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EL VIRUS JESÚS
La situació que, inesperadament, ens toca viure aquest any de gràcia 2020, ens porta a
considerar la persona i l'obra de Jesús com un virus que, com el COVID 19, a poc a poc, s'anà
escampant imparablement pel món aleshores conegut, arribant, com ell mateix havia predit, 'a
tots els pobles' (Mateu 28, 18).
Jesús que, en la seua vida terrena, havia mostrat predilecció per totes les coses petites i
les persones humils (darrers en la societat, infants, malalts, pobres, dones), en aquella mar
tempestuosa que era l'imperi romà, era talment una petita llavor, un insignificant bacteri, que es
va anar inoculant lentament, però imparablement, fins a infectar-ho tot. Ho diria
significativament un autor, a començaments del segle II: 'Hesterni sumus, vestra omnia
implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium,
senatum, forum; sola vobis reliquimus templa' [Som d'ahir i omplim totes les vostres coses: les
ciutats, les illes, les places fortes, els municipis, els poblets, els mateixos camps, els barris,
l'administració, el palau, el Senat, el fòrum; vos deixem només els temples deserts'] (Tertul·lià,
Apologèticum XXXVII)
Com a creients podem dir que aquella petita llavor que l'esperit de Déu sembrava en les
entranyes de Maria, 'sparso Verbi semine', s'anà apoderant de les consciències més sensibles des
del segle I. Aquells afortunats que, a Jerusalem, el dia de Pentecosta de l'any 30, sentiren la
predicació apostòlica, se'n dugueren a casa la petita llavor del Crist i l'anaren difonent pertot
arreu. Aquelles trenta llengües en què s'expressà l'Esperit de Déu per boca d'un tal Simó, a qui
Jesús li canvià el nom pel de Kefa/Petra/Petrus, anà fructificant arreu. Entre parts, medes,
habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília,
d'Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirena, d'entre els qui venien de Roma, tots, tant jueus
com prosèlits, cretencs i àrabs, que havien sentit en les seues pròpies llengües les grandeses de
Déu (Fets 2, 9-11), poble a poble, nació a nació, llengua a llengua, s'endugueren a casa aquella
petita llavor. S'havien contaminats d'aquell microbi, d'aquell bacil, d'aquel bacteri que, inoculat,
ja no els deixaria viure com abans.
Així s'explica que, només a Jerusalem, aquell dia de Pentecosta s'hi aplegassen, a la
primera comunitat de deixebles de Jesús, unes tres mil ànimes. Devem parlar d'una part
considerable i heterogènia dels habitants de la ciutat que, necessàriament degué inquietar les
autoritats civils i religioses, fins a posar en peu de guerra grups d'incondicionals, col·laboradors
laics com Saül de Tars (36) que trobem present animant a l'execució d'Esteve (any 36); al cap de
set anys, ja és l'autoritat del rei Agripa la qui hi pren part decretant l'execuciò de Jaume, el germà
de Joan (43)
Cada grup nacional o lingüístic, que rebé l'impacte de la Pentecosta a Jerusalem, degué
retornar al seu lloc d'origen amb el microbi plantat al cor, actiu en el seu interior. Així nasqueren
i cresqueren les comunitats cristianes arreu del món antic: des de Jerusalem, passant per
Samaria, saltant a Antioquia, on els deixebles de Jesús deixen de ser 'natzarens' per convertir-se
en 'cristians', i, amb l'activisme de Pau i els seus col·laboradors, infesten l'Àsia Menor, i, saltant a
Europa, passen per Macedònia i Acaia, i arriben a la mateixa capital de l'Imperi. Sabem que l'any
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49, en uns quinze anys, la comunitat cristiana de Roma devia qüestionar el plantejament
tradicional dels jueus que acabaren sent expulsats de la ciutat per ordre de l'emperador Claudi.
Significativament, segons historiadors com Suetoni, la culpa d'aquella situació conflictiva,
la tenia un tal 'Crist', causa de la discòrdia entre les dos comunitats (jueva i cristiana).
Ja als anys seixanta del segle I, els cristians devien ser tants com per cridar l'atenció de
l'emperador Neró, a qui li venia de perles assenyalar-los, enganyosament, com a culpables de
l'incendi de la ciutat. I així, aquells infectats de Crist moriren gloriosament, entre altres els
mateixos apòstols Pere i Pau, i amb ells una multitud ingent que, com diu el Martirologia romà,
'acusats d'haver incendiat la ciutat, per ordre de l'emperador Neró, els uns foren assassinats
després de turments cruels, d'altres, coberts amb pells de feres, lliurats a la gola de gossos
rabiosos, i els altres, clavats en creus i cremats vius perquè, en decaure el dia, fessen llum en
l'obscuritat.' 'Tots ells eren deixebles dels apòstols i foren les primícies del martiri que l'església
de Roma presentà al Senyor.' Tan gran nombre de màrtirs no s'explica si no era molt nombrosa la
comunitat cristiana de la ciutat que podia ja comptar amb una primera generació de cristians,
entre els anys quaranta i seixanta.
Jesús ja havia advertit que el regne del cel era com una petita llavor de mostassa, la més
petita de les llavors que, 'quan ha crescut, es fa més gran que les hortalisses i arriba a ser un
arbre; fins i tot vénen els ocells del cel a fer niu a les seues branques' (Mateu 13, 31-32). Trenta
anys després, aquella planta insignificant, esdevé un arbre que creix, arreu de l'oikumene
imperial, i comença a fer-se esponerós fins a fer nosa i a incomodar l'Imperi que reclama el
reconeixement absolut, fins i tot l'adoració només deguda a Déu. I arriba la segona gran
persecució dels cristians amb l'emperador Domicià. El llibre de l'Apocalipsi és el reflex de la
situació en què es troba l'Església en aquell moment. I amb esta perspectiva es tanca el I segle de
la història del cristianisme.
Jesús, dirigint-se a uns grecs que el volien veure a Jerusalem, prop de la festa de la
pasqua, quan ell moriria, ja els va predir l'inici de l'expansió que no tardaria a arribar: 'Si el gra de
blat, quan cau a terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit'( Joan 12, 20-24).
Les persecucions que acompanyen les primeres comunitats cristianes foren el compliment de les
paraules de Jesús: 'Vosaltres mateixos estigueu alerta. Per causa meua us portaran als tribunals i
us assotaran a les sinagogues, i compareixereu davant dels governadors i els reis, perquè doneu
testimoni davant d'ells. Cal, però, que, abans de la fi, la bona nova de l'evangeli siga anunciada a
tots els pobles ... Un germà portarà a la mort el seu germà, i un pare el seu fill; els fills es
rebel·laran contra els pares i els mataran. Tothom vos odiarà per causa del meu nom. Però el qui
es mantindrà fidel fins a la fi, se salvarà (Marc 13, 9-13). Totes estes paraules se compleixen, ja des
del primer moment, al segle I en les comunitats de Palestina, de Síria, de Damasc i d'Antioquia,
de l'Àsia Menor, de Macedonia i d'Acaia, de les illes de la mar Egea, al nord d'Africa i a l'Egipte, i,
també a la Roma imperial, on queda rubricada esplèndidament l'etapa dels màrtirs de Jesús en
la primera persecució, sota l'imperi de Neró, amb la sang dels apòstols insígnia, Pere i Pau.
Des d'ara, pertot ressonarà l'Amén i l'Al·leluia de les primeres comunitats humils, i el seu
Marana ta!, Veniu, Senyor Jesús!, i un Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant que mai més
deixaran de ressonar en totes les assemblees de creients. Com esperem descriure modestament
des de PENTECOSTA, desitjant que continue ressonant pels segles dels segles.
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CRONOLOGIA DEL SEGLE I
''Quan arribà la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill,
nascut d'una dona, nascut sota la Llei,
perquè rescatàs els qui vivíem sota la Llei
i rebéssem la condició de fills'
(Gàlates 4, 4-5)

'No tingueu por: aneu a dir als meus germans
que vagen a Galilea, i que allí em veuran'
(antífona 3 de les vespres del diumenge de pasqua)
(cf. Mateu 28, 5-7)
1, Pomponi Mela, geògraf d'origen hispànic, escriu De Chorographia, el primer tractat geogràfic
escrit per un llatí, malgrat que la major part de la informació està referenciada en obres
anteriors escrites per geògrafs d'origen grec
4, L'emperador Cèsar August adopta el seu fillastre Tiberi Claudi Neró i el designa successor seu al
front de l'imperi romà
6, Quan Jesús deu tenir uns 12 anys, els dirigents de les comunitats jueves i samaritanes acusen
Arquelau de corrupció al front del govern
August destitueix Arquelau com a rei de Judea, Samaria i Idumea
Arquelau és desterrat a Viena del Delfinat (Gàl·lia)
Judea passa directament a l'administració romana, incorporada a la província romana de
Síria
Ara seria la visita dels pares de Jesús al temple de Jerusalem i l'escena amb els mestres de
la llei escoltant-los i fent-los preguntes (Lluc 2, 41.52)
Quirini és nomenat governador de Síria
Judes i Sadoc s'alcen contra el pagament de tributs a Roma
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Coponi governa com a prefecte de Judea fins a l'any 9
Annàs és nomenat gran sacerdot pel prefecte romà Coponi
Sent Annàs gran sacerdot, un grup de samaritans contaminen el temple escampant-hi
ossos de morts a l'interior la vespra de la pasqua
Com a represàlia, prohibida l'entrada de samaritans al recinte sagrat del temple de
Jerusalem
8, A la Xina, Wang Mang usurpa el poder reial, inspirat en la doctrina de Confuci, aprofita una
revolta popular per demanar el repartiment de les terres
9, Els teutons vencen tres legions de Roma a Teutoburg. El limes, la frontera entre l'imperi i la
Germània, queda definitivament establert pels rius Rin i Danubi
10, Quan Jesús té entre 14 i 16 anys, termina la reconstrucció del temple de Jerusalem, iniciada
per Herodes el gran treinta anys abans
Mor, a Roma, l'arquitecte i enginyer militar Marc Vitrubi Pollió
A Judea, Caifàs, gran sacerdot
Naix Pau de Tars
Tiberi, fill adoptiu d'August, nou emperador. Seguirà la mateixa
política de romanització progressiva del seu antecessor;
mostra predileció per la província Tarraconense i la seua
capital
L'ús del llatí es generalitza arreu de la península ibèrica, de la qual, a
poc a poc, va desapareixent tot rastre de les anteriors
llengües pròpies
14, Quan Jesús té entre 18 i 20 anys, mor, a Nola (Italia), l'emperador Cèsar August, als setanta set
anys, potser enverinat per la seua dona Lívia.
El succeeix el seu nebot Tiberi Claudi Neró, de cinquanta sis anys
L'ús del llatí es generalitza arreu de la península ibèrica, on les inscripcions en les llengües
autòctones, grec o púnic, desapareixen progressivament de la vida pública
15, Quan Jesús té entre 19 i 21 anys, el prefecte Valeri Grat destitueix Annàs del càrrec de gran
sacerdot, tot i que la seua família continuarà exercint un gran poder a Jerusalem
Naix Agripina la Jove, mare de l'emperador Neró, filla d'Agripina i l'emperador Germànic
17, Mor, a Patavium (Pàdua), l'historiador Tit Livi, autor de l'obra Ab urbe condita libri o Décades, en
la qual relata la història de Roma desde la seua fundació
Mor, a Tomis, el poeta Publi Ovidi Nasó, autor de les Metamorfosis
18, Quan Jesús té entre 22 i 24 anys, el prefecte Valeri Grat nomena gran sacerdot Josep Caifàs,
casat amb una filla d'Annàs. Ell serà qui, al cap de dotze anys, lliurarà Jesús a les
autoritats romanes
19, Mor, a Brindisi, el poeta Virgili, autor de les Geòrgiques, deixant inacabada el seu poema
Eneida, poema en què canta els orígens de Roma i de la família Júlia. Amb Horaci
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(autor del Carmen saeculare) i Ovidi (autor de l'Art d'estimar i les Metamorfosis)
formen el grup dels grans poetes de l'època.
Roma, commoguda per la mort, a Dafne (Antioquia de Síria), del prestigiós general Cai
Juli Cèsar Germànic
Quan Jesús té entre 23 i 25 anys, el rei Antipes acaba la construcció de la ciutat de
Tiberíades, a la riba del llac de Galilea, i hi estableix la residència. Pel que sembla,
Jesús mai no entrarà en esta ciutat
25, Mor el geògraf i historiador Estrabó, autor de la Geografia, dedicada, en part, a descriure
Ibèria
26, Desembarca a Cesarea del Mar Ponç Pilat, prefecte i procurador, caracteritzat per la duresa
que mostrà contra la població jueva, oposada al domini romà. Al cap de quatre
anys ordenarà l'execució de Jesús
Pilat comença el seu mandat provocant una forta reaccióen contra seu quan introdueix a
Jerusalem els estendards militars amb l'efigie de l'emperador i les àguiles imperials
27,

Quan Jesús té entre 31 i 33 anys, comença la predicació de Joan Baptista al desert i al riu
Jordà
Jesús escolta la seua crida i és batejat per Joan al riu Jordà

28, Bateig de Jesús per Joan Baptista (Mateu 3, 1-12; Marc 1,2-8;
Lluc 3, 1-20, Joan 1, 19-28))
Dejuni de Jesús al desert (Mateu 4, 1-11; Marc 1,12-13; Lluc 4,1-13)
Jesús recluta els seus primers deixebles, a Betània, d'entre
els deixebles de Joan Baptista
Jesús, amb els seus deixebles, va a Canà de Galilea i, després, a Cafarnaüm on aplega nous
deixebles
Jesús acompanya la seua família a Natzaret
Primera pasqua, a Jerusalem (possible trobada amb Nicodem)
Activitat baptismal de Jesús a Judea
El rei Herodes ordena l'arrest de Joan Baptista, a la fortalesa de Maqueront, on serà
decapitat
A través de Samaria (i trobada amb la Samaritana), al temps de la sega, Jesús va cap a
Galilea
Comença el ministeri de Jesús a Galilea, des de Cafarnaüm, on ell manté la seua
residència temporal
Cas dels galileus, la sang dels quals Pilat havia barrejat amb la sang dels sacrificis que
oferien (Lluc 13, 1-2)
29, Quan Jesús té entre 32 i 34 anys, poc abans de la pasqua, multiplicació dels pans
Jesús puja a Jerusalem per la festa dels Tabernacles
Jesús es troba amb la seua família
Jesús torna a Galilea: continua el seu ministeri de paraula i obra
Jesús torna a Jerusalem per la festa de la Dedicació del Temple
Jesús abandona Jerusalem per l'amenaça de lapidació
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Jesús s'està a Betània (Perea) a l'altra banda del Jordà
Mor Lívia Drusilla, emperadriu romana com a esposa d'August
30, Jesús ressuscita Llàtzer
Jesús va cap a Efraïm, ciutat refugi, al nord de Jerusalem
Jesús torna a Jerusalem, passant per Jericó
Jesús va a Betània, invitat per Simó el Fariseu: unció de Betània
Processó messiànica dels Rams
Jesús maleeix la figuera, que se seca el dia següent
Jesús celebra la pasqua amb els deixebles i institueix l'eucaristia
Jesús va a pregar a l'hort de les Oliveres, on és detingut
Jesús és conduït a casa de l'ex-gran sacerdot Anàs, encarregat de la
instrucció de la seua causa
El gran sacerdot Caifàs condemna Jesús davant el Sanedrí
El procurador romà Ponç Pilat condemna Jesús a morir a la creu
divendres, vespra de la solemnitat de la pasqua
7 d'abril
Als 34 o 36 anys, Jesús és crucificat als afores de Jerusalem, prop d'una antiga pedrera,
mentre els jueus sacrifiquen al temple de Jerusalem els anyells que menjaran en el
sopar pasqual d'aquella nit
9 d'abril
Als tres dies, segons els testimonis, el sepulcre de Jesús és buit.
Segons la fe cristiana, Jesús ha ressuscitat d'entre els morts, tal com ho havia anunciat
repetidament, i tal com ho havien anunciat els profetes
Jesús ressuscitat s'apareix a les santes dones, a Pere, als deixebles camí d'Emaús i als deu
apòstols (sense Tomàs i amb ell)
Jesús ressuscitat es retroba, a Galilea, amb els seus deixebles vora el llac de Genesaret
Durant quaranta dies els parla del regne de Déu
A la vista d'ells, Jesús ressucitat se'n puja al cel
En la solemnitat de la Pentecosta d'aquell any, l'Esperit Sant ve
sobre els cent vint addictes de Jesús que estan reunits
Comença la predicació apostòlica, en més de trenta llengües,
que provoca la primera conversió en massa (uns tres mil)
Formació de la primera comunitat de deixebles de Jesús a
Jerusalem que, des d'ara, escolten la paraula dels apòstols,
viuen en comunitat fraterna, parteixen el pa i assisteixen
a les pregàries al temple de Jerusalem.
A l'Índia, la dinastia Kuxsana comença a regnar. El seu origen està en els nòmades yuezhi
de l'Oxus i Bactrian
31, Des d'ara la comunitat de Jerusalem creix al ritme de la predicació apostòlica, acompanyada
amb abundants senyals extraordinaris, i perseguida per les autoritats religioses
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33, Els apòstols institueixen els diaques per satisfer el servei als pobres de una comunitat
estructurada en dos grups, per llengües: els de llengua grega i els de llengua
hebrea
35, Des d'ara es deuen començar a formar les primeres unitats literàries sobre la vida i les
paraules de Jesús que els membres de les comunitats creients escolten de boca
dels testimonis de la vida i l'activitat de Jesús, els apòstols i els seus col·laboradors
més intims
És el primer pas cap a la fixació dels textos escrits
36, Mort de sant Esteve
Part de la comunitat de Jerusalem es dispersa
Comunitats creients a Samaria
Conversió de Saül de Tars, pel camí de Damasc
Estada de Pau a Damasc i a l'Aràbia (tres anys)
A la Xina, Kouang Wou restableix la unitat i reconquereix els territoris que s'havien perdut
37, A la mort de Tiberi Cèsar, el seu jove nebot Calígula, emperador romà
39, Pau abandona Damasc i puja a Jerusalem per primera vegada a entrevistar-se amb els
principals dirigents de l'església de Jerusalem
Estada de Pau a Síria i Cilícia
Mor, en circumstàncies estranyes, l'emperador romà Tiberi
41, Claudi, emperador romà en substitució de Calígula, fortifica, amb ciutadelles, la línia
fronterera del Danubi
Agripa I, nét d'Herodes el Gran, rep la tetrarquia d'Herodes Antipes (Galilea i Perea) i la
província romana de Judea, Samaria i Idumea; regna, doncs, sobre tot Palestina
Preocupat per impulsar l'economia de la Lusitània i la Tarraconense, l'emperador Claudi
emprén, a Hispània, la construcció d'una gran xarxa viària (la via Augusta)
Un grup de conjurats assassina, a Roma, l'emperador Calígula
43, Agripa I mana executar Jaume, fill de Zebedeu i germà de Joan
Pere se'n va 'en un altre lloc' (?)
L'emperador Claudi comença la conquista de Britànnia
Pau i Bernabé evangelitzen Antioquia, centre d'una comunitat de deixebles de Jesús
d'origen hel·lenista
44, Pomponi Mela, geògraf gadità, escriu De Chorographia, primer tractat de geografia escrit en
llatí
Herodes Agripa I mor sobtadament a Cesarea
Judea esdevé novament província governada per procuradors
45, Primer viatge de Pau: Antioquia, Xipre, Pamfília, Pisídia, Licaònia i, novament, Antioquia
A Antioquia, els 'deixebles' de Jesús, fins ara coneguts com 'germans', són ara qualificats,
pels qui no pertanyen a la comunitat, per primera vegada, de 'cristians' (Fets 11, 26)
9

pentecosta
Mor el filòsof i exegeta alexandrí Filó, que intentà la fusió entre les cultures grega i jueva
48, Mor l'emperadriu Valèria Messalina, esposa de l'emperador Claudi
Les tribus dels huns se sotmten al domini xinès
49, Concili de Jerusalem
L'emperador Claudi expulsa els jueus de Roma; també els cristians?

50, Segon viatge de Pau: Antioquia, Cilícia, Licaònia, Frígia, Galàcia, Mísia, Macedònia (Filips),
Acaia (Corint), Efes, Jerusalem i, novament, Antioquia
El periple pel mar d'Eritrea, detalla tota la informació referent a una expedició comercial a
l'oceà Índic, incloent-hi orientacions, situacions polítiques,etc.
Claudi adopta el fill d'Agripina la Menor, el futur emperador Neró
51, Cartes de Pau als Tessalonicencs
Problema en la comunitat de Tessalònica: la indeguda interpretació de la segona vinguda
del Senyor que els fa desentendre's del treball de cada dia
51, Construït el teatre romà de Saguntum
52, Antoni Fèlix, fins l'any 60, governador romà de Judea
Creix la resistència armada de zelotes i sicaris contra Roma
Pau compareix davant Gal·lió, procònsol d'Acaia
53, Herodes Agripa II, rei de Calcis i sobirà de Traconítida, Iturea i Abilene
Pau va a Jerusalem i Antioquia
54, Agripina la Jove, tercera esposa de Claudi, enverina l'emperador de Roma Claudi, per tal que
el seu fill Neró siga emperador
Neró, emperador romà
No demostra cap interès especial per la diòcesi d'Hispània
Herodes Agripa rep, de l'emperador Neró, Galilea i Perea
Tercer viatge de Pau: Antioquia, Galàcia, Frígia, Àsia (Efes), Macedònia, Acaia (Corint),
Macedònia, costes de l'Àsia, Tir, Ptolemaida, Cesarea, Jerusalem.
Estada de Pau a Efes (anys 54-57)
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55, Cartes de Pau als Corintis
Problemes d'esta comunitat cristiana: divisions internes entre grups, manca d'estima
mútua, accepció de persones en les asssemblees comunitàries, dificultats en
l'acceptació de la creença en la resurrecció dels morts
Agripa II rep de Neró una part de Galilea i de Perea
56, Carta de Pau als Gàlates i els Filipencs
57, Carta de Pau als Romans
58, Pau viatja per mar de Filips a Cesarea
Pau és arrestat a Jerusalem
Jaume, germà del Senyor, cap de la comunitat judeocristiana
Pau, conduït a Cesarea, compareix davant el procurador Fèlix i hi és empresonat dos anys
Carta de Pau als Colossencs i a Filemó
59, Neró ordena en secret l'assassinat de sa mare, Agripina
la Jove, que mor a mans dels seus assassins,
en la seua vil·la vora el llac de Baies (Campània, Nàpols)
60, Porci Festus, procurador
Pau compareix davant Festus i apel·la al Cèsar
Poc després, Pau compareix davant Herodes Agripa II
Pau és conduït pres a Roma i, després d'una accidentada travessia, desembarca a Roma
(Fets 27-28)
61, Arrest domiciliari de Pau a Roma durant dos anys
Boudicca, reina dels icènics, dirigeix una revolta contra les tropes de Roma establertes a
Britània.
Suetoni Pauli aconsegueix fer fracasar la rebel·lió icènica que acaba amb el suïcidi de la
reina
62, Jaume, germà del Senyor, mor apedregat per ordre del gran sacerdot Anan
Simeó, germà del Senyor, cap de la comunitat de Jerusalem
Terminen els treballs de reconstrucció del temple de Jerusalem
63, Possible viatge de Pau a Hispània; estada a Tarragona
L'emperador Neró comença la seua etapa de govern despòtic
64, L'incendi que l'emperador Neró havia provocat, permet redissenyar una nou pla urbanístic
per a la ciutat de Roma
Cruel persecució dels cristians de la ciutat, acusats
falsament d'haver-ne provocat l'incendi
Possiblement hi moren els apòstols Pere i Pau amb
multitud de cristians
Onada de detencions i execucions, arran del descobriment
11
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de la conspiració de Pisó per assassinar Neró
Neró fa morir la seua dona Popea Sabina
Sèneca se suïcida per incitació de Neró
Neró mana construir el seu palau, la Domus aurea
Gessi Florus, últim procurador de Judea
Un deixeble i company de missió de l'apòstol Pere escriu, a Síria o ja a Roma, l'evangeli
segons Marc
Potser un sacerdot del temple de Jerusalem, convertit a la fe cristiana, degué escriure,
entre els anys 65 i el 95, la carta als Hebreus
A la Xina, el rei Zhou auspicia la introducció del budisme, i la primera comunitat budista
s'instal·la a Klang Dsou
65, A l'Índia, la conquesta de Gandhara per Kujulakaphsa annexiona a l'imperi Kusana gran part
dels nord del territori indi
66, Gai Petroni, autor del Satiricó, en què descriu els vicis i la depravació de la societat romana, és
acusat de traïció i convidat a suicidar-se
A Palestina Gessi Florus, arran de la sublevació de la població jueva contra l'ocupació
romana, ordena la crucifixió d'innombrables zelotes i sicaris
Neró designa Vespasià i el seu fill Tit per dominar la insurrecció jueva que s'ha originat a
Palestina
67, Comença a Corint (Grècia) la perforació del canal que Neró ha manat construir per permetre
la comunicaciò marítima entre el mar Egeu i el Jònic.
Vespasià reconquereix Galilea
Llí, papa
68, La guàrdia pretoriana, que elegí Servi Sulpici Galba, governador de la província
Tarraconense, pressiona el Senat perquè decrete la mort de Neró, que se suïcida
aquest mateix any
Fi de la dinastia Júlia-Clàudia
Galba, emperador romà
Primera revolta jueva, a Palestina
Vespasià ocupa la plana marítima i la vall del Jordà
69, Any dels quatre emperadors: Galba, Vitel·li, Otó i Vespasià
Tres emperadors se succeeixen fins que arriba l'orde amb Vespasià
Vespasià, aclamat per les tropes de Síria, inicia la dinastia flàvia,
L'emperador romà Vespasià concedeix el dret llatí a les ciutats d'Hispània
Egara (Terrassa) i Ebusus (Eivissa) passen a ser municipis romans
Vespasià sotmet Judea
Zelotes i sicaris aguanten la pressió de les tropes romanes a Jerusalem, Heròdium,
Massada i Maqueront
70, Amb la construcció del circ, el fòrum, l'amfiteatre i el temple d'August, Tàrraco adquireix la
monumentalitat que li corresponia com a capital de la província
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Vespasià concedeix el dret llatí a les ciutats d'Hispania, moltes de les quals passen a ser
municipi romà
Tit conquereix Jerusalem i n'incendia el temple
Evangeli segons Mateu
Evangeli segons Lluc
Llibre dels Fets dels Apòstols

73, Ocupació de la fortalesa jueva de Massada per l'exèrcit romà a les ordres del general Luci
Flavi Silva
74, Els romans conquereixen els últims reductes jueus
76, Anaclet, papa
77, Gai Plini Segon el Vell, publica la Naturalis historia, sobre geografia, botànica, zoologia,
etnografia, arquitectura i medicina, amb dades rellevants sobre Hispània
Rabí Johanan ben Zacai funda l'acadèmia de Jàmnia, hereva del Sanedrí de Jerusalem
Els fariseus dirigeixen la reconstrucció del judaisme
Carta als Efesis
78, A l'Índia, art de Gandhara, la característica principal de la qual és l'assimilació de formes
hel·lenístiques, i que es desenvolupa esplendorosament per tot el territori indi
79, Mor el fundador de la família Flàvia, l'emperador Vespasià
El seu fill Tit, emperador romà
L'erupció del Vesubi sepulta les ciutats de Pompeia, Herculà i Stàbia, i provoca milers de
víctimes, com Plini el Vell que hi havia acudit per tal d'observar el fenomen.
Cartes de Jaume i de Judes
Cartes a Timoteu i Tit
Evangeli segons Joan
L'emperador Tit inaugura el Flavium Amphitheatrum o Coliseu de Roma, després de vuit
anys de treballs
També l'arc triomfal que celebra les gestes de l'emperador
81, Mor, a Aquae Cutiliae (Rieti), l'emperador Flavi Tit, després de dos anys de regnat
Domicià, germà de Flavi Tit, darrer emperador romà de la dinastia flàvia
85, Escrits ja els evangelis canònics segons Mateu, i Lluc (juntament amb l'evangeli segons Marc,
anomenats 'sinòptics')
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88, Climent I, papa
92, Per l'edicte del vi, Domicià obliga les províncies a arrencar la meitat de les vinyes de la Bètica
i la Tarraonense, per tal de protegir el vi d'Itàlia
Domicià decreta el culte a la seua persona
95, Apocalipsi
I i II carta de Pere
Climent de Roma tramet la seua Carta a la comunitat de Corint
Fart del despotisme de Domicià, el Senat prepara una emboscada
per fer caure l'emperador, i Nerva és designat com a nou
dirigent de l'imperi romà
96, Domicià mor assassinat, víctima d'una confabulació encapçalada per la seua dona i el mateix
Senat.
Nerva, emperador romà: s'enceta la dinastia dels Antonins
Nerva fa una política amb una certa dosi de justícia social, amb reduccions fiscals i
repartiment d'aliments entre els més desafavorits.
El senat de Nerva aplega catorze senadors d'origen hispà, dos de Bàrcino: Luci Minici
Natalis i Luci Licini Sura
Mor el retòric, advocat i mestre Marc Fabi Quintilià, autor de la divulgada obra
De institutione oratoria
97, Evarist, papa
Nerva adopta com a fill un dels caps militars més coneguts del moment, Trajà
98, Marc Julpí Trajà, emperador romà, natural d'Itàlica; amb ell l'Imperi arriba a la seua màxima
extensió, i viu el seu moment més pròsper. Nascut a Itàlica (Santiponce, Sevilla), és
el primer provincià que arriba a emperador
Lucius Minicius Natalis, natural de Bàrcino, ocupa els càrrecs de qüestor, tribú de la plebs i
pretor
Composició de la Didakhé o Doctrina dels dotze apòstols
Carta de Climent de Roma a l'església de Corint
Evangeli de Joan, i, potser, Apocalipsi
Apocalipsi 2-3 ja apunta les primeres desviacions en el pensament i la praxi de la fe
primitiva de les comunitats d'Àsia (Efes, Esmirna, Pèrgam, Tiatira, Sardes, Filadèlfia
i Laodicea)
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TEXTOS DEL SEGLE I
Referència als anys 27-30
Escrit cap a l'any 82

FLAVI JOSEP PARLA SOBRE JESÚS

Flavi Josep o Josep Flavi (Jerusalem 38-Roma 100) era descendent d'una família sacerdotal
farisea, i dirigent del moviment insurrecional contra Roma en la guerra de la independència
jueva (68-73). Alliberat, però, no fon represaliat pels romans i arribà a acompanyar l'emperador
Tit a Roma on va escriure, en grec, dos obres especialment interessants que inclouen referències
al cristianisme: De bello judaico ['La guerra dels jueus'] i Antiquitates judaicae ['Antiguitats jueves’].
El fragment de Les Antiguitats que reproduïm ací al·ludeix al gran sacerdot Anan i el gran
Sanedrí del poble que condemnaren a mort el cap de la comunitat cristiana i alguns membres
conspicus del grup cristià (62). Diu així:
' ...[Anan] convocà els jutges del Sanedrí i va fer portar davant d'ells el germà de Jesús,
l'anomenat Messies, que es dia Jaume, i alguns altres. Els va acusar d'haver transgredit la Llei i els
los va entregar perquè fossen apedregats ...'
De les mateixes Antiguitats és aquest text conegut com Testimonium flavianum, referit a la
persona de Jesús de Natzaret. Diu així:
' ... En aquell temps [quan Pilat era governador] aparegué Jesús, un home savi (si és que
realment es podria anomenar només home). Ell, en efecte, va ser algú que dugué a terme fets
sorprenents, un mestre de persones que acullen de bon grat allò que és cert. I va guanyar-se'n
molts que eren jueus, i també molts d'origen grec. (Ell era el Messies). I, encara que Pilat, per una
acusació dels nostres dirigents, el condemnà a morir a la creu, els qui l'havien estimat
anteriorment no el deixaren d'estimar. (El tercer dia se'ls va aparéixer viu una altra vegada. Els
profetes de Déu havien profetitzat això i moltíssimes altres meravelles sobre ell). I fins al dia
d'avui la nissaga dels cristians, anomenada així a causa d'ell, no ha desaparegut ...' (Antiguitats 18,
63-64)
Escrit cap al segle V
sobre notícies del segle II
referides al segle I

JESÚS EN ESCRITS RABÍNICS

El tractat Sanhedrin, del Talmud de Babilònia (redactat el segle V dC, però provinent del segle II
dC), en la primera baraita diu així: ' ... La vigília de la festa de pasqua, Jesús el Natzaré fou penjat
[a la creu]. Durant els quaranta dies anteriors a la seua execució, un pregoner anunciava:
'Jesús el Natzaré és a punt de ser apedregat perquè ha practicat la màgia, ha seduït i ha
esgarriat Israel. Tot aquell que vulga dir alguna cosa a favor seu, que es presente i que ho
manifeste'. Però, com que no hi hagué cap declaració a favor seu, va ser penjat la vespra de la
pasqua. Ul·là replicà; 'Creus, doncs, que hauria calgut buscar algú que el defensàs? Va ser un
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enganyador, de qui Déu, el Misericordiós, ha dit: 'No li mostres pietat ni l'encobresques'.
Tanmateix la causa de Jesús fou diferent, ja que [el seu cas] estava vinculat amb el govern [romà]'.
Del mateix Sanhedrín (107, segona baraita) és aquest testimoni, una mica estrany:
' ... Un dia rabí Yoixua recitava el Xemà [la pregària diària dels jueus] quan Jesús anà a
trobar-lo. Ell es mostrà disposat a rebre'l, i li féu un senyal. Però Jesús, pensant-se que el
rebutjava, va agafar una rajola, el va plantar i es prosternà davant d'ell adorant-lo. Yoixua li digué:
'Penedeix-te'. Jesús va replicar: 'He aprés de tu que a tot aquell qui peca i fa que els altres
pequen, no se li concedirà cap mitjà per a penedir-se'. I un mestre ha dit: 'Jesús el Natzarè ha
practicat la màgia i ha esgarriat Israel ...'
Escrit cap a l'any 116
Referides a l'any 64

FONTS ROMANES

Tenim el testimoni de Tàcit (Cornelius Tacitus, 56-120), en la seua obra Annales (116-117). Ell, en la
secció dedicada a l'emperador Neró, explica l'incendi de Roma, provocat per l'emperador (64),
del qual foren acusat falsament els cristians de la ciutat que, sense ser-ne culpables, foren
executats cruelment. Tàcit no comparteix la crueltat oportunista de Neró, però qualifica els
cristians de 'malfactors, mereixedors d'un castic extrem i exemplar'. Segons ell, els cristians són
una raça que odia el gènere humà, és a dir que no s'adeqüen a les normes i els costums romans
vigents, pertanyen a una superstició perniciosa, i s'anomenen 'cristians'. D'ells diu:
' ... Aquest nom els ve de 'Crist' el qual, mentre Tiberi era emperador, havia estat
condemnat a la pena capital pel procurador Ponç Pilat. Reprimida momentàriament, esta
superstició perniciosa ha tornat a emergir, no solament a Judea, bressol del mal, sinó fins i tot a
Roma, on arriben i s'escampen totes les novetats que hi ha de més terribles i vergonyoses ...'
Un altre és el testimoni de l'historiador romà Suetoni (Suetonius Tranquillus, 70-130), el
qual, en la seua obra De vita caesarum (120) esmenta l'expulsió dels jueus decretada per Claudi
(49). Segons ell (Vida de Claudi, 25):
' ... [Claudi] expulsà els jueus de Roma a causa dels avalots constants provocats per Crist ...'
Atenent l'error interpretatiu de Suetoni (Crist com a causant dels avalots), cal entendre que hi
devia haver fortes disputes entre jueus i cristians, per les quals [els jueus i els cristians] foren
vistos com a persones que pertorbaven la pau social i, per això, l'emperador en decidí l'expulsió.
Més interesant és el testimoni de Plini el Jove (Gaius Plinius Caecilius Secundus, 111-113),
legat de l'emperador Trajà a les províncies del Pont i de Bitínia. En la correspondència (cartes 10,
96) que manté amb l'emperador, Plini esmenta de passada la persona de Jesús, subratlla també
que els 'cristians' es mantenen ferms a no oferir sacrificis als deús i a l'emperador i que es neguen
a apostatar de Crist. En una altra carta, recull les declaracions d'antics cristians apòstates i de dos
dones esclaves, servidores de la comunitat cristiana. Especialment interessant és el resum de les
informacions que ha pogut recollir sobre les seues pràctiques rituals i el seu comportament:
' ... Tenen per costum reunir-se un dia convingut [el diumenge] abans de l'eixida del sol i
adreçar un càntic a Crist com a Déu, que reciten per cors. ... Es comprometen sota jurament a no
fer res de dolent, a abstenir-se de cometre robatoris, de viure com a malfactors i de cometre
adulteris, de trencar la paraula donada, i a no negar-se a guardar diners si els són confiats ...'
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Escrit cap a l'any 100
Referit a l'any 70
LA RELIGIÓ TRADICIONAL ROMANA
Corneli Tàcit (Publius Cornelius Tacitus, 55-120), escriptor i polític romà,
originari de la Gàl·lia Narbonesa, escriu la historia de la seua època, des d'August fins a Domicià,
en dos obres, les Historiae i els Annales. En aquest darrer text s'esmenten molts elements de la
religió tradicional romana: descriu el Capitoli, temple dels tres déus protectors de Roma (Júpiter,
Juno i Minerva); els rituals amb els celebrants, el pretor, les vestals, el pontífex, els arúspexs que
examinen el fetge de les víctimes; la recerca dels elements favorables amb el seu ritual
minuciós ... Així descriu la consagració del Capitoli, reconstruït l'any 70, sota l'emperador Tit:
' ... El dia 11 abans de les calendes de juliol [21 de juny de l'any 70], sota un cel sense
núvols, tot l'espai consagrat es véu voltat de cintes d'adorns i de corones. Primer hi penetraren
els soldats, sota un auguri, duent rams favorables; després les verges vestals, acompanyades per
joves dels dos sexes que tenien pare i mare que vessaren pel terra aigua procedent de fonts i
rius. Aleshores el pretor Helvidi Prisc, precedit pel pontífiex Plaute Aelià, després de purificar el
terra consagrat amb el sacrifici d'una porca, una ovella i un toro, i després de col·locar les
entranyes de les víctimes sobre un altar fet en un monticle amb herba, pregà a Júpiter, a Juno i a
Minerva la seua benevolència divina per a l'edificació d'esta mansió que havia de ser seua, la
construcció de la qual ja havia iniciat la pietat dels homes; tocà les cintes entrellaçades de cordes
que unien les pedres, i, al mateix temps, la resta dels magistrats, els sacerdots i el Senat i els
cavallers, i una gran part del poble, unint els seus esforços i la seua alegria, es posaren a
transportar aquell bloc enorme. Llançaren damunt seu, sobre els fonaments, monedes de plata i
or i fragments de metalls en estat natural, tal com se les troba abans de passar pel forn. Els
arúspexs havien recomanat que no embrutassen l'obra amb pedra o amb or destinat a cap altre
ús. Augmentaren l'altura de l'edifici, ja que pensaven que era l'únic que autoritzava la religió i
que li havia faltat a la bellesa del temple anterior...'
Del segle I, sense data concreta
EPITAFI D'UN INCRÈDUL
És ben expressiva esta inscripció grega del segle I dC:
' ... No passes de llarg, viatger, davant esta inscripció; para't a llegir-la i a conéixer-la abans
de prosseguir [el viatge]. A l'Hades no hi ha arca, ni el barquer Caront ni l'Aiax guardià de les claus
ni el ca Cerber. Tots nosaltres, els de baix, els morts, ens hem convertit en ossos i cendra, i res
més. T'he dit paraules exactes. Vés-te'n, viatger, perquè no cregues que sóc massa parlador, tot i
estar mort. És inútil enviar i oferir perfums i corones: només hi ha una pedra; no encengues foc,
perquè seria una despesa inútil. Mentre jo visca, si tens alguna cosa, comparteix-la amb mi; però
si acumules cendra, no faràs més que fang, i el mort no en pendria gens. Això és allò que jo seré; i
tu, amuntegant terra, diràs: he tornat a ser allò que era quan no era ...'
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Cap a l'any 14

EL CULTE IMPERIAL

Inscripció grega, de l'any 14 dC, a començaments del regnat de l'emperador Tiberi Cèsar, quan
substituí l'emperador Cèsar August que acabava de morir:
' ... I que el magistrat pose en la primera base la imatge del déu August, pare del Cèsar; en
la segona, situada a la dreta, la de Júlia Augusta [Lívia, esposa d'August]; i en la tercera, la de
Tiberi Cèsar, fill d'August, oferint la ciutat les imatges al magistrat. I que pose també una taula
enmig del teatre i un braser amb encens, i que, abans de l'arribada dels artistes, els membres del
Consell i els col·legis dels magistrats cremen junts encens per a la salvació dels prínceps ...'
Dècada dels anys 30

TRADICIÓ ORAL SOBRE JESÚS

L'impacte de la vida, passió i, singularment, tradició de la resurrecció de Jesús de Natzaret,
divulgada als quatre vents per la predicació apostòlica, des de Jerusalem, sustentada pels seus
testimonis oculars, degué ser fortíssim als voltants de Judea, i, també, naturalment, a Galilea i
altres comarques pròximes. És, durant aquests anys quan esclata la primera persecució contra
dels seguidors de Jesús, anomenats ara 'natzarens', l'any 36, protagonitzada per les autoritats del
Temple, que comporta la lapidació del diaca Esteve, amb la complicitat de Pau de Tars, el qual,
cap a l'any 37, rep l'impacte del camí de Damasc que conta repetidament al llibre dels Fets en
tres relats independents (9, 1-19; 22, 3-16; 26, 9-18).
Pau, després d'un temps de reflexió a l'Aràbia, passant per Damasc, retorna a Jerusalem i
s'entrevista amb els dirigients de la comunitat de Jerusalem per assegurar-se que la seua
predicació no es desviava del missatge que testificaven els apòstols, segons diu el mateix Pau en
la carta als Gàlates:
'... tot seguit [estem en l'any 36], sense fer cas de consideracions humanes i sense pujar a
Jerusalem a trobar els qui eren apòstols abans que jo, me n'aní a Aràbia, i després torní a
Damasc. Més tard, al cap de tres anys [cap a l'any 39] pugí a Jerusalem per conèixer Kefes [Pere], i
passí quinze dies amb ell. Dels altres apòstols no en viu cap fora de Jaume, el germà del Senyor'
(Gàlates 1, 16-19). És natural que ell, desconeixedor de la vida concreta i els ensenyaments
concrets de Jesús de Natzaret (major que ell en més de deu anys) i del qual no havia estat
seguidor (al contrari, adversari furibund) es posàs al dia de boca dels testimonis oculars;
altrament, com hauria pogut predicar pertot el seu evangeli? què hauria pogut contar d'ell? Quin
hauria estat el seu ‘evangeli’?
Dècada dels anys 40

TRADICIÓ ESCRITA SOBRE JESÚS

Sant Lluc, un home docte, de formació hel·lenística, que l'any 70
tindrà enllestits els dos volums que componen la seua obra (Evangeli
i Fets dels Apòstols), en el pròleg del seu evangeli, comenta: 'Són
molts els qui han emprés el treball d'escriure un relat dels fets
que s'han acomplert entre nosaltres, valent-se del que ens van transmetre els qui, des del
principi, en foren testimonis oculars i, després, esdevingueren servidors de la Paraula'. (Lluc 1, 12). Bona afirmació que ratifica com, des del principi, no degueren faltar multitud d'escrits,
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extensos o breus, tal com demanaria el nombre creixent de comunitats creients en Jesús de
Natzaret i la seua obra d'instrucció dels conversos. És raonable que no hi faltassen col·leccions
de paràboles, de miracles, de paraules i d'episodis de la vida de Jesús, com també la narració de
la seua passió i de la seua resurrecció, textos que servirien de base a la predicació i la catequesi
primitiva.
Els estudiosos dels evangelis avui, unànimament, solen admetre la teoria de la doble font
d'on provindrien els tres evangelis sinòptics: la primera font seria l'evangeli de Marc, que seria la
més antiga; la segona, que qualifiquen de font Q (de l'alemany Quelle = 'font') consistiria en un
text llarg, comú als evangelis escrits de Mateu i de Lluc, format per paraules de Jesús. De fet, si
entre els evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc), hi ha 330 versos comuns, paral·lelament, entre
els evangelis de Mateu i de Lluc hi ha, al marge de Marc, 230 versos coincidents, fet que trobaria
la seua explicació raonable en esta segona font independent que anomenen Q.
Durant la dècada dels anys quaranta, Pau i els seus col·laboradors, com Bernabé, fan el
seu treball apostòlic a la capital de la província romana de Síria, Antioquia, on diu que, per
primera vegada els deixebles de Jesús, que fins ara eren coneguts com a 'natzarens' comencen a
anomenar-se 'cristians'. Estem al voltant de l'any 43 quan es reaviva la persecució contra els
cristians, ara de mans d'Agripa I, des de l'any 41, rei de Judea i Samaria. En efecte, aquest rei, nét
d'Herodes el Gran, i nebot d'Herodes Antipes, ordena l'execució de l'apòstol Jaume, fill del
Zebedeu i germà de Joan, que Jesús anomenà 'Boanerges' o 'fills del tro'. L'any 44, aquest rei
moria sobtadament a Cesarea segons conta el llibre dels Fets dels Apòstols 12, 1-25.
Aquests seria, doncs, el moment en què es troba el procés de formació dels evangelis,
que començarem a trobar ja escrits en la dècada dels seixanta, si no dels setanta, del segle I.
Entre els anys 50 i el 65

EL PENSAMENT DE SÈNECA

El filòsof Sèneca (Lucius Annaeus Seneca, Còrdova [Hispània] 4 aC-Roma 65)
anà molt jove a Roma i entrà aviat a la cort dels emperadors fins que, sembla
que implicat en alguna intriga de la cort, i acusat d'adulteri amb Júlia
Lívia, germana de Cal·lígula, l'emperador Claudi el desterrà a l'illa de Còrsega.
La dona de Claudi, Agripina, el feu tornar a Roma perquè es fes càrrec de l'educaciò del seu fill, el
jove Neró. A la mort del seu marit, Claudi, que mor en menjar-se uns rovellons enverinats (que li
degué servir la seua dona), Séneca en redactà l'elogi fúnebre que llegí el mateix Neró, però
també escrigué, amb esta ocasió, una satírica apoteosi del difunt, coneguda com la
'Transformació del cap de Claudi en una carabassa', feroç libel contra la tirania i darrer menyspreu
a l'emperador difunt, del qual diu:
'... Les últimes paraules que se li sentiren [a l'emperador Claudi] en aquest món, fon soltar
un sonor pet que venia d'aquella part per on ell tenia més facilitat de paraula, dient: 'Pobre de
mi! Crec que m'he cagat! Si fon així, no ho sé; però, la veritat, és que ho cagà tot' (Apocolosintosis).
Tot seguit (56), Sèneca dedica a l'emperador Neró el seu tractat De clementia en què li diu:
'M'he proposat escriure sobre la clemència, oh Neró Cèsar, per servir-te d'alguna manera
d'espill, mostrant-te la teua pròpia imatge i fer-te arribar el més alt plaer imaginable ... Aspiràreu
a una glòria molt estranya i no concedida a cap més príncep fins ara: la de no fer mal a ningú. No
heu perdut el treball, i la vostra bondat singular no ha trobat jutges ingrats o malèvols. Tots us ho
recompensen amb l'agraïment. Mai un home fon més estimat d'un altre com ho sou vós del
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poble romà ... Però el punt principal és l'admiració que senten per la vostra clemència, tant els
més petits com els més grans ...'
La sublimitat, però, del pensament estoic de Sèneca, la podem admirar en la seua obra De
providentia, de la qual són els fragments següents:
'... Per a conéixer-se a si mateix, cal experiència; allò que pot cada u, només s'aprén fent-ne
la prova. Per això alguns s'han ofert espontàniament a una tardana adversitat i han buscat
l'oportunitat perquè en resplendís la virtut, que s'hauria extingit a les fosques. Els grans homes
s'alegren, algunes vegades, en l'adversitat com, a la guerra, els soldats valents. Jo mateix vaig
sentir queixar-se, un gladiador, de les poques lluites de gladiadors en temps de l'emperador
Tiberi Cèsar. Llàstima de temps perdut! Cobdiciosa de perills és la virtut, i no passa comptes de
les coses que ha de patir, sinó d'allò que es proposa perquè, fins i tot allò que ha de patir forma
part de la seua glòria. Els militars de veritat es glorien de les seues ferides i mostren com la
fortuna major la sang generosa ...'
I com a exemple d'això, mostra els pobles germànics que fan frontera (el limes) amb
l'imperi romà:
'... Contempla totes les nacions en què termina la pau (el limes) romana, els germànics i
tots aquells pobles transhumants que vaguen per les riberes de l'Istres: un hivern que no acaba
mai, un cel furibund els oprimeix, escassament els sustenta una terra estèril; es defensen de la
pluja amb palla i fullaraca, caminen sobre llacs de gel empedreït i s'alimenten caçant salvatgines.
Et semblen desgraciats? No hi ha res que cause desventura d'allò que la natura canvià en hàbit
perquè, amb el pas del temps, arriben a donar gust aquelles molèsties que començaren per
necessitat. No tenen més domicili ni casa fixa sinó allò que els assenyalà el cansament de cada
dia ... horrorosa la inclemència del seu cel; els cossos, sense abric; i això, que a a tu et sembla una
calamitat, és la vida de tants pobles. Per què t'estranyes que siguen maltractats els bons perquè
es fortifiquen? No hi arbre corpulent i consistent sinó aquell que el vent assota amb freqüència;
perquè la mateixa vegetació el fa vigorós i fica les seues arrels amb major força [en la terra]; són
fràgils els que cresqueren en recer abrigat i acaronat pel sol. És, doncs, profitós als homes bons,
perquè res ja no els puga infondre pavor, caminar molt entre temeroses tribulacions i suportar
amb valentia d'ànim uns mals que no són mals sinó per als qui no els saben suportar ...' ( De
providentia)
Entre els anys 69 i 141
SUETONI RETRATA ELS EMPERADORS ROMANS
Suetoni (Caius Suetonius Tranquillus, Roma 61-141) fon secretari d'Adrià
(117-138), i, com a escriptor, és conegut per les obres De viris illustribus i,
sobretot, la seua De vita duodecim caesarum, amb un viu retrat de la
vida dels emperadors Juli Cesar, August, Tiberi, Cal·lígula, Claudi, Neró,
Galba, Otó, Vitel·li, Vespasià, Tit i Domicià, és a dir tots els que completen
el segle I. Per ser-nos més poc conegut, ací van uns fragments de la
semblança del monstruós Cal·lígula:
'... No volia que diguessen que era nét d'Agripa, per no ser de família noble ... A la seua
besàvia Lícia August, l'anomenava 'Ulises amb faldes' per no ser de noble llinatge ... No volgué
concedir una entrevista amb la seua àvia Antònia i sembla que l'enverinà, com diuen alguns...; ni
tan sols després de morta li dispensà cap honor... Es desféu del seu germà Tiberi ... obligà també
20

comunió d'església i llengua
el seu sogre Silà a suicidar-se... perquè no l'havia volgut acompanyar un dia que s'embarcava
estant la mar molt agitada ... Al seu oncle Claudi, el deixà amb vida només per fer-ne objecte de
les seues burles ... Tingué tracte carnal amb totes les seues germanes, i en els banquets de gala
les asseia per torn a la seua dreta, mentre la seua dona seia a l'esquerra... Desflorà la seua
germana Drusil·la quan encara era adolescent ... i, quan ella es casà, l'arrabassà del seu marit i s'hi
casà, nomenant-la hereva universal de tots els béns i del mateix imperi ... i, quan morí, fon
considerat delicte capital riure's, banyar-se i seure a taula en companyia dels pares, dels fills o la
dona ... Incapaç de suportar el dolor [per la mort de Drusil·la] fugí súbitament del palau una nit,
travessà la Campània i arribà a Siracusa, d'on tornà novament a marxes forçades ... Des
d'aleshores, quan havia de prestar un jurament, sempre ho feia invocant la divinitat de
Drusil·la ... No tractà igualment les altres germanes, que condemnà per adúlteres i [féu morir] per
participants d'una conspiraciò contra ell ... No és possible determinar si fon més infame el seu
comportament quan contragué matrimoni ... apropiant-se de les dones de molts altres que, als
pocs dies, repudiava...
No semblarà trivial el tracte que reservà als seus familiars i amics, a tots els quals, sense
cap consideració als vincles familiars i als serveis prestats, els donà en paga una mort sagnant ...
No fon més considerat amb el Senat... que feu anar [els senadors] a peu, vestits amb la toga al
costat del seu divan ... convocà a les sessions senadors que n'havia ordenat el suicidi ... Manifestà
la seua innata crueldat fent llistes de condemnats que alimentarien les feres del circ,
inspeccionant les presons tot disposant l'ordre en què [els presos] havien de ser duts a les feres,
des del primer de la fila fins al darrer ... Féu marcar amb ferro candent molts ciutadans
honorables que condemnà després a les mines, a la construcció de vies públiques o a les feres;
alguns d'ells els tancava en gàbies com si fossen males bèsties o els feu partir per la meitat amb
una serra. Obligava els pares a contemplar l'execució dels seus fills ... Volent una vegada que un
senador fos linxat, subornà alguns companys seus perquè, quan entràs a la cúria, s'hi llançassen
damunt d'ell cridant que era enemic de la pàtria, el cosissen amb els seus estilets i el lliurassen
als altres [senadors] perquè el fessen a trossos; i no es donà per satisfet fins que no li véu els
membres i les entranyes escampades per terra als seus peus després d'haver estat arrossegades
pels carrers ..' (Vita duodecim caesarum, Caracalla)
Sobre un fet ocorregut l'any 79
SOBRE L'ERUPCIÓ DEL VESUBI
Plini el Jove (Como 62-Roma 114), home poderós i ric que ocupà càrrecs públics, agraí
especialment a l'emperador Trajà la dignitat consular [que li havia confiat] dedicant-li un llibre
molt laudatori, el seu Panegyricus. De la seua producció literària, la part més important se
l'enduen les cartes que escriu amb la intenció de fer una obra literària important, a l'estil de les
Cartes a Lucili, de Séneca. Entre altres, n'hi trobem una d'enviada al seu amic i historiador Corneli
Tàcit on descriu la destrucció de Pompeia a causa de l'erupciò del Vesubi (79), on morí el seu
oncle i pare adoptiu, Plini el Vell, i, també, la carta que envià a l'emperador Trajà demanant-li
l'opinió sobre què calia fer en relació amb els acusats de pertànyer a la secta dels cristians.
Un curt fragment de la carta on Plini el Jove fa referència a l'erupció del Vesubi sobre les
poblacions dels voltants, de l'any 79:
' ... [En aquell moment, el cel], es féu fosc amb una obscuritat igual a la que es produeix en
un lloc tancat on no hi ha llum ... Quan s'aclarí una miqueta el temps, ens va semblar que en
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realitat no es fea de dia, sinó que el foc s'anava acostant; però es detingué una miqueta lluny, i,
després, tornaren les fosques i, una altra vegada, [venia] una espessa i densa cendra. De tant en
tant ens alçàvem per espolsar-nos-la, perquè, altrament, ens hauria cobert i ofegat amb el seu
pes ...' (Plini el Jove, Carta a Corneli Tàcit)
Cap als anys 70-104

POEMES DE MARCIAL

Marc Valeri Marcial, natural de la població [avui aragonesa] de Bílbilis,
vora l'actual Calatayud, prop de Caesar Augusta (avui Saragossa) (40-104),
és un poeta singularíssim. De jove es trasllada a Roma on es
guanya la consideració dels emperadors Tit i Domicià que se'l fan seu i
esdevé famós a la ciutat, comptant, entre els seus amics el mateix
Plini el Jove. Quan se sent major, i en no comptar ja amb els mateixos
suports personals i econòmics, se'n torna a la seua Bílbilis natal que
tant estima, i on mor. Marcial no para de repetir que se sent pagat d'haver
nascut en esta terra seua. I així ho escriu al seu amic Àvit:
'... T'estranyes, Àvit, que tan sovint parle prou dels països estrangers, jo, que m'he fet vell a
la capital del Laci [Roma]? I és que tinc set de l'aurífer [riu] Tajo o del casolà [riu] Jalon, i enyore els
rústics camps de la meua benvolguda granja. Em plau aquella terra on visc feliç amb ben poc, i
on, uns recursos ben escassos permeten viure en l'opulència ...'
Més de mil cinc-centes composicions componen el ric repertori dels epigrames de
Marcial, amb totes les motivacions possibles més diverses: esdeveniments, anècdotes vulgars,
persones singulars, des d'emperadors a personatges desastrats, gestos insignificants, un llibre,
un costum ... A un pedant que es diu [o li diu] Vecerra [intencionadament] i que només admira
els poetes antics, dedica Marcial est epigrama:
'Vecerra, tu només admires els poetes antics
i només als difunts dediques lloances.
Perdona'm, Vecerra, per favor,
no val la pena morir-se per agradar-te'
Una simpàtica al·lusió a la dona d'un senyor que, segurament amb tota la intenció, li diuen [o li
diu ell] Càndid:
'Només teues són les finques, només teus els diners, Càndid,
només teua la vaixella d'or, i els vasos de cristall de Murano ...
només teu el teu cor, només teu el talent.
Tot això és ben teu (no et penses que t'ho negaré!), Càndid,
però la teua dona és de tots ...'
Quina tendresa respiren aquests versos de Marcial dedicats a la filleta d'uns esclaus que ell tenia
a casa, i que havia mort quan faltaven sis dies per complir sis anyets; una bella al·lusió al romà
sit tibi terra levis
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'Ai, mon pare Frontó!, ai, ma mare Flacil·la!,
us encomane esta xiqueta,
goig dels meus llavis i delícia del cor,
que no espanten la petita Eròdion les tenebres infernals
i les monstruoses goles del cancerber tartari.
Anava a veure desfer-se el gel del seu sisè hivern,
quan només hi faltaven sis dies!
Que salte, enjogassada, al vostre costat,
i que balbucege el meu nom amb llavis d'encís!
Que no ofeguen rudes herbes uns ossos tan tendres;
no li sigues pesada, terra, que ella no et pesà gens!'
I si faltava poc, Marcial és tendre fins i tot amb els animals. Així tracta la gosseta Issis que li fa de
companyia:
'Issa [el gos] és més murri que el pardal de Catul,
més pura que el bes d'un colom,
més delicada que totes les nines,
més valuosa que les gemesínies,
una gosseta, delícies de Publi.
I, si plora, et pensaràs que parla;
sent tristor i alegria.
Penjada al coll, s'ha adormit,
i no li sents ni sospirs;
si ha de fer necessitats
no embruta gens, ni la manta;
demana, amb la tendra poteta,
baixar del llit, per poder descansar.
És tan dolça, la tendra gosseta,
que ignora Venus, i no li trobaríem
mascle digne de tan casta femella.
Perquè la llum suprema no se l'enduga,
Publi la retratà pintant-la en una taula,
i allà la veuràs, tan igual a Issa
que ni ella sembla tant a ella mateixa.
Posa Issa, si vols, vora el quadre:
i no sabràs quina de les dos és l'original
ni sabràs quina és la pintada'.
Deixem, finalment, Marcial fent la lloança de la seua enyorada Hispània:
'Home digne de lloança dels pobles celtiber i honor de la nostra benvolguda Hispània.
Veuràs, Licinià, l 'encinglerada Bílbilis, cèlebre pels seus cavalls i les seues armes, i el [mont] Cai
blanc de neus, i el sagrat Vadaveró, de cims dentats, i el deliciós bosc de l'amè Boterd, on es
delecta la fecunda Pomona. Et banyaràs en el gual tranquil del teu Congedo i en els blancs llacs,
estada de nimfes; i envigoriràs el cos, per ells relaxat, en el breu Jaló que templa el ferro. Allí
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Voberca et proveirà a la taula les peces que travessaràs amb els dards sense haver d'allunyar-te'n
massa: aplacaràs els serens ardors de l'estiu amb l'auri Tajo, emparat a l'ombra dels seus arbres.
Apagaran la teua set ardent la congelada Dercenna i Nuat, més freda que les neus. I quan el
blanc desembre i l'imponent hivern desencadenen els roncs bramuls de l'Aquiló, tornaràs a les
assoleiades ribes de Tarragona i a la teua estimada Laietània. Allí immolaràs daines preses en
subtils xarxes i senglars nascuts a les teues finques, i, sobre veloç cavall, caçaràs la llebre astuta,
deixant al granger la caça dels cérvols. La llenya del bosc veí et vindrà a casa, amb els parracs
dels fills d'esclau. Cridaràs el caçador veí, i, si el convides, seurà amb tu a taula.'
'Prou ja de calcer amb llunetes i togues, i vestidures amb olor de múrex; lluny l'odiós
liburn i el client gemegós; lluny les reclamacions de les viudes. No trencarà un pàl·lid reu el teu
somni profund, més aviat dormiràs tot el matí. Deixa que un altre compre el pompós i insensat
aplaudiment; tu apiada't dels feliços, gaudint amb senzillesa de l'autèntic goig, mentre [uns
altres] aplaudeixen el teu amic Sura. Sense perjudici podem reclamar per a una vida de veritat la
resta dels dies quan ja has fet prou per guanyar-te la fama ...'(Elogi d'Hispània, a Licinià)
'Cap a l'any 99

L'ESTOICISME, PRÒXIM AL CRISTIANISME

Epictet (50-125 dC), natural de Frígia, fou dut com a esclau a Roma. Una vegada alliberat, obrí
una escola de filosofia estoica a Roma, i després es retirà a Nicòpolis (Grècia). Com a
conseqüència de les tortures sofrides durant el seu esclavatge, quedà coix. Arià, un dels seus
deixebles, posà per escrit algunes de les seues lliçons. Ací en tenim una, extreta de les seues
Converses (I, 16):
' ... Donat que la majoria de vosaltres esteu cecs, no calia que hi hagués algú per a ocupar
el vostre lloc i cantar fins a la fi, en nom de tots, l'himne de lloança a Déu? I quina altra cosa podia
fer jo, vell i esguerrat, més que cantar a Déu? Si jo fos un rossinyol, faria el treball del rossinyol; si
fos un cigne, el del cigne. Però jo sóc un esser dotat de raó i he de cantar a Déu: esta és la meua
obligació. La compliré i no abandonaré el meu lloc, mentre em permeten ocupar-lo, i us exhorte
[a vosaltres] a cantar el mateix cant ...'
L'emperador Marc Aureli (Marcus Aelius Aurelius Verus, 161-180), nascut a Roma cap al 121,
morí víctima de la pesta a Viena, vora el riu Danubi, lluitant contra els 'bàrbars'. Malgrat l'elevació
del seu pensament, no sentí cap simpatia pels cristians que, segons ell, no demostraven, fins i tot
en el seu martiri, més que 'un simple esperit d'oposició'. Hem extret dels seus Pensaments per a
mi mateix (II,V i VII, 9) aquests fragments:
' ... En tot moment preocupa't amb gravetat, com a home i com a romà, de fer allò que
portes entre mans, amb una esctricta i simple dignitat, amb amor, independència i justícia,
apartant tots els altres pensaments. I ho aconseguiràs si realment fas cada una d'eixes accions
com si fos l'última de la teua vida ... Totes les coses estan entrellaçades entre si; el seu
encadenament és sant i gairebé cap d'elles és estranya a les altres perquè han estat ordenades
juntes i contribueixen, totes juntes, a l'ordenació del mateix món. En efecte, no hi ha més que un
sol món que ho abasta tot, no hi ha més que un sol Déu estés pertot arreu, no hi ha més que una
sola substància, una sola llei, una sola raó comuna a tots els essers intel·ligents; i una sola també
és la veritat ...'
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Cap a l'any 100

LES RELIGIONS DELS MISTERIS

Plutarc (Queronea, Beòcia 50-125), escriptor en grec, nasqué i visqué a Grècia,
però viatjà molt. Moralista i filòsof, s'interessà especialment pels problemes
religiosos; pertanyia al col·legi sacerdotal de Delfos. No demostrà cap
comprensió ni simpatia pels cristians. Del seu Tractat sobre l'ànima,
hem extret aquests paràgrafs:
' ... L'ànima, en el moment de morir, sent la mateixa impressió que els qui s'inicien en els
grans misteris ... De primer hi ha curses a l'atzar, voltes penoses, marxes inquietants i sense terme
enmig de les tenebres. Després, abans del final, el pànic arriba al súmmum: calfreds, temblors,
suor freda, espant. Però, tot seguit, s'ofereix als ulls una llum meravellosa: passes a llocs purs i
prades on ressonen veus i danses; paraules sagrades i aparicions divines inspiren un respecte
religiós. Aleshores l'home perfecte i iniciat, lliure i passejant sense traves, celebra els misteris
amb una corona al cap. Viu amb els homes purs i sants. Contempla, a la terra, la multitud
d'aquells que no estan purificats ni iniciats precipitant-se i agitant-se en el fang i les tenebres i,
per por a la mort, jugant a jocs perversos per desconfiar de la felicitat autèntica ...'
Cap a l'any 60

ELS ESCLAUS A LA ROMA DEL SEGLE I

El cordovès Sèneca (Lucius Annaeus Seneca, Còrdova 4 aC-Roma 65),
fou un filòsof cultíssim que exercí diverses funcions polítiques i
fou preceptor de l'emperador Neró, el qual, elegit emperador, l'obligà a suicidar-se com a
sospitós d'haver participat en un complot per assassinar-lo. Moralista estoic, però, no sempre
compaginava els seus actes amb els seus ensenyaments. Podem seguir-ne alguna de les seues
opinions en Cartes a Lucili (47), en què, entre altres coses, li diu:
' ... M'ha agradat molt saber, per les persones que vénen de Siracusa, que vius
familiarment amb els teus esclaus; crec que això està molt en conformitat amb la teua saviesa i
prudència. Són esclaus? Sí, però són homes. Esclaus? Sí, però persones que viuen amb tu.
Esclaus? Sí, però amics humils. Esclaus? Sí, però companys d'esclavatge, si et poses a pensar que
tant ells com nosaltres estem igualment en mans de la fortuna ... Aquell que tu anomenes
'esclau' ha nascut de la mateixa llavor que tu i gaudeix del mateix cel que tu. I tu pots veure'l a ell
lliure, igual que ell, esclau a tu ...'
Pel seu compte Tàcit, als seus Annales (XIV, 42-45) escriu:
' ... Poc temps després [l'any 61 dC], el prefecte de la ciutat, Pedani Segon, fon assassinat
per un dels seus esclaus, bé perquè li havia denegat la llibertat després d'haver-ne acceptat el
preu, bé perquè l'assassí, enamorat d'un llibertí, no tolerà trobar en el seu amo un rival. Sia com
sia, segons l'antic costum, quan hagueren de conduir al suplici tots els esclaus que havien
habitat sota el mateix sostre, la plebs acudí en ajuda de tants innocents, i s'amotinà. Al mateix
Senat, els adversaris, d'una severitat excessiva, feren grans esforços per salvar-los [la vida], encara
que la majoria no volia cap canvi [legal]... S'imposà el partit dels qui decretaven el suplici, però
no pogueren fer res, perquè la plebs es reuní amenaçadora, amb pedres i torxes. Aleshores el
Cèsar [Neró] proclamà un edicte per a reprotxar la conducta del poble i posà les tropes al llarg de
tot el camí per on els condemnats eren duts al suplici ...'
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Cap a l'any 200
amb informació treta del segle I
RUMORS SOBRE LA SECTA DELS CRISTIANS
Minuci Fèlix (Marcus Minutius Felix, entre els segles II-III), advocat romà, escriu cap a l'any 200 en
el seu llibre Octavius (IX, 6) un diàleg on simula una discussió entre un cristià, Octavi, i un pagà
que es fa ressò dels falsos rumors que circulen per Roma sobre la secta dels cristians. Les línies
que ara llegireu en són una bona prova. Octavi, pel seu compte, amb un to tranquil i persuassiu,
li mostrarà com són en realitat els cristians, de qui tant malparlen.
' ... [Diu el pagà]: Sent dir que [els cristians], impulsats per no sé quina absurda creença,
consagren o adoren el cap de l'animal més vil, l'ase. El relat que en fan, de la iniciació dels iniciats
és tan horrorós com notori. Un infant petit, recobert de farina per tal que el novici actue
enganyat i sense desconfiar, és col·locat davant del qui va a ser iniciat en els misteris. Enganyat
per aquella massa coberta de farina, que li fa creure que els seus colps seran inofensius, el neòfit
mata aquell infant ... Aleshores [els presents] llepen àvidament la sang d'aquella víctima, se la
disputen i en reparteixen els membres; per mitjà d'esta víctima garanteixen la seua aliança, i,
amb la complicitat en aquest crim, es comprometen a guardar-ne mutu silenci ... Els seus
banquets, els coneix tot el món i pertot arreu se'n parla ... Es reuneixen els dies de festa per a
menjar, amb tots els fills, les germanes, les mares, les persones de tot sexe i edat. I allí, després
d'un menjar abundant, quan l'animació ha arribat al seu punt culminant i l'ardor de
l'embriaguesa encén les passions incestuoses, exciten un gos lligat a un canelobre perquè salte,
tirant-li un tros de carn més fora de l'abast de la corda que el té amarrat. El llum que podria
haver-los traït cau i s'apaga ... Aleshores s'abracen a l'atzar i, si no tots són incestuosos de fet, ho
són per la intenció ...'
Cap a l'any 180

ELS CRISTIANS, GENT CRÈDULA I INGÈNUA

Llucià de Samòsata (Samòsata, Síria 125-Atenes, Grècia 192), viatjà molt i és autor de nombrosos
escrits breus, ordinàriament diàlegs. Féu una divertida pintura de la societat de l'època,
ridiculitzant-ne els valors establerts, filosòfics i religiosos. No sentí, però, cap simpatia pels
cristians, com desmostra en la seua obra La mort de Peregrí on refereix la vida d'un bocamoll
estafador que explota la credulitat dels cristians que, segons ell, són uns pobres ingenus:
' ... Aquests desgraciats estan convençuts que són immortals i que viuran eternament. I
per això menyspreen la mort, que molts [d'ells] afronten voluntàriament. El seu primer legislador
els convencé que tots eren germans. Després d'abjurar els déus de Grècia, adoren un sofista
crucificat i conformen la seua vida als seus preceptes. Per això menyspreen tots els béns i els
tenen per al seu ús en comú ... Si sorgeix, entre ells, un hàbil impostor que sàpia aprofitar-se de la
situació, podrà enriquir-se molt aviat dirigint al seu gust aquests homes que no entenen
absolutament res ...'
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Cap a l'any 51

CARTES DE PAU ALS TESSALONICENS

Tessalònica era una ciutat important, capital de la província
romana de Macedònia i seu d'una nombrosa colònia jueva.
Pau de Tars envia a la comunitat cristiana d'esta ciutat dos
cartes, en les quals traspuen els sentiments que el vinculen
a esta incipient comunitat que ell havia fundat. Hi trobem
l'expressió del seu reconeixement i la resposta a una de les preocupacions que devien
obsessionar aquells primers cristians: la mort d'alguns dels seus membres, tot relacionant el fet
amb el retorn de Jesús, que ells creuen que ha de ser imminent. Vegem-ne tres breus fragments.
El primer, de record per la seua estada a Tessalònica anunciant-los l'evangeli:
'... Tots deveu recordar, germans, que la nostra estada entre vosaltres no va ser infructuosa
... El nostre Déu ens donà valentia per anunciar-vos l'evangeli enmig de grans dificultats. I és que
la nostra predicació no s'inspira en l'error, ni en intencions poc netes, ni busca l'engany. Déu ens
ha considerat aptes per a anunciar l'evangeli que ens ha confiat; per això prediquem, no mirant
de complaure els homes, sinó mirant de complaure Déu que examina els nostres cors ... Per part
nostra, donem contínuament gràcies a Déu perquè, quan vau rebre la paraula de Déu que us
anunciàvem, la vau acollir no com a paraula d'home, sinó com és en realitat: paraula de Déu ...'
(1Tessalonicencs1, 2-13). I sobre la qüestió dels seus difunts, Pau els tranquil·litza:
'... Germans, volem que sapieu què serà dels qui han mort, perquè no us entristiu com fan
els altres, els qui no tenen esperança. Tal com creem que Jesús morí i ressuscità, també creem
que Déu s'endurà amb Jesús els qui han mort en ell. D'acord amb l'ensenyament del Senyor, vos
diem que nosaltres, si encara quedàvem amb vida quan ell vindrà, no passarem al davant dels
qui hauran mort; perquè, a un senyal de comandament, al crit d'un arcàngel i al so de la
trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran
primer. Llavors, els qui de nosaltres quedem amb vida, serem enduts juntament amb ell en els
núvols, i pels aires anirem a l'encontre del Senyor. I així estarem amb ell per sempre. Consoleuvos, doncs, els uns als altres amb estes paraules...' (1Tessalonicencs 4, 1.13-16). I sobre l'altre tema,
el de la segona vinguda de Jesús, els escriurà, en una segona carta:
'... Pel que fa a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist i al moment en què ens reunirem
amb ell, vos demanem que no perdeu el seny i que no us deixeu alarmar ... No us deixeu
enganyar per res ni per ningú perquè abans ha de venir l'apostasia i ha d'aparéixer l'home malvat
... El regne misteriós del mal ja ha entrat en acció ... En nom de nostre Senyor Jesucrist vos
demane que us aparteu de qualsevol germà que visca desvagat ... Sabeu què heu de fer per a
imitar el nostre exemple. Entre vosaltres no visquérem desvagats ni demanàvem que ens
alimentàsseu de franc, sinó que amb penes i fatigues treballàvem, nit i dia, per no ser una
càrrega a ningú ... De fet, vos repetíem esta norma: 'Qui no vulga treballar, que no menge';
perquè sentim a dir que alguns de vosaltres viuen desfaenats, sense treballar i ficant-se on no els
demanen. A tots ells, els manem i els recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor, que treballen
en pau per guanyar-se el pa que mengen ...' (2Tessalonicencs 2,1-3-12)
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Cap a l'any 55

I CARTA DE PAU A LA COMUNITAT DE CORINT

Corint era, els anys de la predicació de Pau, una gran ciutat, capital de la província romana
d'Acaia, amb mig milió d'habitants, barreja de races, cultures i religions, dos terceres parts dels
quals eren esclaus. És ací que Pau forma una comunitat contrastada i molt variada, amb gent
diversa per la seua condició social, amb grans diferències entre pobres i rics, amb majoria de
gent indigent i esclaus, i on, naturalment, es generen discussions internes entre grups, amb
molta permissivitat en qüestions de moral sexual, amb una gran oferta de cultes sincretistes i
religions mistèriques que torben la pau que demanaria la pràctica de la fe cristiana. Esta primera
carta de Pau a la comunitat de Corint és un text extens que intenta anar responent, punt per
punt, a la problemàtica que s'hi plantegen els seus membres. En punts i apart, toquem alguna de
les qüestions que aborda. Sobre la inevitable divisió en la comunitat, escriu:
'... En nom de nostre Senyor Jesucrist, vos demane, germans, que aneu tots d'acord i que
no hi haja divisions, sinó que estigueu ben units en un sol pensament i en una sola opinió.
Perquè la gent de Cloe m'han fet saber, germans meus, que hi ha desavinences entre vosaltres.
Vull dir que uns afirmen: 'Jo sóc de Pau'; d'altres: 'Jo sóc d'Apol·ló'; d'altres: 'Jo, de Cefes'; d'altres:
'Jo, de Crist'. És que el Crist està dividit? ...' (1Corintis 1,10-4,21). Del comportament moral, propi
dels cristians, ofereix, en primer lloc, una valoració sobre el matrimoni i la virginitat:
' ... És bo d'abstenir-se de relacions sexuals. Però, per a evitar comportaments immorals,
val més que cada home tinga la pròpia muller, i cada dona, el propi marit ... i no us refuseu l'un a
l'altre ...' (1Conrintis 7, 1-40). En relació a si és lícit consumir la carn d'animals sacrificats als ídols,
esta és l'opinió de l'Apòstol:
'... Ja sabem que un ídol del món [pagà] no és res ... per a nosaltres, només hi ha un sol
Déu, el Pare, de qui prové tot ... un menjar no ens fa ser millors o pitjors davant de Déu ... però
estigueu alerta que esta llibertat vostra no faça caure els qui són de fe vacil·lant [que podrien
pensar que vosaltres, menjant carn sacrificada als ídols estigueu pecant, com si participàsseu de
la idolatria] ...' L'important, ve a dir Pau, és que eviteu del tot pendre part en la idolatria. I sobre
les assemblees comunitàries, Pau aprofita l'ocasió per recordar que el ritual eucarístic, centre dels
menjars dels cristians, és una tradició que ve directament de Jesús, i que ens indica com han de
ser les seues trobades comunitàries. Esta opinió de Pau dóna peu a la primera narració escrita de
la institució eucarística per Jesús de Natzaret la vespra de la seua passió:
'... Sent a dir que, quan vos reuniu en comunitat, hi ha divisions ente vosaltres ... El resultat
és que, quan us reuniu tots alhora, ja no celebreu el sopar del Senyor ... perquè la tradició que jo
he rebut i que us he transmés a vosaltres, ve del Senyor Jesús. Ell, la nit que havia de ser entregat,
prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i digué: 'Això és el meu cos entregat per vosaltres.
Féu això que és el meu memorial'. I, havent sopat, féu igual amb la copa, dient; 'Esta copa és la
nova aliança segellada amb la meua sang. Cada vegada que en beureu, féu això que és el meu
memorial. Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu esta copa, anuncieu la mort del
Senyor fins que ell torne ... (1Corintis 11, 18-26). Això fa, segons Pau, que els cristians que
participen d'esta comunió sagrada, es deixen penetrar pels dons de la unitat en l'esperit i,
sobretot, pel seu amor que descriu admirablement amb estes paraules, tan conegudes i
celebrades arreu:
'... Si jo parlava els llenguatges del homes i dels àngels però no estimava, seria com una
esquella sorollosa o un címbal estrident ... Si repartia tots els meus béns als pobres ... però no
estimava, de res no em serviria. El qui estima és pacient, és bondadós; no té enveja, no és altiu ni
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orgullós, no és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja; no s'alegra de la mentida, sinó que troba
el goig en la veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L'amor no passarà
mai ... Mentrestant subsisteixen la fe, l'esperança i l'amor, tots tres; però l'amor és el més gran
(1Corintis 13,1-13) I, abans d'acabar la carta, Pau té especial interès a subratllar la quinta essència
de la confessió cristiana: la fe en la resurrecciò de Crist, que constitueix el nucli (la teologia
cristiana en diu el 'kèrigma') del cristianisme:
'... Vos recorde, germans, l'evangeli que us vaig anunciar, i que vosaltres acollíreu ... Primer
de tot vos vaig transmetre el mateix ensenyament que jo havia rebut: 'que Crist morí pels nostres
pecats, com dien ja les Escriptures, i fou sepultat; ressuscità el tercer dia, com dien ja les
Escriptures, i s'aparegué a Kefes i després als Dotze'. 'Després s'aparegué a més de cinc-cents
germans a la vegada, la majoria dels quals encara viuen, però alguns ja són morts. Després es va
aparéixer a Jaume, i, més tard, als altres apòstols. Finalment, al darrer de tots, com a un que naix
fora de temps, se'm va aparéixer també a mi. Perquè jo sóc el més petit dels apòstols, i ni tan sols
meresc que em diguen apòstol perquè perseguí l'església de Déu ... Així doncs, tant si sóc jo com
si són ells, això és allò que tots prediquem i això és allò que vosaltres heu cregut ...' (1Corintis 15,
1-11)
La carta acaba demanant la col·laboració de la comunitat de Corint per a la col·lecta que
ell organitza en favor dels pobres de l'església de Jerusalem. I, a l'hora de les salutacions finals, hi
trobem la certificació de l'autenticitat de la seua firma i la referència a la pregària potser més
primitiva de l'església aramea:
'... Vos saluden les esglésies de l'Àsia. Vos saluden especialment en el Senyor Àquila i
Prisca, amb tota l'església que es reuneix a casa d'ells. Vos saluden tots els germans. Saludeu-vos,
els uns als altres amb el bes de la pau. Esta salutació, l'escric jo mateix, Pau. Si algú no estima el
Senyor, que siga maleït! Marana ta! Que la gràcia de Jesús, el Senyor, siga amb vosaltres. Vos
estime a tots en Jesucrist' (1Corintis 16, 1-23).
Cap a l'any 56

CARTA DE PAU ALS GÀLATES

Galàcia, en temps de Pau, era una regió, a l'antiplà central de
l'Àsia Menor (avui Turquia), que Pau evangelitzà després de
separar-se de Bernabè, durant el seu primer viatge missioner
(anys 45-49). Amb els anys, però, sembla que aparegueren,
per aquella comunitat, uns altres missioners que alertaren
la comunitat que continuava en peu l'obligació de complir la Llei de Moisès i que la circumcissió
era obligatòria. Pau es desanima pensant que li cau per terra tot el seu treball evangelitzador, i
per això els escriu una carta molt forta. Li han tocat el punt més sensible de la seua predicació,
centrada en l'evangeli de la llibertat: la justificació per la fe, al marge de les obres de la Llei. Per
això tracta els gàlates com no ho faria amb cap altre: 'Gàlates insensats... tan insensats sou?', els
diu. I es posa a repetir-los els seus ensenyaments sobre la fe que és l'única font de salvació, al
marge de la Llei. Ens complau transcriure alguns dels fragments de la carta en què reafirma la
condició dels cristians com a fills de la llibertat que Crist ens ha aconseguit, servint-se d'una
comparació treta de la mateixa Llei, concretament de la història d'Abraham, el seu pare en la fe
(Gènesi 12):
'... Digueu-me, vosaltres que us voleu sotmetre a la Llei: No sabeu què diu la mateixa Llei?
L'Escriptura afirma que Abraham tingué dos fills: un d'ells era fill de l'esclava [Agar], i l'altre, de la
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dona lliure [Sara]. El de l'esclava va nàixer per decisió humana, però el de la dona lliure, en virtut
de la promesa divina. Tot això té un sentit figurat. Estes dones representen dos aliances. La
primera, que ve de la muntanya del Sinaí, la representa Agar, que infanta esclaus. I esta dona,
Agar, que representa la muntanya del Sinaí (en Aràbia) correspon a la Jerusalem d'ara, que de fet
és esclava, igual que els seus fills. En canvi, la Jerusalem del cel és lliure, i és la nostra mare, tal
com diu l'Escriptura: 'Crida d'alegria, tu que eres estèril, que no havies infantat, esclata en crits i
clams de goig, tu que no donaves a llum, perquè ara té més fills l'abandonada que la dona amb
marit.' I continua dient Pau:
'Vosaltres, germans, sou fills de la promesa, igual que Isaac. Però, així com aleshores el qui
havia nascut per decisió humana perseguia el qui havia nascut per disposició de l'Esperit, ara
passa igual. Però, què diu l'Escriptura? 'Trau de casa l'esclava i el seu fill, perquè el fill de l'esclava
no ha de compartir l'herència amb el de la dona lliure'. Per tant, germans, no som fills de l'esclava,
sinó de la dona lliure. Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures. Així, doncs, manteniu-vos
ferms, i no us deixeu sotmetre altra vegada al jou de l'esclavatge ...' (Gàlates 4, 21-5, 1)
Cap a l'any 56

CARTA DE PAU ALS FILIPENCS

La ciutat de Filips era, en temps de Pau, una colònia militar romana. Els seus habitants eren
majoritàriament gentils, però amb una petita colònia de jueus que es reunien als afores de la
ciutat perquè no tenien sinagoga pròpia. La carta que Pau adreça a esta comunitat cristiana de
Filips, escrita des de la presó (Roma?, Cesarea? Efes?), és molt espontània i cordial; hi fa freqüent
referència a l'alegria, i demostra la simpatia que Pau sent per esta comunitat, la primera que ell
havia format durant el seu segon viatge missioner (els anys 50-52).
En reproduïm només una part del capítol segon del text. Els versos 6-11 són tan diferents
de la resta de la carta que molts hi veuen l'himne cristià més antic, que destaca el fort contrast
entre l'abaixament voluntari de Jesucrist (vv.6-8) i la seua exaltació per part de Déu (vv. 9-11).
Aquest és el text de l'himne, que Pau introdueix amb estes paraules:
'... Tingueu els mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i ben
avinguts. No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu els altres
superiors a vosaltres mateixos. Que no mire cadascú per ell, sinó que procure, sobretot, pels
altres. Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:
Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la seua igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no res.
Tingut per un home qualsevol, s'abaixà
i es féu obedient fins a la mort, i una mort de creu.
Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom
perquè, en el nom de Jesús,
tothom s'agenolle al cel, a la terra i sota la terra
i tots els llavis reconeguen que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare... '
(Filipencs 2, 1-11)
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Cap a l'any 56

CARTA DE PAU A FILÈMON

Esta breu carta és ben singular: adreçada a una persona concreta, Filèmon, que sembla
pertànyer a la comunitat cristiana de Colosses, amb la finalitat de plantejar-li la possibilitat
d'acollir Onèsim, un antic criat seu, que casualment Pau ha convertit a la fe de Crist estant els dos
junts a la presó. Pau hi demana a Filèmon si es trobaria amb cor d'acollir-lo ara no sols com a
criat, sinó com a germà.
'... Pau, presoner per causa de Jesucrist ... a Filèmon, el nostre estimat col·laborador, i a
l'església que es reuneix a ta casa, vos desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare i
de Jesucrist, el Senyor ... Jo, Pau, ancià com sóc, i ara, a més, presoner per causa de Jesucrist, et
faig una súplica en favor d'Onèsim, el meu fill, que he engendrat en la fe estant a la presó. En
altre temps ell et va ser inútil, però ara ens és ben útil a tu i a mi. Te'l torne a enviar, com si
t'enviàs el meu propi cor. M'hauria agradat retenir-lo al meu costat perquè em servís en lloc teu
mentre sóc a la presó per causa de l'evangeli, però no he volgut fer res sense el teu
consentiment: no voldria que fesses aquest favor per força, sinó de bon grat. Qui sap si Onèsim
es va separar de tu un moment perquè ara el recuperes per sempre; i no ja com a esclau, sinó
com un germà estimat: ho és moltíssim per a mi, però molt més ho ha de ser per a tu, tant
humanament com en el Senyor ...' (Filèmon 1-16)
Cap a l'any 57

CARTA II ALS CORINTIS

Esta segona carta de Pau als cristians de la comunitat de
Corint és, possiblement, una barreja de més cartes. Alguns
entesos consideren que ací ens trobem davant un recull de
cartes o de fragments de cartes que els deixebles de Pau
haurien aplegat en una de sola. Fins i tot n'hi ha que, per exemple, han volgut identificar els
capítols 10-13 d'esta II carta als Corintis amb la que ells anomenen 'carta de les Llàgrimes'. En tot
cas, és majoritari l'acord sobre la divisió de l'actual carta II als Corintis, en tres parts. En la primera
(capítols 1-7) Pau s'alegra que s'haja solucionat satisfactòriament la problemàtica sorgida en la
comunitat i subratlla que el seu ministeri té com a objectiu la reconciliació amb Déu:
'... Som ambaixadors de Crist, i Déu mateix ens exhorta a través nostre. Vos ho demanem
en nom de Crist: 'reconcilieu-vos amb Déu ...' Com a col·laboradors de Déu, vos exhortem a no
deixar perdre la gràcia que n'heu rebut. Ell diu: T'he escoltat a l'hora favorable, t'he ajudat el dia
de la salvació. Ara és l'hora favorable, ara és el dia de la salvació ...' En la segona part (capítols 8 i
9) tracta de la col·lecta a favor del poble sant que hi ha a Jerusalem, a la qual han de contribuir
generosament els corintis com ja ho han fet les esglésies més pobres de Tessalònica i de Filips, a
la província romana de Macedònia:
'... Déu us enriquirà en tot perquè sigueu del tot generosos ... el vostre servei d'ajuda no
sols satisfarà les necessitats dels qui pertanyen al poble sant, sinó que també serà una font
abundant d'acció de gràcies a Déu. Apreciant el vostre servei en allò que val, ells glorificaran Déu
per l'obediència que professeu a l'evangeli del Crist i per la generositat que us fa solidaris amb
ells i amb tothom ...' I, finalment, en la tercera part, Pau insisteix en la defensa de l'autenticitat del
seu ministeri apostòlic, que n'hi havia qui posava en dubte. Ací diríem que Pau fins i tot 'se'n
passa' com fent una exhibició de comptar amb més títols apostòlics que ningú:
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'... Em veig obligat a gloriar-me. Ja sé que no està bé, però em vull referir a les visions i
revelacions que el Senyor m'ha concedit ... De fet, si em volgués gloriar, no seria cap insensatesa
ja que diria la veritat, però m'estime més no fer-ho; no vull que ningú es forme de mi una opinió
superior a les coses que m'ha vist fer o m'ha sentit dir. I perquè no em faça orgullós per les
revelacions extraordinàries que he tingut, m'han clavat una espina en la carn: és un enviat de
Satanàs perquè no siga orgullós. He demanat al Senyor que me n'allibere, però ell m'ha donat
esta resposta: 'En tens prou amb la meua gràcia: en la teua feblesa actua el meu poder'. Per això
em gloriaré, sobretot en les meues febleses, perquè repose sobre mi el poder de Crist. Per tant,
accepte de bon grat les febleses, les injúries, les adversitats, les persecucions i les angoixes per
causa de Crist perquè, quan sóc feble, és quan sóc realment fort ...'
Cap a l'any 58

CARTA DE PAU ALS ROMANS

Roma era la capital de l'Imperi, una gran ciutat de prop d'un milió d'habitants. A l'inici de la
nostra era, i en els aspectes que ens interessen més, no tenim informació sobre com s'hi introduí
el cristianisme. Hi ha una referència primera al Fets dels Apòstols que esmenten, entre els qui
escoltaren la predicaciò apostòlica el dia de Pentecosta de l'any 30, la presència d'uns ' ... vinguts
de Roma, tots, tan jueus com prosèlits' (2, 10). Sabem que hi era important una colònia de jueus
que habitaven la capital. No sabem, però, si l'expulsió de jueus que decreta l'emperador Claudi
(l'any 49) tingués alguna relació amb la presència torbadora de cristians en polèmica amb la
resta de jueus o amb cristians. Però és clar que, a Roma, esta 'secta' de cristians, a començament
dels anys 60, ja devia ser tan nombrosa i marcada com per acusar-la, l'emperador Neró, d'haver
provocat l'incendi de la ciutat de l'any 64.
La carta que Pau escriu als cristians Romans, segons sosté la majoria dels comentaristes,
es compondria de dos parts ben diferenciades: la primera, de caire doctrinal (capítols 1-11) i la
segona, d'estil pràctic i exhortatiu (capítols 12-15). Comença la carta amb una salutació densa i
solemne on Pau expressa el seu desig de visitar els cristians de la comunitat. I de seguida
comença la primera part, la doctrinal amb una frase sintètica:
' ... No m'avergonyiré de l'evangeli, que és poder de Déu per a salvar tots els qui creuen,
primer els jueus, i, després, els dels altres pobles. En l'evangeli es revela la justícia salvadora de
Déu, en virtut de la fe i amb vista a la fe. Tal com diu l'Escriptura: Viurà el qui és just per la fe'
(Habacuc 2,4, segons la versió grega dels Setanta, que d'altres tradueixen més del gust de Pau: 'El
just viurà per la fe'). I, tot seguit, Pau comença a fer una explanació de la situació realista de la
humanitat segons la qual tots, tant jueus com pagans, sense diferències, són injustos i haurien de
ser, per això, objectes de la ira de Déu; situació que només podria resoldre la sang de Jesús i la fe
en ell. I per a demostrar això, al·ludeix a la història d'Abraham, que és considerat just únicament
gràcies a la fe; i, per això, ell és el nostre paradigma:
'... Ara es revela com Déu castiga, des del cel, tota impietat i la injustícia dels homes que
ofeguen la veritat amb les seues males accions ... Presumint de savis s'han tornat necis, i han
bescanviat la glòria de Déu per imatges d'homes mortals ... i s'han omplert de tota mena
d'injustícia, dolenteria, avarícia i maldat, se'ls veu plens d'enveja, homicidis, baralles, enguanys,
malícia; són murmuradors, calumniadors, enemics de Déu, insolents, orgullosos, vanitosos,
llestos per a fer el mal, rebels als pares, gent sense seny ni lleialtat, sense cor ni compasió ... I tu,
en canvi, que ostentes el títol de jueu, instruït per la Llei, que saps discernir què és millor; et refies
de ser guia de cecs, llum dels qui són a la fosca ... tu, que ensenyes els altres, no t'ensenyes a tu
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mateix; tu que prediques de no robar, robes; tu que dius de no cometre adulteri, és adúlter; tu
que detestes els ídols, n'espolies els temples; tu que poses l'orgull en la Llei, deshonores Déu no
complint-la ... Tots estan sota el domini del pecat, tant els jueus com els altres pobles, com ho diu
l'Escriptura: No hi ha cap just, ni un de sol. No hi ha ningú assenyat, ningú que cerque Déu, tots
s'han desviat i pervertit: ningú no fa el bé, ni un de sol ...' No hi ha, doncs, més camí que la fe en la
misericòrdia de Déu! Pau continua el raonament, recordant que tota la humanitat és pecadora
com a descendència d'Adam, i que només Jesús, el nou Adam, ens pot salvar si ens hi bategem
per la fe. I així escriu:
'... O bé ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Jesucrist, hem estat submergits en
la seua mort? Pel baptisme hem mort i hem estat sepultats amb ell perquè, així com Crist, per
l'acció poderosa del Pare, va ressucitar d'entre els morts, també nosaltres emprenguem una vida
nova ... Sapiem-ho bé: allò que érem abans ha estat crucificat amb ell; ell, és a dir, el nostre jo
dominat pel pecat, ha estat destruït perquè ja no siguem més esclaus del pecat. Els qui hem
mort, hem estat alliberats del pecat ...' (Romans 6, 3-7) Pau, que té tothora els jueus al pensament,
es planteja la situació en què queden ara ells, i conclou que per pura gràcia de Déu, ells, igual
que els gentils, arribaran a constituir, un dia, una resta escollida i formar un sol poble de Déu,
sense distincions:

'... No vull que ignoreu el designi secret de Déu: ... l'enduriment d'una part d'Israel es
mantindrà fins que haurà entrat el conjunt dels pobles gentils, i així tot Israel serà salvat ... Déu
havia deixat tots els homes captius de la desobediència per compadir-se finalment de tots. Oh
profunditat de la riquesa, de la saviesa i del coneixement de Déu! Que en són d'insondables, els
seus judicis, i d'impenetrables, els seus camins! ... Glòria a ell per sempre!...' (Romans 11, 25-36).
La segona part de la carta (capítols 12-15) és una exhortació sobre alguns aspectes de la
vida cristiana i l'oferiment d'alguna norma sobre quina actitud cal adoptar davant l'autoritat civil.
Al·ludint novament a la qüestió de quina relació cal establir entre 'febles' (jueus) i forts (gentils)
dins una mateixa comunitat, Pau fa, com ho havia fet abans en altres cartes anteriors, una crida a
la comprensió mútua:
'... Germans, per la misericòrdia que Déu ens té, vos anime a oferir-vos vosaltres mateixos
com una víctima viva, santa i agradable a Déu: est ha de ser el vostre culte de veritat. No us
acomodeu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior perquè pugueu
reconéixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte. En virtut de la
gràcia que heu rebut, dic a tots i a cada u: no us tingueu per més d'allò que sou; tingueu una idea
justa de vosaltres mateixos, assenyadament, sense ambicions, cadascú segons la mesura de la fe
que Déu li ha concedit En un cos hi ha molts membres, i no tots tenen la mateixa funció; també
nosaltres, que som molts, units a Crist formem un sol cos i som membres els uns dels altres ...'
(Romans 12, 1-6)
Acabem aquest comentari sobre la carta de Pau als Romans, reproduint-ne unes paraules
que ens afecten una miqueta de prop: ' ... Per tot això m'ha estat sempre impossible de venir a
veure-vos a vosaltres [romans]. Però ara ja no tinc camp d'acció en estes regions [d'Orient] i,
d'altra banda, sent des de fa molts anys un fort desig de venir a trobar-vos, cosa que pense fer
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quan vaja cap a Hispània. Espere, doncs, que tot anant-hi vos podré visitar, i que em donareu
ajuda per a arribar-hi, després de fruir una mica de la vostra companyia...' (Romans 15,22-24).
Per cert que el llibre dels Fets dels apòstols tanca la seua narració referint-nos que aquest
Pau, després d'escriure esta carta als Romans, quan arriba a la ciutat, la primavera de l'any 61,
com a presoner per a ser jutjat pel Cèsar, deu quedar en llibertat perquè, diu: ' ... [Pau] s'hi queda
dos anys sencers a l'allotjament que havia llogat, i rep tots els qui el van a trobar. Els anuncia el
regne de Déu, i els instrueix sobre el Senyor Jesucrist, amb tota valentia i sense cap impediment'.
(Fets 28, 30). Una altra cosa és saber (i no ho sabreem mai del cert) si el seu projecte de visitar
Hispània acabaria fent-se realitat, o si quedaria en pur desig.
Cap a l'any 58

CARTA DE PAU ALS COLOSSENCS

Colosses era una ciutat de l'Àsia Menor, a uns 175 k d'Efes, amb molt de fràfec industrial,
sobretot per la seua notable producció tèxtil. Al costat de la comunitat cristiana, que Pau no en
coneixia directament perquè l'havia evangelitzada un deixeble seu, la ciutat comptava amb una
important colònia jueva. Tampoc estem segurs de si la coneguda com carta als Colossencs és de
la pròpia mà de Pau; en tot cas, però, consta com escrita des d'una presó. I motiva aquest escrit,
la situació de desconcert que passa la comunitat a causa de la barreja que els colossencs acaben
fent-se entre creences cristianes legítimes i d'altres de procedència pagana o jueva. Per això Pau
(o qui siga l'autor de la carta) vol que els colossencs, d'una vegada per totes, deixen de banda
aquelles novetats que no són estrictament cristianes. Amb alegria, diu ell, hem de celebrar la
preeminència de Jesús per damunt totes les coses, creences i pràctiques que hagen proposat als
colossencs predicadors vinguts de fora:
'... Donem gràcies al Pare que ens ha fet dignes de tenir part en l'heretat del poble sant, en
el regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens ha traspassat al regne del seu
fill estimat en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats. Ell és imatge del Déu
invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les
del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i potestats.
Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell. Ell existeix abans que tot, i tot es manté unit
gràcies a ell. El és també el cap del cos, que és l'Església. Ell n'és l'origen, és la primícia dels qui
retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la
plentitud de tot el que existeix; per ell Déu volgué reconciliar-se tot l'univers, posant la pau en
tot el que hi ha, tant a la terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist ...' (Colossencs 1,12-20)
Any 59

ASSASSINAT D'AGRIPINA, MARE DE NERÓ

Tàcit, Cornelius Tacitus (Narbona 55-Roma 120) en els seus
Annales, en 18 llibres, ens comenta els fets més importants
de la història de Roma des del final de l'imperi d'August i
el regnat de Tiberi (14), per continuar després amb el regnat dels emperadors Claudi i Neró, fins a
l'any 68. Entre altres, hi llegim l'esgarrifosa història de l'assassinat d'Agripina, mare de
l'emperador Neró, que manà perpetrar el seu propi fill. N'extractem el moment més truculent,
quan ella, després del frustrat naufragi on hi havia previst el seu ofegament, salvada del naufragi,
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i ja en la residència imperial vora el llac de Baies (Campània, Nàpols), encara confiava en l'auxili
que li aportaria el seu fill:
' ... Mentrestant, quan la gent conegué el perill que havia corregut Agripina, acudí a la
costa. Els uns pujaven al trencaones, d'altres amb les barques més pròximes, d'altres es ficaven a
la mar mentre hi feen peu ... Tota la platja eren queixes, bons auguris i clamors dels qui es
preguntaven o donaven respostes diverses. S'hi concentraven persones amb torxes enceses i,
quan saberen que [Àgripina] s'havia salvat [del naufragi], es disposaven a felicitar-la...'
'... En això, però, veuen una columna [de soldats] armada i amenaçadora que els fa fora
[del lloc]. [El centurió] Anicet envolta la vil·la amb un destacament, i, després de violentar la porta
de l'alcova, es desfà dels esclaus que li eixiren al pas, fins que arribà a la porta del dormitori, al
costat del qual només n'hi havia uns pocs perquè als altres, els havia fet fora amb aquella
irrupció inesperada. A l'alcova hi havia poca llum, amb només una de les serventes. Agripina,
més i més angoixada perquè ningú arribava de part del seu fill, ni tan sols Agerm ... de moment
només hi havia soledat, sobtat estrèpit i indicis del pitjor dels desastres.
Després, quan la criada se n'anava, [Àgripina] li diu a la cara: 'Tu també m'abandones?',
[ella] veu darrere seu el mateix [centurió] Anicet, acompanyat del capità Herculeu i d'Obarit,
centurió de la flota. [Agripina encara] els diu que, si han vingut a visitar-la, podien anunciar que
s'havia recuperat [de l'ensurt] però que, si havien vingut a cometre un crim, no estava disposada
a creure res del seu fill: no [era possible que] li hagués ordenat un parricidi'. Aleshores '... els
assassins envolten el llit [d'Apripina], i primer el trierarc li pega un colp al cap amb un bastó, i,
quan el centurió desembeinava l'espasa per assassinar-la, ella mostrant-li el ventre, li crida: 'Al
ventre', i de sobte acabaren amb la seua vida cosint-la a ganivetades ...' (Corneli Tàcit, Annales II)
Cap a l'any 64

I CARTA DE PERE

Esta carta sembla un escrit adreçat a comunitats (ací anomenades 'fraternitats') cristianes que
viuen escampades pel camp, sotmeses a la desconfiança i el menyspreu dels gentils, situació ben
típica del segle I, en un moment de persecució com podria ser la de l'emperadors Neró (64) o
Domicià (94). L'autor, tan si és el mateix Pere o algun membre del seu cercle íntim (per exemple
Silvà o Marc, l'autor de l'evangeli que porta el seu nom), vol animar els seus a imitar l'amor i la
paciència que mostrà Jesús:
'... Esta és la vocació que heu rebut, ja que també Crist patí per vosaltres: així us deixava un
exemple perquè en seguiu les petjades. Ell no va cometre pecat ni va tenir mai als llavis la
perfídia. Quan l'insultaven, no tornava l'insult; quan el turmentaven, no responia amb amenaces,
sinó que confiava la seua causa al qui judica amb justícia. Ell mateix portà els nostres pecats en el
seu cos sobre el patíbul, perquè, morts als pecats, visquéssem com a justos. Ell, amb les seues
ferides, vos curava. Tots anàveu esgarriats com ovelles disperses, però ara heu tornat al vostre
pastor i guardià.' (1Pere, 2, 21-25)
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Cap a l'any 65

EVANGELI SEGONS MARC

Per tractar-se del primer evangeli escrit, segons la tradició, tan
íntimament vinculat a l'apòstol Pere, hem preferit triar -ne
aquells fragments on Jesús (o els seus deixebles) empren les
mateixes paraules (ipsissima verba) de la llengua de Jesús,
l'arameu de Galilea, que el distingia fàcilment a les orelles
dels jueus del seu temps. Comencem, però, per l'inici de la narració:
'... L'esperit empenyé Jesús cap al desert. Hi passà quaranta dies, temptat per Satanàs,
s'estava entre animals feréstecs, i els àngels el servien. Després que Joan fon empresonat, Jesús
anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. Dia: 'S'ha complert el temps i el regne de Déu
és a pop. Convertiu-vos i creeu en la bona nova.' (Marc 1, 12-15). A continuació reproduïm els
llocs en què Marc fa constar les mateixes paraules de Jesús, en la seua llengua materna:
'... Els dotze que Jesús designà són: Simó, a qui donà el nom de Kefa (Pere), Jaume, fill de
Zebedeu i Joan, el germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir 'fills del tro';
Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós i Judes Iscariot, el
qui el va trair (Marc 3,16-18).
'... Ells se'n burlaven, però Jesús els trau fora, i pren només el pare i la mare de la nina i els
qui l'acompanyaven, entra al lloc on era ella, l'agafa per la mà i li diu: Talita cum, que vol dir:
'Nina, alça't'. A l'instant s'alçà ...' (Marc 5, 40-41)
'I els dia encara: 'Com en sabeu d'anul·lar els manaments de Déu per conservar la vostra
tradició. En efecte, Moisès ha dit: 'Honra el pare i la mare'. I també: 'Qui maleirà el pare o la mare
serà condemnat a mort. Però vosaltres, si algú diu al pare o a la mare: 'Declare corban, és a dir
consagrat a Déu, els béns amb què us hauria d'ajudar', ja li permeteu que no faça res a favor del
pare o de la mare. Així, amb la tradició que us aneu transmetent, invalideu la paraula de Déu. I de
coses com esta, en feu moltes...' (Marc 7, 9-13)
'... Llavors li porten un sord que que a penes podia parlar, i li demanaven que li imposàs
les mans. Jesús se l'endugué tot sol, lluny de la gent, li ficà els dits a les orelles, escopí i li tocà la
llengua amb la saliva. Després alçà els ulls al cel, sospirà i digué: Efatà!, que vol dir 'Obre't'. A
l'instant se li obriren les orelles, la llengua se li destravà i parlava perfectament?' (Marc 7, 32-35)
'Molts estenien els mantells pel camí, i d'altres, ramatge que tallaven dels camps. Els qui
anaven davant i els qui el seguien darrere, cridaven: Hosanna! [salva'ns!] Beneït el qui ve en nom
del Senyor! Beneït el regne que arriba, el del nostre pare David! Hosanna [visca!] a dalt del cel'
(Marc 11, 8-10)
'... [Jesús] s'avançà un tros enllà, es deixà caure a terra i pregava que, si era possible,
s'allunyàs d'ell aquella hora. Dia: 'Abbà, Pare, tot t'és possible; aparteu de mi esta copa. Però que
no es faça açò que jo vull, sinó això que vós voleu' (Marc 14,35-36)
'Dugueren Jesus a un indret anomenat Gòlgota, que vol dir 'lloc de la calavera. Li oferiren
vi adobat amb mirra, però no en prengué' (Marc 15, 22-23)
'Arribat el migdia, es van estendre per tota la terra una foscor que durà fins a les tres de la
vesprada. I a les tres de la vesprada, Jesús cridà amb tota la força: Eloí, Eloí, lemà sabactani?, que
vol dir: Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat?' (Marc 15, 33-34)
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Cap a l'any 65

CARTA ALS HEBREUS

Potser uns sacerdots del temple de Jerusalem degueren inspirar
(si no escriure) aquest text preciosíssim davant l'impacte causat
per Jesús de Natzaret, i, especialment, davant l'amenaça de
destrucció del temple, o davant ja del desolador espectacle de
la seua destrucció, l'any 70, i, per tant, ja sense el culte tradicional.
A la llum de l’amenaça o del desastre consumat, l'autor
(o els autors) d'esta carta volen entendre que allò que representa (o representava) el temple es
realitza ara en la persona i la vida de Jesús, perquè ell és l'autèntic temple i l'únic sacerdot segons
l'ordre de Melquisedec que compleix, amb excès, tots els oficis i sacrificis rituals que tenien lloc
en aquell temple a punt de destruir (o ja destruït). Destaquem tres fragments especialment
significatius d'esta carta als Hebreus, començant pel pròleg:
'En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca
dels profetes; però ara, als nostres dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la
persona del Fill, per mitjà del qual ja havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot. Ell, que
és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix esser, i sosté l'univers amb el poder
de la seua paraula, ara, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures, a la
dreta de la majestat divina, ocupa un lloc superior als àngels i posseeix en herència un nom molt
més excel·lent que el d'ells' (Hebreus 1, 1-4) El tema central de la carta és el sacrifici de Jesucrist,
gran sacerdot, del qual subratllem aquests paràgrafs:
'... Tot gran sacerdot, pres d'entre els homes, està destinat a oficiar a favor dels homes
davant de Déu, oferint dons i sacrificis pels pecats. I és capaç de ser indulgent amb els qui
pequen per ignorància o per error, perquè ell mateix experimenta per totes bandes la feblesa.
Per això ha d'oferir sacrificis pels seus propis pecats igual que pels pecats del poble. I ningú no es
pot apropiar l'honor de ser gran sacerdot: és Déu qui el crida, tal com va cridar Aaron. Tampoc el
Crist no es va atribuir a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que l'ha rebuda del qui li va
dir: Tu és el meu fill; hui jo t'he engendrat (Salm 109, 3), i també diu, en un altre lloc: És sacerdot
per sempre com ho fon Melquisedec. (Salm 109, 4)
'Ell, Jesús, durant la vida mortal, s'adreçà a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant i
suplicant-lo amb grans clams i llàgrimes. Déu l'escoltà per la seua submissió. Així, tot i que era fill,
aprengué en els sofriments què és obeir, i, arribat a la plenitud, s'ha convertit en font de salvació
eterna per a tots els qui l'obeeixen. Déu l'ha proclamat gran sacerdot com ho fon Melquisedec...'
(Hebreus 5, 1-10). Finalment la carta als Hebreus s'estén en una llarga exhortació a la fidelitat de la
comunitat que, segurament, devia passar moments de crisi.
'... Creure és posseir anticipadament allò que esperem, és conèixer realitats que no
veem ... Gràcies a la fe, Abel fa oferir a Déu un sacrifici millor que el de Caín ... i la seua fe encara
parla ... Gràcies a la fe, Noè va construir l'arca per salvar la seua família ... Gràcies a la fe, Abraham,
cridat per Déu, eixí sense saber on anava ... Gràcies a la fe residí com a estranger a la terra
promesa, vivint en tendes amb Isaac i Jacob ... És que esperava aquella ciutat ben fonamentada
que té Déu mateix com a arquitecte i constructor ... Gràcies a la fe, també Sara, que era estèril, va
obtenir la capacitat de fundar un llinatge ... Per això, d'un sol home, que ja era a les portes de la
mort, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans d'arena
de la vora de la mar ... Tots ells moriren en la fe, sense haver obtingut allò que Déu els prometia,
sinó veent-ho i saludant-ho de lluny, i reconeixent que eren estrangers i forasters a la terra ...
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Gràcies a la fe, Abraham, posat a prova, va oferir Isaac, i era el seu fill únic que oferia ... perquè
confiava que Déu seria prou poderós per a ressuscitar un mort ... Gràcies a la fe, Isaac beneí Jacob
i Esaú ... Gràcies a la fe Jacob beneí cada un dels fills de Josep ... Gràcies a la fe, Moisès ... renuncià
als avantatges de ser fill de la filla del faraó ... preferí ser maltractat amb el poble de Déu que fruir
per un temps d'una vida de pecat ... Per a ell, que tenia posada la mirada en la recompensa
futura, sofrir els oprobis del Crist era un tresor més gran que tots els tresors d'Egipte ... Gràcies a
la fe, els israelites travessaren el mar Roig com si fos terra eixuta ... Gràcies a la fe, caigueren les
muralles de Jericó ... Tots ells, però, ... no tingueren allò que Déu els havia promés perquè Ell, que
els tenia preparada una sort millor, no volia que arribassen a la plenitud sense nosaltres ...'
(Hebreus 11, 1-40)
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EVANGELI SEGONS MATEU

Per tractar-se de l'evangeli més pròxim a les comunitats aramees,
més pròximes al pensament judaic, hem cregut interessant de
seleccionar aquells textos en què Mateu subratlla que, en la paraula
de Jesús o els seus esdeveniments, es compleixen les paraules de
l'Escriptura:
'... Tot això succeí perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta (Isaïes 7,
14): 'La verge concebrà i tindrà un fill i li posarà el nom d'Emmanuel', que vol dir 'Déu amb
nosaltres' (Mateu 1, 22-23)
'... Josep s'alçà, prengué de nit l'infant i la seua mare, i se'n va anar cap a Egipte, i s'hi
quedà fins a la mort d'Herodes. Així es complí allò que el Senyor havia anunciat pel profeta
(Osees 11, 1): 'D'Egipte he cridat el meu fill' (Mateu 2, 15).
'... Així es complí allò que havia anunciat el profeta Jeremies (Jeremies 31, 15): 'A Ramà se
sent un crit, plors i grans planys: és Raquel que plora els seus fills, i no vol que la consolen,
perquè ja no hi són' (Mateu 2, 17-20)
'... Advertit [Josep] en somnis, es retirà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va
complir allò que que havien anunciat els profetes (Nombres 6, Isaïes 11,1?): ‘Li diran Natzarè’
(Mateu 2, 22-23)
'[Jesús] se n'anà a viure a Cafarnaüm, vora el llac, als territoris de Zabuló i de Neftalí. Així
es complia allò que havia anunciat el profeta Isaïes (8, 2-9, 1): 'Terra de Zabuló i de Neftalí, camí
del mar, l'altra banda del Jordà, Galiea dels pagans: el poble que vivia en la fosca ha vist una gran
llum; una llum ha replendit per als qui vivien al país de mort i de tenebra' (Mateu 4, 12-16)
'... Al vespre li van portar molts endimoniats. Jesús tragué els esperits malignes només
amb la seua paraula, i va curar tots els malalts. Així es complí allò que havia anunciat el profeta
Isaïes (53, 4): 'Ell va portar les nostres febleses i prengué damunt seu les nostres malalties' (Mateu
8,16-17)
'... El va seguir molta gent, i ell els va curar a tots, però el manà severament que no el
descobrissen. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes (42, 1-4): 'Ací teniu el
meu servent, que jo he escollit, el meu estimat, en qui m'he complagut. Posaré damunt d'ell el
meu esperit perquè porte la justícia a les nacions. No disputarà ni alçarà la veu, no la farà sentir
pels carrers. No trencarà la canya badada ni apagarà el ble que vacil·la fins que faça triomfar la
justícia. I les nacions posaran l'esperança en el seu nom' (Mateu 12, 15-21)

38

comunió d'església i llengua
'... Els parle en paràboles perquè miren però no hi veuen, escolten però no hi senten ni
comprenen. Així es compleix en ells aquella profecia d'Isaïes (6, 9-10) que diu: 'Escoltareu però no
compendreu, mirareu bé, però no hi veureu. S'ha fet insensible el cor d'aquest poble! S'han tapat
les orelles, han tancat els ulls, no fos cas que els seus ulls hi vessen, les seues orelles hi sentissen, i
el seu cor comprengués i es convertissen. I jo els curaria' (Mateu 13, 13-15)
Tot això, Jesús ho digué a la gent en paràboles, i no els dia res sense paràboles. Així es va
complir allò que havia anunciat el profeta (Salm 78,2): 'Obriré els llavis per parlar en paràboles,
proclamaré coses que estaven amagades des de la creació del món' (Mateu 13, 34-35)
'... Jesús va enviar dos deixebles amb est encàrrec: Aneu al poble que teniu davant i hi
trobareu una somera fermada amb un pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me'ls. Si algú us
preguntava res, responeu-li: El Senyor l'ha de menester, però de seguida els tornarà. Això passà
perquè es complís allò que havia anunciat el profeta (Zacaries 9, 9): 'Digueu a la ciutat de Sió;
Mira el teu rei que ve cap a tu; arriba humilment, muntat en una somera i en un pollí, fill d'un
animal de càrrega' (Mateu 21, 2-5)
'Llavors prengueren l'acord de comprar amb aquells diners el camp del terrisser per
sepultar-hi els forasters. Per això, fins al dia d'avui aquell camp s'anomena 'camp de Sang'. Així es
va complir allò que havia anunciat el profeta Jeremies (32, 9 i Zacaries 11, 12-13): 'Prengueren les
trenta monedes, el preu d'aquell que alguns israelites havien avaluat, i les donaren a canvi del
camp del Terrisser, tal com m'havia ordenat el Senyor' (Mateu 27, 7-10)
En aquest evangeli, hi trobem la referència a les benaurances, dins el sermó anomenat de
la Muntanya, i la primera redacció del Parenostre:
' ... Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seua
xerrameca es faran escoltar. No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu
necessitat abans que li ho demaneu. Vosaltres pregueu així:
'Pare nostre del cel, santifiqueu el vostre nom;
vinga el vostre Regne,
que es faça la vostra voluntat ací a la terra com es fa en el cel.
Doneu-nos avui el nostre pa de cada dia;
perdoneu les nostres ofenses així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen
No permeteu que caiguem en la temptació
i allibereu-nos del mal ...'
'Perquè, si perdoneu als altres les seues faltes, el vostre Pare celestial també us perdonarà a
vosaltres; però si no els perdoneu, el vostre Pare no us perdonarà les vostres...' (Mateu 6, 7-15)
'
Cap a l'any 70

EVANGELI SEGONS LLUC

L'evangeli de Lluc és tota una altra cosa. Ens trobem davant un
home de cultura literària i que, abans d'escriure, es documenta
directament dels qui en saben, perquè han conegut directament
el mateix Jesús i els seus companys pels polsegosos camins de
Galilea i de Judea, com ell confessa haver fet al començament del
seu evangeli:
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'Són molts els qui han emprés el treball d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert
entre nosaltres, valent-se del qui ens van transmetre, dels qui, des del principi, en foren
testimonis oculars i, després, esdevingueren servidors de la Paraula' (Lluc 1, 1-2).
D'altra banda, la narració evangèlica escrita per Lluc, com subratllen els entesos, destaca
la compassió i la misericòrdia de Jesús com a característica principat del seu ministeri. I així, en
les seues relacions, Jesús hi apareix destacant el paper dels últims, els humils, els pobres, i de tots
els sectors marginals de la societat del seu temps. És el cas, sobretot, de les dones, els infants, els
considerats pecadors públics com les prostitutes o els cobradors d'impostos. Per això aquest
breu florilegi de l'evangeli de Lluc destaca preferentment algunes de les paraules i dels gestos de
Jesús en aquest sentit:
'... Jesús anava per cada vila i per cada poble predicant i anunciant la bona nova del regne
de Déu. L'acompanyaven els Dotze i algunes dones que havien estat curades d'esperits malignes
i de malalties: Maria, l'anomenada Magdalena, de la qual havien eixit set dimonis; Joana, la dona
de Cuses, administrador d'Herodes; Susanna i moltes altres que els proveïen amb els seus béns...'
(Lluc 8, 1-3). Curiosa esta anècdota, que no trobem referenciada en la història dels anys de vida
pública de Jesús, però que posa actualitat a les seues paraules arran dels successos del dia a dia:
'... Per aquell temps, alguns dels presents explicaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat
havia barrejat la sang d'ells amb la de les víctimes que oferien. Jesús els respongué: 'Vos penseu
que aquells galileus moriren així perquè eren més pecadors que tots els altres galileus? Vos
assegure que no; i si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquelles divuit persones que moriren
a Siloè, quan la torre els caigué damunt, vos penseu que eren més culpables que tots els altres
habitants de Jerusalem? Vos assegure que no. I si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa
manera ...' (Lluc 13, 1-5). Una altra anècdota del dia:
'... Uns fariseus es van acostar a Jesús i li digueren: Vés-te'n d'ací, que Herodes et vol matar.
Ell els respongué: 'Aneu a dir a aquella rabosa: Avui i demà trac dimonis i cure malalts i, el tercer
dia, arribaré al terme. Però cal que avui, demà i despús demà vaja fent el meu camí, perquè no
convé que un profeta muiga fora de Jerusalem...' (Lluc 13 31.35). I en la línia de preferència pels
últims:
' ... Els deixebles començaren a rumiar qui d'ells era el més important. Jesús, que sabia què
pensaven dins d'ells, agafà un infant, el posà al seu costat, i els digué: 'Qui acull aquest infant en
nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat, perquè el més petit de tots
vosaltres, és el més gran' (Lluc 8, 346-48). I aquest altre passatge, ben semblant:
' ... Alguns presentaven a Jesús uns infants molt menuts perquè els imposàs les mans;
però els deixebles, en veure-ho, els reptaven. Jesús féu acostar les infants i digué: Deixeu que els
infants vinguen a mi, no els ho impediu, perquè el regne de Déu és dels qui són com ells. Vos ho
assegure: qui no acollirà el regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà de cap manera ...'
(Lluc 18, 15-17)
'... Jesus alçà la vista i véu gent rica que tirava les seues ofrenes a la sala del tresor. Véu
també una viuda molt pobra que hi tirava dos monedes menudetes de coure, i digué: 'Vos
assegure amb tota veritat que esta viuda pobra ha tirat més que tots els altres. Tots ells han
donat d'allò que els sobrava; ella, en canvi, ha donat d'allò que necessitava, tot allò que tenia per
viure ...' (Lluc 21, 1-4)
De Lluc prenem la redacció de les benaurances (i les malaurances) del seu particular
sermó de la Muntanya:
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'... Llavors alçà els ulls cap als seus deixebles i digué:
'Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu!
Feliços els qui ara passeu fam: Déu us saciarà!
Feliços els qui ara ploreu: vindrà dia que riureu!
Feliços vosaltres quan, per causa del fill de l'Home,
la gent vos odiarà, vos rebutjarà, vos insultarà
i denigrarà el nom que porteu!
Aquell dia, alegreu-vos i feu festa,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Igualment feen els seus pares amb els profetes.
Però ai de vosaltres, els rics: ja heu rebut el vostre consol!
Ai de vosaltres, els qui ara aneu farts: vindrà dia que passareu fam!
Ai de vosaltres, els qui ara rieu: vindrà dia que us doldreu i plorareu!
Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres:
igualment feen els seus pares amb els falsos profetes!
(Lluc 6, 20-26)
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FETS DELS APÒSTOLS

El mateix Lluc que escrigué el seu evangeli, segons diu ell
('En el meu primer llibre he parlat, Tèofil, de tot allò que
Jesús va fer i va ensenyar fins al dia que fon endut al cel'
(Fets 1, 1-2), ara, com una continuïtat, n'escriu el segon
llibre on parlarà de les coses que passen quan ell ha
desaparegut a la vista dels seus testimonis. I què passa? Simplement, que ha nascut l'Església,
fent realitat el regne de Déu que anuncià Jesús de Natzaret, i que ara esclata el dia de Pentecosta:
'... Quan arribà la diada de Pentecosta es trobaven reunits junts. De sobte, com si es giràs
una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven reunits.
Llavors se'ls aparegueren unes llengües com de foc que es distribuïen i es posaven sobre cada un
d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com
l'Esperit Sant els concedia d'expressar-se.
Residien, a Jerusalem, jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el cel.
Quan se sentí aquella remor, la gent s'hi aplegà i quedaren desconcertats perquè cadascú els
sentia parlar en la seua pròpia llengua. Sopresos i meravellats dien: No són galileus tots aquests
que parlen? Doncs, com és que cada u de nosaltres els sentim parlar en la nostra llengua
materna? Parts, medes, elamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i
de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília, d'Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirena, i els qui han
vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les
nostres pròpies llengües les grandeses de Déu (Fets 2, 1-11). I continua el llibre:
'Sorpresos i desconcertats, es preguntaven: Què vol dir tot això?' I aleshores senten la
predicació apostòlica per boca de Pere anunciant el compliment de les paraules de Jesús i
invitant els oients a acceptar la nova fe. Per això, a la pregunta dels presents: 'Germans, què hem
de fer?', Pere hi respon: 'Convertiu-vos, i que cada un de vosaltres es faça batejar en el nom de
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Jesucrist per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu el do de l'Esperit Sant'. (Fets 2,14-38). Lluc
afirma que, aquell dia, els qui acceptaren la paraula de Pere es van fer batejar, i aquell mateix dia
s'afegiren als germans unes tres mil persones', la vida dels quals quedava resumida en estes
poques paraules: 'Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en
comunió fraterna, a partir el pa, i a assistir a les pregàries' (Fets 2,38-42).
A la comunitat apostòlica de Jerusalem (Fets 2, 1-8,3), seguirà la missió apostòlica per
Palestina, Síria i Asia Menor, segons va narrant el llibre dels Fets (Fets 8, 4-15,35) amb la
predicació a Samaria, la conversió de Pau, l'escena de Pere amb Corneli, els inicis de l'església
d'Antioquia on, per primer vegada els deixebles de Jesús són anomenats 'cristians' (Fets 12, 26),
la mort de l'apòstol Jaume i l'empresonament de Pere (Fets 12, 15), la mort del rei Herodes
Agripa, el primer viatge missioner de Pau (Xipre, Antioquia, Iconi, Listra) i l'assemblea de
Jerusalem, de la qual reproduïm el resum de la carta que l'església mare envia a totes les
esglésies:
'... Els apòstols i els qui presideixen la comunitat de Jerusalem, germans vostres, saluden
els germans no-jueus d'Antioquia, Síria i Cilícia. Hem sabut que alguns de nosaltres han vingut
sense encàrrec nostre a pertorbar-vos amb les seues opinions i a trasbalsar els vostres esperits.
Per això hem decidit unànimement elegir uns representants nostres per enviar-vos-els
juntament amb els nostres estimats Pau i Bernabé, que han dedicat la seua vida a la causa del
nom de nostre Senyor Jesucrist. Vos enviem, doncs, Judes i Siles que us exposaran de paraula
això mateix que us diem per escrit. L'Esperit Sant i nosaltres hem decidit de no imposar-vos cap
més càrrega que estes indispensables: abstenir-vos de la carn sacrificada als ídols, de menjar
sang, de menjar animals ofegats i de les relacions sexuals il·legítimes. Fareu bé de guardar-vos de
tot això. Vos desitgem que estigueu bé' (Fets 15, 23-29).
El nostre llibre continua referint els treballs per l'evangelització de les regions al voltant
de la mar Egea (Fets 15, 36-21, 14), amb el canvi de companys de Pau (Bernabé, Siles i Timoteu),
l'anada a Macedònia, l'empresonament de Pau a Filips, l'avalot de Tessalònica, la missió a Berea,
a Atenes i a Corint, el retorn a Antioquia, l'inici del tercer viatge de Pau (Efes, Macedònia i Grècia,
Tròada, Milet, Jerusalem). D'esta etapa, reproduïm només el discurs de Pau a l'areòpag d'Atenes:
'... Atenesos, veig que en tot sou molt religiosos perquè, recorrent la ciutat i contemplant
els vostres llocs sagrats, fins i tot he trobat un altar que porta esta inscripció: 'Al déu desconegut'.
Doncs bé, el que vosaltres adoreu sense conéixer és el que jo us anuncie. El Déu que ha fet el
món i tot allò que s'hi mou, Senyor com és del cel i terra, no habita en temples construïts per
mans d'home ni té necessitat de cap servei dels homes, ell que a tots dóna vida, alè i tota cosa.
Ell va crear d'un sol home tota la raça humana perquè habitàs arreu de la terra, I ha fixat uns
temps precisos i els límits dels llocs on els homes han de viure, perquè cerquen Déu. De fet,
potser podrien acostar-s'hi a les palpentes i trobar-lo, perquè ell no és lluny de cap de nosaltres,
ja que 'en ell vivim, ens movem i som', com ho ha dit algun dels vostres poetes (Epimènides),
'perquè nosaltres també som del seu llinatge' (Aratos). I continuà dient-los:
'Ara bé, si som del llinatge de Déu, no hem de pensar que la divinitat siga semblant a
imatges d'or, de plata o de pedra, treballades per l'art i el talent dels homes. Així doncs, ara Déu
passa per alt el temps viscut en la ignorància, i fa saber als homes que tots i a tot arreu s'han de
convertir. Ell ja té assenyalat el dia que ha de jutjar el món amb justícia per mitjà d'un home que
ell mateix ha designat, i n'ha donat a tothom una prova ressuscitant-lo d'entre els morts ...' Així
que [els atenesos] sentiren parlar de resurrecció dels morts, alguns es posaren a riure, i d'altres
digueren: ... 'Sobre aquest punt ja t'escoltarem un altre dia' (Fets 17,22-32). De moment, almenys,
un fracàs d'audiència!
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En la quarta secció del llibre, Lluc explica com la paraula apostòlica arriba fins a Roma
(Fets 21-28) i narra l'estada de Pau a Jerusalem, la seua detenció al temple, la seua defensa davant
els jueus, l'apel·lació a la seua condició de ciutadà romà, la compareixença davant el Sanedrí, el
complot en contra seu, el trasllat a Cesarea, el procès contra ell amb la comparexença davant el
governador Fèlix i Drusil·la i davant de Festus i Bernice, la defensa davant el rei Agripa, i,
finalment, l'accidentat viatge naval a Roma com a pres (tempesta, naufragi, estada a l'illa de
Malta i l'arribada a Roma). A Roma, Pau acaba establint-se en un domicili llogat sota llibertat
vigilada (un soldat l'acompanya sempre) on Pau reuneix jueus que cita per parlar-los del seu
missatge, anècdota que reproduïm:
'... El dia que li havien assenyalat, anaren a trobar-lo ... al lloc on s'allotjava. Pau, en la seua
exposició, donava testimoni sobre el regne de Déu, i mirava de convèncer-los sobre qui era Jesús
a partir de la llei de Moisès i dels profetes. La conversa va durar del matí fins al vespre. N'hi havia
que es deixaven convèncer, però d'altres s'hi resistien ...' La trobada sembla acabar malament
perquè Pau acusa aquells jueus de duresa tot aplicant-los el text d'Isaïes 6,9-10 sobre la
insensibilitat del poble jueu per creure la paraula profètica, i els afig: 'Sapieu que esta salvació de
Déu ha estat enviada als gentils; ell sí que l'escoltaran' (Fets 28,17-28)
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CARTA DE PAU ALS EFESIS
La ciutat d'Efes, situada prop de la mar Egea, era la gran metròpoli de tota l'Àsia Menor i la capital
de la província romana d'Àsia. Pel seu port (com pels d'Alexandria, d'Egipte i Antioquia de Síria)
passava el comerç del Mediterrani Oriental. Era un centre comercial, de religió i de cultura molt
important. La deessa de la fertilitat (Àrtemis per als grecs, Diana per als romans) era el centre
religiós de la ciutat, a la qual acudien nombrosos pelegrins.
Pau havia estat dos anys a Efes (54-56) i hi deixarà una escola de deixebles que irradiarà
els seus ensenyaments per la regió. Des d'ací també escriurà segurament la carta I als Corintis, la
dels Gàlates, la dels Filipencs i la de Filemó. La carta de Pau als Efesis no és pròpiament una carta,
sinó un tractat doctrinal. El seu tema central és el designi de Déu que es compleix en Jesucrist,
que canta un himne de benedicció, gènere típic de la litúrgia jueva (berakà/berakot) Amb un
vocabulari propi de l'AT, la carta als Efesis fa una síntesi entre el poble de l'AT i l'església com a cos
de Crist:
'... Beneït siga el Déu i pare de nostre Senyor Jesucrist
que ens ha beneït en Crist
amb tota classe de benediccions espirituals dalt del cel.
Ens escollí en ell abans de crear el món
perquè fóssem sants, irreprensibles als seus ulls.
per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist
segons la seua benèvola decisió que dóna glòria i lloança
a la gràcia que ens ha concedit en el seu Estimat.
En ell, per la seua sang, hem obtingut la redempció,
el perdó dels nostres pecats.
La riquesa de la gràcia de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit tota esta saviesa i penetració que tenim.
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Ens ha fet conèixer el seu designi secret,
la decisió benèvola que havia pres
per executar-la en la plenitud del temps:
ha volgut unir en el Crist totes les coses,
tant les del cel com les de la terra.
En Crist hem rebut la nostra part en l'herència;
ens hi havia destinat el designi d'aquell que tot ho duu a terme
d'acord amb la decisió de la seua voluntat.
Volia que fóssem lloança de la seua glòria,
nosaltres que, des del principi,
tenim posada en Crist la nostra esperança.
En ell vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat,
l'evangeli que us salva.
En ell heu cregut i heu estat marcats
amb el segell de l'Esperit Sant promès.
I l'Esperit és la penyora de l'heretat que Déu ens té reservada
quan ens redimirà plenament com a possessió seua
i farà que siguem lloança de la seua glòria
(Efesis 1,3-14)
La segona part de la carta als Efesis és una exhortació a viure d'acord amb la nostra vocació
quant a les relacions personals personals entre uns i altres:
'... Que cada u estime la seua dona com a si mateix,
i que la dona siga respectuosa amb el marit.
Fills, obeïu els vostres pares, com vol el Senyor.
És just que ho feu així ...
Pares, no irriteu els vostres fills:
eduqueu-los i instruïu-los tal com ho faria el Senyor.
Esclaus, obeïu amb temor i respecte els vostres amos d'aquest món
amb un cor senzill, tal com tots obeïm el Crist,
i no tan sols per acontentar-los quan us vigilen,
sinó com a esclaus del Crist que fan de tot cor la voluntat de Déu.
Serviu de bon grat, com qui serveix el Senyor, i no els homes.
Penseu que cadascú, tant si és esclau com si és lliure,
rebrà del Senyor la recompensa pel bé que haurà fet.
Amos, tracteu els esclaus de la mateixa manera.
Deixeu de banda les amenaces.
Penseu que, tant ells com vosaltres, teniu l'amo al cel,
i ell no fa distinció de persones ...'
(Efesis 5, 33-6, 9)
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Entre l'any 80 i el 99
CARTA DE JAUME
No sabem ben bé de quin Jaume es tracta. No pot ser l'apòstol, que moria l'any 44 per ordre del
reu Agripa I, ni el cap de la comunitat de Jerusalem, el 'germà del Senyor'. Es tracta d'un escrit de
caràcter exhortatiu, corrent en la seua època, com alguns que coneixem dels mestres de retòrica
gentils, dels rabins jueus o dels primers catequistes cristians; té també semblances amb els
ensenyaments estoics, amb alguns escrits sapiencials tardans i amb altres escrits extrabíblics
jueus i cristians. Adreçat segurament a jueus o prosèlits que viuen en ciutats hel·lenístiques, i que
potser no han acabat d'assimilar correctament la teologia de Pau sobre la justificació només per
la fe. Gran part de l'escrit és un enfilall de sentències sobre la saviesa, la humilitat, les
temptacions, l'escolta de la paraula i el seu compliment, el domini sobre la llengua, les baralles
entre persones, la paciència, la unció dels malalts, la confessió dels pecats i la pregària. Una
espècie de calaix de sastre que sembla com de pont entre els ensenyaments sapiencials entre
l'AT el NT. Ací en presentem alguns fragments significatius:
'Germans meus estimats, vosaltres ja sabeu moltes coses, però heu de ser promptes a
escoltar, lents a parlar i irritar-vos. L'home que està irritat no obra segons la justícia de Déu. Per
tant, abandoneu tot comportament indecorós i tota mena de mal, i acolliu amb dolcesa la
paraula plantada en vosaltres, que té el poder de salvar-vos. Poseu en pràctica la Paraula, i no us
limiteu a escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos. Perquè el qui escolta la Paraula i
no la posa en pràctica s'assembla a un home que contempla la seua cara en un espill: es mira i
se'n va, i a l'instant s'oblida de la cara que fea. ... Si algú es té per religiós, però no domina la
llengua, s'enganya ell mateix: la seua religió és buida. La religió pura i sense taca als ulls de Déu
Pare consisteix en això: ajudar els orfes i les viudes en les seues necessitats, i guardar-se net de la
malícia del món (Jaume 1, 19-27). I continua, ara insistint en la urgència d'atendre especialment
els pobres:
'Germans meus, no comprometeu la fe que teniu en nostre Senyor Jesucrist gloriós fent
distinció de persones. Suposem que, mentre la comunitat està reunida, entra un home amb un
vestit magnífic i amb anells d'or, i entra també un pobre amb un vestit miserable. Si us fixeu en el
qui porta el vestit magnífic, i li dieu: Seu ací, en el lloc d'honor', i al pobre li dieu: 'Tu queda't dret,
o seu ací als meus peus', no esteu fent diferències entre vosaltres? No sou un jutges que es guien
per raonaments malvats? Escolteu, germans meus estimats: no és Déu qui ha escollit els pobres
d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del regne que ell ha promés als qui l'estimen? Però
vosaltres deshonoreu els pobres! No són els rics els qui us oprimeixen i us porten als tribunals?
No són ells els qui injurien aquell bell nom que va ser invocat sobre vosaltres? Si compliu el
manament regi de l'Escriptura: Estima els altres com a tu mateix, obreu bé. Però, si feu distinció de
persones, cometeu un pecat, i la Llei us acusa, ja que la transgrediu...' (Jaume 2, 1-9)
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Entre els anys 80 i 100
CARTA DE JUDES
No sabem qui és aquest Judes que escriu esta carta, de color
francament apocalític, amb citacions de llibres apòcrifs
com l'Henoc o l'Assumpció de Moisès. Sembla que la carta
vol advertir els qui estan exposats a conductes immorals
i a la seducció d'idees contràries a la fe cristiana.
Es tracta d'una exhortació a defensar la fe rebuda davant uns falsos mestres que s'han infiltrat en
la comunitat. Darrere seu, hi veem la mateixa boira que s'entreveu en les cartes de l'Apocalipsi a
les set esglésies (Apocalipsi 2,1-3, 22), amb sovintejats retrets perquè la fe de la segona generació
cristiana s'apaga. Uns breus fragment de la carta:
'... Estimats, ... m'he vist obligat a escriure-vos per exhortar-vos a combatre per la fe que ha
estat transmesa al poble sant ... Perquè s'ha infiltrat, entre nosaltres, certa gent que de fa temps
té escrita la sentència, homes impius que transformen la gràcia del nostre Déu en llibertinatge,
neguen l'únic amo i senyor nostre, Jesucrist ... De la mateixa manera aquests visionaris embruten
el cos, menyspreen la sobirania del Senyor, injurien els essers gloriosos. Són la vergonya dels
nostres sopars fraterns: banquetegen sense fre i s'afarten sense miraments. Són núvols sense
aigua enduts pel vent, arbres de tardor que no donen fruit, morts dos vegades, arrencats de
socarrel, onades salvatges de la mar que llancen com escuma la pròpia vergonya, estels errants
que tenen reservada per sempre la foscor de les tenebres...' (Judes 3-13)
'Però vosaltres, estimats, recordeu allò que van predir els apòstols... que us dien: 'A la fi
dels temps hi haurà impostors que viuran seguint els seus propis desigs impius. Ells són els qui
creen divisions, es guien per ells mateixos i no tenen Esperit. Però vosaltres, estimats, edifiqueuvos sobre el fonament de la vostra fe santa, pregueu moguts per l'Esperit Sant, manteniu-vos en
l'amor de Déu mentre espereu que la misericòrdia de nostre senyor Jesucrist vos done la vida
eterna...' (Judes 17-21)
Cap a l'any 80/110

CARTES A TIMOTEU

No són cartes escrites per Pau, tot i contenir un estil i una mentalitat pròxims a l'Apòstol. Poden
ser considerades escrits de saviesa pastoral, perquè suposa que el seu corresponsal té l'encàrrec
d'una església concreta. Timoteu era de Listra, fill de pare grec i de jueva conversa al cristianisme
que, de petit, ja coneixia les Escriptures, i a qui, sent ja adult, Pau s'enduu en els viatges com a
company, li encarrega funcions delicades, i el tracta molt afectuosament fins a tractar-lo de 'fill
meu', 'fill en la fe', 'fill estimat'. La temàtica d'estes cartes és el 'tresor de la fe' contra les falses
doctrines, sembla que judaïtzants i gnòstiques.
Sembla que Timoteu té una comunitat, ja ben estructurada dotada d'un ministeri rebut
per imposició de mans, amb diaques, servidors i viudes. L'autor d'estes cartes mostra interès
especial pel contingut [en diu 'depòsit] de la fe, i, al costat d'això, posa en relleu el lligam entre la
vida i la celebracio. En subratllaríem els dos himnes que conté, amb les seues introduccions:
'... Vull que sàpies com t'has de comportar a la casa de Déu, que és l'església del Déu viu,
columna que sosté la veritat. Sense cap mena de dubte, és gran el misteri de la pietat que es
refereix a Jesucrist:
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Ell, manifestat en el cos, acreditat per l'Esperit,
aparegut als àngels, proclamat entre els pobles;
cregut en el món, endut a la glòria ...'
(1Timoteu 3, 14-16)
'... Tingues present Jesucrist, ressuscitat d'entre els morts, sorgit del llinatge de David. Esta és la
bona nova que jo anuncie, i per ella he de sofrir fins al punt de trobar-me encadenat com si fos
un malfactor. Però la paraula de Déu no està encadenada! Per això jo ho suporte tot pel bé dels
elegits, perquè ells també aconseguesquen la salvaciò que ens és donada per Jesucrist,
juntament amb la glòria eterna,
'Això que dic és digne de crèdit:
Si morim amb ell, també viurem amb ell.
Si som constants en les proves, també regnarem amb ell.
Si el neguem, ell també ens negarà
Però, encara que siguem infidels, ell continua fidel,
perquè no pot negar-se ell mateix ...'
(2Timoteu 2, 8-13)
Entre els anys 80 i 110
CARTA A TIT
De Tit, en sabem ben poca cosa. Només en tenim notícies per la II Corintis i la carta als Gàlates,
segons la qual, Tit acompanyà Pau en el viatge que fa a Jerusalem per sotmetre l'evangeli que
anunciava entre els pagans a la consideració dels dirigents (Gàlates 2, 1-3). Podria tractar-se d'un
gentil convertit al cristianisme, probablement per Pau, i que devia ser un home emprenedor, bon
negociador i amb capacitat conciliadora.
Sembla que Tit té encomanada, a Creta, una església local ja consolidada i en creixement.
Com a dirigent eclesial ha de mantenir-se ferm en la fe, ser pacient, valent i sense por, atent a la
vida de la comunitat i observant modèlic per al seu ramat. En previsió de noves comunitats, o de
la seua successió, l'autor de la carta recomana:
'... Els qui presideixen la comunitat han de ser irreprensibles i marits d'una sola dona; els
seus fills han de ser creients, i no els han de poder acusar de dissoluts ni rebels. Cal, en efecte,
que el pastor d'una comunitat siga irreprensible, ja que és administrador de la casa de Déu; no
ha de ser presumptuós, ni irascible, ni donat al vi, ni violent, ni amic de negocis bruts; ha de ser
acollidor, amic del bé, assenyat, just, íntegre, amo de si mateix ...' Són també interessants les
exhortacions que fa als ancians, els joves i els esclaus:
'... Dis als de més edat, que siguen sobris, respectables, assenyats, forts en la fe, en l'amor i
en la constància. A les dones d'edat, dis-los que es comporten com pertoca a persones
venerables; que no siguen murmuradores ni donades a beure massa vi; que ensenyen a fer el bé
i sàpien encaminar les més joves a estimar el marit i els fills, a ser assenyades i castes, diligents en
les faenes de casa, bones, submises al seu marit ... Recomana als joves que tinguen seny. Sigues
en tot un model de bones obres: de doctrina íntegra, de dignitat, de paraula sana i
incontrovertida'.
'... Que els esclaus se sotmeten en tot als seus amos, mirant de complaure'ls i evitant de
contradir-los i d'estafar-los; que demostren contínuament la seua fidelitat, ... Déu ha manifestat la
seua gràcia, que és font de salvació per a tots, i que ensenya a abandonar la impietat i els desigs
mundans per a viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, mentre
esperem que es complesca la benaurada esperança, que es manifeste la glòria del gran Déu i
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salvador nostre Jesucrist. Ell s'ha entregat a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de tota
maldat, purificar-nos i fer de nosaltres un poble ben seu, apassionat per fer el bé...'
Cap a l'any 90

EVANGELI SEGONS JOAN

És una de les obres més profundes del NT, amb un vigor teològic
comparable als millors textos de Pau o a la carta als Hebreus.
Nascut en un context molt concret, de confrontació de l'església
cristiana amb el judaisme d'orientaciò farisaica, l'evangeli de Joan
és un text riquíssim que es devia gestar en el decurs de
moltíssims anys, a mesura que ho demanaven les circumstàncies i sorgien les preguntes que es
devien formular els membres d'aquelles comunitats joàniques.
Podríem dividir el text d'aquest evangeli, de manera simple, en dos grans parts. La
primera (Joan 1, 19-12, 50) presenta un seguit de senyals i de diàlegs que tenen, com a figura
central, Jesús ficat enmig de fortes controvèrsies amb els 'jueus', i teixint diàlegs amistosos amb
alguns dels seus addictes. La segona part (Joan 13,1-20, 31) presenta Jesús en el sopar de comiat,
revelant-se en la seua intimitat, després d'alliçonar-los amb el lavatori dels peus, i avançant-los el
futur que els espera, una vida de servei als altres a impulsos de l'Esperit.
Prologa l'evangeli un text d'elevadíssima teologia on Joan presenta ensems la Paraula
eterna de Déu manifestada en la humilitat d'un home fragil que ve a conviure amb nosaltres
(Joan 1, 1-18). I termina amb un epíleg carregat de tendresa sobre la funció que l'església, en les
figures de Pere i de Joan, tindrà en el futur (Joan 21, 1-23)
PRÒLEG
'Al principi ja existia el qui és la Paraula.
La Paraula estava amb Déu, i la Paraula era Deu.
Ell estava en Déu al principi.
Per ell tot ha vingut a l'existència, i res no hi ha vingut sense ell.
En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes.
La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la.
Déu envià un home que es dia Joan.
Vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum
perquè, per ell, tothom cregués.
Ell no era la llum, venia només a donar-ne testimoni.
Existia el qui és la llum veritable, el qui ve al món i il·lumina tots els homes.
Era present al món que per ell ha vingut a l'existència
i el món no l'ha reconegut.
Ha vingut a sa casa, i els seus no l'han acollit.
Però, a tots els qui l'han rebut, als qui creuen en el seu nom,
els ha concedit de ser fills de Déu.
No han nascut per descendència de carn, ni d'un desig carnal,
ni d'un voler humà, sinó de Déu mateix.
I el qui és la Paraula s'ha fet home
i ha habitat entre nosaltres
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i hem contemplat la seua glòria, glòria que ha rebut
com a fill únic del Pare, ple de gràcia de veritat.
Joan dóna testimoni d'ell quan proclama:
'Es aquell de qui jo dia:
'El qui ve després de mi em passa al davant
perquè, abans que jo, ell ja existia'.
De la seua plenitud, tots nosaltres hem rebut, gràcia darrere gràcia.
La llei fon donada per Moisès,
però la gràcia i la veritat han vingut per Jesucrist.
A Déu, ningu no l'ha vist mai: el seu fill únic que és Déu,
i està en el si del Pare, és qui l'ha revelat'.
(Joan 1, 1-18)
UNA TROBADA CASUAL I FELIÇ AMB JESÚS
Així descriu l'evangeli segons Joan una trobada amistosa i simpàtica entre Jesús i els seus
primers amics, un encontre que devia quedar fixat en la memòria dels protagonistes per
recordar-la tota la vida:
'... Joan [Baptista] tornava a ser amb dos dels seus deixebles, i, fixant la mirada en Jesús
que passava, exclamà: 'Mireu l'anyell de Déu!' Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així,
van seguir Jesús, que es girà i, veent que el seguien, els preguntà: 'Què busqueu?' Li digueren:
'Rabí (que vol dir 'mestre') on vius?' Els respon: 'Veniu i ho veureu'. Ells hi anaren, veren on
s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la vesprada. Un dels dos que
havien sentit la frase de Joan [Mireu l'anyell de Déu], i havien seguit Jesús era Andreu, el germà
de Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó, i li digué: 'Hem trobat el Messies'
(que vol dir 'Ungit'). I el portà on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué: 'Tu és Simó, fill
de Joan; tu et diràs Kefes' (que vol dir 'Pedra'). L'endemà Jesús resolgué d'eixir cap a Galilea. Trobà
Felip i li diu: 'Segueix-me'. Llavors Felip, que era de Betsaida, el poble d'Andreu i de Pere, trobà
Natanael i li digué: 'Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en els llibres de la Llei, i també
els profetes; és Jesús, fill de Josep, de Natzaret'. Natanael replicà: 'De Natzaret, en pot eixir res de
bo?' Felip li diu: 'Vine i ho veuràs'. Quan Jesús veé Natanael que venia cap a ell, digué: 'Mireu un
autèntic israelita, un home que no enganya'. Li diu Natanael: 'D'on em coneixes?' Jesús li respon:
'Abans que Felip no et cridàs, t'he vist sota la figuera'. Li diu Natanael: 'Rabí, tu és el fill de Déu, tu
és el rei d'Israel'. Jesús li digué: 'Creus només perquè t'he dit que t'havia vist sota la figuera? Coses
més grans veuràs!' I afegí: 'Vos ho ben assegure: veureu obert el cel i els àngels de Déu pujant i
baixant sobre el fill de l'home' (Joan 1, 35-51). I, continuant pels camins polsegosos de Galilea,
Jesús procura evitar la perillosa zona de Judea fins que s'anima a trepitjar-la; la seua presència
provoca opinions encontrades, a Jerusalem:
' ... Després d'açò, Jesús continuava recorrent Galilea. No volia anar a Judea perquè els
jueus el buscaven per matar-lo. Era, però, prop la festa jueva de les Tendes, i els seus germans li
digueren: No et quedes ací. Vés a Judea, perquè també els teus deixebles vegen les obres que
fas. Ningú no actua d'amagat, si vol ser conegut. Si fas estes coses, dóna't a conéixer al món. De
fet, ni els seus germans no creen en ell. Jesús els respongué: 'El meu temps encara no ha arribat;
el vostre sempre és a punt. A vosaltres el món no us pot odiar; però a mi sí que m'odia, perquè
testifique que les seues obres són dolentes. Pugeu-hi vosaltres, a la festa. Jo no hi vull anar,
perquè el meu temps encara no s'ha complert'. Després de dir això, es quedà a Galilea. Però,
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quan els germans de Jesús hagueren anat a la festa, ell també hi pujà, no públicament, sinó
d'amagat. Els jueus buscaven Jesús durant la festa, i es preguntaven: On és, aquell? La gent fea
molts comentaris sobre Jesús. N'hi havia que dia: És un home de bé. Uns altres, en canvi,
replicaven: No, que enganya la gent. Però ningú parlava obertament d'ell, per por dels jueus ...'
(Joan 7, 1-13)
PER JUDEA A JERUSALEM
La presència de Jesús continua provocant divisió d'opinions, a favor o en contra. Aquest
és l'ambient en què es produirà, aviat, el desenllaç final:
'... Els fariseus van sentir els comentaris que la gent fea d'ell i, juntament amb els grans
sacerdots, van enviar guardes del temple per agafar-lo. Llavors Jesús digué: 'Per poc temps
encara sóc amb vosaltres, però me'n vaig al qui m'ha enviat. Em buscareu i no em trobareu. Allà
on sóc, vosaltres no hi podeu venir. Els jueus es preguntaven entre ells: 'On deu anar, ell, que
nosaltres no el puguem trobar? És que pensa anar-se'n amb els qui viuen entre els grecs, a la
Diàspora, per predicar als grecs? Què significa açò que ha dit: 'Em buscareu i no em trobareu. Allà
on sóc, vosaltres no hi podeu venir?' ... Alguns del poble que van escoltar estes paraules
començaren a dir: 'Ell és realment el Profeta'. D'altres dien: 'És el Messies'. Però uns altres
replicaven: 'És que el Messies ha de venir de Galilea? No diu l'Escriptura que el Messies serà
descendent de David, i que ha de venir de Betlem, el poble d'on era David?' La gent es dividí per
causa d'ell. Alguns volien agafar-lo, però ningú no el detingué...' (Joan 7, 32-44).
D'EFRAÏM A JERUSALEM: S'ACOSTA LA PASQUA
Prop de les festes de la pasqua de l'any 30, la mateixa setmana de la passió, tot es mou, a
Jerusalem. Jesús és a tocar de les mans dels seus enemics. I passa un cas sorprenent que encara
exacerba més els enemics:
' ... Aquell dia [les autoritats] van decidir que el matarien. Per això Jesús ja no es deixava
veure públicament entre els jueus. Se n'anà d'allí cap a la regió de vora el desert, en una població
anomenada Efraïm, i si'hi va quedar amb els seus deixebles. Era a prop la Pasqua dels jueus, i
molta gent de la regió pujà a Jerusalem ja abans de la festa per complir els ritus de purificació.
Buscaven Jesús i, en el recinte del temple, es dien els uns als altres: Què us sembla? No vindrà a la
festa? (Joan 11, 55-57)
'... Sis dies abans de la Pasqua, Jesús anà a Betània, on vivia Llàtzer, aquell que Jesús havia
ressuscitat d'entre els morts. Allà li oferiren un sopar. Marta servia, i un dels qui seien a taula amb
ell era Llàtzer. Llavors Maria va pendre una lliura de perfum de nard autèntic i molt costós, ungí
els peus de Jesús i els hi va eixugar amb els cabells. Tota la casa s'omplí de la fragància d'aquell
perfum. Un dels deixebles, Judes Iscariot, el qui aviat el trairia, digué: Per què no venien aquest
perfum per tres-cents denaris i donaven els diners als pobres? Això ho va dir no porquè
s'interessàs pel pobres, sinó perquè era un lladre i, com que tenia la bossa dels diners, robava allò
que hi tiraven. Jesús digué: Deixa-la. Ella ha guardat aquest perfum per al moment de la meua
sepultura. De pobres, en teniu sempre amb vosaltres, però a mi, no sempre em tindreu ...' (Joan
12, 1-8)
'... Entre els qui havien pujat per adorar Déu amb motiu de la festa hi havia alguns grecs.
Ells anaren a trobar Felip, que era de Betsaida de Galilea, i li demanaren: ‘Senyor, volem veure
Jesús’. Felip anà a dir-ho a Andreu, i tots dos ho digueren a Jesús. Ell respongué: ‘Ha arribat l'hora
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que el Fill de l'home serà glorificat. Vos ho assegure: si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor,
queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit ...' (Joan 12, 20-27)
JO SÓC, SÓC EL QUI SÓC
L'evangeli de Joan arreplega algunes frases significatives de Jesús, d'entre les quals n'hi ha que
l'identifiquen bé en la seua funció salvadora de cara als qui creuran en ell; i n'hi ha, també, que el
defineixen com pertanyent a l'esfera divina. Són estes:
'... Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set
(Joan 6, 38)
' ... Mentre sóc al món, jo sóc la llum del món (Joan 9, 5)
'... Us ho ben assegure, jo sóc la porta de les ovelles ... tots els que han vingut abans de mi
eren lladres i bandolers ... Jo sóc la porta: els qui entren per mi se salvaran ...
(Joan 10,7-10)
'... Jo sóc el bon pastor ... El Pare m'estima perquè done la vida i després la recobre
(Joan 10, 7-21)
'... Jo sóc el bon pastor: conec les meues ovelles, i elles em coneixen a mi
(Joan 10, 11)
'... Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que muiga, viurà, i tot aquell qui
viu i creu en mi no morirà mai més (Joan 11, 25.26)
'... I morireu en el vostre pecat si no creeu que jo sóc (Joan 8,24)
'... Quan haureu enlairat el fill de l'home, coneixereu que jo sóc (Joan 8,28)
'... Vos ho dic ara per endavant perquè, quan passe, cregueu que jo sóc (Joan 13, 19)
'... Jo sóc el camí la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi
(Joan 14, 6)
Cap als anys 90

APOCALIPSI

El moviment apocalíptic ja estava consolidat des del segle II abans de
la nostra era en la literatura bíblica i talmúdica. Només cal que recordem
el llibre de Daniel (cap a 160 aC), alguns fragments dels llibres d'Ezequiel,
Joel i Zacaries, i la literatura sapiencial i profètica d'alguns apòcrifs
com els llibres d'Henoc i Ascensió de Moisès (segle I aC), entre altres.
Sabem per la història que l'emperador Domicià (81-96), quan
pogué superar Luci Emili Saturní com a contrincant al poder, accentuà la política autoritària i
donà pas a un règim general de terror, amb una política de confiscacions i la càrrega d'un impost
especial a les religions considerades atees (jueus i cristians), mentre imposava el reconeixement
del seu poder absolut i el culte personal com a fonament de la unitat de l'imperi romà. En això,
tant cristians com jueus es presentaven com els seus majors opositors; d'ací la persecució,
promoguda per ell. Paral·lelament sorgeix la resposta apocalíptica que preveu la derrota de la
gran Babilònia (Roma) a mans de l'anyell victoriós i els seus aliats.
El llibre de l'Apocalipsi, que intenta desvelar els secrets que amaga la trista història del
moment històric que viuen els cristians, està estructurat literàriament en cinc septenaris. Els
primer és el de les set cartes (Apocalipsi 1, 9-3, 22) enviades a les esglésies de l'Àsia Menor (Efes,
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la capital; Esmira, Pèrgam, Tiatira, Sardes, Filadèlfia i Laodicea, seguint l'ordre que seguiria un
correu), el cercle eclesial de les comunitats joàniques.
El segon septenari és el dels segells (Apocalipsi 4, 1-8,1) on es presenta un document
diguem-ne hermètic (representatiu de la història de la humanitat, o de l'imperi romà), que
l'Anyell va obrint, segell a segell, fins que se celebra la gran litúrgia amb la sang dels màrtirs que
acompanyen l'Anyell.
El tercer septenari (Apocalipsi 8, 2-14, 5), és el septenari de les trompetes que toquen uns
angels. A mesura que les van tocant, cauen sobre la terra diverses catàstrofes que inviten els
homes a convertir-se, fins que arriba una nova celebració de la litúrgia celestial protagonitzada
per l'Anyell i el seu seguici.
El quart septenari és el de les copes (Apocalipsi 14,6-19, 8) que introdueix el relat de les set
plagues darreres que els àngels duen (simbolitzades) en set copes que van abocant sobre la
terra, en part sobre la malvada Babilònia (Roma), escena que termina, també, amb la litúrgia
triomfal de les noces de l'Anyell i la seua esposa.
El cinquè, i darrer, septenari (Apocalipsi 19, 9-22, 5), presenta set visions sobre la fi del
temps, el juí universal i la vida definitiva que, esta vegada, no termina en cap nova litúrgia
perquè, en la Jerusalem celestial, ja no hi ha temple perquè el temple és el Senyor, Déu de
l'univers, juntament amb l'Anyell.
L'Apocalipsi degué ser escrit (o acabat d'escriure) en temps de l'emperador Domicià, que,
almenys des de l'any 95, obligà els seus súbdits a adorar-lo com a déu, si bé l'autor de
l'Apocalipsi potser arreplegaria tradicions anteriors del temps de Neró (52-58). Per això el llibre
conté himnes litúrgics que celebren com a únics 'senyors' Déu Pare (el qui seu al tron) i l'Anyell
degollat (Jesucrist mort i ressuscitat). És així com, en un moment de conflicte (durant la
persecució de l'emperador Domicià), l'Església discerneix, sota el guiatge de l'Esperit, quina ha
de ser la seua actuació mentre celebra una ininterrompuda lloança i acció de gràcies, a imitació
de la grandiosa litúrgia celestial, tot denunciant la pretensió idolàtrica de l'imperi i del seu màxim
representant. Seguim recorrent els cinc septenaris amb breus resums del contingut o d’alguns
dels seus textos més representatius.
LES SET CARTES
Apocalipsi 2-3 apunta les primeres desviacions en el pensament i la praxi de la fe
primitiva de les comunitats d'Àsia Menor (Efes, Esmirna, Pèrgam, Tiatira, Sardes, Filadèlfia i
Laodicea): 'els que es diuen 'apòstols' i no ho són', els 'nicolaïtes', 'els que segueixen la doctrina de
Balam que ensenyava Balac a fer caure els israelites en la trampa de menjar carn sacrificada als
ídols i a prostituir-se', 'tolerar Jezabel que es fa passar per profetessa que enganya els meus
servents i els ensenya a prostituir-se menjant carn sacrificada als ídols', 'no vol penedir-se del seu
comportament immoral', 'la doctrina d'aquella dona que coneix les profunditats de Satanàs',
'alguns de la sinagoga de Satanàs que es diuen jueus i no ho són sinó que menteixen', 'sou tebis,
i no freds ni calents, estic a punt de vomitar-vos' ...
A continuació tenim uns fragments de l'Apocalipsi, sobretot els que marquen la fi de cada
una de les litúrgies que els deixebles de Jesús (l'església dels màrtirs, l'Esposa) celebren en honor
de Déu i el seu Anyell, seguint els altres quatre septenaris que hem esmentat.
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ELS SET SEGELLS
'... I cantaven un càntic nou:
Sou digne de pendre el document i d'obrir-ne els segells
perquè heu estat degollat
i heu comprat per a Déu amb la vostra sang
gent de tota tribu, llengua, poble i nació,
i n'heu fet una casa reial
i uns sacerdots dedicats al nostre Déu
que regnaran a la terra.
Digne és l'anyell que ha estat degollat
de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança ...
Al qui seu al tron i a l'Anyell
siguen donats la lloança, l'honor, la glòria i el poder...'
(Apocalipsis 5, 9-13)
LES SET TROMPETES
'... Gràcies, Senyor, Déu de l'univers, el qui és i el qui era,
perquè heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.
Les nacions estaven furioses
però ara ha arribat el dia de la vostra indignació;
ha arribat l'hora de judicar els morts,
de recompensar els vostres servents els profetes,
el poble sant i tots els qui veneren el vostre nom, petits i grans,
l'hora de destruir els destructors de la terra...'
(Apocalipsis 11, 17-18)
'... Ara és l'hora de la salvació,
del poder, del regnat del nostre Déu,
i el seu messies ja governa
perquè l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.
Ells l'han vençut amb la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri
ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cels, i tots els qui hi habiteu!
Ai de la terra i de la mar
perque ha baixat cap a nosaltres el diable
ple de fúria, sabent que el temps se li acaba ...'
(Apocalipsis 12,10-12)
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LES SET COPES
'... Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables,
Rei de les nacions,
les vostres decisions són justes,
no van mai errades.
Senyor, qui no us respectarà?
Qui no glorificarà el vostre nom?
Perquè vós sou l'únic sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos...'
(Apocalipsis 15,3-4)
FI DEL TEMPS I JUDICI UNIVERSAL
‘Al·leluia’
'... La salvació, la glòria i el poder són del nostre Deu:
les seues sentències són justes, no van mai errades.
Ha condemnat la gran prostituta
que corrompia la terra amb la seua prostitució,
li ha demanat comptes de la sang dels seus servents
que ella havia vessat amb les seues mans.
I proclamaven encara:
‘Al·leluia!’
El fum del seu incendi pujarà pels segles dels segles.
Aleshores els vint-i-quatre ancians amb els quatre vivents
es van prosternar i adoraven Déu que seu al tron, dient:
‘Amén! al·leluia!’
Després va eixir una veu del tron que exclamava:
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans.
Llavors vaig sentir la veu d'una gran gentada,
que era com el bramul de les onades,
com el retruny d'una tronada potent, dient:
‘Al·leluia!’
‘El Senyor nostre, el Déu de l'univers,
ha instaurat el seu regne.
Alegrem-nos-en i celebrem-ho, cantem la seua glòria.
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
i la seua esposa ja està engalanada.
Li han concedit vestir-se de lli blanc i resplendent,
que són les bones obres del poble sant...'
(Apocalipsi 19,1-8)
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EPÍLEG
I així termina aquest llibre tan meravellós com misteriós, tant al principi com al final. Ens
quedem amb el seu final desig de gràcia de Jesús el Senyor:
'... Jo Jesús, he enviat el meu àngel perquè done testimoni davant vostre de tot allò que es
refereix a les esglésies. Jo sóc el rebrot del llinatge de David, l'estel resplendent del matí'. L'Esperit
i l'Esposa diuen: 'Veniu'. Els qui escolten, que diguen: 'Veniu'. Qui tinga set, que prenga aigua de
la vida sense pagar res ... El qui dóna testimoni de tot això diu: 'Sí, vinc de seguida'. Amén! Veniu,
Senyor Jesús! Que la gràcia de Jesús, el Senyor, siga amb tots' (Apocalipsi 22, 8-21)

Entre els anys 90 i 100

CARTES DE JOAN

De les tres cartes que consten escrites per Joan, destaquem només la primera (les altres dos són
molt breus i no hi afigen res de nou). En primer lloc, cal dir que l'anomenada primera carta de
Joan no és pròpiament una carta, sinó un escrit molt directe, redactat en una situació de crisi,
provocada, segurament, per l'eixida d'un grup de dissidents que abandonen la comunitat
perquè no accepten la messianitat de Jesús, ni el realisme de l'encarnació ni el valor de la seua
mort. L'autor demana tornar als inicis, a la fe del principi, sobre els dos pilars: la confessió de fe i
el manament de l'amor. Per a ell, tot es redueix a creure en l'amor d'acord amb el programa del
mateix Jesús, de donar la vida com ell ho féu.
Resumint, l'estructura de la carta seria: al principi, un pròleg solemne (1Joan 1, 1-4) i, al
final, un epíleg amb declaració sobre la intenciò de l'escrit (1Joan 5,13-21). Enmig, el seu cos
central tindria dos parts (1Joan 1, 5-3,10 i 3,11-512), que serien com dos represes centrades en el
mateix tema: la fe i la seua confessió a través de l'amor. Cal tenir en compte el context polèmic
entre els qui diuen i no fan i els qui se senten moguts a actuar com Jesús; entre els qui confessen
la seua fe amb obres i els qui només la confessen de paraula; entre els qui diuen que estimen,
però de fet odien, i els qui obren les seues entranyes al germà necessitat. Espigolem alguns
fragments de la carta:
'...Vos anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els
nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Vos parlem del qui és la
Paraula de vida, ja que la vida s'ha manifestat: nosaltres l'hem vista i en donem testimoni, i vos
anunciem el qui és la vida eterna, que estava amb el Pare i se'ns ha manifestat. A vosaltres, doncs,
vos anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres,
que estem en comunió amb el Pare i amb el seu fill Jesucrist. Vos escrivim tot això perquè la
vostra joia siga completa ...' (1Joan 1, 1-4)
' ... Fills, vos escric a vosaltres: vos han estat perdonats els pecats gràcies al nom de
Jesucrist. Pares, vos escric a vosaltres: heu conegut aquell que existeix des del principi. Joves, vos
escric a vosaltres: heu vençut el Maligne. Fills, vos escric a vosaltres: heu conegut el Pare. Pares,
vos escric a vosaltres; heu conegut aquell que existeix des del princioi. Joves, vos escric a
vosaltres: sou forts, la Paraula de Déu està en vosaltres i heu vençut el Maligne. Fills, no estimeu
el món ni res del que hi pertany. Si algú estimava el món, no tindria l'amor del Pare. Perquè allò
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que pertany al món són els desigs carnals, l'afany de posseir, les ostentacions. Tot açò no ve del
Pare, sinó del món. El món i els seus desigs passen, però els qui fan la voluntat de Déu viuen per
sempre ...' (1Joan 2, 12-17)
' ... Estimats meus, estimem-nos els uns altres, perquè l'amor ve de Déu; tothom qui
estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu perquè Déu és amor.'
(1Joan 4, 7-9)
'L'amor de Déu s'ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu fill únic perquè
visquem gràcies a Ell. L'amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar
Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu fill com a víctima que expia els nostres pecats
(1Joan 4,9-10)
'Estimats meus, si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres ens hem d'estimar els uns als
altres. A Déu mai ningú no l'ha vist mai; però, si ens estimem, ell està en nosaltres i, dins nostre, el
seu amor ha arribat a la plenitud. Coneixem que estem en ell i que ell està en nosaltres perquè
ens ha donat el seu Esperit ...' (1Joan 4, 7-13)
' ... Vos escric tot això, a vosaltres que creeu en el nom del fill de Déu perquè sapieu que
teniu vida eterna. I esta és la confiança que mantenim davant de Déu; sempre que li demanem
alguna cosa d'acord amb la seua voluntat, ell ens escolta. Sabent, doncs, que ens escolta en tot
allò que li demanem, sabem també que posseïm allò que li hem demanat ... fills meus, guardeuvos dels ídols' (1Joan 5, 13-31)
Entre els anys 80 i 128

JUVENAL CONTRA LES DONES

Juvenal (Decimus Junius Juvenalis, Aquino, Campània 65-Roma 128),
poeta llatí, el darrer satíric romà més important. Amic de Marcial,
esdevingué especialment conegut gràcies a les contínues referències
que en fa Lactanci (Cirta, Numidia 260-Tréveris 325). La virulència de les seues sàtires li causà
problemes amb l'emperador Domicià que el dugueren a ser més cautelós. Les seues crítiqueses,
però, quan són personals, sempre foren referides a persones ja difuntes. De to nacionalista i
retrospectiu, inspirat en la recuperació dels clàssics llatins, les seues sàtires foren especialment
recuperades pels escriptors cristians. La sàtira, tant en vers com en prosa, posa al descobert i
ridiculitza passions, estils de viure, comportaments comuns a una determinada classe de
persones (com rics, dones, comerciants, etc) que contrasten amb la moral comuna o l'estil més
corrent en la societat. El mestre de retòrica de la Rioja Quintilià (Calagurris Nassica Iulia 30-Roma
95) es vantava de dir que la sàtira era l'únic gènere literari original llatí, és a dir no heretat dels
grecs ('Satira quidem tota nostra est'). A continuació, uns pocs fragments de la sàtira que Juvenal
dedica a les dones romanes del seu temps. Després de mostrar múltiples exemples escandalosos
al llarg de la història, es fixa en detalls de l'estil de les dones del seu temps:
'...Hi ha també detalls que [potser] són poca cosa, però que un marit no hauria de tolerar
de cap manera. La més rància de totes és que no n'hi ha cap que no es considere atractiva si de
toscana [italiana] no s'ha tornat grega, o de sulmonesa [adriàtica], cecòpria [àtica] autèntica. Tot
ho diuen en grec, com si a les nostres dones no els fos vergonyós ignorar el llatí. Expressen en
grec els temors, les ires, les alegries, els goigs, les preocupacions; en grec expressen els seus
sentiments. Alguna cosa més? Sí, fan l'amor en llengua grega. Això, potser ho podríem tolerar a
les més jovenetes; però tu, que ja vas a fer-ne vuinta-sis, també en grec? En una vella, esta
expressió [en grec] és pura indecència. Sempre que intervé aquell lasciu DZOÈ KAI PSIKHÈ uses
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en públic uns termes que abandonares fa poc sota la manta. A qui no excitaria una veu
desvergonyida i falaguera? És seductora. Però, quan es tracta de tu, totes les plomes queden
intactes perquè, per més que digues això més voluptuosament que Hemó i que Carpòfores, la
cara que poses no pot amagar l'edat ...'
Cap a l'any 95

LA PREGÀRIA CRISTIANA MÉS ANTIGA
PER LES AUTORITATS DE L'IMPERI

La Carta als Corintis de Climent, segurament (tercer papa) bisbe de Roma, a finals del segle I,
conté una llarga pregària universal a favor dels cristians, de tots els homes i, significativament
també, de les autoritats de l'Imperi que, en alguns casos, ja havien demostrat a bastament com
eren contràries al cristianisme ja dins el segle I. Esta és la seua fórmula de pregària:
' ... Concediu-nos, Senyor, la concòrdia i la pau a nosaltres i a tots els habitants de la terra,
tal com la donàreu als nostres pares quan invocaven el vostre nom en la fe i la veritat. I per a això,
feu-nos submisos al vostre nom totpoderós i santíssim, així com als qui ens governen i ens
dirigeixen a la terra. Vós sou, Senyor, el qui heu donat el poder d'exercir la vostra autoritat per la
vostra força magnífica i inefable, perquè, sabent que és de vós que han rebut la glòria i l'honor, hi
estiguem sotmesos allà on els vegem, i no fem res en contra de la vostra voluntat. Doneu-los
salut, pau, concòrdia, estabilitat, i que exercesquen sense contradicció la sobirania que els heu
donat ...' (Carta als corintis LXI, 1-3)
Cap a l'any 95
ELS MINISTERIS A L'ESGLÉSIA A FINALS DEL SEGLE I
Climent, segurament bisbe de Roma, a finals del segle I, recorda en la seua Carta als Corintis (42 i
44) a eixa comunitat quin és l'origen dels ministeris a l'església, tot recriminat-los que hagen
destituït els seus propis ministres. Diu així:
' ... Els apòstols ens predicaren l'evangeli per part de nostre senyor Jesucrist, que fou
enviat per Déu, i els apòstols de part de Crist; una cosa i una altra, per tant, succeí ordenadament
per voluntat de Déu. Així, doncs, havent rebut els apòstols el mandat, i plenament assegurats per
la resurrecció del senyor Jesucrist i confirmats en la fe per la paraula de Déu, eixiren plens de la
certesa que els infongué l'Esperit Sant a donar l'alegre notícia que el regne de Déu era a punt
d'arribar. I així, segons pregonaven per pobles i ciutats la Bona Notícia i batejaven els qui obeïen
el designi de Déu, anaven establint els que creen que eren primícies seues (després de provar-los
per l'Esperit) com a inspectors [bisbes] i ministres dels qui havien de creure [...]
'També els
nostres apòstols tingueren coneixement, per inspiració de nostre senyor Jesucrist, que hi hauria
disputa per aquest nom i dignitat de l'episcopat. Per això, doncs, quan tingueren perfecte
coneixement del futur, establiren els esmentats successors i juntament imposaren en endavant
la norma que, morint ells, uns altres que fossen barons aprovats, els succeïssen en el ministeri.
Ara doncs, als homes establerts pels apòstols, posteriorment per altres eximis barons amb
consentiment de tota l'Església, homes que han servit irreprotxablement el ramat de Crist amb
esperit d'humanitat, pacíficament i desinteressadament; testificats també durant molt de temps
per tots; a aquests homes, vos diem, no crec que els pugueu expulsar justament del seu
ministeri. I així cometrem un pecat, gens petit, si deposem del seu lloc de bisbes aquells que
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intatxablement i religiosament han ofert els seus dons ... Feliços els preveres que ens han
precedit en el viatge a l'eternitat ... perquè ja no han de témer que ningú els lleve del lloc que
ocupaven ...'

Darreries del segle I
MINISTRES ITINERANTS I MINISTRES DE COMUNITATS LOCALS
Els apòstols, els profetes i els mestres dels quals parla aquest passatge han de ser entesos en el
sentit de 1 Corintis 12, 28. Es tracta d'un text molt pròxim al període apostòlic, extret de la
Didakhé (XI, 3-5; XIII, 1-2 i XV). Diu així:
' ... Respecte del apòstols i profetes, obreu d'acord amb la doctrina de l'evangeli. Ara bé,
tot apòstol que vinga a nosaltres sia rebut com el mateix Senyor. Tanmateix no es detindrà més
d'un sol dia. Si fos necessari, un altre més. Però si es queda tres dies, és un fals profeta ... Tot
profeta verdader que vulga viure entre nosaltres 'mereix la seua paga [Mateu 10, 10]. Igualment
el mestre autèntic mereix també 'com el treballador, la seua paga' [...]. Elegiu, doncs, inspectors i
ministres dignes del Senyor que siguen homes humils, desinteressats, verdaders i provats perquè
també ells vos administren el servei dels profetes i els mestres. No els menyspreeu perquè són
els honorats entre vosaltres, juntament amb els profetes ...'
Darreries del segle I

II CARTA DE PERE

Es tracta de l'escrit més tardà del NT, consistent en una mena de
testament posat en boca de l'apòstol sant Pere. Dels destinataris
podem deduir que estaven familiaritzats amb les Esciptures, amb
les tradicions apocalíptiques jueves, les cartes de sant Pau,
i que eren coneixedors de les doctrines gregues corrents pròpies
d'un ambient judeo-cristià hel·lenístic, com podria ser el clima de la ciutat d'Alexandria. De fet,
l'església d'Alexandria, segons la tradició, fon fundada per sant Marc, l'intèrpret de Pere a Roma i,
després, autor del segon evangeli. La carta rememora l'experiència de la transfiguraciò, de la
qual Pere fon testimoni, adverteix els seus lectors contra els falsos mestres i els recorda que,
malgrat un suposat retard del Senyor, ell tornarà i que, per tant, cal vigilar i no caure en els
paranys de les falses doctrines, el menyspreu de la fe tradicional i la temptació del llibertinatge i
la immoralitat. D'esta darrera carta del NT, només transcrivim dos versos referents als falsos
mestres i els finals amb la cloenda:
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'... Acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes l'havien rebutjada, però als ulls
de Déu és escollida, de gran valor. També vosaltres, com a pedres vives, deixeu que Déu faça de
vosaltres un temple espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, acceptables a
Déu per Jesucrist ...' (2Pere 2,4-5)
'... Espereu la vinguda del dia de Déu, i feu tots els possibles perquè arribe aviat. Aquell dia
el cel, inflamat, es dissoldrà, i els elements del món, abrandats, es fondran. Nosaltres, tal com ell
ens ha promés, esperem un cel nou i una terra nova on regnarà la justícia.
'Per tant, estimats, mentre espereu això, esforceu-vos perquè ell us trobe en pau,
immaculats i irreprensibles, i penseu que la paciència de nostre Senyor vos dóna l'oportunitat de
salvar-vos. Això mateix vos ho va escriure Pau, el nostre germà estimat, amb la saviesa que havia
rebut. Així ho explica en totes les cartes, on parla d'estes coses. En elles hi ha punts difícils
d'entendre, que la gent ignorant i poc instruïda tergiversa, com fa també amb la resta de les
Escriptures, per a la seua perdició. Vosaltres, doncs, estimats, ara ja esteu previnguts: vigileu de
no deixar-vos arrossegar per l'engany d'uns homes sense llei, i no perdeu la vostra fermesa.
Creixeu en la gràcia i en el coneixement del nostre Senyor i salvador Jesucrist. A ell sia donada la
glòria, ara i fins al dia de l'eternitat. Amén' (2Pere 3, 12-18)
Entre els anys 80 i 100
VIDES PARAL·LELES DE PLUTARC
Plutarc (Queronea, Beòcia 50-120) és l'escriptor grec del segle I més llegit durant tots els temps.
Exercí alguns càrrecs públics i, sobretot, fon sacerdot del déu Apol·lo al seu temple de Delfos.
Home profundament religiós, dins les creences ortodoxes tradicionals dels grecs, en un temps
que les escoles filòsòfiques posaven en dubte les velles mitologies clàssiques i fins i tot hi
apuntava alguna modalitat d'ateisme. La seua obra més importat és Vides paral·leles, dites així
perquè les cinquanta biiografies que presenta van emparellades, sempre basades en
semblances de caràcter i en incidències externes, la primera dedicada a un personatge grec i la
segona, a un de llatí perquè Plutarc era un home que estimava Grècia per les glòries del seu
passat, i, al mateix temps, admirava Roma per les glòries del seu present. I així, per exemple,
emparella Demòstenes amb Ciceró, Alexandre el Gran amb Juli Cèsar etc. Ell creu que la història,
l'han modelada els grans homes, i per això les seues Vides paral·leles trobaren sempre lectors
fervorosos 'importants' des de Lluís XIV, el rei Sol, fins als capitostos de la revolució Francesa.
Curiosament, al segle XIV, el mestre de Rodes, l'aragonès Juan Fernández de Heredia
(Munébrega 1310-Avinyó 1396) dirigí la traducció d'esta obra, del grec a l'aragonés. Entre les
anècdotes que han suscitat aquestes Vides, conten que Charlotte Corday, abans de perpetrar
l'assassinat de Marat a la banyera, es passà tot el dia llegint els magnicidis que relata Plutarc en
esta obra.
Ací tenim uns fragments de dos de les Vides paral·leles: una semblança de l'escriptor i
orador llatí Ciceró, i la fi desastrosa de Cassi i de Brut, els instigadors i protagonistes de
l'assassinat de Juli Cèsar.
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PERSONALITAT DE CICERÓ
'Ciceró, home versat en moltes disciplines, i que, a còpia d'estudi
sobreeixia en tota classe de lletres, no sols ens ha deixat molts
tractats filosòfics a l'estil de l'escola acadèmica, sinó que fins i
tot en els seus discursos escrits per a les causes i la conteses del
fòrum mostrava el seu desig d'ostentar-ne l'erudició literària ...'
Amb tendència a ser graciós i parlador fins a passar-se com a groller, usava la ironia en
moments que potser demanaven diligència i dedicació, [i així era freqüent que,] en les causes,
fes servir acudits sense més intencionalitat que la de traure'n partit, i [a voltes] es desentenia del
decòrum [propi del moment]. Fon aquest el cas de la defensa de Celi, en què digué: 'No és
estrany que el meu client, enmig de tanta opulència i luxe, es lliuràs als plaers; perquè no gaudir
d'allò que tenim a mà és una insensatesa, especialment quan molts filòsofs de fama posen la
felicitat en el plaer'. Diuen també que, un dia, en què [el gran Cató] acusava a Murena, Ciceró,
que era cònsul, el defensà; i que, per mortificar [l'estoic] Cató, satiritzà llargament sobre la secta
estoica, fundamentant-se en els absurds de les anomenades paradoxes, actitud que féu esclatar
tot l'auditori, i, també els jutges, en una solemne riallada, de manera que el mateix Cató,
somrient i sense alterar-se, comentà als presents: 'Quin consul més graciós tenim, ciutadans!'.
Sembla que Ciceró estava naturalment preparat per a les burles i les facècies, i que el seu mateix
semblant ja era festiu i rialler ... [Recordem, en aquest mateix sentit, que del seu COGNOMEN
'Ciceró' ve en CAT la paraula 'cigró', detall que devia reflectir en la cara]
També [destaque, en Ciceró] el desmesurat amor propi en parlar sempre de si mateix,
[actitud que] demostra una insaciable ànsia de glòria, com quan digué que les armes havien de
cedir [el seu lloc] a la toga i el llorer triomfal, a l'eloqüència. Finalment [Ciceró] no sols celebra els
seus propis fets sinó també els discursos que ha pronunciat o escrit, com si el seu objectiu fos
competir juvenilment amb els sofistes, i no conduir i regir el poble romà, 'lluitador de gran pes
en l'armadura i funest per als seus contraris'. En realitat [comenta Plutarc, fent-ne un judici crític]
cal que els qui han de governar s'imposen per mitjà de l'eloqüència; però delectar amb esta i
assaborir la glòria que procura no és d'ànims elevats i grans ...
Ciceró fon qüestor a Sicília i procònsul a Cília i a la Capadòcia; i, en un temps que la
cobdícia anava descontrolada i estava admés que els qui anaven de pretors i de generals ...
s'exercitassen a saquejar, no vituperant, per tant, el fet que agafessen coses si era per mèrits
propis ... donà il·lustres proves del seu desinterès i despreniment, i, també, de la seua bondat i
probitat. Fins i tot a Roma, essent cònsul nominalment, tot i exercir en realitat amb autoritat de
sobirà absolut i de director, amb motiu de la conjuració de Catilina, féu real aquell vaticini de
Plató que les ciutats tindrien treva dels seus mals quan, per una feliç fortuna, un gran poder i una
consumada prudència concorreguessen en un [sol home] amb la justícia... Ja hem dit que Ciceró,
tot i [haver-li] fet ofertes i precs, els sicilians, perquè acceptàs presents, quan ell hi fon edil, el rei
de Capadòcia quan ell hi estigué de procònsul i els seus amics de Roma quan tornà de l'exili,
sempre declimà d'acceptar-los en totes les ocasions.
Quan fou enviat a l'exili Ciceró, el Senat mudà de vestit, feu dol públic i resolgué que no
celebraria més consell sobre cap assumpte si no decretaven el retorn de Ciceró ... Pel seu
compte, ell no féu res en l'exili, que passà tranquil·lament a Macedònia ... Al Senat, Leli li reprotxà
que, pretenent Cèsar que li permetessen, contra llei, demanar el consulat per a ell [Ciceró], quan
encara no portava barba, s'hi estigués assegut, sense obrir la boca; i Brut li escrigué increpant-lo
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d'haver fomentat i criat una tirania major i més feixuga que la que ells havien destruït. Finalment,
en relació amb la seua mort, està bé compadir un home ancià, que, per covardia els seus
familiars duien d'un lloc a l'altre, per evitar-li la mort i amagar-se dels qui venien a buscar-lo,
avançant-se molt poc a la natura i que, al cap de poc [any 43], seria degollat ...' (Vides paral·leles,
Ciceró)
MORT DELS ASSASSINS DE CÈSAR
Mor Cèsar als cinquanta-sis anys complits, sobrevivint a Pompeu
només en quatre anys, sense haver-ne tret cap més profit que la
fama i una glòria molt subjecta a l'enveja, per part dels seus
conciutadans, d'aquella sobirania i d'aquell comandament,
darrere els quals anà enmig dels majors perills, i que gairebé
no pogué aconseguir.
Però aquell poderós numen que, mentre va viure, el protegí, el segui després de la mort
per ser-ne venjador, fent fugir i encalçant per mar i per terra els assassins sense deixar-ne cap, i
acabant amb tots aquells que amb l'obra o amb el consell tingueren part en aquell magnicidi.
Dels esdeveniments purament humans que, en aquest cas, succeïren, el més admirable fon el de
Cassi; perquè, vençut a Filips, es passà el cos amb aquella mateixa espasa que usà contra Cèsar. I,
dels sobrehumans, [recordarem el] gran cometa que es deixà veure, molt resplendent per set nits
[consecutives] immediatament després de la mort de Cèsar, i després desaparegué, i el descens
de [la intensitat de] la llum i la força del sol. Perquè tot aquell any (44) el seu disc eixia [tots els
dies] pàl·lid i mancat de raigs i enviant una calor molt feble i molt poc activa; i així l'aire era
obscur i feixuc per la feblesa de la calor que l'enraria, i els fruits [del camp] quedaren a mig fer i
immadurs per la fredor de l'ambient.
Però la cosa que més demostrà no haver estat grata als déus la mort que [aquells
assassins] propinaren a Cèsar fou la visió que perseguí Brut, que succeí així. Estant per passar el
seu exèrcit des d'Abid a l'altre continent, [Brut] descansava, les nits, en la seua tenda, com tenia
costum, no dormint sinó pensant sobre el futur, perquè dien que, entre tots els generals, Brut fon
el menys dormidor [de tots] i el que, per la seua constitució, podia aguantar més temps en vetla.
Semblà doncs que s'havia sentit una mena de soroll a la porta, i, mirant a la llum de la llàntia, que
ja cremava poc, se li presentà la visió espantosa d'un home de talla desmesurada i gest
amenaçador. Brut s'espantà moltíssim; veent, però, després que [aquell fantasma] ni fea ni dia
res, sinó que només s'estava aturat al costat del llit, li preguntà qui era; i el fantasma li respongué:
'Brut, sóc el teu geni dolent: ja em veuràs a Filips'. Sobreposant-se aleshors, Brut li diu [al
fantasma]: 'Ja et veuré!' i, al punt el geni desaparegué. Al seu temps, a Filips, posat al front de les
seues tropes contra Antoni i Octavi Cèsar, vencedor en la primera batalla, destrossà i escampà les
tropes que se li oposaren i saquejà el campament de Cèsar. Havent de presentar, però, una
segona batalla, se li aparegué novament el fantasma d'aquella nit sense que li digués paraula;
però, entenent Brut el seu fat, s'abalançà desesperadament al perill. No morí, però, lluitant, sinó
que, després de la derrota, retirant-se a l'eminència d'una roca, es llançà tot ell sobre la seua
pròpia espasa nua, i, donant força al colp un dels seus amics, així perdé la vida ...' ( Vides
paral·leles, Cèsar)
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PERSECUCIONS DELS CRISTIANS AL SEGLE I

PROPAGACIÓ DE L'EVANGELI PEL MÓN ANTIC
L'entusiasta vitalitat de les primitives comunitats cristianes comportava una intensa acció
evangelitzadora, que superava de bon tros l'antic i limitat proselitisme jueu. Els missioners de la
nova fe començaren a difondre-la des de Jerusalem i Palestina per les regions veïnes, tal com
reflecteix el llibre dels Fets dels Apòstols.
Des del principi sorgiren dificultats perquè el fet cristià fea ineludible una decisió dels
dirigents jueus per l'acceptació o el refús. Així, els temps apostòlics foren els de la configuració
d'una Església que havia anat dirimint qüestions cabdals al seu interior, com ara l'obertura a la
gentilitat incircumcisa i que, alhora, sofrí també l'oposició de les autoritats i de bona part dels
fidels al judaisme, tant a Palestina com a la Diàspora, oposició que arribà a ser cruenta, com ho
demostra la lapidació de diaca Esteve decretada pel tribunal religiós jueu (36, Fets 6,8-8, 3) i la
mort a espasa decretada pel rei Agripa (43, Fets 4 12, 1-5). Pocs anys després, la missió de Pau
topa amb una forta oposició, com relaten els Fets, com quan, poc després de la conversió, els
jueus ja prenen l'acord de matar-lo (Fets 9,23); i quan, a Listra, arriben uns jueus d'Antioquia i
d'Iconi, que es guanyen la gent i apedreguen Pau i l'arrosseguen fora de la ciutat pensant-se que
ja era mort (Fets 14,19).
A partir d'ara, ja hi intervenen les autoritats civils, com refereix l'anècdota de Tessalònica
en què uns jueus 'engelosits arreplegaren uns quants elements indesitjables i provocaren avalots
i disturbis per tota la ciutat, i es presentaren a casa de Jàson, buscant Pau i Siles per dur-los
davant l'assemblea del poble. Però, com que no els hi trobaren, arrossegaren Jàson i alguns dels
germans cap als magistrats, cridant: 'Aquests homes, que han revoltat tot el món, també han
arribat ací, i Jàson els ha rebuts a casa! Tots ells actuen contra els decrets del Cèsar, dient que hi
ha un altre rei, que és Jesús'. Estes paraules inquietaren el poble i els magistrats, i exigiren una
fiança a Jàson i els altres abans de deixar-los en llibertat. Tenim una altra anècdota passada a
Corint: 'En temps de Gal·lió, procònsul d'Acaia, els jueus s'alçaren tots a l'una contra Pau, el
conduïren davant el tribunal i l'acusaven dient: 'Est individu busca de convèncer la gent d'adorar
Déu d'una manera contrària a la Llei'. I, quan Pau es disposava a pendre la paraula, Gal·lió replicà:
'Jueus, si es tratava d'un crim o d'un delicte, vos atendria, com és de justícia; però, com que es
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tracta de controvèrsies sobre paraules i noms i sobre la vostra Llei, l'afer vos toca a vosaltres. Em
negue a judicar estes qüestions'. I els féu fora del tribunal ...' (Fets 18, 12-17).
Encara tenim noves anècdotes, dels dies de la pasqua de l'any 58. La primera, a la mateixa
ciutat de Jerusalem: 'Eren a punt de complir-se els set dies [de purificació de Pau, segons la Llei],
quan els jueus originaris de l'Àsia, en veure Pau al temple, amotinaren la gent i l'agafaren, cridant:
'Israelites, ajudeu-nos! Est és l'home que va pertot arreu ensenyant a tothom doctrines contra el
nostre poble, la nostra Llei i contra aquest lloc. Fins i tot ha fet entrar grecs al temple profanant
així aquest lloc sant ...' Tota la ciutat es va esvalotar. El poble corregué cap al temple, agafaren
Pau, l'arrossegaren fora, i immediatament tancaren les portes del temple. Ja l'anaven a matar
quan el tribú de la cohort romana va rebre esta notícia: 'Per tot Jerusalem hi ha una gran
confusió!' Immediatament prengué amb ell alguns soldats i centurions i baixà corrents cap als
amotinats. Ells, en veure el tribú i els soldats, deixaren de maltractar Pau. El tribú s'hi acostà,
detingué Pau i manà que el lligassen amb dos cadenes. Després demanà qui era aquell home i
què havia fet. De la gent n'hi havia que cridava una cosa i uns altres una altra. Com que així no
podia aclarir res, manà que s'enduguessen Pau a la caserna [a la torre Antònia]. Quan va ser a les
escales, era tanta la violència de la gent que els soldats l'hagueren de dur alçant-lo a pes de
braços, perquè el poble seguia cridant: Mateu-lo, est home! (Fets 21,17-46). La segona anècdota
és la solució momentània del conflicte de Jerusalem, que troba Festus, tal com ho descriu el
mateix llibre dels Fets:
'Tres dies després de la seua entrada en la província [romana de Judea amb
responsabilitat sobre els territoris de Judea, Samaria i Idumea], Festus pujà de Cesarea a
Jerusalem. Els grans sacerdots i els principals dels jueus es presentaren davant d'ell per acusar
Pau, i li demanaven que els concedís el trasllat de Pau a Jerusalem. De fet li preparaven una
emboscada per matar-lo pel camí. Però Festus els respongué que Pau havia de continuar a
Cesarea, i que ell mateix hi havia de tornar immediatament ...' (Fets 25,1-4)
Hi ha indics que fins poc després de la destrucció del temple de Jerusalem, els jueus no
decidiren la total exclusió dels cristians del culte sinagogal. Però cal notar com, ja des de bon
principi, els jueus intentaren forçar els magistrats romans a reprimir l'expansió d'allò que ells
consideraven una heretgia a l'interior del judaisme. Acusaven els cristians de culte il·lícit i
denunciaven la reialesa de Jesús com una insubordinació a l'emperador, com hem constatat en
les anècdotes de Pau, tant a Tessalònica (Fets 17,7) com a Corint (Fets 18, 13). És, doncs, ben
interessadament que Lluc es complau a remarcar l'escàs entusiasme dels governadors romans a
deixar-se embolicar en qüestions religioses, i resulta també ben típica la inhibició de Gal·lió, el
germà major de Sèneca, que fon procònsol d'Acaia de l'any 51 al 53, com testifica el llibre dels
Fets en les anècdotes de Corint (Fets 18, 15), i en l'actitud dels tribuns en el cas del tumult de
Jerusalem (Fets 23, 29) i del governador Festus en relació a Pau quan era tancat a la presó de
Cesarea (Fets 25, 18-19). Sembla que, ni tan sols quan la iniciativa de les denúncies i els avalots
venia dels pagans, les autoritats no volien veure en els cristians més enllà dels desordres que
semblaven encendre, com veem en el cas de Corint: '.. Els amos de la jove, veent que havia
desaparegut l'esperança de fer negoci, agafaren Pau i Siles i els arrossegaren a la plaça de la
ciutat davant les autoritats ... ', anècdota que, com sabem, acabà pràcticament en no res (Fets 16,
19-40); de manera semblant l'anècdota d'Efes que terminà amb el discurs del canceller de la
ciutat calmant la fúria dels amotinats (Fets 19,23-40)
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Malgrat els problemes amb el judaisme i els eventuals enfrontaments amb els interessos
pagans, l'evangelització avançava, durant el segle I, aprofitant la pax romana, tan propícia a tota
mena de comunicacions i a una certa unitat cultural. Al segle següent, Melitó de Sardes, en
l'apologia que adreçava a l'emperador Antoní Pius, atribueix a l'Estat un paper, fins i tot
providencial. En efecte, hi diu: 'La nostra filosofia es desenvolupà primer entre els bàrbars, en
temps de l'imperi d'August, el vostre avantpassat, i s'estengué també als altres pobles ... filosofia
que ha crescut amb l'imperi i s'inicià amb August (EUSEBI, Història eclesiàstica, IV, 26, 7). El primer
eix de la propagació de la fe fon la ruta que enllaçava Alexandria d'Egipte amb les antigues
ciutats jòniques de l'Àsia Menor, passant per Antioquia i resseguint la costa mediterrània a través
de Palestina, Fenícia, Síria, Cilícia i les províncies d'Anatòlia.
Mentre els cristians no foren expulsats oficialment del judaisme, la predicació de
l'evangeli solia pendre com a punt de partença les sinagogues escampades per tot l'imperi
Romà, i també pel món semític estés enllà de la seua frontera oriental. Això explica per què el
mapa del cristianisme, al començament de la nostra era, és molt coincident amb el de la
Diàspora jueva. El pas de Pau a Filips, vers l'any 52, durant la seua segona missió (com conta el
llibre dels Fets 16, 9), l'han vist alguns com l'inici de l'evangelització d'Europa; però esta percepció
de l'home occidental contemporani no pot fer oblidar la unitat de la civilització de les dos ribes
de l'Egeu ni la fluïdesa dels intercanvis econòmics i culturals arreu de la Mediterrània, que feen
normalíssim el pas cap a Occident.
És difícil de dir si el decret de Claudi, expulsant els jueus de Roma, a causa dels conflictes
que creaven, indica l'existència d'un grup cristià vers l'any 49 o 50: '... [A Corint, Pau hi] troba un
jueu anomenat Àquila, originari del Pont, que acabava d'arribar d'Itàlia amb Priscil·la, la seua
dona, perquè Claudi havia decretat l'expulsió de tots els jueus de Roma (Fets 18,1-2). Però és cert
que, quan Pau arriba a l'Roma, l'any 61, després d'haver apel·lat al Cèsar, fon acollit pels germans
de la comunitat romana a la qual, dos anys abans havia escrit la coneguda com carta als Romans.
Així ho conta el llibre dels Fets:
' ... Vam trobar alguns germans que ens demanaren de quedar-nos amb ells set dies. Així
vam arribar a Roma. Des d'allà els germans, informats de la nostra arribada, havien vingut a
rebre'ns fins al fòrum Api i Tres Tavernes. Pau, en veure'ls, donà gràcies a Déu i s'animà. Quan
hagueren entrat a la ciutat, Pau rebé l'autorització de viure en una casa particular, amb el soldat
que el custodiava' (Fets 28,14-16). Esta comunitat romana ja s'havia fet notar i havia assolit una
obscura fama, que l'emperador Neró aprofità, tres anys després (64), per a desviar cap a ella la
indignaciò de la gent arran de l'incendi de Roma que ell mateix havia provocat.
L'Occident, amb tot, fins al segle IV tingué una densitat de fidels molt menor que l'Orient.
Si a Bitínia i al Pont, a començament del segle II, el llegat Plini podia parlar dels cristians com d'un
sector considerable de la població, en el món llatí només Àfrica i Roma presentaven comunitats
ben estructurades, mentre que la Gàl·lia i Hispània només en devien conèixer grups poc
significatius als nuclis urbans. En aquest sentit és tot un símptoma que, fins la segona meitat del
segle IV, l'església romana celebràs la litúrgia en grec, llengua de tots els escrits del NT, la dels
pares apostòlics i la dels primers apologistes.
Fora dels límits de l'imperi romà, la fe s'havia anat expandint per la Transjordània i l'Aràbia,
pels dominis dels Parts i per les regions sota la seua hegemonia. Gràcies al sincretisme de la
dinastia arsàcida, pogué desplegar-se una minoria cristiana de forta emprenta aramaica,
sobretot a les províncies siríaques sotmeses al domini persa, i també en els regnes satèl·lits
d'Osroene i Armènia, que més tard es vantaran d'una primerenca conversió dels seus monarques
i nobles, fins i tot, si volíem fer cas a la llegenda, de la correspondència (13-50) que mantindria el
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rei Abgar V d'Edessa (4 aC-50) amb el mateix Jesús històric! De la solidesa d'esta evangelització
en medi semític, en parla prou l'heroica resistència a la repressió, des de la seua conquista, l'any
226, amb què els sassànides, decididament mazdeistes, perseguiran els cristians a partir del
segle III.
Aparentment, encara resulta més estrany l'èxit del cristianisme en el món greco-romà, tan
desdenyós amb les tradicions culturals i religioses semítiques. En tenim prou si recordem la
reacció dels atenesos davant el discurs de Pau al·ludint a la resurrecció a l'areòpag d'Atenes (Fets
17, 16-34). Cal, però, tenir present la situació religiosa del món mediterrani els primers segles de
la nostra era. El politeisme clàssic havia sofert una evolució que n'havia minat l'antiga
consistència. El contacte amb les religions orientals, que anaven integrant-s'hi, l'havia modificat
profundament; i la crítica filosòfica, sobretot la més recent dels cínics i els estoics, el decantava
cap a un monoteisme encara inconcret. Sobre la crítica racional dels pensadors grecs contra
l'antropomorfisme de la religió olímpica, és a dir 'contra Hesíode i Homer, censurant-los allò que
havien dit dels déus', hi ha un exemple tan antic com Xenòfanes de Colofó que, en el segle VI aC,
ja afirmava: 'La substància de la divinitat és esfèrica, sense cap semblança amb l'home; déu tot ell
veu, tot ell sent, però no respira; tot ell és alhora ment, pensament, eternitat' (DIOGENES LAERCI,
Vides dels filòsofs IX, 18-19 i, també XENÒFANES, Fragmenta 12-13). Si alguns, entre la classe alta,
amb accès al patrimoni literari podien encara gaudir dels millors fruits dels vells mites, pertot
imperava una gran buidor espiritual i molta angoixa.
De tota manera, ningú no hauria parlat llavors de manca de religió entre els grecs. De
formes religioses, n'hi havia, i moltes. Tant que, quan Pau s'adreça als escèptics i cultivats oients
de l'areòpag d'Atenes, comença el discurs dient-los: 'Atenesos, vos veig religiosíssims en tot' (Fets
17,22); i s'endevina la ironia de l'home de fe profunda davant aquell auditori de conviccions
lleugeres i de pensament feble. No hi mancaven algunes manifestacions religioses més
espectaculars i visibles, que eren les del culte públic. Justament la seua restauració havia estat
una importantísima vessant del programa polític d'Octavi August. El venerat emperador, però,
que tan seriosament assumí les seues funcions de pontifex maximus, no podia de cap manera,
amb les seues disposicions, reanimar una religió convertida en mera tradició familiar i pràctica
ritual, sense una teologia plausible i sense cap exigència moral.
Els actes de culte oficial comuns a tot l'imperi no eren qüestió de fe; d'ací la perplexitat
dels magistrats davant els cristians que rebutjaven obstinadament de pendre part en uns rituals
que eren entesos, no tant com a signes d'una veritat transcendent, sinó com a instruments de
cohesió social i política. El formalisme de la religió romana havia resultat particulament apte per
a integrar, des de ben aviat, els cultes dels països conquerits. No havia suposat cap problema
l'hel·lenització del panteó romà, i, des de la segona guerra púnica (218 aC-210 aC), anaven
penetrant les divinitats orientals, mentre darrere la freda i pomposa façana de les cerimònies
públiques, hi bategava una inquieta recerca de veritat i de salvació.
L'amplitud de les noves possibilitats era gairebé vertiginosa; des de l'esoterisme de les
iniciacions mistèriques fins al magisteri dels vulgaritzadors del platonisme o de l'estoicisme,
passant per les devocions als déus de l'Orient Mitjà o d'Egipte, o bé per les diverses formes de
superstició, màgia o astrologia. Malgrat el tradicionalisme conservador de la minoria senatorial,
la resistència de l'Estat al garbuix de noves creences era mínima. Els escassos intents d'oposició
no tenien motius metafísics, sinó de conveniència política, o els suscitaven els excessos i delictes
derivats de les noves pràctiques ... L'Imperi era molt tolerant; fins i tot molt permeable
religiosament. La raó era la fonamental compatibilitat de les diferents recerques, devocions i
pràctiques rituals amb el règim oficial sagrat. Totes es plegaven molt dòcilment a les
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esporàdiques exigències de la teologia política imperial, perquè, en realitat, s'acontentaven amb
un àmbit d'influència que no solia implicar seqüeles pràctiques massa trasbalsadores.
Enmig d'aquest mercat de solucions religioses, sovint força insubstancials, la conversió al
cristianisme havia d'aparéixer com tota una altra cosa. Es tractava d'un dogma que rebutjava la
simbiosi i que tenia pretensions d'un universalisme exclusivista. Desig de veritat, d'esperança
joiosa, de perdó de la culpa, d'autèntica santedat, d'alliberament del fat ... En tots els aspectes era
possible trobar resposta en la paraula cristiana, l'acceptació de la qual suposava un canvi més
efectiu que la de qualsevol culte oriental de salvació o la de qualsevol nova doctrina
especulativa. Era evident que la condició baptismal duia difícils exigències tant en l'ordre
intel·lectual (monoteisme, encarnació, resurrecció) com en el moral. En aquest sentit, té molt
d'interès escoltar què en diuen els mateixos conversos, del seu pas, per exemple Cebrià de
Cartago (Ad Dominum, 4). També és interessant la consciència d'una doctrina coherent i
allunyada de les vaguetats i fantasies especulatives, per exemple Ireneu de Lió (Adversus
haereses IV, 20, 1-4). Calia superar equívocs, dificultats familiars i socials, penalitats ... El
catecumen, però, tenia la sensació de trepitjar terra ferma quan s'incorporava a l'Església i, en
concret, a una de les comunitats on la germanor era més operativa i profunda que en qualsevol
altre grup religiós.
L'estat espiritual de l'Imperi, més encara que el dels dominis Parts o el de les tribus àrabs,
permetia de copsar molt bé la genuïna novetat del cristianisme, una volta superats els prejudicis
adversos que sens dubte hi devia haver. De fet, si l'apostolat cristià fon tan eficaç els primers
segles, això no es pot atribuir a l'ús de mitjans propagandístics impressionants. L'acció
evangelitzadora depenia quasi exclusivament de la iniciativa individual i del testimoniatge de
vida (i de mort!) dels cristians. Això darrer, tan senzill i tan difícil d'avaluar historiogràficament,
sembla l'element decisiu en la victòria de la fe sobre el desprestigi i l'hostilitat generalitzada.
Quines foren les coses que, malgrat tot, despertaven l'interès i acabaven obrint un badall
en l'ànim dels pagans, les recapitula bé l'elogiós exordi adreçat a Diognet (entre els segles II i III).
Aquest hi és lloat per la seua acurada indagació sobre els cristians, concretament: 'En quin Déu
creuen, quina classe de culte li reten, com s'explica el seu desdeny unànime del món i el seu
menyspreu de la mort, per què no fan cap cas de les divinitats reconegudes pels grecs ni
observen les supersticions jueves, d'on els ve el gran amor que es tenen els uns pels altres i, en
fi, com és que esta raça o manera de fer nova ha vingut a l'existència precisament ara i no abans.'
(Discurs a Diognet, I)
Hi hagué, certament, el suport de la catequesi, com ara la que oferirà la prestigiosa escola
d'Alexandria; o el d'una litúrgia que, lluny de grandieloqüències buides, significava autèntica
comunió amb Déu i amb els germans; o, encara, el subsidi d'una reflexió apologètica que, sense
obtenir resultats apreciables entre els dirigents polítics, reflectia un pensament segur de si
mateix. Res de tot això, però, no hauria pogut salvar la distància que barrava el pas a l'adhesió,
sense la prèvia autenticitat del testimoniatge dels primers cristians. Proselitisme individual o de
petit grup era allò que denunciava Cels en el seu 'Discurs veritable contra els cristians' (conservat
en ORIGENES, Contra Celsum III, 9.50.55): un passatge revelador, no tan sols per la notícia sobre
els recursos i els mètodes d'evangelització, sinó també per la confirmació que la nova fe
comptava, sobretot, amb adeptes entre la gent de classe baixa, de manera que, malgrat les
possibles conversions d'alguns patricis, les comunitats primitives havien de ser mirades amb
superior suficiència per la gent culta i rica. Així abona Pau la composició de la comunitat amb
gent de poca categoria social:
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'... Germans, fixeu-vos qui sou els qui heu rebut la crida: no n'hi ha molts de savis a la
manera d'aquest món, ni molt d'influents o de bona família. Ben al contrari, Déu, per confondre
els savis, ha escollit els qui el món té per ignorants; per confondre els forts, ha escollit els qui són
febles als ulls del món. Déu ha escollit gent que no compta, els qui el món menysprea; ha escollit
els qui no són res per anul·lar els qui són alguna cosa. Així ningú no es pot gloriar davant de Déu
(1Corintis 1, 26-29)

RAONS DE L'OPOSICIÓ PAGANA
Tothom sap que els primers temps del cristianisme foren alhora de creixement i de prova.
L'Església hagué de fer front a la violenta malvolença de la majoria gentil. Com que la imatge
més divulgada d'esta resistència ha fet que l'atenció se centràs en la responsiblitat dels diversos
emperadors, s'ha menystingut bastant la importància de l'animositat popular, a remolc de la
qual havien d'actuar les autoritats, a vegades fins i tot a contracor. És una mirada unilateral la que
veu les persecucions només com un problema entre els cristians i els agents del poder polític.
Més val, però, tenir present, d'entrada, el pes que hi tingué la pèssima reputació dels cristians
entre els seus conciutadans. Els primers autors llatins que es refereixen a Crist o als cristians
participaven dels tòpics vulgars que, sense un coneixement directe dels estranys adeptes
d'aquella nova creença, els atribuïen crims execrables. Suetoni expressa l'opinió més corrent
sobre els cristians titllats de 'classe de gent d'una superstició nova i malèfica (SUETONI, Nero 16,3;
i, també, les seues Vides dels dotze cèsars). El pagà Cecili, personatge del diàleg Octavius, de
Minuci Fèlix, reflecteix les opinions petjoratives de la gent sobre els cristians dient-los de tot:
'indoctes, escòria, crèduls, plebs de conjuració profana, raça de caus, enemics de la llum, ateus,
cínics, desvergonyits, incestuosos, adúlters, immorals, adoradors d'un crucificat amb cap d'ase,
superstició burda ... acusats, finalment, d'adorar els genitals dels sacerdots, d'infanticides, de
caníbals, de promiscus sexuals, de causa de tots els estralls i desgràcies. Hi podríem afegir les
sentències de Tertul·lià sobre la perillositat dels cristians:
'Si el cabal del riu Tiber puja per damunt dels murs, si el Nil no puja dalt dels camps, si el
cel s'està quiet [no plou], si la terra es mou, si hi ha fam, si hi ha pesta, de seguida se sent el crit:
Els cristians, als lleons! (TERTUL·LIÀ, Apologètic XL, 2). Opinions semblants reflecteix Cebrià de
Cartago en Ad Demetrianum. Això no obstant, és molt probable que, als ulls d'algú minimament
sensat, estes calúmnies no tardassen a descobrir-se inconsistents. Per això un enemic tan
declarat dels cristians com Cels, pràcticament no les tornarà a repetir mentre que mantindrà les
acusacions de ressentiment i de baixesa que Nietsche rependria segles més tard.
A mesura que creixia el nombre dels cristians, devia fer-se més difícil de carregar sobre
ells atrocitats i abjeccions. Els temors i la suspicàcia minvaven, però es dibuixaven més clarament
els retrets heretats de l'antijudaisme romà: '... misantropia i ateisme, que no desaparegueren ni
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quan l'Església i la Sinagoga ja no es podien confondre, com afirma Flavi Josep (Contra Apionem,
79). I es mantenen en peu les acusacions ja conegudes, com reflecteix Cecili, l'interlocutor
d'Octavi: '...Vosaltres, insegurs ara com ara i sol·lícits, vos absteniu dels plaers honestos, no aneu
als espectacles, no assistiu a les orgies, refuseu els convits públics, eviteu les lluites sagrades, els
menjars trets dels altars i les begudes que s'hi serveixen: tanta por vos donen els déus que
negueu? No treneu amb flors el vostre cap, ni honoreu el cos amb perfums, guardeu els
ungüents per als funerals, i refuseu les corones als sepulcres. Pàl·lids, tremolosos, dignes de
misericòrdia, però de la dels nostres déus. Així, malaurats, no ressusciteu i, mentrestant, tampoc
no viviu' (MINUCI FÈLIX, Octavius 12,5-6).
El gest més cridaner d'aquest sospitós abstencionisme era la manca de participació en el
culte pagà (deos non colere = 'no adorar els déus') que cridava l'atenció i fea guanyar, als cristians,
la mala fama d'ateisme i d'insolidaritat, perquè la religió romana, més que interioritat, era
vinculació cívica. Naturalment, la sistemàtica automarginació dels cristians en aquest terreny
esdevenia més intolerable quan les dificultats exigien d'estrényer el rengle i reforçar la
unanimitat. D'ací el permanent neguit dels apologistes per presentar els fidels com a súbdits
lleials. El delicte cristià per excel·lència (la negativa de retre culte als déus de l'Estat i a
l'emperador o al seu geni tutelar), tot i no ser sempre la causa de la persecució, sí que era un fàcil
mitjà provatori. En realitat no era propi de la religió romana un culte obligatori. En la mesura,
però, que els emperadors havien d'anar fent la seua teologia política hel·lenística (i, damunt, els
prínceps acceptaven, si no estimulaven, la pròpia divinització, fins i tot en vida), la negativa dels
cristians a participar en les cerimònies idolàtriques o en les apoteosis dels sobirans apareixia com
una inadmisible demostració de deslleialtat.
En aquest aspecte, les pretensions cristianes qüestionaven radicalment els fonaments de
l'absoluta prioritat dels interessos cívics i de l'autoritat imperial. Encara exacerbava més les
mesures punitives, l'antimilitarisme que, sense ser generalment compartit, entre alguns cristians
prenia formes provocatives i imprudents, tant més intolerables com més greu era el perill
exterior. Així opinava Cels: 'Si tots féssem com vosaltres [els cristians], l'emperador es trobaria tot
sol i abandonat, i el domini del món passaria a mans dels bàrbars sense llei' (ORIGENES, Contra
Cels VIII, 68.73). Igual com Israel, enmig de l'Orient antic, es mantingué irreductible a les diverses
modalitats d'assimilació entre reialesa i divinitat, així la fe en Jesucrist no s'havia de deixar
encaixar, com una tessel·la més en el variadíssim mosaic religiós de l'imperi romà, que 'només'
exigia el reconeixement de la supremacia absoluta i efectiva del poder político-militar vencedor i
dels seus símbols. L'enfrontament amb aquella lògica, que dominava i integrava ensems, no
podia quedar sense castic.
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LES PRIMERES MESURES DE REPRESSIÓ
En la imaginació dels cristians d'ara, els primers segles solen representar-se com un temps de
contínua clandestinitat, com un risc constant de suplicis i de mort, amb un nombre incalculable
de víctimes. També solen atribuir la responsabilitat de les violències a la decisió dels perversos
emperadors, mentre que els més humans i prestigiosos haurien estat propicis a la nova fe.
Finalment equiparen situacions molt diferents i admeten la convenció uniformadora de les deu
persecucions a imatge de les deu plagues d'Egipte. Estes idees estereotipades no fan justícia a la
realitat. Són fruit, en bona part, a una projecció retrospectiva de les impressions i els judicis
divulgats per Eusebi de Cesarea (Palestina 260-Cesarea de Palestina 340), Lactanci (Cirta,
Numídia 260-Tréveris 325) i altres cristians que van passar experiència personal de la darrera gran
persecució de Dioclecià. Les inevitables estilitzacions tardanes anaren perfilant una tosca
figuració, on els perseguidors apareixen com a monstres enfurismats rabejant-se amb sàdiques
tortures contra uns fidels que les suporten amb inhumana superioritat. La realitat devia ser més
complexa.
Abans de Neró, els jueus tingueren la principal responsabilitat en la persecució dels
cristians. Si els magistrats romans hi intervenien de vegades, solia ser a contracor, com hem vist
en el capítol primer. Fins i tot, recolzant-se en un discutit passatge de Tertul·lià, hi ha qui ha
atribuït a Tiberi (14-37) una moció per protegir el cristianisme, aleshores encara molt lligat al seu
bressol palestinenc. Les exigües minories cristianes podien comptar, al principi, amb la
indiferència dels romans, o en tot cas participaven de la mala fama dels jueus. L'esmentada
decisió de Claudi (49 -50) que reporta Suetoni, potser és un indici del conflicte entre Sinagoga i
Església: 'Expulsà els jueus de Roma perquè promovien contínuament avalots, instigats per
Chrestus' (SUETONI, Claudius 25, 11), però no és segur que calga reconéixer, en aquest Chrestus, el
Senyor dels cristians.
En canvi els fets que seguiren l'incendi de Roma, de 13 de juliol de l'any 64, sí que
marquen una fita cabdal. Tàcit explica que, volent exculpar-se d'aquella calamitat, de la qual
tothom el fea responsable, '... Neró se substituí culpables i infligí refinadíssims turments a uns
que, avorrits per les seues abominacions, la gent anomenava 'cristians', nom que els ve de 'Crist'
el qual, sota el principat de Tiberi, el procurador Ponç Pilat havia lliurat al suplici. Reprimida, de
moment, esta detestable superstició tornà a sorgir, no sols a Judea, on nasqué el mal, sinó també
a Roma, on tot allò que hi haja al món d'atroç i de vergonyós conflueix i hi fa una gran clientela.
De primer, doncs, agafaren els qui confessaven la seua fe; després, segons les seues declaracions,
una ingent multitud que fon convicta, no tant del crim d'incendi com d'odi contra el gènere
humà. No hi bastà, però, de fer-los morir; hi afegí suplicis com a jocs, de manera que, revestits de
pells de feres, eren destrossats per les queixalades dels gossos, o bé, clavats en creus flamejants,
quan s'havia fet fosc, eren cremats com a fanals nocturns...' (TÀCIT, Annales XV, 44, 2-4). Segons
aquest passatge, la comunitat cristiana de Roma ja no era confosa amb la comunitat jueva
(l'emperadriu Popea, amant de Neró, coneixia prou la religió mosaica), i l'opinió pública se
n'havia format un concepte que no fea del tot inversemblant l'acusació d'haver provocat
l'incendi de la ciutat. Tàcit, que és l'únic historiador que relaciona els cristians amb el desastre, ni
que estiga convençut de la seua innocència, parla, a propòsit d'ells, de superstició, crims i
misantropia. També Suetoni reflecteix esta pèssima reputació quan comenta que, sota Neró, '...
foren lliurats als suplicis els cristians, classe de gent d'un superstició nova i malèfica ...' (SUETONI,
Nero 16, 3).
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Potser al·ludia a esta decisió de Neró Climent de Roma (Carta als Corintis 6) i Melitó de
Sardes (EUSEBI, Historia ecclesiastica IV, 26, 9) i Tertull·lià (Apologètic V, 1; i Ad nationes 1, 7.3) que
atribueixen clarament a aquest mal emperador la primera iniciativa estatal anticristiana. Més
endavant la referència a la perversió dels perseguidors seria un lloc comú de l'apologètica
cristiana. El testimoni del prevere Gai, entre els anys 198-217, situa, durant estes violències, el
martiri de sant Pere i sant Pau (EUSEBI, Historia ecclesiastica IV, 26, 9). Des d'aleshores, i més
encara des de la destrucció del temple de Jerusalem, l'oposicio del judaisme deixaria de ser la
principal amenaça, i serien la societat i les autoritats de l'Imperi els protagonistes de la
resistència a la fe en Jesucrist; però sense que hi hagués d'entrada un designi clar d'anihilació de
l'Església.
Després del cruel oportunisme de Neró, seguiren uns anys de relativa tanquil·litat,
passades les guerres de Successió, i no és gens quimèric d'imaginar que els Flavis: Vespasià (6979), Tit (79-81) i Domicià (81-96), obligats a conéixer el món jueu mentre sufocaven la revolta dels
anys 66-73 a Palestina, pogueren adonar-se de la diferència entre el bel·licós messianisme jueu i
la nova fe cristiana. Per això no és infreqüent de posar en dubte la suposada persecució de
Domicià (81-96), precisament per la tolerància amb els cristians habitual en la dinastia flàvia (6996). En efecte, no és segur del tot que l'execució dels nobles Mani Atili Glabrió o Flavi Climent i
l'exili de Flàvia Domitil·la responguessen a la condició cristiana d'aquests, acusats d'ateisme. Però
les pretensions de Domicià, que reivindicava el tractament de Dominus et Deus, portaren
problemes als filòsofs, i potser en dugueren als cristians, com ho faria sospitar el llibre de
l'Apocalipsi.
En efecte, aquest llibre misteriós, que tracta en clau de misteri la història contemporània
sota l'emperador Domicià, ja al començament, fa confessar a l'autor que viu sotmés a una
situació injusta pel fet de ser cristià: 'Jo Joan, germà i company vostre en la tribulació, la reialesa i
la constància que compartim amb Jesús, em trobava exiliat a l'illa de Patmos, per haver anunciat
la paraula de Déu i haver donat testimoni de Jesucrist' (Apocalipsi 1,9-10). En la secció de les Set
Cartes, a les esglésies joàniques de l'Àsia Menor, diu a l'església de Sardes: 'Has estat pacient i
constant i no has defallit quan has hagut de patir pel fet de portar el meu nom' (Apocalipsi 2, 3). I
a l'església d'Esmira: 'No tingues por dels patiments que t'esperen. El diable, per provar-vos, en
llançarà alguns de vosaltres a la presó, i la tribulació durarà deu dies [poc de temps]. Sigues fidel
fins a la mort i et donaré la corona de la vida (Apocalipsi 2, 10). A l'eglésia de Pèrgam: 'Conec el
lloc on resideixes: Satanàs hi té el tron. Sé que et mantens fidel al meu nom. No vas renegar de la
fe en mi, ni tan sols en els dies que Antipes, el meu testimoni fidel, va ser mort en esta ciutat on
resideix Satanàs' (Apocalipsi 2, 13). I a l'església de Filadèlfia, diu: 'Ja que has guardat amb
constància la meua paraula, també jo et guardaré de l'hora de la prova que és a punt de caure
damunt tota la terra i els seus habitants' (Apocalipsi 3 10).
I, a la part central del llibre, en la secció de les Set Trompetes (8, 2-14, 5), apareix la imatge
de la dona en lluita contra el drac (Satanàs, cap. 12) i les dos bèsties (l'imperi romà i els fals
profeta o anticrist, cap 13), clara al·lusió a la situaciò de lluita que sosté el poble de Déu contra el
poder del Mal. Molts detalls del text apunten que aqust mal prové de la Roma imperial: és el cas
del drac amb set caps [set tossals de Roma] i set diademes, atributs del drac que passen a la
bèstia del mar 'que tenia deu banyes i set caps (13,1), símbol de l'imperi romà. Les 'set banyes', i
els 'set caps', preparen la figura de la dona amiga de la bèstia, és a dir Roma.
Finalment, dins el cicle de les Set Copes, al capítol 17, hi apareix la gran prostituta: ' ... Vine
i et mostraré la condemna de la gran prostituta que viu vora les aigües (Roma, ciutat de canals].
Els reis de la terra s'han prostituït amb ella, i els habitants del món s'han embriagat amb el vi de
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la seua prostitució ... La dona duia un vestit porpra escarlata [vestit propi de
l'emperador],coberta de noms blasfems [que forcen a l'apostasia], que tenia set caps [set tossals]
i deu banyes [deu emperadors: Tiberi Cèsar, Cal·lígula, Claudi, Neró, Vespassià, Tit i Domicià], i
s'adornava d'or, pedres precioses i perles [signe de poder econòmic]. Tenia a la mà una copa d'or,
plena d'abominacions: les impureses de la seua prostitució [la idolatria, sobretot el culte a
l'emperador com a déu i senyor] (Apocalipsi 17, 1-2). La prostituta, en la tradició apocalíptica,
simbolitza sovint un poble o una ciutat idòlatra, i ací, naturalment, es referiria clarament a la
capital, per l'al·lusió als set tossals [naturalment, els de Roma] i 'els set caps [els set emperadors].
D'altra banda 'viure i seure vora l'aigua' significa ací la riquesa i el domini de Roma [ciutat de
canals, vora el riu i vora la mar] sobre molts pobles'. I la referència a 'els habitants del món que
s'han embriagat amb el vi de la seua prostitució' és una clara al·lusió a tots els pobles de l'imperi
que han acceptat de retre culte a l'emperador.
I un detall gens menyspreable. Diu el llibre: 'Ací cal saviesa! Qui siga intel·ligent, que
calcule la xifra de la bèstia, que és una xifra referida a una persona: sis-cents seixanta-sis (666,
Apocalipsis 13, 18), de la qual s'han donat moltes interpretacions. A partir de la tècnica
anomenada gematria, que pressuposa una equivalència entre les lletres de l'alfabet i els
nombres, tindríem que 666 equival a la suma de les letres habrees que formaven les paraules
NERÓ CÈSAR. Alguns pensen que es referiria, no precisament a l'emperador Neró, sinó a Domicià,
que era vist com la reencarnació de Neró. En efecte, segons una llegenda, Neró havia tornat a la
vida' i s'havia reencarnat en l'emperador Domicià, l'emperador regnant quan s'escriu el llibre de
l'Apocalipsi. També sumen la mateixa quantitat les paraules hebrees corresponents al nombre
666, que significa CÈSAR DELS ROMANS. Notem encara que tres sisos són la imperfecció
absoluta, ja que el set és el nombre perfecte.
Siga com siga, l'any 96, l'assassinat de Domicià, a mans dels soldats, obrí el pas a l'edat
daurada dels Antonins (Nerva, Trajà, Adrià, Antoní Pius, Marc Aureli i Còmmode) durant la qual
els ideals civilitzadors de la romanitat es concretaren tan modèlicament que els contemporanis
tingueren consciència de ser uns privilegiats de viure aquells anys (felicitas temporum). De fet
aquests sis foren els emperadors menys decantats a l'arbitrarietat i el despotisme, els que han
deixat els textos més antics conservats sobre el procediment a seguir en el cas dels cristians. Però
d'ells en parlarem, si Déu vol, en comentar els anys més durs de la persecució durant l'imperi
romà, els segles II, III i IV (en PENTECOSTA 111, segles II-IV, juliol-setembre de 2020).
Josep Torner Cubells
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INICIS DEL CRISTIANISME
EN ALGUNES CIUTATS PRÒXIMES
DERTUSA
L'antiguitat de Tortosa, i la importància que tingué en els temps
passats, per la situació i el caràcter industriós dels seus habitants,
que la posaven en comunicació amb els principals ports
de la Mediterrània, foren causa que molts dels grans
esdeveniments del món fessen sentir ací la seua influència.
Per això, després que la península ibèrica formàs part de l'imperi romà, Dertusa, fundada l'any
24, hi figurà d'una manera distingida. El geògraf Estrabó (63 aC-19) contemporani estricte de
l'emperador Cèsar August (Nola 63-Roma 14) anomenà Dertusa 'ciutat insigne'; i Plini, enviat per
l'emperador Vespasià a Hispània, com a delegat seu, en digué 'ciutat celebèrrima'.
La distinció que tingué en temps dels romans, la proven també diverses inscripcions
sepulcrals, de què fan esment els historiadors antics, els quals manifesten que, en l'època
romana, habitaren a Tortosa notables famílies patrícies, talment els Valeris, els Salustis, els
Cornelis i d'altres. També ho indiquen les làpides que hi ha d'aquell temps, que esmenten
Martorell, el pare Risco i Fernández, i les medalles i els epigrames d'emperadors que, segons diu
Cristòfor Despuig en els Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, trobaren, al segle XVI, en
soscavar els fonaments de la catedral per continuar-ne les obres.
No és, doncs, estrany que el cristianisme no hi fos desconegut. Diu una antiga tradició,
corroborada per diversos autors que, havent desembarcat sant Pau a Tàrraco, que era el port
militar més freqüentat pels romans, després d'anunciar l'evangeli en esta ciutat, vingué a
Dertusa, la ciutat i el port comercial més important, on també predicà i hi deixà com a bisbe sant
Ruf, deixeble seu, personatge molt conegut en la primera generació cristiana, amb un noble nom
vinculat al mateix Jesús històric. Ruf (que vol dir 'pèl-roig'), en efecte, és el nom d'un dels dos fills
del llaurador Simó de Cirena (del nord d'Africa), el Cirineu, que els soldats obligaren a dur la creu
de Jesús fins a la muntanyeta del Calvari (Marc 15, 21), personatge familiar a les primeres
comunitats cristianes.
És clar que esta dada no compta amb cap certesa documental. Més aviat ens porta a
acceptar que la vinculació de Tortosa a sant Ruf ens ve per la basílícia del mateix nom a Avinyó,
d'on segurament vingueren els primers canonges regulars. El tresor de la catedral de Tortosa, en
efecte, guarda com una relíquia un missal de sant Ruf, del segle XII, contemporani, doncs, de la
conquista cristiana de la ciutat i de la represa del bisbat de Tortosa després del parèntesi
musulmà (RAMON O'CALLAGHAN, Anales de Tortosa (I, XXIX,p. 103-105).
Després de sant Ruf (+ 90), l'episcopologi de Tortosa només nomena el seu successor: 'in
ilercavonibus sanctus Martianus episcopus martir', segons els uns Martí, segons els altres
Maioritanus.
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BARCINO
La ciuat romana de Bàrcino deu el seu origen a la colònia
fundada per Juli Cèsar i August, adscrita a la tribu Galèria,
de nom COLONIA JULIA AUGUSTA PATERNA FAVENTIA
BARCINO, situada al mont Tàber, aleshores un petit promontori
que facilitava l'accès des de la mar al pla. La ciutat, esmentada
ja per Pili i per Ptolomeu, és descrita per Fest Aviè (305-389 Periple-Ora marítima, 520), com un
indret agradable, de terra fèrtil i amb un port acollidor. Poques més notícies tenim d'aquella
petita colònia romana durant el segle I, tret que, amb ocasió de la nova composició del Senat
romà, l'emperador Nerva (96-98), en un intent de fer-lo més universal, incorporaria molts
senadors de les províncies, entre ells catorze d'origen hispà, dos dels quals naturals de Bàrcino:
Luci Minici Natalis i Luci Licini Sura.
No hi ha notícies confirmades històricament de l'existència d'una comunitat cristiana dins
esta ciutat acabada d'estrenar a començament de la nostra era. Notícies servides per Jeroni Pau
(cap a 1491) i Joan Baptista Pérez (del segle XVI) i confirmades després per Francesc Diago
(1602), apunten l'inici de l'episcopologi barceloní ja des del segle I de la nostra era, i amb els
titulars següents: Teodosik de Barcelona (44), Víctor (52), Eci (53), Tòtic (60), Luci (69), Fucas,
Tocca o Teòtic (69), Deodat (78) i Teodoric (91).
Al mateix temps, la tradició (o la llegenda) barcelonina fa memòria d'uns noms de màrtirs
que, evidentment, no podrien ser adscrits al segle I. És el cas del pagès sant Medir, personatge
més aviat llegendari, relacionat amb el bisbe Sever de Barcelona (289) que caldria situar entre els
segles III i IV. Un altre cas, però prou distint, seria el de sant Cugat, més ben fonamentat
històricament, de principis del segle IV (303). Sembla, en efecte, que Cugat fon un màrtir
realment existent, que esmenta el poeta riojà Prudenci (Calagurris 348-405), que li dedicà un
himne del seu Peristephanon o 'Llibre de corones' en honor dels màrtirs, i en què l'anomena 'el
màrtir que ennoblia la ciutat de Barcelona'. Segons la llegenda, Cugat hauria arribat a Barcelona,
procedent d'Africa, en companyia de sant Feliu, per vendre les mercaderies que duia i predicar-hi
la fe cristiana; empresonat pel procònsul Galeri, hauria estat decapitat i, després, soterrat per les
llegendàries iluronenses santes Juliana i Semproniana, que havia batejat el mateix Cugat, i que,
al seu torn, foren sotmeses al martiri pel mateix motiu. Al lloc de la seua execució, o Castrum
Octavianum, es troben construccions paleocristianes, testimoni del seu culte on, potser, ja en
època visigòtica, hi edificaren un monestir (l'actual de sant Cugat del Vallès).
CAESAR AUGUSTA
Cal cercar el primer nucli de l'actual ciutat de Saragossa en la
CESAR AUGUSTA romana, fundada per Octavi August, amb
veterans de les guerres càntabres (23 aC), que poc després
esdevingué el centre urbà més important de la vall de l'Ebre.
La ciutat no decaigué durant els transtorns del Baix Imperi.
De la posible vida cristiana a la ciutat de Caesar Augusta, durant el primer segle, no en
sabem res. Perquè totes les notícies que tenim en aquest sentit, amb algun fonament històric, ja
ens porten al segles III i IV, amb santa Engràcia i els sants bisbe Valeri o Valer i el seu diaca
Vicent que seria martiritzat a la ciutat de Valentia (305).
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TARRACO
Tàrraco, deixant a banda els seus antecedents ibèrics, és obra dels
generals Escipions que hi arriben (218 aC) i estableixen la base
militar per fer front a la II guerra púnica enfront de
Cartago Nova (Cartagena). Tàrraco tingué molta importància
durant l'època de la conquista romana d'Hispània (segles II i I aC)
com a port i porta d'entrada a la vall de l'Ebre, l'eix fonamental de
la penetració romana. La ciutat no tingué un paper especialment actiu en les guerres de Sertori i
les de Pompeu i Cèsar. Aquest darrer, l'any 45 aC, l'elevà a la categoria de colònia de dret romà
amb el nom de COLONIA JULIA URBS TARRACO. August, que durant la guerra contra els
càntabres passà a la península, els anys 27-24 aC, hi sojornà una llarga temporada, i, en crear la
nova divisió provincial, Tàrraco esdevingué capital de la província Citerior, que després pendria el
nom de Tarraconense.
Sobre la possible formació d'una comunitat cristiana en esta important ciutat, tot depén
de la possible estada de sant Pau a la Tàrraco romana. Sobre això hi ha qui es mostra escèptic;
d'altres, però, troben que hi ha motius raonables per considerar-lo factible i creuen que,
segurament, devia produir-se. Una de les claus per dilucidar la qüestió és la llei penal romana.
Segons la legislació imperial, el Cèsar podia sentenciar un acusat (com Pau, que havia apel·lat al
Cèsar en defensa pròpia contra l'acusaciò que presentaren en contra seua els jueus) a la pena
d'exili mitjançant la fórmula de la deportatio o de la relegatio. En qualsevol cas, la persona
exiliada perdia els seus béns, i, si era ciutadà romà, podia perdre també la ciutadania.
Precisament la I carta de Climent de Roma, que és la font més antiga d'un viatge de Pau al límit
d'Occident', és a dir a Hispània, afirma que Pau fon exiliat. Les altres fonts dels segles I i II es
limiten a suggerir o a afirmar directament que Pau visità Hispània. Els precedents dels dos fills
d'Herodes, Aquelau i Antipes, que foren exiliats a les Gàl·lies i a Hispània, reforcen la possibilitat
que Pau fos també condemnat a l'exili en un lloc de les províncies hispàniques. La Tàrraco
romana, per la condició de capital de la província i ciutat comercial i administrativa, i pel fet de
ser port natural d'enllaç d'Hispània amb Roma, té moltes possibilitats de ser el lloc on Pau fos
exiliat. Ara bé, en tot cas, les fonts històriques, a partir d'ara callen. I no tenim més notícies d'una
comunitat cristiana fins l'any 257, amb ocasió del martiri del bisbe sant Fructuós i els seus
diaques sants Auguri i Eulogi. En esta ocasió, per les actes autèntiques del martiri, podem deduir
que la comunitat cristiana de Tarragona era molt nombrosa. I això no es podia improvisar. Calien
moltes generacions anteriors.
Fins a mitjan segle III no tenim cap notícia de vida cristiana a la ciutat imperial de Tarraco.
Ara bé, quan ens trobem amb l'acta del martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi
(257),necessàriament ens preguntem: com ha arribat, la comunitat cristiana de Tàrraco, a ser tan
important, tan popular, tan nombrosa? Segur que, darrere, hi devia haver molta vibració de fe i,
naturalment, moltes generacions de creients plenes de vitalitat.
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VALENTIA
L'historiador romà Tit Livi narra la fundació, cap a l'any 138 aC, de la de
Valentia mitjançant establiments humans fets pel consul romà a Hispània
Juni Brut, amb soldats que havien lluitat a les guerres contra Viriat, en
la fase de pacificació romana de la península ibèrica. Les troballes
arqueològiques confirmen l'existència, en el substrat de l'actual València,
d'un nucli romà que ja esmentava Tit Livi des de la segona meitat del
segle II aC. El nucli incial de Valentia anà creixent, de manera que cap
a l'inici del segle I aC, Valentia torna a aparéixer en l'obra del mateix
autor amb motiu de les primeres guerres civils romanes, en les quals fa
costat a la facció de Sertori, quan esta ciutat rebé un segon establiment
de veterans romans, i així és esmentada també com a colònia romana
per Plini. Disposem en l'actualitat d'abundant documentació epigràfica, amb més de cent
inscripcions, que ens permeten conéixer els noms dels seus ciutadans i les seues corporacions.
Tot i això, com a colònia romana, Valentia degué tenir una importància molt limitada i un
creixement d' abast prou restringit.
En relació a una possible presència de vida cristiana en la ciutat, hem de dir que l'absència
de documentació és total fins a l'aparició del procès i martiri del diaca sant Vicent i el bisbe de
Saragossa sant Valeri o Valer (304). Aquest martiri era ben conegut durant el segle IV i, sobretot,
durant el V. Sant Agustí (350-430) li dedica uns quants sermons en el dia de la seua memòria, i el
poeta riojà Prudenci (Calagurris 348-405) li dedicà l'himne cinquè del seu Peristephanon o 'Llibre
de corones' en honor dels màrtirs. En la Passió de sant Vicent diaca (12), cap a la part final, el Sant
figura que '... es presenta a un home en èxtasi indicant-li ... el lloc on estava el seu cos ... I, al
mateix temps, una vídua, de nom Jònica, rep en somnis el mateix avís que comunica d'amagat a
molts adeptes de la religió cristiana. Ella mateixa els anima vivament perquè l'acompanyen ...
Immediatament troben el cos ... i el traslladen en una petita basílica per enterrar-lo ...
Finalment ... trauen el seu cos d'aquella sepultura provisional per enterrar-lo amb tots els honors,
transportat amb gran respecte, i sepultat definitivament sota el sant altar, fora la muralla de la
ciutat de València...' (ara, monestir de Sant Vicent de la Roqueta).
Però no és fins el segle VI, ja dins l'època visigoda, que tenim documentat Justinià (527548), el primer bisbe de la seu valentina. Senyal clara que la vitalitat del cristianisme hi devia ser
molt feble els cinc primers segles de la nostra era.
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COMUNITATS CRISTIANES I SANTS DEL SEGLE I

Comencem recordant els dos primers màrtirs de la comunitat de Jerusalem. Ja als anys trenta
del segle I, tenim la mort per lapidació del protomàrtir, el diaca sant Esteve que el llibre dels
Fets dels apòstols 6-7 conta amplament i amb tot detall, l'any 36, després de la qual es produeix la
dispersió de part de la comunitat mare de Jerusalem pels territoris de Palestina.
Als anys quaranta, tenim la decapitació de l'apòstol sant Jaume, germà de l'apòstol
Joan, a Jerusalem, per ordre del reu Agripa I, l'any 43, segons la nota escueta dels Fets dels
Apòstols 12, 2, a la qual segueix la notícia misteriosa de la desaparició de l'apòstol Pere que diu el
llibre, 'se'n va a un altre lloc' (Fets 12, 17). Al final d'aquests anys quaranta, coneixem la notícia de
l'expulsió dels jueus de la ciutat de Roma per orde de l'emperador Claudi, decisió que pogué
afectar alguns cristians que es podrien confondre amb el col·lectiu dels jueus, circumstància que
no podríem demostrar, tot i que podem imaginar que d'alguna manera podia haver afectat la
bona marxa d'aquests grups minoritaris. De fet, si la mala fama dels cristians, segons el testimoni
dels contemporanis era tan negativa, alguna cosa tindrien a veure els grups opositors jueus, que
devien sostenir una forta competència amb els grups cristians, eixits originalment del mateix
judaisme, i amb els quals no tardaran a trencar relacions amistoses.
Als anys cinquanta, hem de recencionar l'arribada de l'apòstol sant Pau a Roma com a
detingut per l'autoritat del Cèsar, pendent de presentar-se davant els tribunals i el seu possible
viatge a Hispània. L'any 54 té lloc la espantós incendi de la ciutat per instigació de l'emperador
Neró, seguida de l'acarnissada persecució dels cristians, protomàrtirs de l'església romana,
segons reconten els historiadors Tàcit, en els seus Annales i Suetoni en la seua Història dels
Cèsars, Neró, i en la qual, segons la tradició romana, des de Climent de Roma, hi podien haver
mort els apòstols sant Pere i sant Pau.
Els anys seixanta conexen la fi de l'emperador Neró (68) i l'inici i la fi de les guerres de
Successió amb els efímers mandats dels emperadors Galba, Aule Vitel·li i Marc Salvi Otó (anys 68
i 69) fins que s'imposa un cert equilibri amb l'arribada dels emperadors Flavis, que inauguren els
anys setanta: Vespasià (69-79), Tit (79-81) i Domicià (81-96). Els dos primers foren també
protagonistes i vencedors en la guerra jueva i posterior repressió (68-72). Seria especialment
interessant de conéixer, en aquest moment, com devien anar les relacions entre les comunitats
jueva i cristiana, de si ja prou tenses, que potser acabarien esdevenint incompatibles fins a
produir-se la separació definitiva de les dos comunitats, arran de la destrucció del temple de
Jerusalem, la dispesió dels jueus i la presumible expulsió dels cristians de les sinagogues.
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L'any 79, amb Tit Flavi Vespasià com a emperador, té lloc la terrible erupció volcànica del
Vesubi que sepultà les ciutats de Pompeia, Herculà i Stàvia i provoca milers de víctimes.
L’ emperador, Tit, de curt regnat (79-81), inaugura la dècada dels vuitanta i encara és a temps
d'acabar el Colosseu, així com de construir l'arc i les termes que duen el seu nom. Per la seua
intel·ligència, la seua cultura, el seu caràcter benvolent i la seua sol·licitud envers els malaurats,
meresqué l'apel·latiu d'AMOR I DELÍCIES DEL GÈNERE HUMÀ, i el seu trienni de principat
sobrevisqué en la memòria de la posteritat com a exemple d'una època feliç.
Una situació inversa personifica l'emperador Domicià, darrer emperador de la dinastia
Flàvia (81-96). Domicià, fill de Vespasià i germà de Tit, començà defensant valentament el limes
de l'imperi contra els pobles bàrbars; per a això, es desplaçà ell mateix als Danubi i el Rin i creà
(83) els Camps Decumans. Poc després (85) s'autonomenà censor perpetu, inicià una política
interior d'enfrontament amb el Senat i canvià l'estil de l'administració de l'Estat, tot derivant cap
a un règim autoritari (dominatio), basat en l'enfortiment de l'autoritat imperial. La seua política
de confiscacions, i l'impost que obligà a pagar a les religions considerades atees (jueus i cristians)
i als filòsofs, foren motiu de l'alçament de les legions de Germània que, sostingudes pel Senat,
nomenaren emperador (89) Luci Emili Saturní. Una vegada sotmès, però, Domicià, ja en la
dècada dels noranta accentuà encara més la seua pòlítica autoritària i donà pas a un règim de
terror fins que fou assassinat per una conjuració encapçalada per la seua dona i el Senat (96).
I és ací on esclata el conflicte amb les comunitats cristianes, i Domicià esdevé el model
exemplar de la crueldat fins a convertir-se en la pura encarnació del terror neronià. El llibre de
l'Apocalipsi, com hem vist en l'apartat dedicat a les Persecucions, és un text que apunta sovint a
la seua política repressiva. En ell, la ciutat de Roma esdevé la gran Babilònia, la ciutat criminal,
mentre ell personalment, l'emperador Domicià, esdevé el nou Neró Cèsar o el Cèsar dels Romans
representat en el número 666 que ostenta la bèstia de l'Apocalipsi.
Passem a arreplegar el nombre dels sants, per territoris i comunitats, que apareixen
relacionats en el Martirologi romà, alguns d'ells màrtis en les persecucions:
A la comunitat de Jerusalem, i les comunitats palestinenques, comptem amb la mort
(i assumpció) de la verge Maria, la mare de Jesús i, també la mort del seu espòs sant Josep;
també el sant Lladre que meresqué sentir de Jesús: 'Hui seràs amb mi al paradís'; també santa
Maria de Cleofàs i santa Salomé, les quals, juntament amb santa Maria Magdalena, el matí del
dia de pasqua, anaren al sepulcre del Senyor per ungir-ne el cos, i allí reberen el primer anunci de
la resurrecció; també sant Felip i sant Jaume, apòstols. Felip, igual que Pere i Andreu, eren de
Betsaida, deixebles de sant Joan Baptista i nomenats pel Senyor perquè el seguissen. Jaume, de
sobrenom 'el Just', fill d'Alfeu i considerat, a Occident, com el parent del Senyor, fou el primer que
regí l'església de Jerusalem. En suscitar-se la controvèrsia sobre la circumcisió, s'apartà del criteri
de Pere per tal que no s'imposàs als deixebles vinguts de la gentilitat aquell jou antic. Aviat
coronà el seu apostolat amb el martiri; també sant Maties apòstol, que seguí el Senyor Jesús des
del baptisme de Joan fins el dia que Crist pujà al cel; i per esta raó, després de l'ascensió del
Senyor, fon posat pels apòstols en el lloc que havia ocupat Judes, el traïdor, perquè, formant part
del grup dels Dotze, fos testimoni de la resurrecció; també santa Joana, esposa de Cusa,
procurador d'Herodes, que juntament amb altres dones, servia el Senyor i els seus apòstols amb
els seus recursos, i el dia de la resurrecció del Senyor, trobà remoguda la llosa del sepulcre, i ho
anuncià als seus deixebles; també sant Joan Baptista, precursor del Senyor que, estant encara
en el si de sa mare, en quedar ple de l'Esperit Sant, exultà de goig per la pròxima arribada de la
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salvació de la humanitat. El seu naixement anuncià la nativitat de Crist, i la seua existència brillà
amb tal resplendor de gràcia que el mateix Jesús digué no haver-hi entre els nascuts de dona,
ningú tan gran com Joan el Baptista; a ell, el rei Herodes Antipes retingué empresonat en la
fortalesa de Maqueront (Israel) i manà decapitar el dia del seu aniversari, a petició de la filla
d'Herodies. Així el precursor del Senyor, com a llàntia encesa i resplendent, tant en la mort com
en la vida, donà testimoni de la veritat; també sant Josep, anomenat 'Bàrsabes', i per sobrenom
el 'Just', deixeble de Crist, el qual, juntament amb Maties, els seguidors de Crist presentaren als
apòstols perquè un d'ells exercís la missió apostòlica en subtitució de Judes. Encara que l'elecció
recaigué en Maties, també Josep serví el Senyor amb la seua predicació i la seua santedat,
també santa Maria Magdalena, que, alliberada pel Senyor de set dimonis, esdevingué la seua
deixebla, seguint-lo fins al mont del Calvari, i el matí de pasqua meresqué ser la primera a
veure el Salvador retornat de la mort i dur als altres deixebles l'anunci de la resurrecció; també
sant Jaume, apòstol, fill de Zebedeu i germà de sant Joan evangelista, el qual, amb Pere i Joan,
fou testimoni de la transfiguraciò i l'agonia del Senyor. Decapitat poc abans de la festa de pasqua
per Herodes Agripa, fou el primer dels apòstols que rebé la corona del martiri; també sant
Joaquim i santa Anna, pares de la immaculada verge Maria, Mare de Déu, els noms dels quals
conservà la tradició dels cristians; també santa Marta, que rebé, a sa casa de Betània, prop de
Jerusalem, Jesús el senyor, i, mort el seu germà Llàtzer, professà: 'Vós sou el messies, el fill del
Déu viu, que has vingut al món'; també sant Llàtzer, germà de santa Marta, que plorà el Senyor
en saber que havia mort i després ressuscità, i de santa Maria, germana seua, la qual, mentre
Marta s'ocupava, inquieta i nerviosa, a preparar el menjar, ella s'estava, asseguda, als peus del
Senyor escoltant-ne les paraules; també sant Josep d'Arimatea i sant Nicodem, que
arreplegaren el cos de Jesús baixat de la creu, l'embolicaren en un llençol i el depositaren en un
sepulcre nou; també sant Josep, noble decurió i deixeble del Senyor, que esperava el regne de
Déu, i Nicodem, fariseu i principal entre els jueus, que havia anat de nit a veure Jesús per
interrogar-lo sobre la seua missió, defensà després la seua causa davant els grans sacerdots i els
fariseus que buscaven la detenció del Senyor; també sant Mateu, apòstol i evangelista,
anomenat abans Leví, que, en ser invitat per Jesús per seguir-lo, deixà el seu ofici de publicà o
recaptador d'impostos i, elegit entre els apòstols, escrigué un evangeli en què es proclama
principalment, que Jesucrist és fill de David, fill d'Abraham, i amb això es dóna plenitud a l'Antic
Testament; també sant Zacaries i santa Isabel, pares de sant Joan Baptista, precursor del Senyor.
Isabel, en rebre la seua parenta Maria a sa casa, plena de l'esperit Sant, saludà la mare del
Senyor com la beneïda entre totes les dones, i Zacaries, sacerdot ple d'esperit profètic, davant el
seu fill nascut, lloà Déu redemptor i predicà la pròxima aparició del Crist que ve de dalt el cel;
també sant Cleofàs, deixeble del Senyor, al qual amb un altre company itinerant se li encenia el
cor quan Jesús, la vesprada de pasqua, se'ls aparegué pel camí explicant-los les escriptures, i,
després, a casa de Cleofàs, a Emaús, en conéixer el Salvador en la fracció del pa; també, sant
Longins, venerat a Jerusalem com el soldat romà que obrí amb la llança el costat obert del
Senyor crucificat; també sant Simó i sant Judes, apòstols, el primer anomenat Cananeu o
Zelador, i el segon, fill de Jaume, anomenat també Tadeu, el qual, al darrer sopar, preguntà al
Senyor sobre la seua manifestació, i rebé esta resposta: 'Qui m'estima, observarà la meua paraula,
i el meu pare se l'estimarà, vindrem a ell i hi farem la nostra estada'; i també sant Esteve,
protomàrtir, baró ple de fe i d'esperit Sant, que fou el primer dels set diaques que els apòstols
elegiren com a cooperadors del seu ministeri, i també fou el primer dels deixebles del Senyor
que, a Jerusalem, vessà la seua sang, donant testimoni de Crist Jesús en afirmar que vea el
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Senyor assegut a la glòria, a la dreta del Pare, en el moment que era lapidat i pregava pels seus
perseguidors.
A les comunitats de les illes de l'Egeu, hi trobem sant Tit, bisbe de Creta, a qui Pau envia
una carta amb savis advertiments per a la formació de pastors i fidels; i sant Bernabé, apòstol,
baró bo, ple del'Esperit Sant i de fe, que formà part dels primers creients a Jerusalem, predicà
l'evangeli a Antioquia i introduí, entre els germans, Saül de Tars, acabat de convertir. Amb ell
faria el primer viatge per Àsia per anunciar-hi la paraula de Déu; participà després en l'assemblea
de Jerusalem i acabà els seus dies a l'illa de Xipre, la seua pàtria, sense deixar de difondre
l'evangeli; també sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, que amb el seu germà Jaume i
amb Pere fou testimoni de la transfiguració i de la passió del Senyor, i, al peu de la creu, rebé d'ell
Maria com a mare. Al seu
Evangeli i en altres escrits es mostra com a teòleg, havent
contemplat la glòria del Verb encarnat i anunciant allò que havia vist.
A la comunitats de Síria i'Antioquia, sant Ananies, jueu cristià de Damasc que batejà
Saül de Tars després de la seua conversió; sant Mànahem, germà de llet del tetrarca Herodes,
doctor i profeta a l'església d'Antioquia de Síria (ara Turquia), sota la gràcia del Nou Testament; i
els sants Pròcor, Nicanor, Timó, Pàrmenes i Nicolau, prosèlit, aquest darrer, d'Antioquia
(Turquia), que formaren part dels set elegits per la multitud entre els deixebles, per considerarlos plens de l'esperit i la saviesa, i als quals els apòstols els imposaren les mans per dedicar-se a
l’atenció dels pobres; i sant Felip, un dels set diaques elegits pels apòstols, que convertí els
samaritans a la fe en Crist, batejà l'eunuc de la Candace, reina dels etíops, i evangelitzà totes les
ciutats per on passava fins que arribà a Cesarea de Palestina (avui, Israel) on, segons la tradició,
descansà en el Senyor; també sant Lluc, evangelista que, segons la tradició, natural d'Antioquia,
de família pagana, fou metge de professió. Convertit a la fe en Crist, fou company caríssim de
l'apòstol Pau, i, en el seu Evangeli, exposà per ordre, com a escriba de la mansuetud del Crist,
totes les coses que féu i ensenyà Jesús. També al llibre dels Fets dels Apòstols, narrà els inicis de la
vida de l'Església fins a la primera vinguda de Pau a la ciutat de Roma; i també sant Corneli,
centurió, que en la ciutat de Cesarea de Palestina (ara Israel), fon batejat per l'apòstol sant Pere,
com a primícia de l'església dels gentils
A les comunitats de l'Asia Menor, hi trobem sant Timoteu, bisbe d'Efes, a qui Pau enviaria
dos cartes amb savis advertiments per a la formació de pastors i de fidels; també sant Antipes,
testimoni fidel, com diu sant Joan a l'Apocalipsi, en ser martiritzat pel nom de Jesús; també sant
Epafres, el qual, a Colosses, Laodicea i Hieràpolis, històriques ciutats de l'Àsia Menor, treballà
molt en la difusió de l'evangeli, al qual Pau anomena 'caríssim conservent', 'concaptiu' i 'fidel
ministre de Crist'; també sant Filemó, a Colosses (ara Turquia), de l'amor del qual a Crist Jesús es
gloria l'apòstol sant Pau, el qual rep culte al costat de la seua esposa, santa Apia.
A les comunitats de l'Àfrica, sant Marc evangelista, que acompanyà a Jerusalem sant
Pau en el seu apostolat, seguí després els passos de sant Pere, que l'anomenà 'fill'. És tradició que,
a Roma, arreplegà, en el seu evangeli, la catequesi de Pere als romans, i que fou ell qui instituí
l'església d'Alexandria; sant Anià, bisbe d'Alexandria d'Egipte que, com narra Eusebi, des del
vuitè any de Neró (68), fou el primer successor de sant Marc en esta església, que pasturà durant
vint-i-dos anys, i que fon un home de Déu, admirable en el seu comportament
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En les comunitats de Roma i Itàlia, sant Clet, papa, el segon que regí l'església de Roma,
després de sant Pere, que morí l'any 88; santa Felícula, màrtir l'any 90, sota l'imperi de Domicià,
en la setena milla de la via Ardeatina de Roma; sant Flavi Climent, a qui l'emperador Domicià,
amb qui havia compartit el consulat, condemnà sota l'acusació d'ateisme, encara que ho fon
realment per la seua fe; sants Pere i sant Pau, apòstols. Simó, fill de Jonàs i germà Andreu, fon
el primer entre els deixebles que confessà Crist com a fill de Déu viu, i per això fon nomenat Pere
(Kefa). Pau, apòstol dels gentils, predicà el Crist crucificat a jueus i grecs. Els dos, amb la força de
la fe i l'amor a Jesucrist, anunciaren l'evangeli a la ciutat de Roma on, en temps de l'emperador
Neró, ambdós patiren el martiri. Pere, segons la tradició, crucificat cap per avall, i sepultat al
Vaticà, prop de la via Triomfal; i Pau, degollat i sepultat a la via Ostiense. Hui el seu triomf és
celebrat per tot el món amb honor i veneració; també els sants Protomàrtirs de l'església
romana, que, acusats d'haver incendiat la ciutat, per ordre de l'emperador Neró, els uns foren
assassinats després de turments cruels, d'altres, coberts amb pells d'animals, lliurats a gossos
rabiosos, i els altres, clavats en creus i cremats vius perquè, en decaure el dia, fessen llum en
l'obscuritat. Tots ells eren deixebles dels apòstols, i foren les primícies del martiri que l'església de
Roma presentà al Senyor; també sant Esteve de Nicea, bisbe i màrtir a Reggio de Calàbria, ara
Itàlia; també sant Lli, papa, al qual, segons testimoni de sant Ireneu, els sants apòstols
encomanaren l'epicopat de l'església de l'Urbs, i a qui Pau recorda com a company; també sant
Prosdòcim, que és tingut com a primer bisbe de Pàdua, al territori de Venècia; també sant
Climent, papa i màrtir, tercer successor de l'apòstol sant Pere, que regí l'església romana i
escrigué una esplèndida carta als corintis per tal d'enfortir entre ells els vincles de la pau i la
concòrdia, del qual hui se celebra el soterrar del cos a Roma .
A les esglésies de Macedonia i d'Acaia, santa Lídia de Tiatira, tractant de porpra, a Filips
(Macedònia), que fon la primera que cregué en l'evangeli en sentir la predicació de l'apòstol sant
Pau; també sant Erast, tresorer de la ciutat grega de Corint, que estigué al servei de l'apostol sant
Pau; també sant Aristarc de Tessalònica, que fon deixeble de l'apòstol sant Pau, fidel company
dels seus viatges i presoner amb ell a Roma; també santa Feba, serventa del Senyor entre els
fidels de Kenkhris (Grècia), que atengué sant Pau i molts altres, segons escriu el mateix Apòstol
en la carta als Romans 16,1-2; també sant Dionís Areopagita, que s'adherí a Crist en escoltar
l'apòstol sant Pau parlant a l'areòpeg d'Atenes, i fou el primer bisbe de la ciutat; també sant
Andreu, apòstol, natural de Betsaida, germà de Pere i pescador com ell. Fou el primer dels
deixebles de Joan el Baptista que el Senyor cridà vora el Jordà i que el seguí, emportant-se amb
ell el germà. La tradiciò diu que, després de Pentecosta, predicà l'evangeli a la regió d'Acaia
(Grècia) i que fou crucificat a Patràs. L'església de Constantinoble el venera com el seu patró més
insigne.
A les esglésies de l'extrem Est: sant Tomàs, apòstol, el qual, quan li anunciaren els altres
deixebles que Jesús havia ressuscitat, no els va creure, però, quan Jesús li mostrà el seu costat
traspassat per la llança i li digué que hi posàs la mà, exclamà: 'Senyor meu i Déu meu', i amb esta
fe que experimentà, és tradició que dugué la paraula de l'evangeli als pobles de l'Índia; també
sant Bartomeu, apòstol, amb el qual identifiquen generalment Natanael. Natural de Canà de
Galilea, fou presentat per Felip a Crist Jesús en les immediacions del Jordà, on el Senyor l'invità a
seguir-lo, agregant-lo així als Dotze. Després de l'ascensió del Senyor, és tradició que predicà
l'evangeli a l'Índia i que hi fou coronat amb el martiri.
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Deixebles i col·laboradors de sant Pau: els sants esposos Aquila i Prisca (o Priscil·la),
col·laboradors de l'Apòstol sant Pau que ells acolliren a casa, i per la protecció del qual,
exposaren la seua vida; sant Siles, elegit i enviat pels apòstols a les esglésies de la gentilitat, al
costat dels sants Pau i Bernabé; ple de la gràcia de Deu, complí amb tota la dedicació el seu
ministeri; també sant Onèsim, esclau fugitiu, que acollí sant Pau i, engendrat a la fe, passà a ser
vinculat a Crist, tal com sant Pau escriu al seu amo Filemó; també sant Arquip, company de sant
Pau, que ell recorda en les cartes a Filemó i als Colossencs; també sant Epafrodit, que l'apòstol
sant Pau anomena 'germà', 'cooperador' i 'company en els combats'; també sant Àgab, profeta
que, segons testifiquen els Fets dels Apòstols, mogut per l'Esperit Sant, anuncià una gran fam
sobre tota la terra i, també, les dificultats que Pau hauria de suportar dels gentils; també sant
Tíquic, deixeble de sant Pau, que en les seues cartes l'anomena 'germà caríssim', 'ministre fidel' i
'conservent en el Senyor'; finalment sant Ruf, de qui el benaurat apòstol Pau, a la carta als
Romans, diu que fon un elegit del Senyor.
Acomiadem el segle I de la nostra era amb l'inici de la dinastia dels Antonins, començant
per l'emperador Nerva (96-98) que millorà considerablement la xàrxia viària i incorporà una certa
dosi de justícia social en la seua política fent reduccions fiscals i repartint aliments i ajudes
diverses entre els menys afavorits. Nerva, a més, decidí ampliar el Senat fent-lo més universal,
incorporant-hi molts representants de les províncies, entre ells catorze d'origen hispà, entre els
quals dos senadors naturals de Bàrcino: Luci Minici Natalis i Luci Licini Sura. Els dos darrers anys
del segle I (98-99) tenim ja el nou emperador Trajà (98-117), d'origen hispà, el primer que intentà
arribar a establir un procediment per a tractar judicialment la posició de l'autoritat judicial
davant les acusacions que es presentaven contra els cristians. D'això en parlarem en tractar els
segles II-IV en el pròxim número de PENTECOSTA (núm. 111, de juliol-setembre de 2020).

81

pentecosta

SANTORAL SEGLE I

Sant Ananies, deixeble del Senyor, que, a Damasc, batejà sant Pau, després de l'aparició de Jesús
ressuscitat segons descriuen els Fets dels Apòstols 9, 1.19 (25 de gener)
Sant Timoteu, bisbe d'Efes, i sant Tit, bisbe de Creta, companys de Pau, a qui ell envia sengles
cartes amb savis advertiments per a la formació de pastors i de fidels (26 de gener)
Sant Simeó, ancià honrat i piadós, i Anna, viuda i profetessa, que meresqueren saludar Jesús
infant com a messies i salvador, esperança i redempció d'Israel en el moment que, segons
la llei, fon presentat al temple segons Lluc 2, 25-38 (3 de febrer)
Sant Onèsim, esclau fugitiu, que acollí sant Pau i, engendrat a la fe, passà a ser vinculat a Crist, tal
com sant Pau escriu al seu amo Filemó (15 de febrer)
Sant Josep, espòs de la la verge Maria, nascut de l'estirp de David, que féu de pare de Jesús, que
volgué ser anomenat 'fill de Josep', i li estigué sotmés com un fill a son pare, i que
l'Església venera com a patró, a qui el Senyor constituí sobre la seua família (19 de març)
Sant Arquip, company de sant Pau, que ell recorda en les cartes a Filemó i als Colossencs
(20 de març)
Sant Epafrodit, que l'apòstol sant Pau anomena 'germà', 'cooperador' i 'company en els
combats' (22 de març)
El sant Lladre, que en la creu reconegué Crist i meresqué sentir d'ell: 'Avui seràs amb mi al
paradís' (25 de març)
Sant Àgab, profeta que, segons testifiquen els Fets dels Apòstols, mogut per l'Esperit Sant,
anuncià una gran fam sbre tota la terra i, també, les dificultats que Pau hauria de suportar
dels gentils (8 d'abril)
Sants Herodió, Asínscrite i Flegó, que l'apòstol sant Pau saluda en la seua carta als Romans
(8 d'abril)
A Pèrgam (Asia, ara Turquia), sant Antipes, testimoni fidel, com diu sant Joan, a l'Apocalipsi, en
ser martiritzat pel nom de Jesús (11 d'abril)
Santa Maria de Cleofàs i santa Salomé, les quals, juntament amb santa Maria Magdalena, el
matí del dia de pasqua, anaren al sepulcre del Senyor per ungir-ne el cos, i allí reberen el
primer anunci de la resurrecció (24 d'abril)
Sant Marc evangelista, que acompanyà a Jerusalem, sant Pau en el seu apostolat, seguí després
els passos de sant Pere, que l'anomenà fill. És tradició que, a Roma, arreplegà en el seu
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evangeli, la catquesi de Pere als romans i que fou ell qui instituí l'església d'Alexandria,
ara Egipte (25 d'abril)
Sant Anià, bisbe d'Alexandria d'Egipte que, com narra Eusebi, des del vuitè any de Neró, fou el
primer successor de sant Marc en esta seu, episcopat que exercí durant 22 anys, i que fon
un home de Déu, admirable en el seu comportament (25 d'abril)
Sant Clet, papa, el segon que regí l'església de Roma, després de sant Pere, morí l'any 88
(26 d'abril)
Sant Tíquic, deixeble de sant Pau, que en les seues cartes l'anomena 'germà caríssim',' ministre
fidel' i 'conservent en el Senyor' (29 d'abril)
Sants Felip i Jaume, apòstols. Felip, igual que Pere i Andreu, eren de Betsaida, deixebles de sant
Joan Baptista i nomenats pel Senyor perquè el seguissen. Jaume, de sobrenom el 'Just', fill
d'Alfeu i considerat a Occident com el parent del Senyor, fou el primer que regí l'església
de Jerusalem. En suscitar-se la controvèrsia sobre la circumcisió, s'apartà del criteri de
Pere per tal que no s'imposàs als deixebles vinguts de la gentilitat aquell jou antic. Molt
aviat coronà el seu apostolat amb el martiri (3 de maig)
Sant Hermes, que menciona sant Pau en la carta als Romans 16, 14 (9 de maig)
Sant Maties, apòstol, que seguí el senyor Jesús des del baptisme de Joan fins el dia que Crist
pujà al cel; i, per esta raó, després de l'ascensió del Senyor fou posat pels apòstols en el
lloc que havia ocupat Judes, el traïdor, perquè, formant part del grup dels Dotze, fos
testimoni de la resurrecció (14 de maig)
Santa Lídia de Tiatira, tractant de púrpura, a Filips (Macedònia), que fou la primera que
cregué en l'evangeli en sentir la predicació de l'apòstol sant Pau (20 de maig)
Sant Mànahem, germà de llet del tetarca Herodes, doctor i profeta a l'església d'Antioquia de
Síria, avui Turquia, sota la gràcia del Nou Testament (24 de maig)
Santa Joana, esposa de Cusa, procurador d'Herodes, que juntament amb altres dones servia
Jesús i els seus apostòls amb els seus recursos, i el dia de la resurrecció del Senyor, trobà
remoguda la llosa del sepulcre, i ho anuncià als seus deixebles (24 de maig)
Sant Bernabé, apòstol, baró bo, ple de l'esperit Sant i de fe, que formà part dels primers creients
a Jerusalem, preedicà l'evangeli a Antioquia i introduí entre els germans Saül de Tars,
acabat de converttir. Amb ell faria un primer viatge per Asia per anunciar la paraula de
Déu, participà després en el concili de Jerusalem i acabà els seus dies a l'illa de
Xipre, la seua pàtria, sense deixar de difondre l'evangeli (11 de juny)
Santa Felícula, màrtir l'any 90, en la setena milla de la via Ardeatina de Roma (13 de juny)
Sant Flavi Climent, a qui l'emperador Domicià, amb qui havia compartit el consulat, condemnà,
sota l'acusació d'ateisme, encara que ho fou realment per la seua fe (22 de juny)
Sant Joan Baptista, precursor del Senyor que, estant encara al si de sa mare, en quedar ple de
l'esperit Sant, exultà de goig per la pròxima arribada de la salvació de la humanitat. El seu
naixement anuncià la nativitat de Crist, i la seua existència brillà amb tal resplendor de
gràcia, que el mateix Jesús digué no haver-hi, entre els nascuts de dona, ningú tan gran
com Joan el Baptista (24 de juny).
Sant Joan Baptista, a qui el rei Herodes Antipes retingué empresonat en la fortalesa de
Maqueront (Israel) i que manà decapitar el dia del seu aniversari, a petició de la filla
d'Herodies. Així, el precursor del Senyor, com a llàntia encesa i resplendent, tant en la
mort com en la vida, donà testimoni de la veritat (29 d'agost)
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Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Simó, fill de Jonàs i germà d'Andreu, fou el primer entre els
deixebles que confessà Crist com a fill del Déu viu, i per això fou nomenat Pere (Kefa).
Pau, apòstol dels gentils, predicà el Crist crucificat a jueus i grecs.
Els dos, amb la força de la fe i l'amor a Jesucrist anunciaren l'evangeli a la ciutat de Roma on,
en temps de l'emperador Neró, ambdós patiren el martiri; Pere, segons la tradició,
crucificat cap per avall i sepultat al Vaticà, prop de la via Triomfal; i Pau, degollat i soterrat
a la via Ostiense. Aquest dia, el seu triomf és celebrat per tot el món amb honor i
veneració (29 de juny)
Protomàrtirs de l'església romana, que, acusats d'haver incendiat la ciutat, per orde de
l'emperador Neró, els uns foren assassinats després de turments cruels, d'altres, coberts
amb pells de feres, lliurats a gossos rabiosos, i els altres, clavats en creus i cremats vius
perquè, en decaure el dia, fessen llum en l'obscuritat. Tots ells eren deixebles dels
apòstols, i foren les primícies del martiri que l'església de Roma presentà al Senyor
(30 de juny)
Sant Tomàs, el qual, quan li anunciaren els altres deixebles que Jesús havia resuscitat, no els va
creure, però quan Jesús li mostrà el seu costat traspassat per la llança i li digué que hi
posàs la seua mà, exclamà 'Senyor meu i Déu meu? I amb esta fe que experimentà, és
tradició que dugué la paraula de l'evangeli als pobles de l'Índia (3 de juliol)
Sant Esteve de Nicea, bisbe i màrtir a Reggio de Calàbria, en la Itàlia actual (5 de juliol)
Els sants esposos Aquila i Prisca (o Priscil·la), col·laboradors de l'apòstol sant Pau, que ells
acollien a casa, i per la protecció del qual, exposaren la seua vida (8 de juliol)
Sant Siles, elegit i enviat pels apòstols a les esglésies de la gentilitat, al costat dels sants Pau i
Bernabé; ple de la gràcia de Déu, complí amb tota la dedicació el seu ministeri
(13 de juliol)
Sant Epafres el qual, a Colosses, Laodicea i Hieràpolis, històriques ciutats de l'actual Turquia,
treballà molt en la difusió de l'evangeli, el qual Pau anomena 'caríssim conservent',
'concaptiu' i 'fidel ministre de Crist' (19 de juliol)
Sant Josep, anomenat 'Bàrsabes', i per sobrenom el 'Just', deixeble de Crist, el qual, juntament
amb Maties, els seguidors de Crist presentaren als apòstols perquè un d'ells exercís la
missió apostòlica en subtitució de Judes. Encara que l'elecció recaigué en Maties, també
Josep serví el Senyor amb la seua predicació i la seua santedat (20 de juliol)
Santa Maria Magdalena, que, alliberada pel Senyor de set dimonis, esdevingué la seua deixebla,
seguint-lo fins al mont del Calvari, i el matí de pasqua meresqué ser la primera a veure el
Salvador retornat de la mort i dur als altres deixebles l'anunci de la resurrecció
(22 de juliol)
Sant Jaume, apòstol, fill de Zebedeu i germà de sant Joan evangelista, el qual, amb Pere i Joan,
fou testimoni de la transfiguraciò i l'agonia del Senyor. Decapitat poc abans de la festa
de pasqua per Herodes Agripa, fou el primer dels apòstols que rebé la corona del
martiri (25 de juliol)
Sant Joaquim i santa Anna, pares de la immaculada verge Maria, Mare de Déu, els noms dels
quals conservà la tradició dels cristians (26 de juliol)
Sant Erast, tresorer de la ciutat grega de Corint, que estigué al servei de l'apostol sant Pau
(26 de juliol)
Sants Pròcor, Nicanor, Timó, Pàrmenes i Nicolau, prosèlit, aquest darrer, d'Antioquia (Turquia),
que formaren part dels set elegits per la multitud entre els deixebles, per considerar-los
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plens de l'esperit i la saviesa, i als quals els apòstols els imposaren les mans perquè es
dedicassen a atendre els pobres (28 de juliol)
Santa Marta, que rebé, a sa casa de Betània, prop de Jerusalem, Jesús el senyor, i, mort el seu
germà Llàtzer, professà: 'Vós sou el messies, el fill del Déu viu, que has vingut al món'
(29 de juliol)
Sant Llàtzer, germà de santa Marta, que plorà el Senyor en saber que havia mort i després
ressuscità, i de santa Maria, germana seua, la qual, mentre Marta s'ocupava, inquieta i
nerviosa, a preparar el menjar, ella s'estava, asseguda, als peus del Senyor escoltant-ne les
paraules (29 de juliol)
Sant Aristarc de Tessalònica, que fon deixeble de l'apòstol sant Pau, fidel company dels seus
viatges i presoner amb ell a Roma (4 d'agost)
Sant Bartomeu, apòstol, amb el qual identifiquen generalment Natanael. Natural de Canà de
Galilea, fou presentat per Felip a Crist Jesús en les immediacions del Jordà, on el Senyor
l'invità a seguir-lo, agregant-lo així als Dotze. Després de l'ascensió del Senyor, és tradició
que predicà l'evangeli a l'Índia i que hi fou coronat amb el martiri (24 d'agost)
Sant Josep d'Arimatea i sant Nicodem, que arreplegaren el cos de Jesús baixat de la creu,
l'embolicaren en un llençol i el depositaren en un sepulcre nou. Josep, noble decurió i
deixeble del Senyor, esperava el regne de Déu, i Nicodem, fariseu i principal entre els
jueus, que havia anat de nit a veure Jesús per interrogar-lo sobre la seua missió, defensà
després la seua causa davant els grans sacerdots i els fariseus que buscaven la detenciò
del Senyor (31 d'agost)
Santa Feba, serventa del Senyor entre els fidels de Kenkhris (Grècia) que atengué sant Pau i
molts altres, segons escriu el mateix apòstol en la carta als Romans 16,1-2 (3 de setembre)
Sant Mateu, apòstol i evangelista, anomenat abans Leví, que, en ser invitat per Jesús a
seguir-lo, deixà el seu ofici de publicà o recaptador d'impostos i, elegit entre els apòstols,
escrigué un evangeli en què es proclama pricipalment, que Jesucrist és fill de David, fill
d'Abraham, i amb això es dóna plenitud a l'Antic Testament (21de setembre)
Sants Zacaries i santa Isabel, pares de sant Joan Baptista, precursor del Senyor. Isabel, en rebre
la seua parenta Maria a sa casa, plena de l'esperit Sant, saludà la mare del Senyor com la
beneïda entre totes les dones, i Zacaries, sacerdot ple d'esperit profètic, davant el seu fill
nascut, lloà Déu redemptor i predicà la pròxima aparició del Crist que ve de dalt el cel (23
de setembre)
Sant Lli, papa, al qual, segons testimoni de sant Ireneu, els sants apòstols encomanaren
l'epicopat de l'església de l'Urbs, i que Pau recorda com a company (23 de setembre)
Sant Cleofàs, deixeble del Senyor, al qual amb un altre company itinerant se li encenia el cor
quan Jesús, la vesprada de pasqua, se'ls aparegué pel camí explicant-los les escriptures, i,
després, a casa de Cleofàs, a Emaús, en conéixer el Salvador en la fracció del pa
(25 de setembre)
Sant Dionís Areopagita, que s'adherí a Crist en escoltar l'apòstol sant Pau parlant a l'Areòpag, i
fou el primer bisbe d'Atenes (3 d'octubre)
Sant Felip, un dels set diaques elegits pels apòstols, que convertí els samaritans a la fe en Crist,
batejà l'eunuc de la Candace, reina dels etíops, i evangelitzà totes les ciutats per on
passava fins que arribà a Cesarea de Palestina (avui, Israel) on, segons la tradició, descansà
en el Senyor (11 d'octubre)
Sant Longins, venerat a Jerusalem com el soldat romà que obrí amb la llança el costat obert del
Senyor crucificat (16 d'octubre)
85

pentecosta
Sant Lluc, evangelista que, segons la tradició, natural d'Antioquia, de família pagana, fou metge
de professió. Convertit a la fe en Crist, fou company caríssim de l'apòstol Pau, i en el seu
llibre de l'Evangeli, exposà per ordre, com a escriba de la mansuetud del
Crist, totes
les coses que féu i ensenyà Jesús. També al llibre dels
Fets dels Apòstols, narrà els inicis
de la vida de l'Església fins a la primera vinguda de Pau a la ciutat de Roma (18 d'octubre)
Sant Corneli, centurió, que en la ciutat de Cesarea de Palestina (ara Israel), fon batejat per
l'apòstol sant Pere, com a primícia de l'església dels gentils (20 d'cotubre)
Sant Simó i sant Judes, apòstols, el primer anomenat Cananeu o Zelador, i el segon, fill de
Jaume, anomenat també Tadeu, el qual, al darrer sopar, preguntà al Senyor sobre la seua
manifestació, i rebé esta resposta: 'Qui m'estima, observarà la meua paraula, i el meu pare
se l'estimarà, vindrem a ell i hi farem la nostra estada' (28 d'octubre)
Sant Prosdòcim, que és tingut com a primer bisbe de Pàdua, al territori de Venècia
(7 de novembre)
Sant Ruf, de qui el benaurat apòstol Pau, a la carta als Romans, diu que fon un elegit del Senyor
(21 de novembre)
Sant Filemó, a Colosses (ara Turquia), de l'amor del qual a Crist Jesús es gloria l'apòstol sant Pau, i
que rep culte al costat de la seua esposa, santa Apia (22 de novembre)
Sant Climent, papa i màrtir, tercer successor de l'apòstol sant Pere, que regí l'església romana i
escrigué una esplèndida carta als corintis per tal d'enfortir entre ells els vincles de la pau i
la concòrdia, del qual avui se celebra el soterrar del seu cos a Roma (23 de novembre)
Sant Andreu, apòstol, natural de Betsaida, germà de Pere i pescador com ell. Fou el primer dels
deixebles de Joan el Baptista que el Senyor cridà vora el Jordà i que el seguí, emportantse amb ell el germà. La tradició diu que, després de Pentecosta, predicà l'evangeli a la
regió d'Acaia (Grècia) i que fou crucificat a Patràs. L'església de Constantinoble el venera
com el seu patró més insigne (30 de novembre)
Sant Esteve, protomàrtir, baró ple de fe i d'esperit Sant, que fou el primer dels set diaques que
els apòstols elegiren com a cooperadors del seu ministeri, i també fou el primer dels
deixebles del Senyor que, a Jerusalem, vessà la seua sang, donant testimoni de Crist Jesús
en afirmar que vea el Senyor assegut a la glòria, a la dreta del Pare, en el moment que era
lapidat i pregava pels seus perseguidors (26 de desembre)
Sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, que amb el seu germà Jaume i amb Pere fou
testimoni de la transfiguració i de la passió del Senyor, i, al peu de la creu, rebé d'ell Maria
com a mare. Al seu Evangeli i en altres escrits es mostra com a teòleg, havent contemplat
la glòria del Verb encarnat i anunciant allò que havia vist (27 de desembre)
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