el 460-400 aC

GUERRA DEL PELOPONÉS DE TUCIDIDES

Tucídides (Atenes 460-395) fon un gran estrateg militar, i un gran escriptor, amb una important
obra històrica sobre la guerra del Peloponès i una valuosa reflexió política sobre la naturalesa del
poder. Com a historiador procura narrar els fets amb imparcialitat, defuig la llegenda i s'esforça a
trobar les causes remotes dels esdeveniments. Com a mostra, aquests fragments que extractem
de la 'Lloança de la democràcia atenesa', dins la seua Història de la guerra del Peloponès:
'... La nostra forma de govern no té res a envejar a les institucions dels pobles veïns,
perquè [els grecs] som més models que imitadors d'altres. De nom és una democràcia, perquè el
govern no està en mans d'uns pocs, sinó de la majoria. Però, si la llei és igual per a tots en els
interessos particulars, segons la consideració de què gaudeix cada ciutadà en algun aspecte, i no
per raó de la seua classe, sinó pel seu mèrit personal, si algun pot fer algun servei a l'Estat, no li és
cap impediment la seua obscura condició social. La llibertat és la nostra norma de govern en la
vida pública ... Per respecte complim amb exactitud les disposicions públiques obeint sempre les
autoritats i les lleis, sobretot les establertes en benefici dels qui pateixen la injustícia i les no
escrites, la transgressió de les quals comporta el menyspreu general ...' (Història general de la
guerra del Peloponès, II, 37)
Entres els anys 440-350 aC
JURAMENT HIPOCRÀTIC
Hipócrates, metge grec (Cos, Dodecanès 460 aC-Larissa 380 aC), fon
el primer a separar la ciència de la religió. Pel que fa a les obres
que li són atribuïdes, el Corpus hippocraticum, es tracta d'un conjunt
heterogeni de seixanta treballs o apunts del mestre i també quaderns de
classe dels alumnes. En l'exercici de la professió, Hipócrates defensa la prevalència de l'ètica,
unida a una estricta deontologia expressada en el famós jurament que porta el seu nom:
'... Jure per Apol·lo, per Asclepi i per Higia, per Panacea i per tots els déus i totes les
deesses, prenent-los per testimonis, que compliré, en la mesura possible i d'acord amb el meu
criteri, el jurament i compromís següent: Considerar el meu mestre en medicina com si fos mon
pare; compartir amb ell els meus béns, i si és el cas, ajudar-lo en les seues necessitats; considerar
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els seus fills com germans meus i ensenyar-los aquest art, si el volen apendre, sense gratificació
ni compromís; fer als meus fills partícips dels preceptes, ensenyaments orals i altres doctrines, i
també als del meu mestre, i als deixebles compromesos i que han prestat jurament segons la llei
mèdica, però a ningú més.
'Dirigir el tractament amb els ulls posats en la recuperaciò dels pacients, en la mesura de
les meues forces i del meu judici, i abstenir-me de tota maldat i dany. No administrar a ningú un
fàrmac mortal, encara que me'l demanen ni pendre la iniciativa d'un suggeriment en aquest
sentit. També no receptar a cap dona un pesari abortiu, sinó, al contrri, viure i practicar el meu art
de forma santa i pura. No operar ni tan sols els pacients malalts de càlculs, sinò deixar-los en
mans dels qui s'ocupen d'estes pràctiques. En visitar una casa, entrar-hi per al bé dels malalts,
mantenint-me al marge de danys voluntaris i d'actes perversos, en especial de tot intent de
seduir dones o joves, siguen lliures o esclaus. Callar tot quant veja o escolte, dins o fora de la
meua actuació professional referent a la intimitat humana que no s'haja de divulgar, convençut
que tals coses han de mantenir-se en secret. Si complia aquest jurament sense faltar-hi, que
puga gaudir de la vida i de la meua activitat professional voltat de la consideració de tothom fins
a l'últim dia de la meua vida; però si el violava en fals, que em passe tot el contrari'.
Entre els anys 427-347
LA MORT DE SÓCRATES EN LA MEMÒRIA DE PLATÓ
El gran filòsof Plató (Atenes 427-348), deixeble de Sócrates des dels vint anys, escrigué una
ampla producció literària com els 28 Diàlegs. A partir de 387, però, escriu les obres més madures,
entre altres el seu Fedó on dedica un capítol a referir detalladament la mort de Sócrates que
devia tenir profundament enregistrada en la seua memòria. En reproduïm uns fragments:
'... Aleshores Critó féu un senyal a l'esclau que tenia allà prop. L'esclau eixí, i, poc després,
tornà amb el qui havia de subministrar el verí ja dissolt en una copa. Sócrates, quan el véu entrar,
li digué: Molt bé, amic meu; m'has de dir com ho de fer perquè és tu qui m'ho ha d'ensenyar. Res
més, li digué est home, que posar-te a passejar després d'haver begut la cicuta, fins que sentes
que se't debiliten les cames; aleshores et gites al teu llit. Al mateix temps li allargà la copa.
Sócrates se la begué. Equecades, amb la major tranquil·litat, sense cap emoció, sense canviar de
color ni de semblant, i mirant est home amb ull ferm i segur, com acostumava, li digué: Tinc
permís per fer una libació amb una miqueta del brebatge? Sócrates, li respongué est home,
només dissolem allò que s'ha de beure. Ja ho entenc, digué Sócrates; almenys, però, està permés
i és molt just fer unes pregàries als déus perquè beneesquen el nostre viatge i que el facen feliç;
això és el que els demane, i tant de bo escolten els meus desitjos!
Després d'això, es dugué la copa als llavis i begué amb una tranquil·litat i una dolçor
meravelloses. Fins aleshores nosaltres tinguérem força per contenir les llagrimes, però, en veure'l
beure, i, després que hagué begut, ja no fórem amos de nosaltres mateixos. Jo sé dir que les
llàgrimes em corregueren amb abundància, i malgrat tots els meus esforços, no tinguí més remei
que tapar-me amb la capa per plorar amb llibertat per mi mateix, perquè no era la desgràcia de
Sócrates el que jo plorava, sinó la meua pròpia, pensant en l'amic que anava a perdre. Critó,
abans que jo, no podent contenir les llàgrimes, ja havia eixit; i Apolodor, que ja abans no havia
deixat de plorar, esclatà en crits i en sanglots que partien l'ànima de tots els presents, tret de les
de Sócrates. Què féu?, amics meus? No fou el temor d'estes debilitats inconvenients allò que
motivà haver allunyat d'ací les dones? Per què he sentit dir sempre que cal morir sentint bones
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paraules. Manteniu-vos, doncs, tranquils, i doneu prova de més fermesa. Estes paraules ens
ompliren de confusió, i retinguérem les llàgrimes.
Sócrates que passejava, digué que se li debilitaven les cames, i es recostà d'esquena, com
l'home li havia ordenat. Al mateix temps, aquest mateix home que li havia donat el verí, se li
arrimà, i, després d'haver-li examinat els peus i les cames, li premé amb força un peu, i li
preguntà si ho sentia, i Sócrates repongué que no. Li ajuntà les cames de seguida, i, duent les
mans més amunt, ens féu observar que el cos es gelava i s'enduria, i, tocant-lo ell mateix, digué
que en el moment que el fred li arribaria al cor, Sócrates deixaria d'existir. Ja el baix ventre estava
gelat, aleshores, descobrint-se (perquè estava cobert), digué (i estes foren les seues últimes
paraules): Critó, devem un gall a Esculapi, no t'oblides de pagar aquest deute. Així ho faré,
respongué Critó; però mira si tens encara alguna advertència a fer-nos. No, respongué res, i al
cap de poc féu un moviment. L'home aquell es descobri del tot i vérem que tenia la mirada fixa.
Critó, veent això, li tancà la boca i els ulls.
Mira, Equecrates, quina fou la fi del nostre amic, de l'home, podem dir-ho, que ha estat el
millor dels que hem conegut en el nostre temps; i, d'altra banda, el més savi, el més just de tots
els homes' (Fedó, 117a-118a):
Entre 430 i 355

APOLOGIA DE XENOFONT SOBRE SÓCRATES

Xenofont (Erkhia, Àtica 430-355), escriptor i filòsof grec, deixeble de Sócrates, és especialment
conegut per la seua obra històrica Anàbasis, narració de l'expedició de retirada de l'exèrcit grec
derrotat pels perses a la batalla de Cunaxa. Ell també conservava ben viva la memòria del seu
mestre, Sócrates, com demostra en aquest relat sobre la 'Serenor o humor de Sócrates davant la
mort', del qual extractem aquests fragments:
'... Després de pronunciar estes paraules, [Sócrates] es retirà amb semblant, actitud i pas
serè, molt d'acord amb les paraules que acabava de pronunciar. En adonar-se, però, que els seus
companys ploraven, digué: 'Què això? És ara que us poseu a plorar? Potser no sabíeu, de fa molt
de temps, que des que vaig nàixer la natura m'havia condemnat a morir? I, naturalment, si moria
prematurament enmig d'una inundació de béns, és clar que hauria de lamentar-me tant jo com
els meus amics. Si allibere, però, la meua vida de les amargors que m'esperen, crec que tots
vosaltres heu de congratular-vos pensant que sóc feliç'.
Hi era present un tal Apolodor, amic apassionat de Sócrates, però altrament persona
simple, que digué: 'Però és que jo, Sócrates, la cosa que porte pitjor és que mors injustament'.
Aleshores Sócrates, segons conten, li respongué, acariciant-li el cap, mentre li somreia: 'És que
t'estimaries més, estimadíssim Apolodor, veure'm morir amb justícia que injustament?'.
(Apologia de Sócrates, 27-28)
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Entre 363-292 aC

SENTÈNCIES DE MENANDRE

Menandre (Atenes 341-290), poeta còmic grec del qual es conserva molt poca obra escrita, tret
de les seues famoses Sentències, de les quals oferim aquest exemplar sobre el tema del Savi
Vanitas vanitatum et omnia vanitas:
'...Quan desitges saber tu mateix qui és,
mira els sepulcres, quan camines.
Allí hi ha ossos i vana cendra
d'homes, reis, tirans, savis
i dels qui s'enorgullien pel llinatge i les riqueses,
per la glòria d'ells matexos i per la bellesa dels cossos.
Més encara, cap d'estes coses els va ajudar davant del temps:
l'Hades comú s'ha endut tots els mortals.
Veent eixos sepulcres, coneix tu mateix qui és!'
(Reflexió sobre la mort, 166-174)
Cap al 250 aC

RECORD DEL CREADOR EN LA JOVENTUT

El llibre del Cohèlet, conegut també com Eclesiastès, és tot ell un llibre contradictori i
profundament pessimista. L'autor, que s'amaga darrere el personatge d'un rei (que podria referirse a Salomó) fa un resum de l'embolic mental i existencial que li provoca el conjunt
d'ensenyaments religiosos tradicionals que, en la realitat, no es verifiquen en la vida de l'home.
La descripció de la vellesa amb què acaba el cos de l'obra pot ser considerat un dels millors
textos de la poesia bíblica. Per això la reproduïm a continuació:
'... I recorda't del teu creador, quan encara és jove, abans no vinguen els dies dolents i
arriben aquells anys en què ja no dóna gust de viure; abans no s'apaguen el sol i la llum, la lluna i
els estels, i, després de la pluja, encara torne la nuvolada. Aquell dia tremolen els homes que
abans guardaven la casa, els més vigorosos s'encorben; les dones que abans molien són poques i
deixen de moldre, les qui guaitaven per les finestres ja només veuen foscor; i es tanquen les
portes del carrer mentre s'apaga la remor de la mola; l'home s'alça amb el cant dels ocells, però
totes les cantúries es perden. Llavors una pujada espanta i es té por de fer camí. L'ametler floreix,
la llagosta s'engreixa i la tàpera madura, però l'home se'n va al seu estatge etern, i les ploraneres
ja ronden pel carrer. Sí, recorda't del teu creador abans no es rompa el fil de plata i el llantió d'or
s'esberle, abans no s'esmicole la gerra a la font i la corriola del pou es trenque, abans la pols no
torne a la terra, el lloc on era, i l'alè de vida retorne a Déu, ell que l'havia donat. Vanitat de
vanitats, diu Cohèlet, tot és en va.' (Cohèlet o Eclesiàstic 12, 1-8)
Cap al 200 aC

CÀNTIC DE TOBIT

La història que narra el llibre de Tobit ve a ensenyar que, enmig de les dificultats, els creients han
de mantenir viva l'esperança en les promeses de Déu. Deixant a banda la història familiar que
refereix, del llibre de Tobit, hem triat el seu conegut càntic que subratlla les meravelles de la
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providència divina. Consta d'un salm de lloança i d'una profecia de caire universalista sobre el
futur de Jerusalem.
'Que siga beneït el Senyor, Déu que viu eternament; el seu regne dura per sempre. Ell
castiga i es compadeix, fa baixar al país dels morts i en fa eixir, i ningú no pot fugir de la seua mà.
Fills d'Israel, enaltiu-lo davant dels altres pobles, perquè és ell qui ens ha escampat per totes les
nacions. Feu-los conéixer la seua grandesa, glorifiqueu-lo davant de tots els vivents; ell és el
nostre Senyor i el vostre Déu, és el vostre pare per sempre. Ell vos castiga per les vostres culpes;
però, compadit de vosaltres, vos reunirà de les nacions on esteu dispersats. Si vos convertiu de
tot cor i amb tota l'ànima, disposats a ser-li fidels, ell es reconciliarà amb vosaltres, i mai més no
us amagarà la mirada. Veureu el que farà amb vosaltres i proclamareu amb totes les forces el
vostre agraïment; beneireu el Senyor que fa justícia i enaltireu el rei dels segles'.
'Jo cante la seua lloança al país on visc deportat, anuncie la seua majestat i el seu poder
davant d'un poble pecador. Convertiu-vos, pecadors, feu el bé, que és agradable als seus ulls; qui
sap si us tractarà amb benevolència i es compadirà de vosaltres. Enaltiré el meu Déu, el rei del
cel, celebraré la seua grandesa. Lloeu el Senyor, tots els seus elegits, celebreu festes i glorifiqueulo, lloeu tots la seua majestat ...' (Tobit 13, 1-10)
Cap al 167 aC

A LA VISTA, EL FILL DE L'HOME

Ens trobem davant un escrit del corrent apocalíptic, que prolifera durant la darrera etapa abans
de la nostra era. Els enigmes de la història d'Israel, i de la humanitat sencera, no s'entenen si no
en sentim la revelació ('apocalipsi') per part d'intèrprets celestials o per il·luminacions interiors o
somnis. Des la perspectiva cristiana s'entén prou el missatge de Daniel que tan sovint parla del
regne de Déu i fa present la figura misteriosa del 'fill de l'home' que té la clau interpretativa de la
història.
'El primer any del regnat de Baltasar, rei de Babilònia, Daniel, estant al llit tingué un somni;
li passaren pel cap unes visions ... És Daniel mateix qui parla: 'Durant la nit he tingut una visió: els
quatre vents del cel avalotaven el gran mar, i del mar n'eixien quatre bèsties monstruoses, cada
una diferent de les altres. La primera semblava un lleó amb ales d'àguila. Mentre jo la
contemplava, li arrencaren les ales, l'alçaren de terra, la posaren dreta com un home, sobre dos
peus, i li donaren un enteniment humà. La seguí una segona bèstia semblant a un ós; l'havien
posada dreta sobre un costat, tenia entre les dents tres costelles, i li dien: 'Vés, afarta't de carn'.
Després d'esta, viu una altra bèstia semblant a una pantera amb quatre ales a l'esquena. Tenia
quatre caps i li donaren poder. Després d'ella, tot mirant aquella visió nocturna, viu una quarta
bèstia terrible, espantosa i extraordinàriament forta. Tenia unes grans dents d'acer, devorava i
triturava, i amb les potes trepitjava les sobres. Era diferent de totes les anteriors. Tenia deu
banyes. Mentre les mirava, viu que, entre estes deu, en sorgia una altra de més petita, que
n'arrenca tres de les anteriors. Aquella nova banya tenia ulls com els ulls humans i una boca que
parlava amb insolència'.
'Jo continuava mirant quan viu com col·locaven uns trons on es va asseure un ancià
carregat d'anys. El seu vestit era blanc com la neu, i els seus cabells, com llana blanquíssima. El
seu tron era una gran flama, i les rodes de la carrossa eren de foc ardent. Un riu de foc naixia i
eixia del seu davant. Els seus servidors eren mil milers, els seus assistents deu mil miríades. El
tribunal es va asseure i foren oberts uns llibres. Jo estava mirant, atret per les parules insolents
que la banya proferia, i viu que mataven la bèstia, trossejaven la seua carronya i la tiraven al foc.
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Les altres bèsties foren privades del seu poder, però els fou concedit d'allargar la vida fins al
temps i el moment fixats. Després, tot mirant aquella visió nocturna, viu venir, amb els núvols
del cel, algú semblant a un fill d'home; arribà fins a l'ancià carregat d'anys, el van presentar
davant d'ell i li donaren el poder, la glòria i la reialesa. La gent de tots els pobles, nacions i
llengües li faran homenatge; el seu poder és etern, no passarà mai; el seu regne no es desfarà
...' (Daniel 7, 1-14)
Aquest personatge misteriós 'fill d'home' venint en els núvols es contraposa a les bèsties
sorgides de la mar. Esta figura misteriosa és presentada com a cap i símbol del nou regne i té les
característiques del jutge diví de la fi dels temps. El nou Testament refereix aquest text a Jesús
com a 'fill de l'home' (Mateu 24, 30 = Marc 13, 26 = Lluc 21, 27 i altres). Jesús mateix li dóna una
nova dimensió perquè el seu 'fill de l'home' ha vingut a salvar i perdonar ( Lluc 19, 10 = Mateu 9,6
= Marc 2, 10= Lluc 5, 24), i ell també, com el servent de Yahweh, patirà i serà mort (Mateu 17, 23)

Cap al 148 aC

LLIBRES DELS MACABEUS

Els dos llibres dels Macabeus són un encès enaltiment de l'obra dels fills de Mataties, Judes
Macabeu, Jonatan i Simó, per a alliberar el seu poble i instaurar el culte al Déu d'Israel que Antíoc
IV Epífanes (175-164) havia intentat destruir. Aquests llibres així són la font històrica més
important sobre la vida del poble jueu durant l'època hel·lenística (332-63 aC). En reproduïm, en
primer lloc, la narració de la dedicació del temple de Jerusalem amb el seu altar:
'... Llavors Judes i els seus germans digueren: Ara que els nostres enemics han estat
destrossats, pugem a purificar el santuari i tornem-lo a dedicar. Concentrant tot l'exèrcit, pujaren
a la muntanya de Sió. Hi trobaren el santuari devastat, l'altar profanat, les portes cremades. Als
patis, els arbustos hi havien crescut com un bosc ... Les dependències del temple eren ruïnes.
Tots feren un gran dol, esquinçant-se els vestits ... Es prosternaren amb el front a terra i, quan el
toc de trompeta donà el senyal, tots es posaren a clamar al Senyor ...
'Després Judes ordenà a alguns dels seus homes que hostilitzassen els defensors de la
ciutadella de Jerusalem fins que quedàs enllestida la purificació del temple ... Després, amb
pedres sense tallar, com prescriu la Llei, construïren un altar nou ... Restauraren el temple i
l'interior del santuari; consagraren també els atris. Feren encara objectes sagrats nous,
instal·laren dins el santuari el canelobre, l'altar de l'encens i la taula dels pans de l'ofrena ... El dia
25 del mes novè, que és el de quislev, de l'any 148, els jueus s'alçaren de bon matí per oferir ... un
sacrifici damunt el nou altar que acabaven de construir... Exactament l'aniversari del dia que els
pagans l'havien profanat, el van tornar a consagrar enmig de cants acompanyats de cítares,
arpes i címbals ... Judes i els seus germans, amb tota l'assemblea d'Israel, decidiren celebrar amb
goig i alegria la consagració de l'altar cada any...' (1Macabeus 4, 36-61)
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En segon lloc, reproduïm l'elogi que fa dels romans, els pròxims ocupants dels territoris
jueus, que, en aquell moment, ajudaven els moviments rebels que lluitaven contra les febles
monarquies orientals. Mireu què diu, dels romans, el primer llibre dels Macabeus:
'L'anomenada dels romans arribà a l'orella de Judes. Eren una gran potència militar, però
alhora eren benèvols envers els seus aliats i oferien una sòlida amistat als qui acudien a ells. Li
explicaren les campanyes... i les seues proeses entre els gals ... també les que havien fet a
Hispània per a apoderar-se de les mines de plata i or ... amb constancia havien sotmés tot el
país ... Els romans també havien derrotat Antíoc el Gran, rei de l'Àsia... El capturaren viu i li
imposaren ... un fort tribut ... l'obligaren a donar-los ostatges i a cedir-los l'Índia, Mèdia, Lídia i
alguns dels millors territoris del seu imperi ... No hi ha cap regne al continent o a les illes que haja
plantat cara als romans i que ells no hagen destruït i sotmés a esclavatge ... Judes escollí
Eupòdem i Jàson i els envià a Roma a concloure un pacte d'amistat i aliança amb els romans ...
Ells, en arribar a Roma, es presentaren davant el Senat i s'hi adreçaren en aquests termes: 'Judes
Macabeu, els seus germans i el poble jueu ens han enviat ací per concloure amb vosaltres un
tractat d'aliança i de pau. Volem ser comptats oficialment entre els vostres amics i aliats'. El Senat
romà en va acceptar la proposta ...' (1Macabeus 8, 1-32)
44 aC

ASSASSINAT DE JULI CÈSAR

Un grup de seixanta republicans es conjuraren per acabar amb les
pretensions imperials de Juli Cèsar, i l'assassinaren a punyalades
l'idus de març (15 de març) durant una sessió del Senat romà.
Tot ocorregué a la sala del teatre de Pompeu, presidit per la seua estàtua, sota la qual caigué,
assassinat. Ens refereix aquest fet esgarrifós l'historiador grec Plutarc (Queronea, Beòcia, 50-124)
en la seua obra Vides paral·leles.
'El Senat s'havia reunit en un d'aquells sumptuosos edificis que Pompeu havia fet
construir, al costat mateix del seu teatre, i una estàtua de Pompeu s'alçava en el mateix lloc on
havia de produir-se el luctuós episodi ... Tul·li agafà amb les seues mans la toga de Juli Cèsar i li
l'arrencà del coll. Era el senyal convingut per a l'atac. Fon Casca qui l'encertà amb el punyal en la
nuca, però la ferida no fon ni profunda ni mortal, perquè Casca, com podem compendre,
tremolava de por al començament de la seua atrevida acció ... Després d'aquest primer colp, els
no iniciats s'esgarrifaren, no s'atreviren a fugir, però tampoc gosaren ajudar Cesar, ni una paraula
eixí dels seus llavis. Aleshores els conjurats tragueren les espases i envoltaren l'atacat. Fos quina
fos la direcció que Cèsar elegís per apartar-se del lloc, les espases desenbeinades anaven directes
a la seua cara; de totes parts rebia colps d'espasa i, en poc instants, el seu cos estava travessat,
com si fos un animal salvatge, mentre es desplomava a mans dels assassins... Tots ells havien
jurat que tots i cada un d'ells en provaria la sang. També Brut li clavà l'espasa al ventre. Alguns
testimonis diuen que, al principi, Cèsar encara es defensà un poc dels atacants, llançant-se sobre
ells i lluitant contra uns i altres, per tal d'evitar-ne els colps. En descobrir, però, entre els agressors,
el mateix Brut amb l'espasa a la mà, es cobrí la cara amb la toga i deixà de resistir-se. Caigué a
terra, al peu mateix del sòcol sobre el qual s'alçava l'estàtua de Pompeu, potser per casualitat o,
potser, perquè els assassins l'havien arraconat. La sang de Cèsar esquità l'estàtua, i això semblà
com si el mateix Pompeu dirigís la venjança contra el seu antic enemic que ara jaia, desmaiat, als
seus peus, sagnant per vint-i-tres ferides, lluitant contra la mort. Els mateixos assassins es feriren
entre ells en ser tantes les espases que apuntaven, totes, cap al mateix cos...'
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Entre els anys 70 i 19 aC,
VIRGILI ANUNCIANT UN CANVI DE CICLE
Publi Virgili Maró és, potser, el millor dels poetes llatins, autor de les celebrades Bucòliques, les
Geòrgiques i l'Eneida. De les Bucòliques, destacaríem l'ègloga quarta, intereressant perquè
anuncia l'arribada d'una edat d'or, prevista per la profetessa de Cumes, que iniciaria una nova
sèrie de segles, perquè era a punt de nàixer un infant que faria desaparèixer l'edat de ferro i
iniciaria un món en pau. N'oferim el fragment inicial en la traducció castellana de frai Luis de
León (1527-1591):
'Un poco más alcemos nuestro canto,
Musa, que no conviene a todo oído
decir de las humildes ramas tanto.
El campo no es de todos recibido;
y si cantamos campo, el campo sea
que merezca del cónsul ser oído.
La postrimera edat de la Cumea,
y la doncella virgen ya es llegada,
y torna el reino de Saturno y Rea.
Los siglos tornan de la edad dorada;
de nuevo y largos años nos envía
el cielo, y nueva gente en sí engendrada.
Tú, Luna casta, llena de alegría,
favorece, pues, reina, ya tu Apolo,
el niño que nació en aqueste dia
El hierro lanzará del muno él solo,
y de un linaje de oro el más preciado
el uno poblará y el otro polo ...'
(Bucòliques IV)

Pares de l'església com sant Agustí veren en esta ègloga l'anunci profètic del naixement de Jesús
que venia a inaugurar una edat d'or, com ja havien avançat alguns oracles, com el de la sibil·la de
Cumes, i determinats textos bíblics com Isaïes 7, 10-25 (oracle de l'Emmanuel) i 9, 1-6 (regne
inaugurat per un infant) que presenta sorprenents semblances amb esta ègloga de Virgili amb
un infant i una dona verge com a protagonistes. Sabem que el mateix Virgili recità aquests versos
davant l'emperador August i la seua germana Octàvia que s'emocionà pensant que aquell infant
que inauguraria l'edat de pau podria ser el seu mateix fill, Marc Claudi Marcel (42 aC-23 aC), que
moriria als 19 anys.
La figura d'un Virgili profeta messiànic era molt estimada dels erudits medievals que hi
trobaven un nexe significatiu entre la cultura clàssica i la bíblica. El papa Innocenci III (1198-1216)
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en recitarà uns versos en el sermó de nadal; a la catedral de Zamora l'efígie de Virgili acompanya
les dels proftes; i Dante fa que el poeta Estaci (61-96), il·luminat precisament per esta ègloga,
digués a Virgili: 'Per te poeta fui, per te cristiano'.
Cap al 40 aC

DARRER POEMA SAPIENCIAL
SOBRE LA PRESÈNCIA DE DÉU

Un meravellós salm sapiencial podria ser representatiu de la pietat jueva durant els anys
d'espera dels temps messiànics que, segons la fe cristiana, inaugura Jesús de Natzaret. Centrat en
el tema del Senyor que tot ho coneix i que és present arreu, perquè és el creador de tot, el
salmista constata que, tant si somia com si està despert, sempre és en la presència de Déu; i,
permés que es creu innocent, es posa confiadament en mans de Déu esperant-ne el judici:
'Heu penetrat, Senyor, els meus secrets i em coneixeu, vós veeu quan m'assec o quan
m'alce, descobriu de lluny estant els meus propòsits, sabeu bé si camine o si repose, vos són
coneguts tots els meus passos. Encara no tinc als llavis la paraula, que vós, Senyor, ja la veeu
pronunciada. M'estrenyeu a banda i banda, teniu damunt meu la vostra mà. És admirable com
ho sabeu tot; és tan admirable que no ho puc entendre'.
'On aniria que el vostre esperit no hi fos present? On fugiria que jo no estigués davant
vostre? Si pujava dalt del cel, vos hi sou, si m'ajaia als inferns, vos hi trobe. Provaré de pendre les
ales de l'autora per anar a viure a l'altre extrem del mar? També allà m'hi portarien les mans
vostres, també allà m'hi vindrien a buscar. Dirè, doncs: Que m'amaguen les tenebres i tinga per
llum la negra nit? Però per a vós no són fosques les tenebres, la nit vos és tan clara com el dia,
llum o fosca us son igual'.
'Vós heu creat el meu interior, m'heu teixit en les entranyes de la mare. Vos done gràcies
per haver-me fet tan admirable, és meravellosa la vostra obra. Vos era tot jo ben conegut, res de
meu no us passava per alt quan jo m'anava fent secretament, com un brodat, ací baix a la terra.
Els vostres ulls ja veen els meus actes, tots eren inscrits al vostre llibre; ja us afiguràveu els meus
dies abans que existís el primer'.
'Déu meu, qui pot ponderar els vostres designis, qui pot comptar-los d'un a un? Si m'hi
posava, serien més que els grans de sorra, i, encara, quan m'alçàs, em quedaríeu vós. Déu meu,
penetreu els meus secrets per conéixer el meu cor, examineu-me per conèixer què desitge. Mireu
que no vaja per camins d'idolatria, guieu-me per camins eterns' (Salm 138/137)
Cap al 7 aC

CÀNTIC DE MARIA

Quan Maria, que ja porta Jesús en les seues entranyes, comprova
que la seua parenta Elisabet, segons li ha notificat Gabriel, també
està esperant un fill, a la seua vellesa, exclama beneint Déu amb les
paraules més belles que la tradició de l'Església no para de recitar
cada vespre:
'La meua ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra
Déu que em salva perquè ha mirat la petitesa de la seua serventa.
Des d'ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el
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Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té als qui creuen en ell s'estén
de generació en generació. Les obres del seu braç són potents; dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen
sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promés als nostres pares; s'ha recordat
del seu amor a Abraham i a la seua descendència per sempre' (Lluc 1, 46-55)
Cap al 7 aC
CANTIC DE ZACARIES
Zacaries, un sacerdot que oficiava al temple de Jerusalem, dóna gràcies a Déu perquè ha escoltat
la seua pregària i, a la seua vellesa, li ha donant un fill, el futur Joan Baptista. Ho fa amb les
paraules que cada matí l'Església canta a les laudes en apuntar l'aurora:
'Beneït siga el Senyor, Déu d'Israel, ha visitat el seu poble i l'ha redimit. Fa que s'alce un
salvador poderós a la casa de David, el seu servent, com ho havia anunciat, de temps antic, per
boca dels seus sants profetes. Així ens salva, alliberant-nos dels enemics i de les mans dels qui
ens volen mal, mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares, i pel record de l'aliança santa
que jurà al nostre pare Abraham, prometent de concedir-nos que, sense por, lliures dels enemics,
li donem culte amb santedat i justícia tota la vida.
I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els
seus camins. Faràs saber al poble que li ve la salvació, el perdó dels seus pecats, per l'amor
entranyable del nostre Déu. Perquè ens estima ens visitarà un sol que ve del cel, per il·luminar els
qui viuen a la fosca, a les ombres de la mort, i guiar els nostres passos per camins de pau.' (Lluc 1,
67-79)
Cap al 7 aC
CÀNTIC DE SIMEÓ
Segons l'evangeli de Lluc, quan els pares de Jesús entraven al temple de Jerusalem per
presentar-hi Jesús, tal com la Llei mosaica prescriu que ho facen les mares que han tingut un fill,
els ix a l'encontre un ancià, de nom Simeó, que pren l'infant en braços i esclata en unes paraules
d'acció de gràcies que l'Església no para de repetir quan va a descansar:
'Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vaja en pau, com li havíeu promés. Els meus
ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar a tots els pobles, llum que es revele a les
nacions, glòria d'Israel, el nostre poble' (Lluc 2, 22-32)

I així ens quedem esperant, que es manifeste Jesús, el nostre mestre i Senyor.
La seua història, però, ja pertany al segle I que inaugura la nostra era.
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SANTS aC
L'Església disposa d'un llibre molt especial que porta per títol Martirologi romà on trobem els
noms de tots els sants que la nostra Església reconeix oficialment com a models de santedat
perquè els imitem i siguen els nostres intercessors. A l'església hispànica, ja disposàvem d'un
model antic, conegut com Martirologi d'Usard, pel nom del seu recopilador, un monjo benedictí
de Saint Germain des Prés (+877). D'aquest primer martirologi es feren més llibres amb el
santoral reconegut per l'Església.
El concili de Trento en féu una nova edició revisada que promulgà el papa Gregori XIII
(1584), i el concili II del Vaticà (1962-1965), segons el qual 'el Martirologi ha de ser considerat com
un llibre litúrgic tal com suggereixen les orientacions generals o Prenotanda', en manà fer la nova
versió, corregida i actualitzada. D'esta versió hem extret els sants que pertanyen als segles
anteriors a la nostra era. Els presentem amb indicació del dia de la seua memòria, festa o
solemnitat, per ordre dels mesos. Són els següents:
Sant Jeremies, profeta, que visqué en temps dels reis de Judà Joaquim i Sedecies. Profetitzà la
ruïna de la ciutat Santa, i també la deportació del poble. A causa d'això patí moltes
persecucions, i per aquest motiu l'Església el considera figura del Crist sofrent. Anuncià, també,
que la nova i eterna aliança trobaria la seua plenitud en el mateix Crist; més encara, que, per
mitjà seu, Déu Pare totpoderós escriuria la seua llei en els cors dels fills d'Israel per tal de ser ell el
seu Déu, i que ells fossen el seu poble (1 de maig)
Sant Isaïes, profeta, que en temps dels reis de Judà Ozies, Jotam, Ajaz i Ezequies, fou enviat a un
poble infidel i pecador per manifestar-li el Déu fidel i salvador, en compliment de la promesa
feta pel Senyor a David. Segons la tradició, viva entre els jueus, morí martiritzat sota el regnat del
rei Manassès (9 de maig)
Sant Job, baró d'admirable paciència, que visqué al país d'Hus, avui Jordània (10 de maig)
Sant Eliseu, deixeble d'Elies i profeta a Samaria (Sebaste), exercí el seu ministeri al regne d'Israel
durant el temps del rei Joram fins als dies de Joàs. No deixà oracles escrits, però els seus miracles
anunciaren la salvació que havia d'arribar per a tots els homes (14 de juny)
Sant Aaron, de la tribu de Leví, a qui el seu germà Moisès ungí sacerdot de l'Antic Testament
amb oli sagrat. A la seua mort, fou sepultat a la muntanya d'Hor, a Israel (1 de juliol)
Sant Esdres, sacerdot i escriba, el qual, en temps d'Artaxerxes, rei dels perses, tornat des de
Babilònia a Judea, congregà el poble que estava dispers i posà totes les seues energies a
estudiar, dur a la pràctica i ensenyar a Israel la llei del Senyor (13 de juliol)
Sant Elies Tesbita, profeta del Senyor en temps dels reis d'Israel Acab i Ocozies, que defensà els
drets de l'únic Déu davant el poble infidel al seu Senyor, amb tal valor que prefigurà no tan sols
Joan Baptista, sinó el mateix Crist. No deixà oracles escrits, però sempre ha estat recordat
fidelment, sobretot a la muntanya del Carmel (20 de juliol)
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Sant Ezequiel, profeta, fill del sacerdot Buzi, que, elegit durant la visió de la glòria de Déu que
tingué durant el seu exili, al país dels caldeus, i posat com a talaia per vigilar sobre la casa d'Israel,
censurà el poble elegit per la seua infidelitat i anuncià que la ciutat santa de Jerusalem seria
destruïda i el seu poble, deportat. Estant enmig dels captius, els animà a mantenir l'esperança, i
els profetitzà que els seus ossos àrids ressuscitarien i tindrien vida nova (23 de juliol)
Set Sants Germans Màrtirs que, a Antioquia de Síria, avui Turquia, per la seua invencible
fidelitat en el compliment de la llei del Senyor, durant el regnat del rei Antíoc Epífanes, patiren
una fi cruel, igual que sa Mare, que presencià amb dolor la mort de cada un dels seus fills,
coronada de glòria en tots ells, com ens refereix el llibre dels Macabeus (1 d'agost)
Sant Eleàzer, un dels escribes més destacats, baró d'edat molt avançada, el qual, en la mateixa
persecució, es negà a menjar carn prohibida per salvar la seua vida, i acceptà una mort gloriosa
abans que una vida ignominiosa, i s'avançà de bon grat al lloc del suplici, mostrant un admirable
exemple de virtut (1 d'agost)
Sant Samuel, profeta, el qual, cridat per Déu quan encara era un infant, fou després jutge d'Israel
i, per mandat diví, ungí Saül com a rei d'Israel; i, després que aquest fos repudiat per Déu per la
seua manca de fidelitat, conferí la unció reial a David, de l'estirp del qual naixeria el Crist (20
d'agost)
Sant Melquisedec, rei de Salem i sacerdot del Déu altíssim, que saludà i beneí Abraham quan
tornava victoriós, oferint uns sacrifici sant, una víctima immaculada, i fon vist com una
prefiguració del Crist, rei de pau i de justícia i sacerdot etern, sense genealogia (26 d'agost)
Sant Josuè, fill de Nun, servent del Senyor, que, en rebre la imposició de mans per Moisès, fou
ple de l'esperit de saviesa, i, a la mort de Moisès, introduí, de manera admirable, el poble d'Israel,
creuant el riu Jordà, en la terra promesa (1 de setembre)
Sant Moisès, profeta, a qui Déu elegi per alliberar el poble d'Israel oprimit a Egipte i conduir-lo a
la terra de promissió. També se li revelà a la muntanya del Sinaí, dient-li: 'Sóc el qui sóc', i li
proposà la Llei per a regir la vida del poble elegit. Morí, ric de dies, al mont Nebo, en terra de
Moab, a les portes de la terra promesa (4 de setembre)
Sant Zacaries, profeta, vaticinador del retorn del poble desterrat a la terra promesa. Anuncià
també que un rei pacífic, Crist el Senyor, entraria triomfant a la ciutat santa de Jerusalem, cosa
que es complí (6 de setembre)
Sant Jonàs, profeta, fill d'Amitai (2Reis 14,25), que dóna titol a un llibre de l'Antic Testament, i la
seua coneguda expulsió del ventre del cetaci és presentat en el mateix evangeli de Mateu 12, 40
com a signe de la resurrecció del Senyor (21 de setembre)
Sant Gedeó, de la tribu de Manassès, jutge a Israel (Jutges 6, 37), que rebé del Senyor el signe de
la rosada que baixava sobre un floc de llana, com a fortalesa de Déu, i alliberà el poble d'Israel
dels seus enemics, després de destruir-los l'altar de Baal (26 de setembre)
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Sant Abraham, patriarca i pare de tots les creients que, cridat per Déu, eixí de la seua pàtria, la
ciutat d'Ur de Caldea, i peregrinà per la terra que l'Altíssim li havia promés a ell i als seus
descendents. Manifestà tota la seua fe en Déu, esperant contra tota esperança, en no negar-se a
oferir en sacrifici el seu fill unigènit, Isaac, que el Senyor li havia donat, ja ancià, de la seua esposa
Sara (9 d'octubre)
Sant Osees, profeta, que no sols amb les paraules, sinó també amb la seua mateixa vida, mostrà
el Senyor al poble infidel d'Israel, com a espòs sempre fidel i mogut per una misericòrdia infinita
(17 d'octubre)
Sant Abdies, profeta, que després de l'exili del poble d'Israel, anuncià la ira del Senyor contra la
gent enemiga (19 de novembre)
Sant Nahum, profeta, que predicà de Déu que és ell qui governa el devenir dels temps i judica
amb justícia els pobles (1 de desembre)
Sant Habacuc, profeta, el qual, davant la iniquitat i la violència dels homes, anuncià el judici de
Déu, però també la seua misericòrdia dient: 'El just viurà de la fe' (2 de desembre)
Sant Sofonies, profeta, que els dies de Josies, rei de Judà, anuncià la ruïna dels impius el dia de
la ira del Senyor, i enrobustí, amb l'esperança de la salvació, els pobres i els necessitats (3 de
desembre)
Sant Ageu, profeta, que en temps de Zorobabel, governador de Judà, amonestà
el
poble
perquè reedificàs la casa del Senyor, cap a la qual s'havia d'encaminar el tresor de tots els pobles
(16 de desembre)
Sant Malaquies, profeta, que després de l'exili de Babilònia anuncià el gran dia del Senyor i la
seua vinguda al temple, i l'oblació pura que sempre i en tot lloc se li oferiria (18 de desembre)
Sant Miquees, profeta, el qual, els dies dels reis de Judà, Joatan, Acaz i Ezequies, defensà amb la
seua predicació els oprimits, condemnà els ídols i les perversitats, i anuncià al poble elegit que,
des dels dies eterns, naixeria, a Betlem de Judà, un cabdill que pasturaria Israel amb la fortalesa
del Senyor (21de desembre)
Tots els Sants Avantpassats de Jesucrist, fill de David, fill d'Abraham, fill d'Adam, és a dir els
pares que agradaren a Déu i foren trobats justos, els quals moriren en la fe sense haver rebut les
promeses, però percebent-les i saludant-les de lluny, i dels quals nasqué el Crist segons la carn,
que és Déu beneït sobre totes les coses i per tots els segles (24 de desembre)
Tots els Sants Innocents, màrtirs, infants que foren executats a Betlem de Judà, per l'impiu rei
Herodes, per tal que hi morís l'infant Jesús, a qui havien adorat els mags. Foren honrats com a
màrtirs des dels primers segles de l'Església, primícia de tots els qui havien de vessar la seua
sang per Déu i el seu Anyell (28 de desembre)

90

comunió d'església i llengua

91

