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LA PERSECUCIÓ PERMANENT

'...  Si  el  gra de blat mor produeix molt de fruit'  (Joan 12,  24) havia dit  Jesús als  grecs que, a
Jerusalem, en vespres de la pasqua de l'any 30, tenien curiositat de conéixer-lo personalment. I
així fou en realitat. De les primeres predicacions apostòliques i les consegüents conversions, ja a
començaments  dels  anys  trenta,  vingueren  les  primeres  comunitats  cristianes  que,  des  de
Jerusalem, anirien escampant-se per Samaria i, al cap de poc, s'instal·larien a Antioquia de Síria. I
aviat,  per  efecte  de  la  predicació  de  Pau  de  Tars  i  els  seus  col·laboradors,  la  fe  cristiana
s'escamparia per l'Àsia Menor, les illes de la Mediterrània, i, als anys cinquanta, arribaria a l'actual
Europa, començant per Macedònia i Acaia.

Per un altre camí,  potser,  amb una altra missió apostòlica (no dubtaríem que amb la
iniciativa del mateix apòstol Pere), s'escamparia la predicació evangèlica a la capital de l'Imperi. A
la Roma de finals dels anys quaranta, ja hi pul·lulaven cristians que vingueren, per la retorçuda
maldat de l'emperador Neró, a patir els més exquisits suplicis arran de l'incendi de la ciutat de
Roma que ell  mateix  havia  provocat.  I  tancava el  segle  I  amb la  persecució  de l'emperador
Domicià que donaria peu al llibre de l'Apocalipsi  presentant-lo com a viva reencarnació de Neró.

El segle II coneix les passions glorioses dels darrers barons apostòlics: en primer lloc, de
sant Ignasi d'Antioquia, deixeble de sant Joan, que morí a l'amfiteatre de Roma a la boca dels
lleons en temps de l'emperador Trajà (107). I tot seguit,  el martiri de sant Policarp d'Esmirna,
també  deixeble  de  sant  Joan,  un  23  de  febrer,  entorn  de  l'any  117,  sota   l'autoritat  de
l'emperador Adrià. A Roma comptem amb l'exemplar mort per l'espasa del filòsof i apologeta
sant Justí a mans del prefecte Rústic, durant el mandat de l'emperador Marc Aureli (163-167).
Deu anys després hi morien, a l'amfiteatre de la capital de la Gàl·lia Lugdunense (Lió) i de Viena
del Delfinat un grup de valents testimonis de la fe, encapçalats pel seu ancià bisbe Potí i la tendra
esclava Blandina que quedaren immortalitzats pel redactor de l’acta martirial,  de l'any 177. A
l'Àfrica llatina, comptem amb uns altres testimonis valents, com el protagonitzat a Scillium, petita
localitat de Numídia, en temps de l'emperador Còmode (180-192), quan, un 17 de juliol, dotze
escil·litans  comparegueren  a  Cartago,  la  capital  de  la  província,  davant  el  magistrat  Vigel·li
Sadurní. 

Només inaugurat el  segle III,  tenim el martiri,  a Alexandria d'Egipte,  del pare del gran
polígraf cristià Origenes, sant Leònides (202) que, en memòria de son pare, amb ocasió de la
persecució de Maximí de Tràcia (235-238), escriuria l'opuscle Exhortació al martiri. Impressionant
és, també, el testimoni que tenim de la passió de les santes Perpètua i Felicitat, amb els seus
companys, arrestats a Thuburbo Minus, prop de Cartago (203), que té lloc durant el mandat de
l'emperador nord-africà Septimi Sever (193-211). Al cap de cinquanta anys assistim als martiris
del papa sant Fabià en temps de l'emperador Deci (249-25). I sota els emperadors Valerià (253-
260)  i  Galiè  (260-268) som testimonis  de la  passió,  a  la  ciutat  imperial  de Tàrraco,  del  bisbe
Fructuós,  acompanyat  dels  seus  diaques  Auguri  i  Eulogi  (258).  Al  nord  d'Àfrica  tenim
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l'espectacular martiri del bisbe de Cartago sant Cebrià, el 14 de setembre de 258. I termina amb
l'exemplar martiri del recluta Maximilià, el dia 12 de març de l'any 295. 

El segle IV està dominat per la més mortífera de les persecucions a mans d'un embogit
emperador Dioclecià, secundat encara més per la crueltat despietada del seu homòleg oriental,
Maximià Daia.  I  així,  mentre mor el jove bisbe Ireneu de Sírmium (304),  a Hispània tenim les
passions d'Optat i dihuit màrtirs més de Saragossa, i la jove Engràcia, i els sants Cai i Cremenci,
que lloa el poeta Prudenci en unes inspirats versos. És també l'hora del martiri del diaca Vicent,
torturat a València,  el  mateix any,  amb el seu bisbe Valer.  L'hora també dels màrtirs  de l'Àsia
Menor que conta la  Història eclesiàstica d'Eusebi de Cesarea (316-324), i  també l'opuscle dels
màrtirs de Cesarea de Palestina, que conexia est autor.

A banda els màrtirs que devem a  un  imperi romà  entestat a eliminar la fe  cristiana,  cal
esmentar altres persecucions contra al cristianisme  com la que es dóna sota l'imperi sassànida
dels  perses.  L'any 344,  sota  Sapor  II,  hi  fon arrestat  i  conduït  davant el  rei  el  bisbe Simó de
Selèucia  i  Ctesifont,  executat  juntament  amb  cent  altres  bisbes,  preveres  i  diaques amb  la
col·laboració de l'arximandrita Magardisak. I, amb ells, també moltes altres passions de cristians
(jerarquia i simples fidels)  morts a mans de   gent de pobles pagans o gentils per odi a la fe
cristiana.  Com els casos de persecucions promogudes per pobles que la història qualifica de
'bàrbars' contra la  nova fe.  És  l'hora  dels  pobles  gots,  visigots  (França,  i  Hispània),  ostrogots
(Itàlia), alans, sueus (Hispània, Lusitània i Galícia) i, sobretot, vàndals (Hispània i nord d'Africa).
Estes persecucions no sols es mantindrien, sinó que s'incrementarien amb major furor els segles
següents.

Finalment  (cosa que  lamentem especialment), hem de comptabilitzar les persecucions
que  sorgiren  entre  les  mateixes  confessions  cristianes:  entre  la  considerada  ortodoxa  (que
s'imposa, a vegades per la força) i les tingudes per  'heretgies'. És el cas Marció, de Novacià o de
Montan als segle II i III; i Priscil·lià, Apol·linar i, sobretot Ari, al segle IV i següents; tot ells, amb el
temps, esdevingueren, al mateix temps, perseguidors i perseguits.  Molts bisbes, aleshores, foren
desposseïts dels seus bisbats en diversos concilis provincials, a voltes davant la impotència de
l'autoritat imperial i, a voltes, amb la seua col·laboració. És el cas, per exemple, dels emperadors
Constant (340-350) i Constanci (350-361),  partidaris decidits  de l'arianisme que perseguiren els
defensors de l'ortodòxia nicena,  amb la col·laboració de  bisbe  propis, com l'arià Macedoni. En
definitiva, un espectacle decepcionant per al món. On quedava, als seus ulls el testimoni (martiri)
cristià? Descrèdit total, després de tantes històries exemplars! 
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LES PERSECUCIONS GENERALS  

Potser el temor pagà a l'avanç del cristianisme ajudà a l'èxit de Deci contra l'emperador Felip
l'Àrab (244-249) segons alguns nascut a Bosra,  una petita ciutat àrab que comptava amb un
bisbe i una comunitat cristiana des del segle II. Deci, militar com Maximí, conscient de la feblesa
de l'Imperi, vea el remei [a la situacio de l'Imperi] en el retorn a les antigues tradicions romanes, i
no podia sinó indignar-se contra la manca de patriotisme dels cristians. Tan bon punt es féu amo
de la situació, l'octubre de l'any 249, depurà l'exèrcit i, en començar el 250, disposà l'aplicació
d'un edicte eminentment anticristià: organitzà una mena de demostració d'unanimitat entorn
del culte als déus protectors de l'Estat: tothom havia d'oferir sacrificis sota pena capital. L'edicte
marcà un pas decisiu amb la seua exigència universal.  Des de gener fins a juliol de l'any 250
controlaren el compliment de l'edicte i donaren una certificació. D'Egipte conservem 43 d'estes
cèdules en papir. El contingut no és uniforme, però pot anar bé un exemple: '... Sempre he estat
assidu a oferir sacrificis als déus, i ara, davant vostre, he sacrificat, he fet una libació i he menjat
carn sacrificada, tal com manen els edictes, i, per això demane que me'n doneu un certificat ... '

El  colp  trobà  l'Església  desprevinguda  a  causa  de  la  feblesa  de  les  comunitats,  com
demostren ORIGENES, Contra Celsum, 3, 3.15; In Jeremiam 4,3 i CEBRIÀ, De lapsis,  5-6. El nombre
d'apostasies fon escandalosa;  els  caiguts (lapsi)  cediren fins al  punt d'oferir  sacrificis,  o bé se
n'eixiren  senzillament  cremant  encens  o  procurant-se  una  cèdula  (libellus)  que  acreditàs
falsament que havien complert l'edicte de Deci (sacrificati,   thurificati,  libellatici).  Una carta de
Dionís d'Alexandria dóna idea de la reacció dels fidels:

'... I en efecte arribà l'edicte, com l'havia predit nostre Senyor, tan espantós que, si hagués
estat possible, hauria fet caure els mateixos elegits. De fet, tothom tenia por i  molts dels més
notables es presentaren de seguida temerosos; altres que exercien una funció política es van
sotmetre a causa del seu mateix càrrec, i altres foren forçats pels seus amics. Cridats pel nom,
s'atansaven als sacrificis impurs i profans, pàl·lids i tremolosos, no com si haguessen d'oferir un
sacrifici, sinó com si ells mateixos haguessen de ser sacrificats i immolats als ídols, de manera que
la multitud circumdant se'n burlava i era evident que resultaven tan covards per a morir com per
a sacrificar. D'altres, fins i tot acudien decidits als altars i asseguraven que mai no havien estat
cristians; sobre aquests ja havia vaticinat el Senyor que difícilment se salvaran. Dels altres, que no
pertanyien a  aquests  grups,  molts  fugiren.  Molts  dels  arrestats  van renegar  després  d'haver
sofert  cadenes i  presó sense ni  tan sols ser  portats als  tribunals;  alguns d'ells  només havien
passat  uns  pocs  dies  empresonats,  però  d'altres  no  volgueren  perseverar  després  d'haver
suportat diversos turments. Ara bé, els ferms i benaurats pilars del Senyor, consolidats per ell i
amb una fortalesa i una resistència dignes de la fe vigorosa que havien rebut, esdevingueren
admirables  testimonis  del  seu  Regne  ...'  (EUSEBI,  Historia  ecclesiastica VI,  41,  10-14;   també
Martyrium Pionii 12, 2; i CEBRIÀ, De lapsis).
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Les  defeccions  massives  i  l'apostasia  d'algun  bisbe,  com  Eutemó  d'Esmirna,  no  van
impedir  que  molts  donassen  la  vida  generosament,  com  el  papa  Fabià  o  el  bisbe  Bàbila
d'Antioquia. Les comunitats passaren a una estricta clandestinitat, i  hagueren d'amagar-se els
dirigents massa coneguts, com Cebrià de Cartago o Dionís d'Alexandria. La desfeta i la mort de
Deci en lluita contra els bàrbars (el primer emperador que moria així) portà una nova etapa de
calma, malgrat que, sota el  seu successor,  Trebonià Gal,  el  papa Corneli  hagués d'exiliar-se a
Centumcellae (CEBRIÀ,  Epistolae 60).  Els  primers  anys  de  Valerià,  al  seu  torn,  no presagiaven
problemes, i els cristians tornaren a ocupar càrrecs en la mateixa casa imperial. Fins que aquest
emperador, inopinadament, l'any 257, decidí una nova persecució general. Potser l'angoixa de
les moltíssimes dificultats interiors i exteriors (el rei persa Sapor I entrà a Antioquia l'any 256)
decantà Valerià a enutjar-se amb els cristians, esperonat per Macrià, el ministre d'economia que
vea en els seus béns un remei a la fallida de les finances estatals. No oblidem el judici favorable
d'Eusebi de Cesarea en Historia ecclesiastica VII, 10, 3; 10, 4-9: ' ... Propici i benèvol amb els homes
de Déu [Valerià]', 'i tota la seua casa era plena d'homes piadosos i era una església de Déu',  diu,
referint-se als primers anys de Valerià.

Els nous edictes de persecució dels anys 256 i 257 palesen un coneixement més afinat de
l'estructura de l'Església. Les mesures arbitrades no foren tan àmpliament ambicioses com les de
Deci,  però apuntaven els  trets  amb més traça.  La repressió se centrà en la  jerarquia:  bisbes,
preveres i diaques,  bases de l'organització eclesiàstica.  També hi hagué prohibició del culte i
confiscació dels béns de le comunitats, i una novetat important: l'apostasia no eximia  ja de tot
castic  en el  cas  dels  senadors,  cavallers  i  cortesans  convictes  de professar  el  cristianisme;  si
abjuraven, evitaven la pena de mort, però no la privació de la seua dignitat i la incautació del seu
patrimoni.

L'acció  repressiva  renunciava,  en  principi,  a  la  persecució  dels  fidels  ordinaris,  però
justament per això guanyava contundència.  Ara bé, el colp trobà una Església més preparada
per respondre amb serenor i heroisme. Afrontaren el martiri el papa sant Sixt II, sant Cebrià de
Cartago,  sant  Dionís  d'Alexandria,  sant  Fructuós  de  Tarragona,  bastants  preveres,  diaques  i
alguns laics, 'disposats amb fermesa de fe a sofrir els turments i esperant per obra i gràcia del
Senyor la corona de la vida eterna (CEBRIÀ,  Epistulae  80, 3). En plena persecució, la derrota de
Valerià a Edessa, la seua captivitat i  la seua ignominiosa mort a mans dels enemics causaren
sensació. Gal·liè, el seu fill i successor, a força de limitar danys i de fer nombroses concessions,
aconseguí de no ser engolit pel caos que heretava. D'ell és el primer edicte, promulgat l'any 260,
que reconeix a l'Església la possibilitat de posseir béns i de celebrar el culte. No se'n conserva el
text, però Eusebi recollí un rescripte adreçat als bisbes d'Egipte, que resumeix les disposicions de
l'edicte  i  les  aplica en concret  (EUSEBI,  Historia  ecclesiastica VII,  13).  I  és  ben significatiu  que
l'emperador  s'adreçàs  als  bisbes  com  a  tals,  notificant-los  les  normes  que  havia  donat  als
governadors.

Els edictes de Deci i de Valerià havien creat un estat de coses que no admetia un mer
retorn a la tolerància de fet; calgué que Gal·liè acabàs formalment amb la proscripció del nomen
christianum, de manera que fins al 303, la fe en Jesucrist ja no podrà ser considerada un crim.
L'acta del martiri de Maximilià, l'any 295, fa veure com la sentència es basa en l'incompliment
dels deures militars, i no en la condició cristiana del condemnat. S'obria, doncs, una etapa de
llibertat per a l'Església en el si de l'Imperi oficialment pagà. L'antiga minoria calumniada esdevé
ara impossible d'ignorar per la seua importància numèrica i per la seua penetració en tots els
nivells  de  la  vida  social.  Un  cert  pre-constantinisme  d'aquests  anys  podem  detectar  en
l'acceptació  acomodatícia  de  les  magistratures  per  part  de  cristians,  que  s'abstenien  dels
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sacrificis de rigor, delegant-los en un suplent.  En aquest sentit és significatiu el cànon 50 del
concili d'Elvira (Granada), de començament del segle IV. El mateix emperador Aurelià (270-275)
que,  poc  abans  de  ser  assassinat,  preparava  algunes  mesures  contra  els  cristians,  havia
intervingut en la resolució del conflicte de la seu antioquena durant la usurpació de Pau de
Samòsata, confiant en el criteri del bisbe de Roma (EUSEBI, Historia ecclesiastica VII, 30, 19-21)

Quan  Dioclecià,  l'any  283,  prengué  el  poder,  es  proposà  amb  energia  i  talent  de
reorganitzar  l'Imperi  que,  des  de  la  mort  d'Aurelià,  no  havia  conegut  més  que  desfetes  i
desordes.  La  seua  acció  política  culminà  l'any  293  amb la  instauració  de  la  Tetrarquia,  i  cal
compendre  la  darrera  gran  persecució  dins  aquest  gran  projecte  refundador  de  l'Imperi:
Dioclecià no es limità a la renovació de les estructures de govern, a incrementar el control civil o
militar  i  a  la  imposició  d'una  inflexible  uniformitat  administrativa;  els  canvis  pràctics  eren
precedits  i  sostinguts  per  una  teologia  política  autoritària,  que  volia  el  retorn  a  la  tradició
religiosa dels bons dies romans. Els tetrarques expressaren aquest desig d'arrelar en la profitosa
divinització pagana del poder, quan els dos augusts s'anomenaren Jovius et Herculius, i exigiren
dels  súbdits  l'adoratio deguda  als  reis  hel·lenístics.  La  lògica  d'aquest  sistema  abocava  a  la
persecució,  però  durant  bastant  anys  el  prudent  realisme  de  Dioclecià  s'hi  resistí,  malgrat
l'addicció del coaugust Maximià i del Cèsar Galeri a les brutalitats expeditives.

Quan, l'any 297, fon promulgat un edicte antimaniqueu, es podia pensar en un mer efecte
de  l'enemistat  amb  els  perses;  però,  l'any  302,  la  depuració  anticristiana  de  l'exèrcit  i  de
l'administraciò responia inequívocament a l'absolutisme religiós dels sobirans i reflectia l'influx
que l'impetuós Galeri havia adquirit sobre l'ànim del seu august sogre. A partir del 23 de febrer
de l'any 303, i fins a la primavera del 304, quatre edictes replantejaren la lluita que Deci i Valerià
no  havien  pogut  culminar  amb  èxit.  La  violència  s'anà  endurint  progressiament.  De  primer,
severes  penes  contra  nobles  i  funcionaris,  prohibició  del  culte  i  destrucció  dels  edificis
eclesiàstics i dels llibres sagrats, amb castics per als qui es negassen a lliurar-los. En un segon
moment, presó general per als clergues i, més tard, obligació per a ells d'oferir sacrificis sots pena
de  mort,  obligació  que  acabà  estenent-se  a  tots  els  ciutadans  (LACTANCI,  La mort dels
perseguidors, 12-15; EUSEBI, Historia ecclesiastica VIII, 4-5). Hi hagué nombroses defeccions, però
no semblava que la persecució portàs camí  d'aconseguir el seu objectiu. De fet, molts pagans no
acabaven d'aprovar  tot  allò:  els  cristians ja  no eren un secta desconeguda i  inquietant,  sinó
familiars, veïns, amics, sovint molt apreciats (EUSEBI, Màrtirs de Palestina 4, 8)

El primer de maig del 305, amb l'abdicaciò de Dioclecià i Maximià, es desencadenaren les
discòrdies entre els tetrarques. A l'Occident, la persecució, aplicada per Constanci amb escàs zel,
deixà de fer victimes; però, a l'Orient, sota Galeri i Maximí Daia, la repressió s'incrementà, i, entre
l'any 306 i el 308, la constricció arribà al màxim gràcies al control de la població a partir del cens.
Cada vegada més la persecució es vinculava a les vicissituds de la pugna pel poder. Constantí, fill
del monoteista Constanci, s'anava dibuixant com el campió de la pau amb l'Església. Una ironia
féu que el mateix Galeri, malalt de mort i amb supersticiosa sensació de fracàs, signàs, a Sàrdica,
el 30 d'abril de l'any 311, l'esperada palinòdia a instàncies del seu cèsar Licini. El text de l'edicte,
el recull Lactanci, en la seua obra  La mort dels perseguidors,  i Eusebi, en el llibre VIII de la seua
Historia ecclesiastica (LACTANCI, La mort dels perseguidors, 34; EUSEBI, Historia ecclesiastica VIII 17,
33-10). L'Imperi, tan preocupat sempre per assegurar-se la benvolença dels déus immortals,  ja
no volia prescindir del Déu cristià, tot i saber que [aquest] no suportaria un arrenglerament entre
els déus olímpics.

El canvi era difícil d'admetre, però s'imposava. A les províncies sota el seu control (Àsia
Menor,  Síria,  Palestina  i  Egipte).  Maximí  Daia  encara  trobava  excuses  per  a  continuar  la
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persecució,  i  entre  el  311 i  el  312 moriren  el  bisbe  Pere d'Alexandria,  el  d'Antioquia;  Llucià,
prevere de Nicomèdia, i altres.  La desfeta del Sorlu, el 30 d'abril, posà fi a aquest enemic visceral.
Maxenci i Licini rivals d'un Constantí cada volta més favorable a l'Església, pogueren recórrer a
mesures anticristianes com a factor estratègic  en la seua lluita contra ell,  però el  primer fon
vençut, el 28 de novembre de l'any 312 al pont Milvi, i el segon s'avingué a ampliar i consolidar
les  llibertats religioses de l'edicte de Sàrdica,  en la cèlebre trobada amb Constantí  a Milà,  el
febrer  de l'any  313,  i  només  fon infidel  a  la  seua  voluntat  de tolerància  perquè s'hagué de
recolzar,  sobretot,  en forces paganes en la  lluita contra el qui acabaria sent l'únic amo de la
situació (314-324).

El termes de l'acord de Milà, que determinà l'estatut legal de l'Església fins a Teodosi, són
coneguts a través dels rescriptes amb què Licini el  comunicà a les seues províncies: 'Tant jo,
Constantí August, com també jo, Licini august, hem cregut que, entre les altres coses que veem
que aprofitarien a la majoria dels homes, calia ordenar primer de tot estes en què s'inclou la
reverència a la divinitat, per tal de concedir als cristians i a tothom potestat lliure de seguir la
religió que cadascú vulga, i amb això tot allò que hi ha de divinitat en la seu celestial puga restar
apaivagat i  propici  per a nosaltres i  per a tohom qui s'haja establert sota la nostra potestat'
(LACTANCI,  La  mort  dels  perseguidors 48,  2,  EUSEBI,  Historia  ecclesiastica IX,  5).  Seguien
disposicions  sobre la  restitució  a  l'Església  dels  béns  confiscats  i  sobre la  difusió  pública  de
l'acord. L'imperi romà no tan sols permetia la nova religió, sinó que, malgrat alguns intents de
retorn al paganisme, s'hi anà lligant cada vegada més.

Esta progressiva cristianització de l'Estat i la corresponent romanització de l'Església, va
tenir involuntàriament un efecte nefast sobre les comunitats cristianes en els dominis sassànides.
Sota la dinastia arsàcida dels Parts, la fe en Jesucrist havia gaudit d'una considerable tolerància,
avançant cap a l'Orient, i havia de créixer molt a partir de la victòria de Sapor I sobre Valentinià,
per les deportacions que la seguiren i per la incorporació d'alguns territoris siríacs. Bahram II de
Pèrsia  (276-296),  instigat  pels  mags  mazdeistes,  desfermà una primera persecució  contra  les
noves religions. Però fon sobretot la pau constantiniana la que convertí els cristians en suspectes
de  connivència  amb  la  Roma  enemiga.  A  tot  això  s'afegia  que  els  sassànides  veen,  en  la
imposició de la religió nacional iraniana, un preciós element de cohesió política. Durant el segle
IV,  doncs,  els  fidels  de més enllà  de la  frontera oriental  de l'imperi  romà,  hagueren de patir
persecucions i  matances semblants  a  les que,  durant el  segle anterior,  es donaren dins d'ell.
Sobretot Sapor II  perseguí acarnissadament la jerarquia a partir de l'any 341. Després de tres
bisbes martiritzats successivament,  la seu metropolitana de Ctesifont quedà vacant entre els
anys 348 i 388. Les analogies de la situació a l'imperi iranià amb la que s'havia donat entorn de la
Mediterrània són evidents en les actes dels màrtirs. Amb etapes de tolerància relativa, aribaren a
la primera meitat del segle V sota la permanent amenaça de la violència.
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LES RESPOSTES DELS CRISTIANS A LA VIOLÈNCIA

Sovint, en les actes dels màrtirs, la resposta que posa fi a l'enquesta del magistrat i que dóna peu
a la sentència condemnatòria és: 'Sóc cristià'  (EUSEBI,  Historia ecclesiastica V, 2, 1-4;  Martiri  de
Policarp  10, 1). Era la confessió pública de la fe en Jesucrist, la causa del castic estatal. Havent
estat empresonats per raó de la seua condició (propter nomen), els cristians no podien oblidar
que patien presó, treballs  forçats, tortures,  suplicis  i  mort,  pel testimoniatge en favor del seu
Senyor que donaven públicament davant els homes (Mateu 10,32-33. El seu comportament en la
persecució  s'inspirava  espontàniament  en  el  del  Mestre  que sofrí,  ell  el  primer,  la  violència,
segellant amb la seua mort voluntària l'ensenyament i els signes amb què havia començat a dur
a terme la seua missió.  Jesucrist és el màrtir fidel (Apocalipsi 1, 5) per excel·lència; i en el seu
seguiment  els  deixebles  esdevenen  també  testimonis  de  la  veritat.  'Nostre  Senyor  Jesucrist
callava  quan s'alçaven falsos testimonis contra ell i no  contestava als qui l'acusaven ... Però Jesús
continua sempre sent objecte de falsos testimonis i no deixarà mai de ser acusat mentre impere
el mal entre els homes. I també ara calla i no vol contestar un mot a tot això.  La seua única
defensa són els veritables deixebles, la vida dels quals proclama que la realitat és millor i més
forta que qualsevol calúmnia. Açò és allò que refuta i desfà les acusacions i els falsos testimonis
(ORIGENES,  Contra Celsum). Sobre el desig de martiri, cf. IGNASI D'ANTIOQUIA,  Ad romanos  6,3;
HIPÒLIT, Comentarium in Danielem 6; i també els escrits d'exhortació als confessors empresonats,
com els d'Orígenes i Tertul·lià.

El llibre dels Fets dels Apòstols (7, 5-9-60); i (Lluc 23, 34-46) presenten el protomàrtir sant
Esteve remarcant els paral·lelismes del seu cas amb la passió de Jesús. El lliurament confiat en
mans  del  Pare  i  el  perdó  dels  botxins  caracteritzaren  la  mort  de  molts  altres  màrtirs;  i  els
redactors  de  les  actes  solien  ser  molt  conscients  del  valor  paradigmàtic  de  la  resposta  de
Jesucrist, reconeixent en la generosa disposició dels fidels a vessar la sang per l'honor del seu
nom una porta privilegiada a la participació en les seus sofrences i també en la seua victoriosa
puixança.  El  paral·lelisme tan  notable  entre  les  passions  dels  màrtirs  i  la  del  Crist  han  estat
interpretats com a artificis redaccionals.  Ni que calgués concedir que a vegades n'hi ha molt
d'això, la repressió del cristianisme fea sorgir moments paral·lels en la realitat, abans que en la
literatura. La resoluta voluntat d'imitar Crist, que els fidels mantenien, no fea sinó accentuar això.
Mestre i deixebles, víctimes innocents de la incomprensió i del rebuig, donaven testimoni de la
grandesa d'un Déu que no es deixa reduir a mera funció dels interessos polítics o socials d'una
època.

Els textos descriuen amb freqüència els màrtirs temerosos, conscients de la pròpia feblesa
i amb por de ser doblegats pel sofriment; anaven cap a la mort, no per un llòbrec desencís d'esta
vida, sinó per donar testimoni com Jesús. Per això es preparaven amb la pregària i la participació
en els sagraments, convençuts com estaven de la pròpia insuficiència. Justament en comparació
amb aquells herois pagans que havien donat prova de virilitat, d'endurança i de grandesa d'ànim
en el destret, els màrtirs, en lloc de centrar-se en les seues virtuts, s'abandonaven a Déu. I potser
era  esta  ferma  i  lliure  confiança  la  font  de  la  seua  desconcertant  alegria.  L'extraordinària
resistència als rigors de les tortures judicials, la serenor en l'afrontament de les penes i la dignitat
en tot (que semblava inexplicable en la gent de baixa condició) manifestaven l'eficàcia d'aquella
misteriosa comunicació de força. 'Si algú infon, en la feblesa de la carn, la promptitud de l'Esperit
com un estímul, cal de tota manera que allò que és fort prevalga sobre allò que és feble, de
manera que la feblesa de la carn siga absorbida per la fortalesa de l'Esperit, i aleshores l'home ja
no  és  carnal,  sinó  espiritual,  gràcies  a  la  comunió  d'Esperit.  Així  és  com  els  màrtirs  donen
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testimoni i menyspreen la mort, no segons la  feblesa de la carn, sinó segons la promptitud de
l'Esperit. La feblesa de la carn, quan és absorbida, manifesta el poder de l'Esperit' (IRENEU DE LIÓ,
Adversus haereses V, 9, 2, 27-36).

El martiri era qüestió de fets, més que de paraules. Però ja les actes més antigues reporten
algunes  sòbries  professions  de  fe  dels  encausats.  De  vegades  hi  havia  preguntes  sobre  la
doctrina cristiana o almenys la possibilitat d'exposar-la clarament. Les solemnes afirmacions de
Policarp, Cebrià, Fructuós etc., son breus i elementals; i, si Rústic, el prefecte de Roma, interroga
el  filòsof  Justí  sobre  les  creences  cristianes,  aquest  degué  trobar  una  bona  ocasió  per  a
respondre-hi  amb la  seua darrera apologia.  Es  comprén que estes  coratjoses i  carismàtiques
declaracions fossen desplegades fins a extrems inversemblants en les passions novel·lades que
tant d'auge conegueren a partir del segle IV. Naturalment, la resposta dels cristians no sempre
fon perfectament configurada a la de Crist. No poques vegades el seu comportament silenciós i
mansuet, com voldria Jesús (Lluc 23, 34) davant els qui el judicaren i el condemnaren, contrasta
amb  l'altivesa  i  fins  l'agressivitat  d'alguns  fidels.  En  general,  sobretot  entre  els  bisbes,
predominen les mostres de respecte i acatament a l'autoritat, una dolça benignitat envers els
soldats,  els  botxins  i  els  espectadors  pagans;  però hi  ha  també reaccions  d'arrogància,  amb
ofenses als magistrats i a la religió pagana; i no cal allunyar-se cap a les sectes radicals per a topar
amb heroismes  provocatius.  Casos  admirables,  com el  de Perpètua  i  els  seus  companys,  no
manquen d'una duresa obstinada i agressiva, que la gran Església desaprovava i perquè revelava
una seguretat orgullosa.

També  hagué  d'oposar-se,  la  jerarquia,  als  exaltats  que,  plens  d'un  imprudent  fervor
mil·lenarista,  es  presentaven  voluntàriament  als  tribunals.  No  era  gens  estrany  que  aquests
impetuosos extremistes defallissen a la presó o davant els experts torturadors i que acabassen
apostatant (Martiri de Policarp, 4). Els jutges miraven aquests gestos sovint amb commiseració,
però  més  aviat  solien enfurismar-se  (TERTUL·LIÀ,  Ad  Scapulam 5;  Apologeticum XVII,  2-3).  La
tendència a radicalitzar la confrontació amb l'Estat i  amb la societat agreujava els problemes
exteriors de l'Església i, al mateix temps, fea sorgir entre els fidels dissensions que minaven la
unitat.  Els  cismes de montanistes,  novacians i  donatistes  indiquen com era de delicat trobar
l'equilibri en la resposta que calia donar a les persecucions i a les seues seqüeles.

Ja hem dit que l'apostasia era quasi sempre l'objectiu de les persecucions. Es proposaven
més obtenir l'abjuració i el retorn a la religió tradicional que no pas a castigar. La lletra de Plini a
Trajà  consigna amb evident complaença l'existència  de defeccions  entre  els  cristians.  Degué
haver-hi  apòstates  que  desertaren  definitivament,  però  el  problema  eren  els  qui,  havent
claudicat  per  feblesa  més  que  per  convicció,  volien  tornar  a  l'Església.  Quan  la  primera
persecució veritablement general féu alarmant aquest problema, els responsables de l'Església
tenien, per un costat, un fàcil laxisme, que tendia a trivialitzar la gravetat de la caiguda, i, d'una
altra, el rigorisme inflexible que negava tota possibilitat d'una reconciliació dels traïdors. A poc a
poc s'anà adoptant una posició moderada. Perquè les oscil·lacions de sant Cebrià no degueren
pas ser excepcionals. En una carta al bisbe Antonià de Numídia dóna raó de l'evolució dels seus
criteris: 'I com que, segons es veu, et sents desorientat per la meua manera d'obrar, primerament
he de justificar davant teu la meua persona i la meua causa, per tal d'evitar que ningú no es
pense que m'he apartat sense motiu del meu propòsit i que, havent propugnat primerament tot
el rigor evangèlic, he afluixat aquella disciplina i judici d'abans en creure que s'ha de concedir la
reconciliació als qui macularen la seua consciència amb els libels o cometeren nefands sacrificis.
Vaig fer abdues coses després d'haver-ne ben sospesat els motius' (CEBRIÀ, Epistula 55, 3)
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De  passada,  la  qüestió  dels  'caiguts'  (lapsi),  revela  el  prestigi  de  què  gaudien  els
'confessors', és a dir aquells qui havien sofert presó, treballs forçats o tortures a causa de la seua
valenta confessió de fe i que havien sobreviscut a la repressió. A ells recorrien els qui estaven
exclosos de la  comunió eclesial  perquè els  avalassen.  Tant com abans s'havien espavilat  per
obtenir una cèdula certificant l'ofrena dels sacrificis prescrits (libellus), després s'afanyaven per
aconseguir un escrit d'intercessió d'un confessor (TERTUL·LIÀ, Ad martyras 1, 3; HIPÒLIT, Traditio
apostolica 9).

Si els confessors es veen envoltats de veneració, més encara aquells que havien vessat la
sang. En el gran debat dels pocs escriptors eclesiàstics de pensament vigorós amb la brillant
especulació gnòstica, és simptomàtica la diametral oposició que hi hagué respecte de l'estima
del martiri.  Les diverses escoles gnòstiques estaven d'acord a menysprear-lo. Instal·lats en un
còmode  i  descarnat  espiritualisme,  els  seus  teòrics  negaven  tot  valor  a  aquella  experiència
sensible dels 'psíquics eclesiàstics': 'Són superflus els màrtirs que només donen testimoni d'ells
mateixos' (Testimonium veritatis, Nag Hammadi  Codex IX, 3-33, 23). Sant Ireneu respon: 'Pertot
arreu l'Església, per l'amor que té a Déu, ha enviat al Pare en tot temps una multitud de màrtirs.
Pel que fa a tots els altres, no solament no poden mostrar-ne entre ells, sinó que encara afirmen
que el martiri no és necessari' (IRENEU DE LIÓ, Adversus haereses IV, 33-39). Renúncia, doncs, de
les  primeres  comunitats  a  les  respostes  irrellevants  i  al  camí  fàcil;  opció  per  a  l'únic
comportament que fea honor a la santedat de Déu i a la dignitat humana.

Sempre és interessant de comprovar com, mentre vivia enmig de l'hostilitat i la confessió,
l'Església anà posant les bases de la seua organització jeràrquica, de la formulació dels dogmes,
de la disciplina moral i canònica, de la vida litúrgica etc., sense deixar-se assimilar per la cultura
dominant,  malgrat  el  seu creixement  numèric.  Ni  les  greus  violències  pogueren fer-li  perdre
l'esma,  ans  encara  l'obligaren  més  a  perfilar  els  criteris  de  la  pròpia  identitat.  Amb  quina
clarividència la  persecució era interpretada  aleshores com a purificadora prova d'un amor i
d'una fe sincera. 'Cal la tribulació per als qui se salven, a fi que, trillats, mòlts i pastats junt amb el
Verb de Déu en la paciència, i provats pel foc, esdevinguen aptes per al convit del rei' (IRENEU DE
LIO,  Adversus  haereses  V, 28,  4.  78).  Cap 'escàndol del  mal',  sinó audàcia creient,  Déu sempre
allibera el  just a fi que ell,  provat pels patiments i  les sofrences,  siga acceptat,  i,  en canvi,  el
malvat, judicat per les seues malifetes, siga reprovat (IRENEU DE LIO,  Adversus haereses  IV, 18,
3.66). El martiri ha estat sempre un punt de referència cabdal per a la vida cristiana. Ho palesa
una mirada al desenvolupament del culte als màrtirs,  iniciat de bona hora partint de formes
paganes (Martiri de Policarp, 18,2-3; AGUSTÍ, Confessions VI, 2), o la importància d'un tema com el
'martiri de la consciència' en la història de la humanitat (ORIGENES,  Exhortatio ad martyres, 21;
SULPICI SEVER, Vita Martiri X, 2. 9; ATANASI, Vita Antonii, 47).

                                              
                                                            LES ACTES DELS MÀRTIRS

Els antics escrits sobre els màrtirs presenten una gran diversitat. Hi ha 
els calendaris i els martirologis, que s'ocupen sobretot  de fixar la data 
i el lloc de les passions amb vista al culte. Hi ha les inscripcions, els 
epitafis,  graffiti i  epigrames  commemoratius,  com  els  del  papa  sant  Damas.  Hi  ha  himnes  i
poemes que canten les gestes dels sants per als seus oficis litúrgics o formant un llibre, com el
Peristephanon, o 'Llibre de les corones', de Prudenci. Hi ha els panegírics orientals i els sermons
llatins, amerats de retòrica i de preocupació pastoral.  Hi ha els reculls de miracles, i  els relats
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d'invencions i trasllats de relíquies, sorgits entorn d'algun santuari.  La diversitat i  abundància
dels escrits i una progressiva incapacitat de distingir les fronteres que separen hagiografia, elogi,
novel·la, folklore, mite, van acabar situant els relats sobre els màrtirs en l'àmbit de la llegenda
piadosa, a l'estil de la cèlebre Llengenda auria de Jaume de Voràgine (1266) la qual, per la seua
eficàcia expressiva, marcà durant segles l'art i la imaginació dels cristians. 

Enmig d'aquest heterogeni oceà de paraules, només alguns estudiosos, preocupats pel
rigor històric, podien apreciar la força dels textos que anomenem Actes dels màrtirs. Molt d'ells,
com el cardenal Cesare Baronio (1538-1607) o l'historiador benedictí Thierry Ruinart (1657-1709),
el  seu  primer  col·lector,  des  d'una  àmplia  erudició  històrica  pogueren  fer  encertades
observacions sobre l'autenticitat i la credibilitat històrica de moltes actes, però en la pràctica no
s'arriba  a  tenir  una  perspectiva  metodològica  consistent  fins  que no  s'hi  aplica  la  noció  de
'gènere literari' a principis d'aquest mateix segle.

Aleshores les actes dels màrtirs es distingiren dels altres escrits sobre el tema, n'aparegué
clarament la diversitat de matisos, orientacions i accents, i es pogueren proposar subdivisions
dins el conjunt. La crítica literària, a més, ha cregut de trobar els precedents del gènere i n'ha
mostrat els paral·lelismes amb les narracions de martiris del judaisme tardà (2Macabeus  6-7) o
amb les de la mort d'alguns filòsofs a mans de tirans (DIÒGENES LAERCI, Vides dels filòsofs IX, 58-
60). Les similituds reals en aquests casos són òbvies, però no ho resulta tant la dependència
literària.  Hi  ha  paral·lelismes  formals  encara  més  evidents  amb  els  papirs  que  reporten  els
processos a Roma, sota Claudi i Còmmode, contra diversos grecs alexandrins responsables de les
violències envers els jueus de la seua ciutat. Estes 'actes de màrtirs pagans' són, sens dubte, els
textos més pròxims a les dels màrtirs cristians, i la raó no deu ser pas la seua influència directa
sobre les  darreres,  sinó la  dependència comuna de les  formes protocol·làries  dels  processos
judicials romans.

En  efecte,  els  documents  que recullen  les  enquestes  instruïdes  pels  magistrats  per  a
administrar justícia són el model literari més clar de les actes dels màrtirs, que reflecteixen de
prop, si no el seu contingut exacte, almenys les formes fixes amb què eren redactats abans de ser
publicats i guardats en els arxius estatals. L'estructura de les actes proconsulars és ben definida.
Es començava amb la indicació de la data i el lloc de l'audiència, seguien els noms dels qui hi
compareixen i, de seguida, es passava a l'enquesta pròpiament dita. Davant cada pregunta del
magistrat s'indicava el  seu nom, i  cada resposta dels  acusats o dels  testimonis també anava
precedida pel d'ells. Les primeres qüestions es dedicaven a la identificació dels acusats, i totes les
altres havien d'ajudar a establir la veritat i les circumstàncies dels crims denunciats.

Les cancelleries dels tribunals, doncs, redactaven segons uns usos estables, però això no
significava que no hi  hagués mai  omissions o simplificacions.  Les  mateixes sessions judicials
admetien notables  variants,  com ara el  recurs  a la  tortura en els  interrogatoris  (quaestio per
tormenta) o els ajornaments deguts a la llargària de l'enquesta o per la concessió d'un termini de
reflexió. Al final, amb tot, mai no podia faltar-hi la consignació de la sentència per escrit i la seua
lectura  en  veu  alta  pel  magistrat  (ex  tabellis  recitare)  declarant  el  delicte  castigat  i  la  pena
encorreguda.  Els  testimonis  documentals  dels  processos  proconsulars  havien  d'influir
necessàriament sobre les actes dels màrtirs, i entre els historiadors s'ha tendit a creure que les
més fiables d'estes serien les que es limitaren a transcriure les relacions oficials, donat que no era
imposible de consultar-les o copiar-les. Però el fet és que les actes més antigues conservades, si
bé reflecteixen les  formes de l'enquesta judicial,  pertanyen al  primer gènere de la literatura
cristiana,  l'epistolar,  i  no  per  això  els  manca  valor  històric.  Sobretot  a  l'Orient,  les  cartes
comunicaven i recordaven els martiris, i Eusebi en recollí algunes.
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Martiri de sant Policarp
La primera carta que tenim conta el martiri de sant Policarp d'Esmirna. L'any del seu martiri  ha
estat molt discutit. Han proposat l'any 155, com a data més antiga, o, a l'altre extrem, l'any 177
(any dissetè del regnat de Marc Aureli). És més plausible una data entre aquests dos extrems, és a
dir, entorn de l'any setè de Marc Aureli (161-180), per tant vers l'any 167. El dia del martiri és
explícit en el capítol 21 (l'autenticitat del qual alguns han posat en dubte): el 23 de febrer. La
comunitat d'Esmirna, responent a una petició de la de Filomeni de Frígia,  confià al testimoni
ocular de Marcià la redacció d'una mena de carta encíclica, que s'ha conservat sencera en grec i,
també, en alguns fragments aplegats per Eusebi de Cesarea. L'acta reporta la captura de l'ancià
bisbe, l'interrogatori i la mort a la foguera durant uns jocs públics, precedida per una solemne
pregària del màrtir. El redactor no es limità a una freda descripció dels esdeveniments, sinó que
en  donà  una  interpretació  teològica,  cosa  que  no  li  impedí  de  transmetre  dades  com
l'agressivitat del poble pagà contra els cristians.

Màrtirs de Lió i de Viena del Delfinat
Aquest ambient tumultuós contra els fidels s'endevina bé igualment en la carta circular amb què
els cristians de Lió i de Viena del Delfinat comunicaren a les comunitats d'Àsia i  de Frígia els
suplicis i la mort  ad bestias que sofriren diversos germans l'any 177, en temps de Marc Aureli.
L'autenticitat de l'escrit és generalment admesa. Eusebi l'havia recollit sencer en el seu perdut
elenc  de  martiris,  però  sortosament  en  conservà  també  llarg  passatges  dins  la  Historia
ecclesiastica V,  1-3.  El  bisbe Potí,  el  noble Veci  Epàgat,  el  diaca Sant,  el  metge  Alexandre,  el
comerciant  Àtal,  l'adolescent  Pòntic  i  la  petita  esclava  Blandina,  queden  immortalitzats  pel
desconegut redactor (potser Ireneu de Lió?) que, amb simplicitat, els mostra en la seua fesomia
peculiar, traspuant, cadascun a la seua manera, la força de les paradoxes cristianes.

A l'Àfrica  llatina,  sorgí  també aviat  un  altre tipus  d'actes, que volia  cenyir-se fidelment  a  les
formes dels processos verbals, si no transcrites literalemnt, sí prou conegudes pels redactors, que
eren testimonis directes dels fets que consignaven, i només solien afegir-hi pel seu compte  una
breu  notícia  de  l'execució.  Estes  actes  anomenades  'proconsulars'  són  remarcables  pel  seu
laconisme i per la precisió dels termes jurídics emprats. Des d'antic es llegien públicament en la
litúrgia de l'església africana. 

Actes dels màrtirs escil·litans
El martiri dels fidels de Scillium, petita localitat de la Numídia, és el més antic document en llatí.
En temps de Còmmode,  el  dia 17 de juliol  de l'any 180,  dotze escil·litans comparegueren a
Cartago davant el magistrat Vitel·li Sadurní, esmentat més tard per Tertul·lià com a perseguidor
dels cristians (TERTUL·LIÀ, Ad Scapulam 3). El diàleg entre Sadurní i Esperat, el portaveu del grup,
ocupa quasi tot l'escrit, concís i sense traces d'efectisme, que manté una força impressionant
malgrat  que el redactor cristià es limità a adaptar una mica la font oficial.
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Martiri de sant Cebrià de Cartago
Més complexa, però igualment molt pròxima a les clàusules protocol·làries, és la passió de sant
Cebrià, bisbe de Cartago, formada per tres documents diferents: el procès verbal, de 30 d'agost
del 257, davant el cònsol Patern, que conclogué amb la pena d'exili; en segon lloc, i relligat amb
la part anterior per unes fórmules de transició, l'interrogatori  sumaríssim davant el procònsol
Galeri Màxim, el 14 de setembre del 258, que acabà amb la sentència de decapitació, segons les
normes d'un recent rescripte imperial (CEBRIÀ, Epistula 80, 1); i, finalment, el relat de l'execució i
del sepeli del Sant. Cebrià no havia estat un personatge obscur, sinó un gran bisbe d'àmplies
relacions, autor de tractats famosos i objecte, ell mateix, d'una biografia coetània. Sant Cebrià,
doncs,  pot ser descobert en la seua estupenda densitat humana i situat en el seu medi concret,
més enllà del que ho permetria el laconisme de les seues actes. A manera de suplement, hom ha
recollit, a continuació, la Vida de sant Cebrià del diaca Ponç, company d'exili del Sant i testimoni
directe de la seua fi. Ni que l'orientació volgudament laudatòria i l'ampul·losa retòrica d'aquest
escrit n'entelen bastant el valor històric, tot amb tot constitueix una bona prova de l'admirada
veneració que suscita el sant bisbe entre els qui el tractaren.

Actes del màrtir sant Maximilià
El tercer exemple 'proconsular' és també de l'Àfrica llatina i conta el martiri del recluta Maximilià,
que compareix davant el procònsul Dió, a Teveste (Tebessa), el dia 12 de març de l'any 295. El seu
cas  és  el  d'un  objector  de  consciència  per  motius  religiosos;  no  era,  doncs,  víctima  d'unes
mesures  expressament  anticristianes  de  persecució,  i  per  això  molts  hagiògrafs  s'hi  senten
incòmodes i el seu culte es desenvolupà ja poc (l'Església, però, l'ha inclòs al seu Martirologi, el
dia 12 de març). El relat,  antic i creïble, reprodueix el procès verbal de després d'una primera
negativa a enrolar-se (cal saber que els fills dels veterans hi estaven obligats legalment); hom hi
troba consignades diverses formalitats i tecnicismes que fan d'aquest  document una preciosa
font per a la història de les institucions militars romanes i palesen la difícil relació entre fe i servei
d'armes. Només a la fi un redactor maldestre hi afegí la narració de la mort i de la sepultura.

Hi  ha  encara un  tercer  grup d'actes  dels  màrtirs,  no tan inspirat  pel  model  dels  documents
oficials, que adopta un caire decididament narratiu. Sol reportar l'enquesta del jutge, però els
indicis de reelaboració i la llibertat literària respecte de patrons previs hi són més amplis. Les
passions de Justí, Perpètua i Felicitat, Fructuós i els seus diaques i Ireneu de Sírmium s'han de
considerar dins esta classe de narracions.

Passió de sant Justí
Les breus actes en grec del martiri de sant Justí i els seus companys, condemnats a Roma pel
prefecte  Rústic  (163-167)  potser  es  podrien  incloure  entre  els  proconsulars  perquè semblen
redactades tenint a la vista el protocol de l'interrogatori; però el redactor no es limità a fer-hi
l'exordi i el colofó de l'escena judicial, sinó que en va revisar el contingut donant-li un marcat
accent apologètic, molt d'acord amb l'esperit del mateix Justí.  Ell,  en efecte,  és autor de dos
Apologies i del Diàleg amb Trifó.
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Passió de les santes Perpètua i Felicitat
La passió de Perpètua i Felicitat i els seus companys, arrestats a Thuburbo Minus (ara Berburba),
prop de Cartago, l'any 203, es conserva en una redacció llatina i en una altra de grega. No es
tracta d'un text brevíssim amb retocs, sinó d'una petita composició literària que no sols aplega
informacions sobre el  procés i  l'execució dels màrtirs,  sinó també sobre el temps de presó,  i
inclou els relats autobiogràfics de tres somnis o visions de Víbia Perpètua (l'original en grec?) i
d'un de Satur. El treball del compilador no fon impersonal, descriu amb molta traça la psicologia
peculiar de cada condemnat, la morbosa expectació del públic i l'admirada veneració dels altres
cristians, però alhora és fàcil de reconeèixer-hi una orientació tendenciosa, que ha fet pensar en
la ploma de Tertul·lià.

Passió dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi
La narració del martiri del bisbe Fructuós de Tarragona i els seus 
diaques Auguri i Eulogi, durant la persecució de Valerià l'any 259, 
no és ni de bon tros tan acolorida com la dels catecúmens 
cartaginesos. Amb senzilla elegància, l'autor, testimoni presencial,
explica els darrers fets i paraules del Sant fidelment, però lliure 
de la pretensió d'imitar els documents oficials. És la peça més 
antiga del Passionari hispànic (l'himne VI del Peristephanon de 
Prudenci i el sermó 273 de sant Agustí la presuposen). 
La seua renúncia a les exageracions devotes, que ameren les 
interpolacions finals, la fa participar de l'autenticitat de les actes més genuïnes.

Passió de sant Ireneu de Sírmium
Una impressió semblant traem de la passió del jove bisbe Ireneu de Sírmium (ara Mitrovica, a la
Voivodina), que es basa en notícies fidedignes malgrat certa inclinació a la retòrica. D'esta mort
durant la persecució de Dioclecià,  el  304,   no n'ha quedat l'acta original grega, però sí  dues
reelaboracions de finals del segle IV en grec i en llatí, que en recullen les dades.

Cartes, actes proconsulars i passions narratives, malgrat els retocs, respecten subtancialment la
veritat  històrica.  Però  quan  les  generacions  cristianes  posteriors  a  la  pau  de  Constantí,
enlluernades, d'ordinari no saberen evitar l'esperit de  revenja i el triomfalisme, la literatura sobre
els màrtirs se'n ressentí. Conegué una eclosió desmesurada, però no guanyà gens en qualitat
històrica ni religiosa. Les passions començaren a endinsar-se pels dominis de la fantasia, es feren
melodramàtiques, s'ompliren d'amplificacions doctrinals i d'un sobrenaturalisme inversemblant.
Els màrtirs esdevenen herois d'una superioritat inhumana; les dificultats, increïbles; els prodigis,
tan freqüent que acabaven per trivialitzar-ho tot.

Passió de sant Vicent, diaca
La passió de sant Vicent és un dels exemples més acceptables d'aquest nodrit grup de passions
èpiques, tan llargues com insípides. Se'n conserven diverses versions, la més antiga de les quals
és dels darrers anys del segle IV, no gaire diferent de la que podien conéixer sant Agustí i Aureli
Prudenci. El seu èxit es deu als passatges, d'innegable bellesa  que, barrejats amb els grossos
defectes del gènere, contribuïren decisivament a la difusió del culte d'aquell diaca de Saragossa,
martiritzat a València l'any 304 per ordre del mític prefecte Dacià. L'hagiògraf, inspirant-se en
l'etimologia del seu nom, aconseguí de convertir Vicent en el prototip del vencedor cristià, i el
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seu jutge en una pura encarnació del cruel perseguidor. En conservem el Passionari. Prudenci li
dedica l'himne V del seu Peristephanon, i Sant Agustí, els sermons 274-277.

Diguem alguna cosa també de dos escrits d'Eusebi de Cesarea sobre els martiris que ell conegué
directament. Són el relat sobre els màrtirs de l'Àsia Menor, que constitueix el llibre VIII de la seua
Historia ecclesiastica, i l'opuscle Màrtirs de Palestina.

Màrtirs de l'Àsia Menor
És complicat avaluar la importància d'Eusebi de Cesarea com a historiador. El llibre VIII de la seua
Historia ecclesiastica, sobre la persecució, delata l'observador precís i alhora compromés en els
fets que recorda. A l'època de la redacció (316-324) el sagaç bisbe era un personatge influent i
discutit, i això explica algunes manipulacions de la veritat detectables en el seu llibre. Presenta la
persecució com un castic a les discòrdies eclesials precedents i delata, en to succint, els martiris
fins a la palinòdia de Galeri; més tard, en una revisió posterior, hi afegí les víctimes de Maximí
Daia.

Màrtirs de Palestina
L'opuscle d'Eusebi sobre els màrtirs de Palestina es conserva en una recensió curta publicada
com  a  apèndix  de la  Historia ecclesiastica d'Eusebi,  però  gràcies  a  dos  traduccions  siríaques
sabem que la primera redacció fon allargada retòricament després del 324. L'atenció se centra,
sobretot,  en  els  màrtirs  de  Cesarea  de  Palestina,  gairebé  sempre  coneguts  directament  per
l'autor. Amb la probitat de cronista expert, fa notar els edictes, les pauses de la repressió, les
circumstàncies dels arrestos, de les captivitats i de les execucions.

Martiri de Simó bar Sabbhahe
És l'acta més cèlebre dels martiris de les persecucions contra el cristianisme a l'imperi persa. L'any
344 (hi ha autors que situen el martiri de Simó l'any 341, a l'inici de la persecució), sota Sapor II,
fon arrestat i conduït a la residència reial de Karka-d-Ledan, processat i condemnat a mort el
bisbe Simó de Selèucia-Ctesifont, executat juntament amb cent altres bisbes, preveres i diaques.
Conservem el relat en dos antigues versions siríaque i en una d'armènia. Sozomè ja el conegué
en grec i Cassiodor el divulgà pel món llatí en la seua Historia tripartita III, 2. L'autor siríac no està
sota l'influx literari dels documents judicials romans, i no té l'eixutesa per ideal: desplega amb
exuberància inversemblants interrogatoris polèmics i  solemnes pregàries,  repeteix,  es permet
llargues citacions escripturístiques i fins digressions, com l'episodi de l'eunuc Guixtazad. El text
combina la força poètica, l'apologia de la fe i la fidelitat a reflectir tant l'ambient hostil com el
coratge dels cristians. En contrast amb les actes llatines i gregues, esta passió mostra com un
església fora de la cultura greco-romana transmeté el record dels seus màrtirs d'una manera ben
genuïna i peculiar.

CONCLUSIÓ

La millor manera de concloure esta introducció és invitant el lector a llegir les mateixes actes. La
distància  que  hi  ha  entre  les  ingènues  magnificacions  dels  panegiristes  i  les  hipercrítiques
minimitzacions d'alguns estudiosos, aconsella una lectura intel·lectualment honesta. És cert que
deu ser impossible l'estricta neutralitat (i potser no és ni desitjable) mentre la fe en Jesucrist siga
una qüestió vigent, però cal que el lector vulga adonar-se dels seus propis pressupòsits i que
reconega amb franquesa la situació des de la qual interpreta els textos. 
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Les  mateixes  actes  dels  màrtirs  foren  escrites  amb  uns  criteris  i  intencions  que
n'expliquen l'orientació, els accents, les omissions. Ja a l'inici l'elecció dels mots esdevenia una
opció carregada de sentit.  N'hi ha prou amb una ullada a un lèxic bíblic per a entendre que
'martiri',  que vol  dir  'testimoniatge',  o 'persecució'  suposen una determinada interpretació de
l'experiència que designen. Un fet objectiu com l'extraordinària endurança dels màrtirs en les
tortures i els suplicis, tant podia suscitar una sincera admiració, que sovint esdevingué el primer
graó de la conversió,  com podia fer l'efecte d'un entestament irracional o d'un gust plebeu pel
melodrama. Marc Aureli, l'emperador filòsof, tot reflexionant sobre el tema, típicament estoic, de
l'acceptació de la mort, diu de passada: ' ... ha de sorgir d'un judici personal, no pas d'una mera
oposició, com en el cas dels cristians, sinó com una cosa relacionada amb la reflexió i la dignitat,
així com per tal que puga convèncer els altres, exempt de teatralitat ...' (MARC AURELI, Reflexions
XI, 3).

Per aquells anys, el també filòsof Justí, al·ludint a la mateixa realitat, manifesta un punt de
vista ben diferent: ' ... I és que jo mateix, quan seguia la doctrina de Plató, escoltava calúmnies
contra  els  cristians;  però,  en veure com s'encaraven sense por  a  la  mort  i  a  tot  allò  que és
considerat pavorós, reflexionava que era impossible que visquessen en la perversió i la disbauxa;
perquè, quin disbauxat, quin dissolut que es complaga a menjar carn humana podia acollir la
mort joiosament? (JUSTÍ, Apologia II, 12, 1-2). La possibilitat d'una punyent admiració no arribava
a excloure la d'un fred menyspreu. I probablement sempre s'està entre el perill de no fer plena
justícia a la inquietant grandesa del màrtir i la tendència a deshumanitzar-lo oblidant-ne totes les
ombres  i  contradiccions.  La  consciència  dels  límits,  les  defallences  i  les  desviacions  en  el
comportament dels primers cristians, i la comprensió de les raons (injustificables, és clar) i dels
equívocs que motivaren la reacció pagana, mostra les autèntiques condicions en què es donava
el testimoniatge cristià, i en descobreix la singularitat millor que les descarnades idealitzacions,
que tot ho trivialitzen, o que la mesquinesa, que escatima mèrits.

Les actes no són textos neutrals,  com no ho és el lector. Són elements de la memòria
d'una Església que sempre ha volgut tenir el martiri com a punt cardinal. De fet, les actes dels
màrtirs entraren aviat en la litúrgia, i els martirologis, passionaris i sinaxaris esdevingueren llibres
litúrgics que eren llegits en les celebracions. La redacció i la reelaboració de les actes, per tant,
han estat presidides pel desig d'edificació espiritual, i, quan esta voluntat ha tingut un predomini
indiscret, les deficiències historiogràfiques s'han multiplicat. 

Josep Torner Cubells
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                   CRONOLOGIA DEL SEGLE II

100, Sent Trajà emperador romà, comença l'explotació de les pedreres de marbre de Tortosa,  
amb la modalitat anomenada  brocatello,  l'única hispànica que s'exporta per tot  
l'imperi romà

Mor, a Roma, l'historiador jueu Flavi Josep, autor de les obres Guerra jueva i 
Antiguitats jueves

101, L'emperador Trajà, al front de les legions de Mèssia, invadeix Dàcia fins a convertir-la (106) 
en província romana

103,  Lucius  Minicius  Natalis,  natural  de  Bàrcino,  governador  de  les  províncies  de  l'Àfrica  
Proconsular i de Numídia

105, Alexandre I, papa
106, Trajà completa la conquista de Dàcia i converteix el país dels nabateus (actual Jordània),  

amb capital Petra, en la província aràbiga de l'imperi romà 
La Dàcia, després de cinc anys de lluita, també és annexionada a l'imperi romà

107, Trajà sotmet la Dàcia al poder de Roma i converteix la Transsilvània i la Valàquia en província 
romana

108, Mor el papa Evarist (27 d'octubre)
110, Cartes d'Ignasi d'Antioquia

Mor el màrtir sant Ignasi d'Antioquia (17 d'octubre)
113, Armènia és annexionada també a l'imperi romà
115, Revoltes jueves a Egipte i Cirenaica

Sixt I, papa
Mor l'historiador Publi Corneli Tàcit, autor dels seus Annales i les Historiae

116, Trajà pren Ctesifont, capital dels parts, i arriba al golf Pèrsic
Armenia, Mesopotània i Assíria, províncies romanes

117,  A la vora del mar Negre, mor l'emperador Trajà
Adrià, natural d'Italica (Sevilla, Hispania), emperador romà. En el seu 

viatge a Britannia, mana construir un mur de defensa contra 
els pictes. El seu poder suposà un notable impuls, a Hispània, 
en obres públiques, com en les muralles de Bàrcino

Publicada la Lex Metalli Vipascensis
El senat d'Adrià reuneix hispans de Tàrraco, Bàrcino, Valentia i Saguntum.

120, Suetoni escriu La vida dels Cèsars, una obra que, malgrat el seu caràcter històric, no té un 
excessiu  valor  científic,  ja  que  les  anècdotes  predominen  sobre  els  fets  històrics  
comprovables
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124, Apologia d'Arístides a favor dels cristians
La reconstrucció del panteó d'Agripa, impulsada per Adrià, revoluciona l'arquitectura 

romana amb una cúpula gegantina. 
L'any següent, l'emperador comença a edificar la vil·la de Tívoli, en la construcció de la  

qual cal reconéixer el seu gust marcadament hel·lenístic
125, Telèsfor, papa

Mor, a Beòcia, l'escriptor i filòsof Plutarc, autor de les Vides paral·leles
129, El militar i polític  Lucius Minucius Natalis Quadronius Verus,  natural de Bàrcino, guanya la  

cursa de quàdrigues en la CCXXVII olimpiada greco-romana. 
130, Segona revolta jueva encapçalada per Simó bar Cocba 

Mor Papies de Hieràpolis
Apareixen els sistemes gnòstics (Valentinià)
Carta de Bernabé
L'emperador Adrià visita Jerusalem
Mor, ofegat al riu Nil, Antinou, l'amic íntim d'Adrià 

135, Adrià transforma Jerusalem en colònia romana i l'anomena  Aelia Capitolina;  hi edifica un  
temple a Júpiter
Rebel·lió de Barcoquebes i guerra jueva
Simon Bar-Kokheba dirigeix una rebel·lió a Judea en protesta per la construcció d'un 

temple dedicat a Júpiter sobre el temple de Salomó a Jerusalem. 
Com a castic per als jueus, Adrià converteix la ciutat de Jerusalem en la colònia Aelia 

Capitolina
136, Higini, papa

Mor, a Baiae, l'emperador Adrià; el succeeix el seu fill adoptiu 
138, Antoní Pius, natural de la Narbonesa, emperador romà, no deixà bona memòria a Hispània

Antoní Pius esdevé la màxima autoritat amb la condició d'adoptar Marc Aureli i Luci Aureli
Ver

Mor, a Nicòpolis, el filòsof estoic grec Epictet
L'emperador Adrià és enterrat al mausoleu que s'ha fet construir prop del Vaticà i que 

servirà de panteó a la família imperial 
L'edifici, hui castell de Sant'Angelo, ha estat remodelat i utilitzat com a fortalesa

140, El gnòstic Valentí arriba a Roma
Pius I, papa
Mor l'escriptor romà Cai Suetoni Tranquil, autor que ens conta interessants fets de la vida 

dels emperadors
Des d'Escandinàvia els gots abandonen les platges del Bàltic i marxen cap al sud 

amenaçant una gran i perillosa invasió
142, Continua la construcció de la muralla a Britànnia
144, L'església de Roma excomunica Marció
148, Claudi Ptolomeu és autor d'una Geografia on s'alcen els primers mapes de l'Imperi, amb les 

ciutats, els rius, les muntanyes i les vies, tot referenciat amb coordenades geogràfiques
Justí escriu dos Apologies i el seu Diàleg amb Trifó

149, La colònia romana de Nemausus (Nimes), capital provincial de la Gàl·lia Narbonesa
150, Composició del Pastor d'Hermes

Carta de sant Policarp
Apareix el cisma del montanisme
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A Mèxic, comença la construcció de les piràmides de pedra, la primera de les quals és la 
de Teotihuacan, dedicada al déu Sol, convertida en la capital de l'estat teocràtic,  
desenvolupat gràcies a l'augment de la demografia i la intensificació de les 
relacions comercials a la zona

A la Xina, la feblesa del govern imperial facilita que els eunucs i els generals dirigesquen 
obertament els afers d'estat

152,  Probable  data  de  la  mort  de  l'atleta  barceloní,  militar  i  polític  Lucius  Minucius  Natalis  
Quadronius Verus

155, Policarp d'Esmirna va a Roma per tractar sobre la data de la pasqua; hi mor (23 de febrer)
Anicet, papa

156, L'heresiarca  Montanus,  natural de Frígia, anuncia el retorn de Jesús, postula l'ascetisme i  
rebutja la jerarquia eclesiàstica

160, La Historia romana d'Apià d'Alexandria és la crònica de l'expansió romana a Hispània des de 
la segona guerra Púnica fins a l'emperador August.

Mor, a Roma, el gnòstic Valentí
Mor, a Canop, el matemàtic i astrònom alexandrí Claudi Ptolomeu

161, Mor, a Lorium, l'emperador Antoní Pius
Marc Aureli i Luci Ver, emperadors associats a la monarquia

Comença, a Roma, el govern de Marc Antoni i Luci Aureli Ver, 
associats en el govern de l'imperi

162, Roma emprén una campanya contra els Parts
163, Martiri de sant Policarp d'Esmirna (23 de febrer)

Els romans conquisten Armènia i penetren en Mesopotàmia
165, Escola de Tacià a Roma. Possible redacció del seu Discurs contra els grecs

Mor el màrtir sant Justí (1 de juny)
166, Soter, papa

Les tropes romanes fan una brillant ofensiva fins als confins de Mèdia, però una pesta les 
obliga a retirar-se'n

 Marc Aureli envia una ambaixada a la Xina amb mercaders siris
167, Melitó de Sardes escriu Sobre la pasqua
169, Marc Aureli, únic emperador, per la mort del seu germà d'adopció
171, Els mauri, poble nord-africà, travessen l'estret de Gibraltar i fan 

incursions a la Bètica
172, Tacià funda una escola a Mesopotàmia
175, Eleuteri, papa
176, Comença la restauració i millora del mercat de la Vilajoiosa, finançada per Marci Semproni
177, Martiri dels cristians de Lió, amb el bisbe Potí i l'esclava Blandina (2 de juny)
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Martiri de Viena del Delfinat.
Ireneu, bisbe de Lió
Les tropes romanes han d'enfrontar-se als marcomans
Atenàgores escriu Súplica a favor dels cristians
Els  mauri, poble nord-africà procedent de Mauritània, fan noves incursions a la Bètica,  

creuant l'estret de Gibraltar
179, Marc Aureli permet que els germànics lliures s'incorporen a les legions romanes
180, Mort, a Indobona (Viena), l'emperador Marc Aureli

Còmmode, darrer emperador de la dinastia antonina, amb poques repercussions a 
Hispània

Passió dels màrtirs escilitans (17 de juliol)
Pantè inicia l'escola teològico-catequètica d'Alexandria
Ireneu de Lió escriu Adversus haereses

184, a la Xina, rebel·lió dels Turbants Grocs, que marca l'inici de la decadència de la 
dinastia Han

189, Vìctor I, papa
190, Ireneu escriu Exposició de la predicació apostòlica
192, Pèrtinax, nomenat emperador pels conjurats que apartaren Còmmode de Roma
193, L'emperador Còmmode és assassinat pels pretorians

Didí Julià, emperador durant les guerres de Successó
Septimi Sever, primer emperador de la dinastia dels Sever 

Comencen a endevinar-se les causes de la gran crisi econòmica de l'imperi 
romà durant el segle III

195, Climent pren la direcció de l'escola d'Alexandria
196, A la Xina, el general Tsao Tsao, repressor dels Turbants Grocs, que assolaven el país amb  

cruents pillatges des del 184, usurpa el poder imperial
197, Alçant-se contra Septimi Sever, Albí es proclama emperador a la Gàl·lia i a Hispània

En la batalla de Lugdunum és derrotat Albí
Mor, executat, Luci Novi Rufus, governador de la Tarraconense (193-197)
Tertul·lià escriu Ad Martyras, Ad Nationes i el seu Apologètic 

199, Mor, a Roma, el metge romà Claudi Galè, grec, que, amb el també grec 
Hipòcrates, és el més notable metge de l'antiguitat
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TEXTOS DEL SEGLE II

 TÀCIT DESCRIU LA PERSECUCIÓ DE NERÓ

L'historiador  romà  Tàcit  (Cornelius  Tacitus,  55-120),  als  seus  Annales  XV,  44   (115),  escriu  les
circumstàncies de l'incendi de la ciutat de Roma, provocat pel mateix emperador Neró, que ell
atribuí enganyosament a la secta 'cristiana' i  la repressió brutal que exercí sobre aquell  grup
incipient del cristianisme romà: 

' ... Cap mitjà humà ni la generositat del príncep ni les cerimònies d'expiació aconseguien
apaivagar el rumor infamant segons el qual l'incendi [de Roma] havia estat provocat per orde
superior.  Per  això,  per  acallar  aquest  rumor,  [Neró]  incriminà  de  culpables  i  infligí  turments
refinats a aquelles persones que comunament eren detestades per les seues abominacions i que
la gentussa anomenava 'cristians'. El seu nom ve de 'Crist', a qui, sota el principat de Tiberi, havia
lliurat al suplici el  procurador Ponç Pilat.  Reprimida, de moment,  esta detestable superstició,
cobrava noves forces, no solament a Judea, on havia nascut el mal, sinó també a Roma, on van a
parar  i  hi  troben  abundant  clientela  totes  les  causes  estranyes  i  vergonyoses.  Començaren
detenint els qui confessaven abraçar  esta fe; a continuació, després de delatades, moltes altres
persones que eren  culpables, no tant del crim d'incendi [de la ciutat] que d'odi contra el gènere
humà. I no s'acontentaren només de fer-los morir. Per a major diversió, els revestiren amb pells
d'animals  perquè fossen  esquinçats  per  les  dents  dels  gossos,  o  bé  els  clavaren  en  creus  i,
empastifats amb materials inflamables, en fer-se de nit, il·luminaven les tenebres com si fossen
torxes. Per a aquest espectacle, Neró havia cedit els seus jardins, i  oferia jocs en el circ on, a
vegades [ell mateix] vestit d'auriga, es barrejava amb el públic, i altres vegades participava en les
curses, dret sobre el seu carro. Per això, encara que aquells homes podien ser culpables i dignes
dels majors castics, la gent en sentia compassió perquè comentaven que els feen morir no per
l'interés general, sinó per la crueltat d'un de sol ...' 

                                    CARTA DE PLINI EL JOVE A L'EMPERADOR TRAJÀ

Plini el Jove (Gaius Plinius Caecilius Secundus, 61-114), nebot i fill adoptiu 
de l'enciclopedista Plini el Vell (24-79), fou advocat, orador i polític. Trajà 
el designà legat seu a Bitínia. Home honrat i culte, Plini publicà una 
Correspondència, que incloïa, a propòsit dels cristians, una carta d'ell a Trajà 
(X, 96) amb resposta de l'emperador: 

' ... Mai no he participat en un procés contra els cristians; per tant, no sé per quins fets els
castiguen d'ordinari, ni sobre què recau la investigació, ni fins on cal arribar ... Es tracta només del
nom [de cristià]  en absència  de crims,  o  d'uns  crims inseparables  del  nom que cal  castigar.
Provisionalment  vos  faig  saber  la  línia  de  conducta  que  he  adoptat  amb  els  qui  em  duen
presencialment  com  a  cristians.  Els  preguntava  primerament  si  eren  cristians.  Als  qui  ho
confessaven,  els  ho tornava a preguntar per segona i  tercera vegada,  amenaçant-los  amb el
suplici. Als qui hi persistien, els fea executar. En efecte, prescindint de la seua confessió, per a mi
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estava fora de dubte que esta obstinació, esta inflexible tossuderia, mereixia un castic. N'hi ha
hagut d'altres, posseïts per esta mateixa bogeria, que, a causa de la seua condició de ciutadans
romans,  els  he  apartat  perquè  fossen  enviats  a  Roma  ...  Se  n'han  presentat  diversos  casos
particulars  ...  N'hi  ha hagut  alguns  que negaven ser  cristians o  haver-ho estat.  Després  que,
seguint el meu exemple, han invocat els déus, els han ofert súpliques amb encens i vi davant la
imatge [de l'emperador],  i,  finalment,  han blasfemat de Crist  (es tracta de coses que, segons
diuen, és impossible d'obligar a fer als qui realment són cristians), a eixos he cregut que els havia
de deixar en llibertat ... D'altres asseguraven que havien deixat de ser cristians, els uns des de fea
tres anys, d'altres fins i tot molts més anys, en ocasions fins a vint. Tots ells han venerat la vostra
imatge i les estàtues dels déus i han blasfemat de Crist... 

'D'altra banda [els cristians] afirmaven que tot el seu delicte o error es limitava a reunir-se
habitualment un dia fix, abans de l'aurora [el diumenge], per cantar entre ells, alternativament,
un himne a Crist com un Déu, i a comprometre's, amb jurament, no ja a perpetrar cap crim, sinó
a no cometre robatoris ni actes de bandidatge ni adulteris, a no faltar a la paraula donada, a no
negar un depòsit quan algú els el reclamava. Després tenien el costum de separar-se i de reunir-
se novament per menjar, però un menjar ordinari i innocent. Fins i tot havien renunciat a esta
pràctica quan publiquí l'edicte, per orde vostra, prohibint les associacions'. 

'Creguí, doncs, necessari procedir a investigar la veritat per mitjà de tortures, amb dues
esclaves que ells anomenen 'diaconesses'. I no hi trobí més que una superstició irracional i sense
mesura. Per això suspenguí la instrucció per mesurar el vostre consell. Crec que aquest assumpte
ho mereix, sobretot per la quantitat dels qui hi ha compromesos. Es tracta d'una gentada de tota
edat, condició, d'ambdós sexes, que duen o duran davant els jutges. I no solament les ciutats,
sinó també els pobles i els poblets estan invadits per esta superstició. Crec que seria possible
frenar-ho i posar-hi remei. Així ja he pogut comprovar que els temples, que gaierebé estaven
abandonats, els tornen a freqüentar i s'hi han tornat a celebrar les festes solemnes que estaven
interrompudes des de fea temps ...'

                                      CELS: LES OBJECCIONS D'UN SAVI

Cap a l'any 170, un pagà instruït, Cels (Celsus), que dugué una investigació 
prou aprofundida sobre el cristianisme, ben informat, emprengué un 
atac en tota regla contra la doctrina i el comportament dels cristians en 
una obra en grec que intitulà  La paraula de veritat. Conservem fragments 
d'aquest llibre en l'obra escrita per Orígenes Contra Cels, del segle III, on diu, 
entre altres coses: 

' ... [Els cristians]  són una raça nova d'homes nascuts ahir, sense pàtria ni tradicions, aliats
contra totes les institucions religioses i civils,  perseguits per la justícia, universalment acusats
d'infàmia, però que es glorien de l'execració comuna: són els cristians! ... Estes són algunes de les
seues màximes: Lluny d'ací tot home que tinga una mica de cultura, de saviesa o de judici!; eixes
són males recomanacions per als nostres ulls; però si hi ha algun ignorant, tarat, inculte i simple
d'esperit, que vinga a nosaltres ben decidit! En reconéixer que aquests homes són dignes del seu
Déu, demostren que no volen ni saben conquistar més que els ingenus, les ànimes vils i imbècils,
els esclaus, les pobres dones i els infants ... Que un Déu haja baixat a la terra per a justificar els
homes és una cosa que no necessita llargs discursos per a ser refutat. Amb quin designi hauria
vingut Déu ací baix? Seria potser per apendre allò que passa entre els homes? És que potser no
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ho sap tot? O bé, si és que ho sap, deu estar tan limitat, el seu poder, que no puga corregir res
sense enviar expressament al món algun mandatari seu? ... 

'Deu ser per la nostra salvació perquè Déu volgué revelar-se a nosaltres, per tal de salvar
els qui,  havent-lo reconegut, siguen considerats virtuosos, i  castigar els qui l'hagen rebutjat i
manifesten per això la seua malícia? Però com! Hauríem de pensar que, després de tants segles,
Déu es preocupà, finalment, de justificar tots els homes dels quals abans no se n'havia ocupat
gens? ... Déu és bo, bellíssim, benaventurat; és el bé sobirà i la bellesa perfecta. Si baixa en aquest
món, haurà d'experimentar necessàriament un canvi; la seua bondat es degradarà en malícia, la
seua  bellesa  en  lletgesa,  la  seua  felicitat  en  misèria,  la  seua  perfecció  en  una  infinitat  de
defectes ... No pot convenir a Déu un canvi semblant!' ...

'Si els cristians es neguen a oferir els sacrificis habituals i a retre homenatge als qui els
presideixen, aleshores han renunciat a deixar-se alliberar, a casar-se, a tenir fills,  a complir les
funcions de la vida. No els queda més que anar-se'n lluny d'ací, sense deixar el més mínim rebrot
perquè la terra es veja porgada d'esta casta. Però si volen casar-se, tenir fills, menjar els fruits de
la terra, participar de les alegries de la vida com dels mals, cal que reten els honors deguts als qui
estan encarregats d'administrar-ho tot ... Si tots feen com vosaltres, l'emperador es quedaria tot
sol i  abandonat.  Aleshores el món es veuria presa dels bàrbars més grossers i  feroços.  Ja no
quedaria tampoc rastre de la vostra bella religió, i hauria acabat la glòria de la verdadera saviesa
entre  els  homes  ...  Sosteniu  l'emperador  amb totes  les  vostres  forces,  compartiu  amb ell  la
defensa del dret, lluiteu per ell si ho reclamen les circumstàncies; ajudeu-lo en el comandament
de les seues tropes. Per a això, deixeu d'eludir els deures cívics i el servei militar; participeu en les
funcions públiques, si cal, per la salvació de les lleis i la causa de la pietat ...'

PORFIRI: EL CRISTIANISME ÉS ABSURD

Porfiri  (234-305),  semita hel·lenitzat,  natural  de Tir,  fou deixeble  del  filòsof  neoplatònic Plotí.
Filòsof de gran elevació moral, Porfiri s'interessà per les ciències ocultes. Escriví un tractat titolat
Contra els cristians,  on acusa les incoherències dels evangelis  i  el  caràcter absurd de dogmes
cristians com l'encarnació i la resurreció. S'expressa així: 

' ... Encara suposant que alguns dels grecs hagen estat prou obtusos com per pensar que
els déus habiten en les estàtues, això seria una concepció més pura que la d'admetre que la
divinitat  haja  descendit  al  si  de  la  verge  Maria,  que  s'haja  fet  embrió,  que  després  del  seu
naixement haja estat embolicat amb bolquers, tot brut de sang, de bilis i de coses pitjors ... Per
què, conduït davant el gran sacerdot i el governador, Crist no pronuncià cap paraula digna d'un
savi, d'un home diví? ... Es deixà pegar, escopir a la cara, coronar d'espines ... Encara que hagués
hagut de patir per orde de Déu, hauria d'haver acceptat el castic, però no suportar la seua passió
sense cap discurs atrevit, sense cap paraula vigorosa i sàvia contra el seu jutge Pilat, en lloc de
deixar-se insultar com el més vil per aquella xusma de pleballa ... Formidable mentida  [la de la
resurrecció, en referència a 1 Tessalonicencs  4,  14].  Si  algú es posava a cantar això en cobles
davant uns animals sense seny, rebria com a resposta només bramuls i  brams amb un soroll
ensordidor i eixordador, davant la idea d'un homes de carn volant pels aires com a pardals o duts
sobre uns núvols ...'
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CARTA A DIOGNET: ELS CRISTIANS AL MÓN

Ignorem  qui  és  l'autor  de  l'anomenada  Carta  a  Diognet,  un  singular  escrit  adreçat  a  un  tal
Diognet que es proposa descriure encertadament quin és el paper que juguen els cristians dins
la societat.  Sembla haver estat compost a  Alexandria,  cap a l'any 200.  L'autor fa una vibrant
apologia del cristianisme davant un destinatari pagà. Uns pocs fragments de la Carta a Diognet: 

' ... Els cristians no es distingeixen dels altres homes ni pel país ni pel llenguatge ni per la
forma de vestir. No viuen en ciutats que els siguen exclusives, ni se serveixen de cap dialecte
especial;  el seu estil de vida no té res de singular ...  Es distribueixen per les ciutats gregues i
estrangeres segons la sort que li  ha correspost a cada u; es conformen als costums locals en
qüestió de vestits, d'alimentació i de manera de viure; al mateix temps que manifesten les lleis
extraordinàries i realment paradoxals de la seua república espiritual! ... Cada u resideix en la seua
pròpia pàtria, però com a estrangers en un domicili. Compleixen amb totes les seues obligacions
cíviques i suporten totes les càrregues com a estrangers. Qualsevol terra estranya els és pàtria, i
qualsevol pàtria  és per a ells una pàtria estranya. Es casen com tot el món, tenen fills però no
abandonen els nadons. Comparteixen tots la mateixa taula, però no el mateix llit ... Estan en la
carn, però no viuen segons la carn. Passen la seua vida a la terra, però són ciutadans del cel.
Obeeixen les lleis establertes i la seua forma de vida sobrepassa en perfecció les lleis ... Estimen
tots els homes, i tots els persegueixen. Els menyspreen i els condemnen; els maten, i així ells
aconsegueixen la vida. Són pobres i n'enriqueixen a molts. Els falta de tot i els sobren totes les
coses. Els menyspreen i en aquest menyspreu ells hi troben la glòria. Els calumnien i així són
justificats. Els insulten i ells beneeixen ... En una paraula, allò que l'ànima és en el cos, això són els
cristians en el món. L'ànima s'estén per tots els membres del cos com els cristians per les ciutats
del món. L'ànima habita al cos, però sense ser del cos, de la mateixa manera que els cristians
habiten en el món, però sense ser del món ... L'ànima es fa millor mortificant-se per la fam i la set:
perseguits, els cristians es multipliquen cada vegada més de dia en dia. Tan noble és el lloc que
Déu els ha assignat que no els està permés desertar-ne ...'

    TERTULIÀ DESCRIU ALS MAGISTRATS ROMANS
                                   COM ÉS LA VIDA DE LA COMUNITAT CRISTIANA

Natural de la ciutat de Cartago, Tertul·lià (Quintus Septimus Florens  
Tertullianus, 155-222), posà el seu talent d'advocat al servei dels cristians, 
el coratge dels quals davant el martiri el motivà a la conversió. La seua 
obra és la més important de la literatura cristiana llatina, després de la 
de sant Agustí, tot i ser molt polèmica. Per a defensar les seues postures, 
sovint força les coses, es contradiu i ell mateix passa a l'atac. En el seu llibre 
Apologeticus (37, 39 i 42) diu: 

' ... Som d'ahir i ja omplim la terra i tot allò que és vostre; les ciutats, les illes, les places
fortes, els municipis, els poblets, els mateixos camps, les decúries, els palaus, el Senat, el fòrum:
només vos hem deixat, per a vosaltres, els temples ... Ha arribat el moment d'exposar jo mateix
les ocupacions de la 'facció cristiana' perquè, després d'haver provat que no contenen res de mal,
vos demostre que són bones, revelant-vos així tota la veritat. Som un sol cos pel sentiment d'una
mateixa creença, per la unitat de la disciplina, pel vincle d'una mateixa esperança. Formem una
agrupació i un batalló per assetjar Déu amb les nostres pregàries, com tancant files davant seu.
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Esta violència és del voler de Déu. Preguem també pels emperadors, els ministres, les autoritats,
per la situació present del món, per la pau, pel retard de la fi ... Però és sobretot esta pràctica de
la  caritat  la  que,  als  ulls  de  molts,  ens  imprimeix  un  caràcter  distintiu.  'Mireu'  (diuen)  'com
s'estimen els uns als altres',  perquè ells [els pagans] es detesten entre si;  'Mireu' (diuen) 'com
estan disposats a morir els uns pels altres', perquè ells [els pagans] estan disposats més aviat a
matar-se entre ells. 

'Quant al nom de 'germans' amb què ens designen [els pagans], em sembla a mi que no
van massa desencaminats quan ens l'apliquen, si no és perquè, entre ells [els pagans], tots els
noms de parentesc només es donen per un afecte simulat. Doncs bé, nosaltres som fins i tot
germans vostres pel dret de la natura, la nostra mare comuna. La veritat és que vosaltres no teniu
res  d'homes  perquè  sou mals  germans.  Amb quanta  més  raó,  però,  es  diuen  germans  i  es
consideren com a tals els qui reconeixen com a pare un mateix Déu, els qui se sacien amb el
mateix  esperit  de  santedat  i  els  qui,  eixits  del  mateix  si  de  la  ignorància,  han  vist  brillar,
meravellats,  la  mateixa llum de la  veritat  ...  Vivim amb vosaltres,  tenim el  mateix  aliment,  el
mateix vestit, la mateixa classe de vida que vosaltres; estem sotmesos a les mateixes necessitats
de l'existència. No som bramans o faquirs de l'Índia que viuen als boscos o vaguen exiliats de la
vida ... Acudim al vostre mateix fòrum, al vostre mercat, als vostres banys, a les vostres botigues,
als vostres magatzems, als vostres hostals, a les vostres fires i altres llocs de comerç. Vivim en el
vostre mateix món. Amb vosaltres naveguem, amb vosaltres servim com a soldats, treballem la
terra, negociem ...'

LES ACTES DELS MÀRTIRS

Els  antics  escrits  sobre  els  màrtirs  presenten  una  gran  diversitat.  Hi  ha  els  calendaris  i  els
martirologis que fixen la data i el lloc de les passions amb vista al culte. Hi ha les inscripcions i els
epitafis, els graffiti i epigrames commemoratius com els del papa sant Damas. Hi ha els himnes i
poemes  que  conten  les  gestes  per  als  seus  oficis  litúrgics  o  formant  un  llibre  com  el
Peristephanon de Prudenci. Hi ha els panegírics orientals i els sermons llatins amerats de retòrica i
de cura pastoral. Hi ha els reculls de miracles i els relats d'invencions i trasllats de relíquies. Gran
diversitat  d'escrits  que  acaba complicant  la  possibilitat  de  marcar  les  fronteres  que separen
hagiografia,  elogi,  novel·la,  folklore i  mite  que acaben  situant  els  relats  sobre  els  màrtirs  en
l'àmbit de la llegenda piadosa, a l'estil  de la cèlebre  Llengenda àuria del dominicà Jaume de
Voràgine (Jacopo da Varazze, 1253-1270) que, per la seua eficàcia expressiva, ha marcat durant
segles  l'art  i  la  imaginació de generacions de cristians.  Ací  reproduïm només algunes de les
passions més conegudes del segle II.

MARTIRI DE SANT POLICARP
  
   L'any del seu martiri és discutit: la data més antiga seria el 155 i, a l'altre  

extrem, l'any 177. Seria més encertat una data entre aquests extrems, entre 
els anys 161 i 180. El dia del martiri és explícit: el 23 de febrer. La comunitat 
d'Esmirna, responent a una petició de la de Filomeni de Frígia, confià al  
testimoni ocular Marcià la redacció d'una espècie de carta encíclica, que  
s'ha conservat sencera en grec i, també, en alguns fragments aplegats per
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Eusebi. L'acta relata la captura de l'ancià bisbe, l'interrogatori i la mort a la foguera durant uns
jocs públics, precedida per una solemne pregària del màrtir. El redactor no es limita a una freda
descripció dels  fets,  sinó que en dóna una interpretació teològica,  cosa que no li  impedí de
transmetre  dades  com  l'agressivitat  del  poble  pagà  contra  els  cristians.  Hi  ha  moments
especialment emotius que reproduïm:

'...  Quan  el  conduïen  davant  el  tribunal,  la  cridòria  de  la  multitud  era  increïble  ...  El
procònsul li preguntà si ell era realment Policarp; ell confessà que sí, ... i l'altre el volia fer renegar,
dient-li: 'Tin pietat dels teus anys ...  jura per la sort del Cèsar, muda de pensar, dis: Moren els
ateus!' ... Ell, alçant la vista al cel, digué: 'Moren els ateus!'... El president continuà: 'Jura ara i et
deixaré anar, injuria el Crist'. Policarp respongué: 'Fa huitanta-sis anys que l'estic servint, i mai no
m'ha fet cap mal; com vols que ara blasfeme del meu rei, que m'ha salvat?' ... El procònsol li diu:
'Jura pel Cèsar'. Policarp li respon: ... 'Sóc cristià!' ... Li diu el procònsul: 'Tinc feres i t'hi llançaré, si
no mudes de pensar' ... I li afig: 'Et faré consumir pel foc' ... Li respon Policarp: 'Amenaces amb un
foc que crema un moment i s'apaga, ... què esperes?' ... El procònsul mana al seu pregoner que
proclame, al mig de l'estadi, tres vegades: 'Policarp ha confessat que és cristià'... Quan acabà de
cridar  això  el  pregoner,  començà  a  bramar  la  multitud  dels  gentils  i  els  jueus  que vivien  a
Esmirna:  'Ell  és  el  mestre  d'Àsia,  el  pare  dels  cristians,  el  derrocador  dels  nostres  déus,  que
ensenya molta gent a no sacrificar ni adorar ...'  I continua, el narrador:

'En compliment de la sentència, preparen un foc enmig de l'amfiteatre, i, quan ja era a
punt la foguera, Policarp es despulla de tots els seus vestits, es desfa del cinturó i es descalça ... i,
quan anaven a clavar-lo, els diu: 'No cal que em claveu: el qui em dóna força per a suportar el foc
me'n donarà també per a estar-me quiet sobre la foguera sense que em calguen els claus ... No el
clavaren, però el lligaren .. Policarp començà a recitar la seua pregària .... Quan acabà de dir el seu
'Amén', encenen la foguera ...  i  aleshores es produí la meravella: el foc adoptà la forma d'una
volta, com una vela marinera inflada pel vent, fent com una espècie de mur al voltant del cos del
màrtir que el deixava a vistes, no com carn que crema, sinó com pa que es cou, com or o plata
roent dins la fornal ... Veent que el foc no podia consumir Policarp, el botxí li clavà l'espasa, i fon
tanta la sang que en rajà que arribà a apagar el foc i deixà admirada la turba ...'

                                    PASSIÓ DE SANT JUSTÍ I COMPANYS MÀRTIRS

Les breus actes en grec del martiri de sant Justí i els seus companys 
(Caríton, Caritó, Evelpist, Hièrax, Peó i Liberià), condemnats a 
Roma pel prefecte Rústic (163-167), semblen redactades tenint en 
compte el protocol de l'interrogatori. Però el redactor no es limità a afegir-hi l'exordi i el colofó
de l'escena judicial, sinó que en revisà el contingut donant-li un marcat accent apologètic, molt
d'acord amb l'esperit del mateix Justí, famós apologista del cristianisme. L'interrogatori és llarg, i
per això només en referirem les preguntes i les respostes imprescindibles:

'... Una volta introduïts davant el tribunal, el prefecte Rústic digué a Justí: 'Primer que res,
sotmeteu-vos  als  deús  i  acateu  els  emperadors',  amb Justí  per  resposta:  'És  il·legal  que  ens
detingueu i ens acuseu perquè obeïm els preceptes del  nostre salvador Jesucrist'  ...  Rústic li
demana: 'Quines doctrines professes?' Justí li respon: 'He buscat, certament, d'apendre totes les
doctrines i m'he adherit a la doctrina dels cristians perquè conté la veritat, encara que amb això
no hi estiguen d'acord els qui confessen errors'. El prefecte li objecta: 'Pots demostrar que esta
doctrina és la verdadera, desgraciat?' Justí li respon: 'Sí, no m'erre en la meua creença quan la
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seguesc'. El prefecte inquireix. 'Com és el vostre dogma?' Justí  explica: 'Del Déu que venerem, els
cristians creem que és l'únic Déu que existeix que, al principi del temps, féu la creació de tot, les
coses visibles i les invisibles; creem que el Senyor Jesucrist és fill unigènit de Déu, que ja l'havien
anunciat abans els profetes; que ell vindria a tot el llinatge humà com a pregoner de la salvació i
preceptor de deixebles egregis. I jo, home com sóc, crec que em quede curt, quan parle davant la
seua majestat infinita, i reconec que cal una certa força profètica per a parlar d'aquell que acabe
de confessar que és el fill de Déu i que fon objecte de profecia. Sé que els profetes denunciaren
la seua vinguda entre els homes per inspiració sobrenatural'. 

Rústic interrogà:  'Vols  dir  que és  cristià?'   Justí  respon:  'Sí,  sóc cristià'  El  prefecte li  fa:
'Escolta, tu que dius que és savi i estàs segur de professar doctrines verdaderes, si t'assoten i et
tallem el cap, estàs convençut que pujaràs al cel?' Justí li respon: 'Espere que entraré a la casa del
Senyor si patesc això d'ara perquè, fins a la consumació del món, Déu mira amb benvolença els
qui viuen rectament' El prefecte Rústic observa: ''Tu, doncs, penses que pujaràs al cel, on rebràs
uns premis adequats?' Justí respon: 'No m'ho pense, sinó que n'estic segur, ho tinc per molt cert'.
El prefecte exclama: 'Anem al gra, que la cosa és necessària i urgent. poseu-vos tots d'acord i
oferiu un sacrifici als déus.' Justí parla així: 'No hi ha ningú que siga assenyat que esvare de la
pietat cap a la impietat' El prefecte amenaça: 'Si no feu això que us mane, sereu torturats sense
pietat'.  Justí  li  diu:  'Per  nostre  Senyor  Jesucrist  desitgem  sempre  salvar-nos  entre  turments,
perquè això ens donarà salvació i confiança davant el tribunal molt més terrible del Senyor i
salvador nostre'. Igualment afirmaven també els altres màrtirs: 'Fes la teua obligació; nosaltres
som cristians i ens neguem a oferir un sacrifici als déus'. Llavors el prefecte Rústic dictà sentència:
'Els  qui  es  neguen a  oferir  sacrificis  als  déus  i  a  obeir  les  ordes  de l'emperador,  que siguen
primerament assotats, i que, després, se'ls emporten a sofrir pena de mort segons les normes
legals'. Els sants màrtirs van eixir cap al lloc de les execucions, on foren decapitats i consumaren
el martiri tot confessant el Salvador ...'

PASSIÓ DELS MÀRTIRS DE LIÓ I DE VIENA DEL DELFINAT

El mateix ambient hostil contra el fidels s'endevina en la carta circular amb què els cristians de
Lió i de Viena del Delfinat comunicaren a les comunitats d'Àsia i de Frígia els suplicis i la mort ad
bestias que  sofriren  diversos  germans  l'any  177  en  temps  de  l'emperador  Marc  Aureli.
L'autenticitat de l'escrit és comunament admesa. Eusebi de Cesarea l'havia recollit sencer en el
seu elenc de martiris, però per sort se'n conservaren també llargs passatges dins la seua Història
eclesiàstica (V, 1-13). El  bisbe Potí,  el noble Veci Epàgat,  el  diaca Sant, el  metge Alexandre, el
comerciant  Atal,  el  neòfit  Matur,  l'adolescent  Pòntic  i  la  petita  esclava  Blandina,  queden
immortalitzats pel desconegut redactor (podria ser el mateix sant Ireneu) que, amb simplicitat
els  mostra  en  la  seua  fesomia  peculiar,  traspuant  cada  u  a  la  seua  manera  la  força  de  les
paradoxes cristianes. Així comença la narració:
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'Els servents de Crist que viuen a Viena i Lió de la Gàl·lia, als germans d'Àsia i la Frígia que
tenen la nostra mateixa fe i la mateixa esperança en la redempció: pau, gràcia i glòria de Déu
Pare i de Jesucrist, nostre Senyor ...' I seguim alguns dels fragments d'aquest emotiu, admirable i
horripilant espectacle:

'... Tots els qui eren interrogats responien unànimement en llatí: 'Sóc cristià'. En lloc del seu
nom, ciutat, família i de tot, esta és l'única resposta que donaven, i cap més paraula escoltaren
d'ells, els pagans ... Finalment els aplicaren planxes de coure candent als membres delicats del
seu cos. Els membres es cremaven, però ells es mantenien inflexibles i  ferms, constants en la
confessió, ruixats i enfortits per la font eclesial de l'aigua viva que brolla de les entranyes de Crist.
El  seu  cos  testificava  la  tortura  que  li  havien  practicat,  tot  ell  era  una  plaga,  tot  contussió,
encongit,  i  perduda tota  forma humana;  però Crist  patia  en ells  i  fea  grans glòries  anul·lant
l'adversari i mostrant, per a exemple dels altres, que no hi ha res a témer allà on hi ha l'amor del
Pare, ni res dolorós allà on és la glòria de Crist ...'  I continua:

'El benaurat Potí, que tenia confiat el bisbat de Lió, tenia més de noranta anys, i el seu cos
era dèbil. A causa d'esta feblesa gairebé no podia ni respirar, però el seu gran desig de martiri i
l'ardor del seu esperit li retornaren les forces. També l'arrossegaren, a ell, al tribunal amb el cos
desfet per l'edat i  la malaltia, però amb la seua ànima a dins, conservada per tal que Crist hi
triomfàs. Dut pels soldats davant el tribunal, acompanyat per les autoritats de la ciutat i de tota la
plebs cridant tota mena d'insults, com si ell mateix fos Crist, donà un magnífic testimoni. Quan el
governador  l'interrogà  sobre  qui  era  el  Déu  dels  cristians,  digué:  'Si  tu  fosses  digne,  el
coneixeries' ... 

'A Blandina, en canvi, la penjaren d'una fusta i quedà exposada per a aliment de les feres
que li llançaven. Només veure-la penjant en forma de creu i en oració contínua, infonia molts
ànims als combatents que, en esta lluita, veen amb els seus mateixos ulls corporals, a través de la
seua germana, aquell que per ells mateixos havia estat crucificat. I així ella persuadia tots els qui
creïen en ell, que tot aquell que pateix per la glòria de Crist entra en comunió perpètua amb el
Déu viu ... I la benaurada Blandina, l'última de totes, com a noble mare que ha infós ànims als
seus  fills  i  els  ha  enviat  per  endavant  victoriosos  al  seu  rei,  després  de  fer,  també  ella,  el
recorregut de tots els combats dels seus fills, volava cap a ells, alegre i joiosa de la partida, com si
fos invitada a un convit de noces, i no llançada a les feres ...  Després dels assots, les feres i la
graella,  finalment  la  llançaren  contra  un  toro.  Envestida  ben  alt  moltes  voltes  per  l'animal,
insensible a tot allò que patia, per l'esperança suspesa per tot allò que havia cregut i la seua
conversació amb el Crist, també ella fon sacrificada, mentre els mateixos pagans confessaven
que mai, entre ells, una dona havia passat tants i tan terribles suplicis ...'

ACTES DELS MÀRTIRS ESCIL·LITANTS

El martiri dels fidels de Scillium, petita població de la Númídia, és el més antic document en llatí. 
En temps de Còmmode, el dia 17 de juliol de l'any 180, dotze escil·litants comparegueren a 
Cartago davant el magistrat Vitel·li Sadurní, que esmenta més tard Tertul·lià com a perseguidor 
dels cristians (Ad Scapulam 3). El diàleg entre Sadurní i Esperat, el portaveu del grup, ocupa 
gairebé tot l'escrit, concís i sense traces d'efectisme, que manté una força impressionant tot i que
el redactor cristià podria haver adaptat una miqueta la font oficial:

'... Sent cònsols Present, per segona vegada, i Claudià, el dia 17 de juliol, Esperat, Nartzal i 
Citi, Donata, Secunda i Vèstia comparegueren al despatx oficial. El procònsul Sadurni els diu:  'Vos
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podeu guanyar el favor del nostre senyor si torneu al vostre bon coneixement'. Esperat respon: 
'Nosaltres no hem fet mai cap mal, no hem comés cap injustícia, mai no hem dit mal de ningú; al 
contrari, hem donat gràcies pel mal que ens han fet; per això respectem el nostre emperador'. El 
proconsol els diu: 'També nosaltres som gent religiosa, i la nostra religió és senzilla, i jurem pel 
geni tutelar de nostre senyor l'emperador i preguem per la seua salut, com també vosaltres 
hauríeu de fer'. Esperat li respon: 'Si em vols escoltar tranquil·lament, t'explicaré el misteri de la 
senzillesa'. Sadurní li contesta: 'No estic disposat a escoltar-te si comences maldient dels nostres 
cultes. Jureu pel geni tutelar del nostre senyor l'emperador'. Esperat respon: 'Jo no reconec 
l'imperi d'aquest món; només servesc aquell Déu que ningú no ha vist mai ni pot veure amb els 
seus ulls. No he comés cap furt, sinó que, si compre res, en pague els impostos perquè reconec el
meu senyor, emperador de reis i de totes les nacions'. El procònsol diu als altres [encausats]: 
'Absteniu-vos d'esta creença'. Esperat respon: 'És mala creença cometre un homici, dir fals 
testimoni'. El procònsol Sadurní diu: 'No participeu d'esta insensatesa'. Cití respon: 'No temem 
ningú fora de nostre Senyor que és al cel'. Donata afig: 'Retem honor al Cèsar com a cèsar; però, 
de temor, només a Déu'. Vèstia diu: 'Sóc cristiana'. Secunda diu: 'Vull ser allò que ja sóc'. El 
procònsul pregunta a Esperat: 'Et mantens cristià?' Li respon: 'Sóc cristià'. I tot els altres van estar 
d'acord amb ell. El procònsul Sadurní diu: 'Voleu una estona per deliberar?' Esperat respon: 'En 
un assumpte tan just, no cal cap més deliberació'

El procònsol Sadurní demana: 'Què porteu en esta caixa?' 'Uns llibres i les cartes del sant
baró Pau'. El procònsol Sadurní diu: 'Teniu trenta dies de respir per a repensar-vos-hi'. Esperat diu
novament:  'Sóc  cristià'.  I  tots  els  altres  hi  estigueren  d'acord.  El  procònsol  Sadurni  llegí  la
sentència:  'He decidit  que Esperat,  Nartzal,  Cití,  Donata,  Vèstia,  Secunda i  els  altres  que han
confessat que viuen segons la religió cristiana siguen passats per l'espasa per tal com, havent-los
donat l'oportunitat de tornar a la manera de viure dels romans, s'hi han negat obstinadament'.
Esperat diu: 'Donem gràcies a Déu!' Nartzal diu: 'Hui serem, ja màrtirs, al cel. Gràcies a Déu'.  El
procònsol Sadurní féu dir pel nunci: 'He ordenat que Esperat, Nartzal, Cití, Veturi, Feliu, Aquil·lí,
Letanci,  Gener,  Generosa,  Donata,  Vèstia  i  Secunda  siguen  duts  al  suplici'.  Tots  a  una
respongueren: 'Gràcies a Déu'. I immediatament tots foren degollats pel nom de Crist'.

TERTUL·LIÀ I EL SERVEI MILITAR

En prohibir  a  un soldat  cristià  que duga la  corona durant les  cerimònies religioses,  Tertul· lià
dedueix la  impossibilitat,  per  als  cristians,  de romandre dins l'exèrcit.  No oblidem, però,  que
abans ell mateix havia afirmat dels cristians que '... amb vosaltres servim com a soldats'; i és que,
en ell, es donen fàcilment canvis de posició. I així diu ara, en La corona dels soldats (210): 

' ... Permetrem al cristià que duga l'espasa a la mà quan el Senyor declarà que tot aquell
que serveix amb l'espasa, a espasa morirà? Anirà a combatre el fill de la pau, que ni tan sols té
llicència per a discutir? Infligirà als altres el castic de les cadenes, de la presó, de la tortura o del
suplici aquell que no pot venjar-se ni de les seues pròpies injúries? ...  Farà guàrdia davant els
temples als qual ha renunciat? Soparà en els llocs que prohibí l'Apòstol? Defensarà, a la nit, els
que féu fugir de dia amb els seus exorcismes, recolzat en la llança amb què fou traspassat el
costat de Jesucrist? Durà l'estendard rival del Crist? ...'
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PASTOR D'HERMES: L'ESGLÉSIA, UNA VELLA REJOVENIDA

Hermes, que escriu en la primer meitat del segle II, està preocupat 
pels problemes que té l'Església al seu temps, particularment per la 
qüestió de la penitència. En unes visions, un àngel que pren la forma 
d'un jove pastor, respon a les seues inquietuds. La vellesa de l'Església 
significa primerament la seua antiguitat en el pensament de Déu, però 
també la seua feblesa i els pecats dels cristians que li han fet perdre les 
forces i l'alegria. Diu així al Pastor d'Hermes: 

' ... I arribà una dona vella amb vestits resplendents, amb un llibre a les mans, segué tota
sola i em saludà: 'Bon dia, Hermes'.  Jo, afligit i  plorant, li  diguí:  'Bon dia, senyor ...  'Qui és?',  li
preguntí al jove. 'L'Església', em digué. Li demaní: 'I per què és vella?'. 'Perquè fon creada (digué),
abans que les altres coses. Per això és tan vella; el món ja fon format per a ella' ...

En la primera visió, jo l'havia vista molt anciana i asseguda en una cadira. En la següent
tenia un aspecte més jove, però el cos i els cabells encara eren vells; em parlava dreta; estava més
contenta que abans.  En la tercera visió era molt jove i bonica;  d'anciana,  només en tenia els
cabells; estava extraordinàriament contenta i estava asseguda en un banc...'

'En la primera visió (digué el jove), per què apareixia tan vella i asseguda en una cadira?'
'Perquè el vostre esperit estava envellit, pansit i sense força per la vostra mol·lície i els vostres
dubtes ... 'Durant la segona visió la véreu en peus, en una aspecte més joves i alegre que abans,
però amb el cos i els cabells d'una vella ... El Senyor ha tingut pietat de vosaltres. Ha rejovenit el
vostre esperit; haveu rebutjat la vostra mol·lície i us ha tornat la força, i us manteniu ferms en la
fe ... En la tercera visió l'has vista més jove, bella i alegre, amb un aspecte encisador ... Aquells que
hauran fet penitència seran completament rejovenits i garantits ...’

I en relació amb la penitència, tema molt d’actualitat al segle II, és interessant el diàleg
que estableix Hermes amb el pastor: 

HERMES: 'He sentit a dir a alguns doctors que no hi ha més penitència que la que férem el dia en 
què baixàrem a l'aigua del baptisme, en la qual rebérem el perdó dels nostres pecats  
passats'. 

PASTOR: 'Ho entengueres bé; així és. El que obtingué la remissió dels pecats en el baptisme ja no 
hauria de pecar, sinó viure en la puresa ... Però el Senyor, que coneix els cors i que ho sap 
tot anticipadament, preveé la feblesa dels homes i la gran malícia del dimoni ... En la seua 
gran misericòrdia, el Senyor tingué pietat  de la  creatura i  instituí  esta penitència.  Així,  
doncs, et declare que, si després d'esta vida important i solemne, algú cau en el pecat,  
temptat pel dimoni, encara podria fer penitència una vegada. Però, si peca novament i es 
penedeix, la penitència no li servirà de res; a aquest pecador, li costarà de viure ...'

                    
LA DIDAKHÉ: EL BAPTISME EN EL SEGLE II

La Didakhé (o Doctrina del Senyor transmesa a les nacions dels Dotze Apòstols) 
és una mena de manual del missioner, compost a començaments del segle II 
a Síria, però partint de textos del segle I, fins i tot anteriors als evangelis 
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canònics. L'escrit comprén una catequesi moral sobre el tema dels 'Dos camins' (el de la vida i el
de la mort), de tradició rabínica, i, també, un resum de prescripcions litúrgiques i pastorals. I així,
sobre el baptisme, escriu: 

'Sobre el baptisme, bategeu d'esta manera: Dites anteriorment totes estes coses, bategeu
en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant? (Mateu 28,19) en aigua viva. Si no teniu aigua viva,
bategeu amb una altra aigua; si no podeu fer-ho amb aigua freda, feu-ho amb aigua calenta. Si
no teníeu ni una ni l'altra, vesseu aigua al cap tres vegades 'en el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit  Sant'.  Abans del  baptisme, que dejunen el qui bateja i  el  batejat i  alguns altres que
puguen. Al qui es bateja, però, li manaràs dejunar un o dos dies abans ...'

                                   L'EUCARISTIA A MITJAN SEGLE II

Per respondre als atacs d'aquells que sospitaven que el culte cristià era  
immoral, Justí, a mitjan segle II, adreça a l'emperador Antoní una Apologia, 
és a dir una defensa dels cristians. No hi ha res de secret entre nosaltres,  
diu:  heus  ací  com  celebrem  el  nostre  culte.  Així  ens  informa  sobre  el  
baptisme i l'eucaristia al segle II. D'aquest text, en deduïm les estructures

de  la  celebració  eucarística  que  segueix  sent  la  mateixa  d'avui:  lectures  bíbliques,  homilia,
pregària universal, pregària eucarística d'acció de gràcies i comunió. 

'... El dia que en diuen del Sol [dies solis en llatí; Sunday en anglés; Sonntag en alemany] hi
ha una reunió en un mateix lloc de tots els qui habiten en les ciutats o en els camps, on lligen els
comentaris dels apòstols o les escriptures dels profetes, mentre el temps ho permet. Després,
quan el lector ha acabat, el qui presideix exhorta i incita de paraula a la imitació d'estes coses
excelses.  Després ens alcem tots  a  una i  recitem pregàries  ...  i,  quan hem acabat de pregar,
presenten pa, vi i aigua, i el qui presideix eleva, segons el poder que té, pregàries i també accions
de gràcies [eucaristies] i el poble aclama dient l'Amén. I [el qui presideix] dóna i fa participant a
cada un [dels assistents] de les coses 'eucaristitzades', i als absents els les envien per mitjà dels
diaques'.

'Els  rics  que  volen,  cada  u  segon  la  voluntat,  donen  allò  que  els  sembla,  i  allò  que
s'arreplega, ho posen a disposició del qui presideix, i ell socorre els orfes, les viudes i els qui, per
malaltia o qualsevol altra causa, es troben abandonats, i als empresonats i als pelegrins i, en una
paraula, ell cuida de tots els qui passen necessitat. I ens reunim tots el dia del sol perquè és el dia
primer en què Déu, canviant les tenebres i la matèria, creà el món, i Jesucrist, el nostre salvador,
en el mateix dia ressuscità d'entre els morts ...' Un poc abans, Justí en la seua primera Apologia
(67 i 66) havia assenyalat les condicions per a participar en l'eucaristia, que no és convit ordinari.
Diu així: 

'... Aquest aliment l'anomenem 'eucaristia', del qual a ningú és lícit de participar sinó al qui
creu que la nostra doctrina és verdadera, i que ha estat purificat en el baptisme per al perdó dels
pecats i per a regeneració, i que viu com Crist ens ensenyà. Perquè estes coses, no les prenem
com un pa ordinari ni beguda ordinària, sinó que, així com pel Verb de Déu, havent-se encarnat,
Jesucrist  el  nostre salvador prengué carn i  sang per a la nostra salvació,  així  també ens han
ensenyat que l'aliment eucaristitzat mitjançant la paraula [verbum] de pregària procedent d'ell
(aliment del qual la nostra sang i la nostra carn s'alimenten d'acord amb la nostra transformació)
és la carn i la sang d'aquell Jesús que s'encarnà ...' 
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LA VALENTIA D'IGNASI D'ANTIOQUIA

Ignasi, responsable (bisbe) de l'església d'Antioquia, dut a Roma, 
cap al'any 110, per patir-hi el martiri, escriu cartes a diverses 
esglésies de l'Àsia Menor per a reconfortar-les i exhortar-les a la 
fidelitat i la unitat. Especialment  expressiva del seu estil evangèlic, 
és la carta que escriu a la comunitat de Roma demanant-los 
que no intercedesquen per ell per evitar-li la mort a l'amfiteatre:

' --- No trauré cap profit dels plaers del món ... M'estime més morir en Crist que no regnar
sobre els límits de la terra. Busque aquell que morí per nosaltres., estime aquell que ressuscità
per nosaltres. La meua partida és imminent. Perdoneu-me, germans, no em priveu de viure, no
us entesteu en la  meua mort.  No lliureu al  món el  qui  només anhela ser  de Déu,  no mireu
d'enganyar-me amb coses terrenals. Permeteu-me contemplar la llum pura; quan hi haja arribat,
seré home de veritat.  Deixeu-me imitar  la  passió  del  meu Déu.  El  qui  el  posseeix  en el  seu
interior, que entenga què vull dir, i, si sap què m'urgeix, que tinga compassió de mi. El príncep
del món està decidit a emportar-se'm i a corrompre el meu pensament, ara només centrat en
Déu. Que ningú dels presents no l'ajude; poseu-vos a favor meu, que és com dir a favor de Déu.
No us poseu Jesucrist als llavis, si cobegeu les coses del món ... El meu amor està crucificat i en mi
no queda foc que es puga nodrir de matèria; tinc, en canvi, una aigua viva que remoreja dins
meu i, des del fons del cor, em diu: 'Vine al Pare'. No em fa cap plaer el menjar corruptible, ni els
plaers de la vida. Vull el pa de Déu, que és la carn de Crist ... vull beure la seua sang, que és amor
incorruptible ...' 

I,  en  un altre ordre de coses,  referint-se a l'organització eclesiàstica del  seu temps,  ja
testifica de manera clara l'existència d'un triple ministeri jerarquitzat,  amb una clara distinciò
entre  bisbes,  preveres  i  diaques,  una mica  com  ara  ho  entenem,  encara  que de vegades  el
vocabulari es presta a confusions. I així, en la carta a la comunitat cristiana d'Esmirna (VIII), sant
Ignasi d'Antioquia diu: 

' ... Seguiu tots el bisbe, com Jesucrist al Pare, i al col·legi dels ancians com als apòstols;
quant als diaques, reverencieu-los com al manament de Déu. Que ningú, sense comptar amb el
bisbe, faça res d'allò que pertany a l'església. Només aquella eucaristia ha de considerar-se vàlida
quan la celebra el bisbe o aquell que d'ell tinga autorització. Allà on aparega el bisbe, allí està
l'assemblea,  igual  que allà  on està Jesucrist,  hi  és l'Església universal.  Sense comptar amb el
bisbe, no és lícit batejar ni celebrar l'eucaristia, sinó més aviat allò que ell aprove, això és també
agradable a Déu per tal  que tot allò que feu siga segur i  vàlid.  I,  en la carta que escriu a la
comunitat cristiana  de Tral·les (III, 1), sant Ignasi d'Antioquia diu: 

' ... Ara que per part vostra, tots heu de respectar també els diaques com a Jesucrist. Igual
dic del bisbe, que és la figura del Pare, i dels ancians, que representen el senat de Déu i l'aliança o
col·legi dels apòstols. Fora d'ells,  no hi ha nom d'església ...' 

ESGLÉSIA ESTESA FINS ALS EXTREMS DE LA TERRA

A causa del seu llenguatge poètic, comprensible als creients, l'autor d'aquest epitafi proclama la
seua fe en Jesús, en l'església i en l'eucaristia. Testifica la catolicitat de l'església mentre el peix
simbolitza el  Crist.  Es  tracta de la inscripció funerària  d'un tal Aberci,  bisbe de Hieràpolis  de
Frígia, de finals del segle II. Diu així: 
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' ... Em diuen Aberci. Sóc deixeble d'un sant pastor que pastura el seu ramat d'ovelles a la
muntanya i el pla, que té grans ulls i amb una mirada que ho abasta tot. Ell és qui m'ha ensenyat
les escriptures dignes de fe. M'ha enviat a Roma a contemplar la majestat sobirana i veure una
reina amb vestidures i calçat d'or. Hi he vist un poble marcat amb un signe radiant, també el pla
de Síria i totes les ciutats. Nísibe, a l'altra banda de l'Eufrates. A tot arreu em trobí amb cristians. A
tot arreu la fe em féu de guia. A totes parts em serví d'aliment un peix original, molt gran, molt
pur, pescat per una verge santa. El donava a menjar sense parar als seus amics; posseeix un vi
deliciós que dóna a beure amb el pa. He fet escriure tot això jo, Aberci, de setanta-dos anys. Que
el germà que ho comprenga, pregue per Aberci ...'

DIÀLEG DELS MORTS DE LLUCIÀ DE SAMÒSATA

Llucià, natural de Síria, devia haver nascut a la població de Samòsata, durant els mandats dels
emperadors  Trajà  o  Adrià,  i  florí  com  a  escriptor  en  temps  dels  emperadors  Marc  Aureli  i
Còmmode. Bon coneixedor del grec (no tant del llatí), es guanyà la vida com a mestre de retòrica,
sobretot  a  la  Gàl·lia,  on  tingué gran  èxit  i  guanyà molts  diners,  també com a rapsoda,  fent
declamacions públiques, normalment acusacions contra tirans o panegírics de persones bones i
valentes. Als seus quaranta anys es casa i decideix dedicar-se a escriure; excel·leix, sobretot, en la
producció d'obres de caràcter cínic i satíric, moltes d'elles amb atacs implacables contra la religió
i la filosofia de l'època. Entre els anys 160-165 Llucià es dedicà a visitar països i ciutats, entre
altres Olímpia on presencià l'autoimmolació de Peregrí Proteu. Morirà a l'Egipte, després de l'any
190, destrossat per gossos o potser per ràbia com a castic per la seua impietat, segons testimoni
de Suïdes (976-1028), que assegura que Llucià era conegut, al seu temps, amb el malnom de
'Blasfem'.

Entre  les  seues  obres,  retòriques,  crítiques,  biogràfiques,  novel·lístiques,  poètiques  o
miscel·lànies,  escriví  una  vintena  llarga  de  diàlegs.  D'aquests  Diàlegs,  en  trobem  un
d'especialment interessant que tracta sobre la  vanitat  de la  bellesa humana,  del  qual  ací  en
reproduïm uns fragments:

MENIP: I on són els bells o les belles, Hermes? Guia’m, que jo sóc un nouvingut.
HERMES: No tinc temps lliure, Menip: però mira cap aquella part, a la dreta, on és Jacint i Narcís, 

Nereu i Aquil·les, Tire amb Helena i Leda i, en suma, totes les belleses antigues.
MENIP: Sols veig ossos i cranis despullats de la carn, semblants la majoria. 
HERMES:  I,tanmateix,  aquests  ossos que tu sembles menysprear són els que tots els  poetes  

admiraven.
MENIP: No obstant això, mostra’m, per favor, l’Helena; car jo, almenys, no la sabria reconéixer.
HERMES: Aquest crani d’ací és el l’Helena.
 MENIP: Així que per ella les mil naus de tota la Grècia es van omplir i van caure tants grecs així 

com bàrbars i tantes ciutats van quedar devastades?
HERMES: Però no vas veure, Menip, la dona en vida; car també tu hauries afirmat que no era  

improcedent per  tal  dona patir  dolors  molt  de temps;  perquè també les  flors  estant  
seques,  si  algú les mira desproveïdes del  tint;  evidentment li  semblaran lletges,  però  
tanmateix, quan floreixen i tenen el seu color, són les més belles.

MENIP: Sens dubte, Hermes, però una cosa m'estranya, i és que els aqueus no comprenguessen  
que s’esforçaven per una cosa tan efímera i que es marceix tant de pressa.
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HERMES: No tinc temps lliure, Menip, per a filosofar amb tu. De manera que tu, havent escollit un
lloc per a tu, havent-te gitat, jau, on desitges; jo per la meua part aniré ja en busca dels 
altres morts. 
(Diàlegs dels morts, XVIII 'Menip i Hermes', conegut també com 'Vanitat de la bellesa')

                                    IRENEU DE LIÓ

Entre els autors cristians més interessants d'aquest segle II, hauríem de 
comptar sant Ireneu, bisbe de Lió, a la Gàl·lia, a les darreries del segle II. 
Era originari de l'Àsia Menor, on havia conegut Policarp d'Esmira, deixeble 
de l'apòstol Joan, cosa que el feia un testimoni privilegiat de la tradició 
apostòlica. Escriví cinc llibres Contra les heretgies, en què rebatia l'intent 
dels gnòstics d'amalgamar el cristianisme amb especulacions cosmològiques i antropològiques
de signe dualista i d'orígens diversos. Fon el primer gran teòleg del cristianisme, que aconseguí
donar una visió sintètica sobre les relacions entre Déu i el món com a creació, i sobre el sentit de
la història, de la llibertat humana, del pecat i de la salvació. La seua  Exposició de la predicació
apostòlica és una presentació sumària i clara d'estes doctrines fonamentals. Alguns han arribat a
considerar esta obra d'Ireneu de Lió com el 'catecisme' més antic de l'Església.

CONTRA MARCIÓ 

Ireneu veu l'efervescència de doctrines, grups i sectes com una amenaça per al missatge cristià i
per a la institució eclesiàstica. Per això desemmascara les preteses revelacions d'alguns líders
carismàtics que encapçalaren els moviments de dissidència cismàtica. Entre ells hi ha Marció, al
segle II, que presenta una doctrina simple i rigorosa que la fa més perillosa encara. Distingint
entre el Déu de l'Antic Testament,  creador i dolent, i  el  del Nou Testament, el  Déu de l'Amor
revelat per Jesús, a qui nega una autèntica naturalesa humana, Marció s'oposa a la salvació de
l'home complet. En la seua obra Contra les heretgies (I, 27, 2.3), sant Ireneu de Lió diu, entre altres
coses: 

'  ...  Marció, natural del Pont, desplegà una escola blasfemant sense vergonya contra el
Déu anunciat per la Llei i els profetes. Segons ell, aquest Déu és un esser malèvol, amic de les
guerres, inconstant en les resolucions i que es contradiu ell mateix. Quant a Jesús, enviat pel
Pare, que està per damunt del Déu autor del món, vingué a Judea en temps del governador Ponç
Pilat, procurador de Tiberi Cèsar; es manifestà sota la forma d'un home als habitants de Judea,
abolint els profetes, la Llei i totes les obres del Déu que havia fet el món, i a qui Marció anomena
també el 'Cosmocràtor'. I continua dient Ireneu:

'A més a més, Marció mutila l'evangeli segons Lluc, eliminant-ne tot allò que fa referència
al  naixement  del  Senyor,  retallant  també gran nombre  de passatges  dels  ensenyaments  del
Senyor, precisment aquells on ell confessa, de la manera més clara, que el creador del món és el
seu Pare. Així Marció ha fet creure als seus deixebles que ell és més digne de fe que els apòstols
que transmeteren l'evangeli, sent així que ell posa en les seues mans no ja l'evangeli, sinó una
simple partícula d'aquest evangeli. Mutila també les cartes de Pau, suprimint-ne tots els textos
on l'Apòstol afirma, de manera manifesta,  que el Déu que féu el món és el pare de nostre senyor
Jesucrist,  i  també tots  els  passatges on l'Apòstol fa  menció de les profecies  que anuncien la
vinguda  del  Senyor.  Segons  Marció,  no hi  haurà  salvaciò  més  que per  a  les  ànimes  només,
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almenys per a aquelles que hauran aprés el seu ensenyament; i, quant al cos, per haver eixit de la
terra, [diu que] no pot participar de la salvació ...'

 COM RECONÈIXER L'ESGLÉSIA AUTÈNTICA

Després d'haver denunciat les falses doctrines, Ireneu de Lió en el seu llibre Contra les heretgies
(III, 3, 1-2) indica els trets pels quals podem reconéixer l'Església autèntica. Un de tants, segons
ell, és la identitat del missatge de l’Església a tot el món: 

' ... Així, doncs, havent rebut esta predicació i esta fe, l'Església, encara que dispersa pel
món sencer, les guarda amb respecte com si no hi habitàs més que en una sola casa; creu en
elles d'una manera idèntica, com si no tingués més que una sola ànima i un mateix cor, i les
predica, les ensenya i les transmet amb una veu unànime, com si no posseís més que una sola
boca. Si les llengües difereixen a través del món, el contingut de la tradició és únic i idèntic. I ni
les esglésies establertes a Germània tenen una altra fe o una altra tradició, ni les que són entre
els ibers, o entre els celtes, o les d'Orient, o les d'Egipte, o les de Líbia, o les que estan establertes
al centre del món [Roma], sinó que, igual que el sol, eixa creatura de Déu, és un i idèntic en el
món sencer, també esta llum, que és la predicació de la veritat, brilla a tot arreu i il·lumina tots els
homes que volen arribar al coneixement de la veritat...' [1Timoteu 2,4]. I en el mateix llibre (I, 3, 1-
2), Ireneu de Lió ensenya que l'Església transmet la tradició dels apòstols en la successió dels
bisbes.  

'... La tradició dels apòstols, que s'ha manifestat al món sencer, pot ser percebuda en tota
l'Església  per  tots  els  qui  volen  veure  la  veritat.  I  podríem  enumerar  els  bisbes  que  foren
establerts pels apòstols en les esglésies i els seus successors fins a nosaltres ... Ells volien que
fossen absolutament perfectes i irreprotxables en totes aquelles persones que deixaven com a
successors i a les que transmetien la seua pròpia missió d'ensenyar ... Però, com que seria massa
llarg, en una obra com esta, enumerar les successions de totes les esglésies, en pendrem només
una, l'església major, la més antiga i coneguda de totes, establerta i fundada a Roma pels dos
gloriosíssims apòstols, Pere i Pau. Demostrant que la tradició que ella té dels apòstols, i la fe que
ella anuncia als homes, han arribat fins a nosaltres per successions de bisbes, confondrem tots
els qui, per qualsevol motiu que sia, o per supèrbia, o per enveja, o per ceguesa o error doctrinal,
constitueixen agrupacions il·legítimes. Perquè, amb esta església, en virtut del seu origen més
excel·lent,   ha d'estar necessàriament d'acord tota l'Església,  és a dir els  fidels de tot el  món,
perquè en ella,  per a benefici  de tota la  gent,  s'ha conservat  sempre la  tradició que ve dels
apòstols ...'

CONTINUÏTAT ENTRE ELL I JESÚS

Cap a l'any 190, Ireneu de Lió escriu a un vell amic seu, Florí, que ha entrat a formar part d'un
grup herètic, i li recorda que, quan eren infants, els dos havien escoltat (sant) Policarp d'Esmirna.
Ell  era la baula que, per mitjà de Joan, unia Ireneu i  el  seu amic [Florí]  a Crist.  En la  Història
eclesiàstica (V, 20,6-7), Ireneu de Lió escriu: 

'... Fins i tot puc dir el lloc on el benaurat Policarp dialogava, assegut, així com les seues
eixides i les seues entrades, la seua classe de vida i l'aspecte del seu cos, els discursos que dirigia
al poble, com descrivia les seues relacions amb Joan i amb els altres que havien vist el Senyor, i
com recordava les paraules dels uns i dels altres,  i  què era allò que n'havia escoltat sobre el
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Senyor, dels seus miracles i el seu ensenyament; i com Policarp, després d'haver rebut d'aquests
testimonis  oculars  de  la  vida  del  Verb  [el  Crist],  tot  ho  relatava  en  consonància  amb  les
Escriptures.  I  estes coses,  per la misericòrdia que Déu tingué amb mi,  també jo les escoltava
aleshores diligentment i les anotava, però no en paper, sinó en el meu cor; i, per la gràcia de Déu,
sempre  les  estic  rumiant  fidelment,  i  puc  testificar  davant  de  Déu que,  si  aquell  benaurat  i
apostòlic prevere [l'apòstol i evangelista sant Joan] hagués escoltat alguna cosa semblant a això
que tu dius, Florí, hauria fet un xiscle i s'hauria tapat les orelles ...'

ELS PARES APOSTÒLICS

El nom de 'pares apostòlics' designa un conjunt d'escrits i de personatges diversos, procedents
de  l'època  més  primitiva  del  cristianisme.  Si  els  seus  autors  no  foren  necessàriament  tots
deixebles directes dels apòstols (Policarp d'Esmira sí  que fon deixeble de Joan l'evangelista i
apòstol), tots ells pertanyen al període sub-apostòlic. Escrits més aviat ocasionals, aquests textos
no pretenen oferir una síntesi de la doctrina cristiana o entrar en aprofundiments teològics del
seu contingut, sinó que expressen les preocupacions concretes d'unes comunitats que vivien
molt senzillament la seua fe.

Dels escrits dels pares apostòlics, podem enumerar la Doctrina dels dotze apòstols, també
coneguda com la  Didakhé (un important document canònico-litúrgic),  la  Carta de Climent  de
Roma  a  la  comunitat  de  Corint, l'anomenada  Carta  de  Bernabé,  les  cèlebres  Cartes  d'Ignasi
d'Antioquia, la Carta de Policarp d'Esmira, uns fragments del bisbe Papies de Hieràpolis i l'escrit de
caire apocalíptic El pastor d'Hermes. L'interès incomparable d'aquests escrits rau en el fet que ens
permeten llançar una ullada sobre alguns aspectes de les comunitats més immediates al temps
del Jesús històric.

                                 ELS APOLOGETES DEL SEGLE II

Les  apologies (és  a  dir  les  'defenses')  podries  constituir  talment  un gènere nou de literatura
cristiana.  Comencen  a  aparèixer  durant  l'imperi  d'Adrià  i  prosperen  en  els  temps  dels
emperadors  Antoní  Pius  i  Marc  Aureli.  Tenien  per  finalitat  la  defensa  filosòfica  i  legal  del
cristianisme, dissipar els prejudicis estesos entre les capes populars, i respondre a les acusacions
dels pensadors cultes del paganisme greco-romà. Estes apologies tenen un gran valor com a
primer intent d'una sistematització racional del cristianisme. Intel·lectuals cristians, laics en bona
part, els apologetes s'esforcen a demostrar la continuïtat entre hel·lenisme i cristianisme.

Entre  les  apologies  més  interessants,  destacaríem  les  dos  Apologies  del  filòsof  Justí,
l'Apologia d'Arístides,  el  Discurs  contra  els  grecs de  Tacià,  la  Súplica  a  favor  dels  cristians
d'Atenàgores, el Discurs de Diognet, i l'Octavi de Minuci Fèlix. L'esbós d'una teologia de la història
en Arístides,  les  intuïcions  de Justí  sobre  fe  i  racionalitat,  l'esplèndida pagina del  Discurs  de
Diognet sobre la presència dels cristians en el món i l'actitud dialogant i honesta de Minuci Fèlix
amb  l'escepticisme,  fan,  entre  molts  altres  aspectes,  ben  actual  encara  la  lectura  d'aquests
autors.
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MELITÓ DE SARDES

Melitó fon bisbe de Sardes, a l'Àsia Menor, a la segona meitat del segle II. Fon un escriptor prolífic
i famós, però la seua obra s'havia perdut gairebé totalment fins que, des de fa uns setanta anys,
fon retrobat el  seu bellíssim escrit  Sobre  la  pasqua.  Es  tracta d'un text  curiós,  d'estil  poètic  i
treballat amb notable artifici, que tenia el seu lloc propi en la celebració litúrgica de la pasqua. El
seu tema principal és el sentit de la pasqua cristiana com a compliment d'allò que figurava la
pasqua jueva. De fet és com una meditació lírica sobre el significat de la salvació cristiana. Uns
fragments del pròleg d'esta obra:

'Ja han llegit escriptura de l'èxode hebreu 
com, també, les paraules del misteri, 

com l'anyell és sacrificat, com el poble és salvat,
com el faraó és castigat en aquest misteri.

Heu d'entendre, doncs, estimats, de quina manera és nou i vell
és etern i intemporal, és corruptible i incorruptible,
és mortal i immortal, aquest misteri de la pasqua.

Vell segons la llei, nou segons la Paraula;
                             temporal segons la figura, etern per la gràcia;

                        corruptible per la immolació de l'anyell, 
                   incorruptible per la vida del Senyor.
                     Mortal per la sepultura de la terra, 

                    immortal per la resurrecció dels morts.
               Vella era la Llei, però nou és el Verb;

               temporal la figura, però eterna la gràcia.
                        Corruptible l'anyell, incorruptible el Senyor.

No triturat com l'anyell, però ressuscitat com a Déu.
Perquè, per bé que fon portat a immolar com l'anyell, no n'era;

per més que, com a anyell, no tenia veu, no era un anyell.
La figura, en efecte, ha passat, la veritat és manifesta.

En lloc de l'anyell ha vingut el fill, en lloc d'un anyell, un home, 
i, en l'home, Crist que conté tota cosa.

Així la immolació de l'ovella i el vessament de la sang
i l'escriptura de la Llei han arribat fins al Crist Jesús
pel qual es donaren totes les coses en l'antiga Llei 

i, més encara, en la Paraula nova.
Perquè la Llei es féu Paraula; la vellesa, novetat

en eixir de Sió i Jerusalem;
i el manament es féu gràcia; la figura, veritat;  

l'anyell, fill; l'anyell, home i l'home, Déu.
Perquè després de ser infantat com un fill

i com anyell conduït, com anyell immolat, i com home, sepultat,
ressuscità d'entre els morts com a Déu, sent per natura Déu i home.

Ell ho és tot perquè jutja la Llei i, com que ensenya, és Paraula;
en tant que salva, Gràcia; en tant que engendra, Pare
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en tant que engendrat, Fill; en tant que pateix, anyell;
en tant que sepultat, home; en tant que ressuscitat, Déu.

Ell és Jesús, el Crist. A ell la glòria pels segles dels segles. Amen.

Coneixem  també  Melitó  de  Sardes  per  la  Història  eclesiàstica d'Eusebi  de  Cesarea,  que  ens
transmet fragments d'una apologia que escriví, dirigida a l'emperador Marc Aureli (121-180), on
defensa el mateix imperi romà per haver acollit la bona filosofia (de la qual el cristianisme es
revela continuadora), de la qual transcrivim un  fragment: 

'  ...  La nostra filosofia arribà a la seua plenitud entre els  bàrbars,  però havent-se estés
també als  vostres  pobles  sota  el  gran imperi  del  vostre  avantpassat  August,  ha  esdevingut,
sobretot per al  vostre regnat,  un bon auguri  perquè des d'aleshores la força dels romans ha
crescut en grandesa i esplendor. D'ella sou vós l'hereu desitjat i seguireu sent-ho, amb el vostre
fill, si protegiu la filosofia que es formà amb l'imperi i començà ensems amb August, i a la qual els
vostres antecessors fins i  tot honoraren, igual  que a d'altres religions.  La prova major que la
nostra  doctrina  florí  per  al  bé,  juntament  amb l'imperi  feliçment  començat,  és  que,  des  del
regnat d'August, res de mal no ha passat, ans, al contrari, tot ha estat brillant i gloriós, segons les
pregàries de tots...'
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SANTS DEL SEGLE II

mes de gener

Sant  Apolinar, baró eximi per la seua doctrina i santedat, que visqué a la ciutat de Hieràpolis  
(Frígia, ara Turquia) en temps de l'emperador Marc Aureli (8 de gener)

Sant Higini, papa, a Roma, que ocupà en vuité lloc la seu de sant Pere (11 de gener)
Sant  Germànic, màrtir  de  Filadelfia  en  temps  dels  emperadors  Marc  Aureli  i  Luci  Aureli,  a  

Esmirna  (ara  Turquia).  Deixeble  de  sant  Policarp,  el  precedí  en  el  martiri,  i,  en  ser  
condemnat pel jutge en el vigor de la joventut, superà per la gràcia de Déu el temor de la 
fragilitat corporal i arribà a provocar ell mateix la fera que li destinaren per al sacrifici l'any 
167 (19 de gener)

Sant  Poncià, prop d'Spoletto, ciutat de la regió ara italiana d'Umbria, màrtir, que en temps de 
l'emperador Antoní fou durament assotat amb vares i, finalment, travessat per l'espasa, a 
causa de la seua fe en Crist (19 de gener)

Memòria de santa  Agnès, verge i màrtir, que, sent encara adolescent, oferí a Roma el suprem  
testimoni de la fe i consagrà amb el martiri el títol de la castedat. Victoriosa sobre la seua 
edat i sobre el tirà, suscità una gran admiració davant el poble, i adquirí una major glòria 
davant el Senyor. Hui en celebrem el dia de la sepultura (21 de gener)

Sant Publi, bisbe d'Atenes (Grècia) que donà testimoni de Crist amb el martiri (21 de gener)
Sant Maties, bisbe de Jerusalem, que descansà en pau després de suportar molts patiments per 

causa de Crist (30 de gener)

mes de febrer

Sant  Papies de Hierápolis  (Frígia, avui Turquia), bisbe, de qui diuen que fon oient de Joan el  
Prevere, company de sant Policarp, i savi comentarista dels discursos del Senyor (22 de 
febrer)

Sant Policarp, bisbe i màrtir, deixeble de sant Joan i el darrer testimoni dels esdeveniments de 
l'era apostòlica, el qual, en temps dels emperadors Marc Antoní i  Luci Aureli Còmmode,  
amb noranta anys, fon cremat viu a l'amfiteatre d'Esmirna  (Àsia, hui Turquia) en presència
del procònsul i del poble, mentre que donava gràcies a Déu Pare per haver-lo comptat  
entre els màrtirs i haver-li permès participar del calze del Crist, l'any 155 (23 de febrer)

mes de març

Sant Tèofil, bisbe de Cesarea de Palestina, que sota l'emperador Septimi Sever, brillà per la seua 
saviesa i integritat de vida fins a la seua mort l'any 195 (5 de març)

Sant Cai i Alexandre, a Hisarlik, vora el riu Meandre (Frígia, hui Turquia), màrtirs que, durant la 
persecució duta a terme sota els emperadors Marc Antoní i Luci Ver, foren coronats amb 
un martiri gloriós l'any 171 (10 de març)

A  Esmirna  d'Asia,  ara  Turquia,  sant  Pioni,  prevere,  i  màrtir,  el  qual,  segons  la  tradició,  fon  
empresonat per haver fet una apologia de la fe cristiana davant el poble. A la presó, amb 
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les seues exhortacions, animà molts germans a suportar el martiri  i,  després de patir  
diversos turments, pel foc obtingué la mort per Crist, cap a l'any 150 (11 de març)

mes de abril

Sant Sixt I, papa que, en temps de l'emperador Adrià, regí l'església de Roma, com a sisè pontífex
després del benaurat Pere, fins l'any 128 (3 d'abril)

Sant Hegesip, que visquè a Roma durant els pontificats d'Anicet i Eleuteri, i, en un estil senzill,  
escrigué una història dels fets eclesiàstics, des de la passió del Senyor fins al seu temps, 
que morí l'any 180 (7 d'abril)

Sant Dionís, bisbe de Corint (Grècia), dotat d'admirable coneixement de la paraula de Déu, que 
no sols ensenyà amb la  predicació els  fidels de la  seua ciutat,  sinó també els  bisbes  
d'altres ciutats i províncies mitjançant cartes, fins l'any 180 que morí (8 d'abril)

Sant Felip, bisbe de Cortina (Creta) que, en temps dels emperadors Marc Antoni Ver i Luci Aureli 
Còmmode, tutelà enèrgicament l'església que li havien encomanat, davant la violència  
dels pagans i les insídies dels heretges, fins l'any 180 que morí (11 d'abril)

Sants Teodor i Pausilip, màrtirs que, segons la tradició, patiren suplici en temps de l'emperador 
Adrià, l'any 117 o 137 (15 d'abril)

Sant Anicet, papa, que rebé fraternalment com a hoste l'insigne Policarp, per a determinar junts 
sobre la data de la pasqua; morí l'any 166 (20 d'abril)

Sant  Apoloni,  filòsof  i  màrtir  a  Roma,  que en  temps  de  l'emperador  Còmmode,  davant  el  
prefecte Perenni i el Senat, defensà amb paraula valent la causa de la fe cristiana, i  la  
confirmà amb el testimoni de la seua sang en ser condemnat a la pena capital el 185 (21 
d'abril)

Sant Soter, papa, de qui sant Dionís de Corint en lloava l'egrègia caritat pels seus germans, els 
pelegrins necessitats, els afligits per la pobresa i els condemnats a treballs forçosos, fins 
que morí el 175 (22 d'abril)

Sant  Epipodi,  que,  detingut  a  Lió,  amb el  seu  amic  Alexandre,  consumà  el  martiri  en  ser  
decapitat després de la mort de quaranta vuit màrtirs més l'any 178 (22 d'abril)

Sant Alexandre, màrtir a la ciutat de Lió (hui França), el qual, després de tres dies de la passió de 
sant Epipodi, fon  tret de la presó, assotat i clavat en una creu fins a expirar l'any 178 (24 
d'abril)

Sant  Simeó,  bisbe Jerusalem i  màrtir,  que, segons la tradició,  era fill  de Cleofàs i  parent del  
Salvador segons la carn. Ordenat bisbe de Jerusalem després de sant Jaume, el germà del 
Senyor, en la persecució sota l'emperador Trajà, fon sotmés a diversos suplicis fins que, ja 
ancià, morí en la creu l'any 107 (27 d'abril)

mes de maig

Sants Hesper i Zoe, la seua dona, juntament amb els seus fills Ciríac i Teòdul, màrtirs  a  Attalia  
(regió de Pamfília, hui Turquia). Tots ells, segons la tradició, en temps de l'emperador Adrià
eren esclaus al servei d'un pagà, per ordre del qual foren primer assotats a causa de la  
seua  lliure  confessió  de  la  fe  cristiana,  després  brutalment  turmentats,  i,  finalment,  
llançats en un forn encés, on lliuraren la seua ànima al Senyor (2 de maig)
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Santa  Domitil·la, martir  romana,  neboda  del  cònsul  Flavi  Climent,  durant  la  persecució  
desencadenada sota l'emperador Domicià, acusada d'haver renegat dels déus pagans, pel
seu testimoni de fe en Crist  fon deportada, juntament amb altres cristians,  a l'illa de  
Ponza, on consumà un perllongat martiri (7 de maig)

Sant Maiul de Bizecena (hui Tunis), màrtir d'Adrumet, que fon condemnat a ser devorat per les 
feres (11 de maig)

Sant Zoel, màrtir a Listra, lloc de Licaoni, actual Turquia (24 de maig)
Sant  Eleuteri, papa,  a  qui  els  famosos  màrtirs  de  Lió,  aleshores  detinguts  a  la  presó,  

escrigueren una famosa carta sobre el manteniment de la pau a l'Església l'any 189 
(26 de maig)

mes de juny

Sant Justí, màrtir, que, com a filòsof que era, seguí íntegrament l'autèntica saviesa coneguda en 
la veritat de Crist i la confirmà amb els seus costums, ensenyant allò que afirmava i 
defensant-la amb els seus escrits. En presentar a l'emperador Marc Aureli, a Roma, les 
seues Apologies en favor de la fe cristiana, fon conduït al prefecte Rústic, davant el qual es 
declarà cristià, i fon condemnat a la pena capital el 165 (1 de juny)

Sants Caritó i Cariti, Evelpist i Geraci, Peró i Liberià, màrtirs, tots els quals foren deixebles de 
sant Justí, i amb ell reberen la corona eterna cap a l'any 165 (1 de juny)

Sants Potí, bisbe, Blandina i quaranta-sis companys màrtirs, el valuós i reiterat combat dels 
quals, que tingué lloc en temps de l'emperador Marc Aureli, testifica la carta que l'església
de Lió envià  a  les  esglésies  d'Àsia  i  de  Frígia.  El  bisbe Potí,  ja  nonagenari,  morí  poc  
després de ser empresonat, i alguns altres també  moriren  a  la  presó,  mentre  que  els  
altres foren exposats com a espectacle a l'amfiteatre, davant mils d'espectadors, on els  
que eren ciutadans romans foren decapitats i els altres, entregats a les feres. Finalment 
Blandina,  reservada  per  al  combat  més  cruel  i  perllongat,  després  d'haver  estat  
encoratjant els seus comapnys, els seguí a la glòria en ser decapitada després de patir  
prolongades i cruels tortures l'any 177 (2 de juny)

Sant  Ireneu,  bisbe,  que,  com  testifica  sant  Jeroni,  de  petit  fou  deixeble  de  sant  Policarp  
d'Esmirna i custodià amb fidelitat la memòria dels temps apostòlics. Ordenat prevere a 
Lió,  fou successor del bisbe sant Potí  i,  segons conta la tradició,  morí coronat per un  
gloriós martiri. Debaté, en moltes ocasions, sobre el respecte a la tradició apòstòlica i en 
defensa de la fe catòlica, escrigué un cèlebre tractat sobre l'heretgia, i morí cap a l'any 199
(28 de juny)

mes de juliol

Sant Pius I, papa, germà d'Hermes, l'autor de l'obra intitulada El pastor, fon un sant pontífex que 
meresqué amb justícia esta denominació perquè, com a bona pastor, custodià l'església  
durant quinze anys fins a la seua mort l'any 155 (11 de juliol)

Sants Esperat, Narzal, Cití, Venturi, Fèlix, Aquilí, Letanci, Genara, Generosa, Vestina, Donata
i Secunda, màrtirs, tots els quals, a Cartago (hui Tunis), per ordre del procònsul Saturní i 
per haver confessat el Crist, primer foren empresonats, el dia següent, lligats a un cep, i, 
finalment,  per haver-se mantingut ferms en la confessió de la fe en Crist i  negar-se a  
donar culte a l'emperador com si fos un déu, condemnats a mort. Posats de genolls en el 
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lloc on havien de ser executats, foren tots decapitats mentre donaven gràcies a Déu l'any
180 (17 de juliol)

Sant Apolinar, bisbe, que, mentre propagava entre els gentils les insondables riqueses de Crist,  
anava davant les seues ovelles com a bon pastor, i és tradició que honorà amb el seu  
il·lustre martiri l'església de Classe, vora Ravenna, en la via Flamínia, a la Itàlia actual, des 
d'on passà al banquet etern el dia 23 de juliol (23 de juliol)

Sant Víctor I, papa, africà de naixement, que establí, per a totes les esglésies, la celebració de la 
festa de la pasqua el diumenge següent a la pasqua jueva, morí vora l'any 199 (28 de  
juliol)

Sant Calimer, bisbe de Milà, al territori Transpadà, actualment Itàlia (31de juliol)

mes d’agost

Sant Asprenat, primer bisbe de Nàpols, ciutat de la Campània, a l'actual Itàlia (3 d'agost)
Sant Zaqueu, bisbe, que és considerat quart successor de sant Jaume, germà del Senyor, en el 

govern de l'església de Jerusalem (23 d'agost)
Sant  Arístides,  filòsof  que,  notabilíssim  per  la  seua  fe  i  la  seua  ciència  a  Atenes,  dedicà  a  

l'emperador Adrià alguns dels seus llibres sobre la fe cristiana, i morí l'any 150 (31 d'agost)

mes de setembre 

Sant Quadrat, deixeble dels apòstols que, segons la tradició, en la persecució desencadenada  
per l'emperador Adrià, congregà, amb la seua fidelitat i laboriositat, l'església dispersa pel 
terror, i escriví un llibre (que féu arribar al mateix emperador) en defensa de la fe cristiana,
digne de la doctrina apostòlica (21 de setembre)

Sant  Anatoli,  considerat  com  el  primer  bisbe  de  Milà,  ciutat  de  la  regió  italiana  
Transpadana (24 de setembre)

mes d’octubre

Sant  Sàgar,  bisbe  de  Laodicea,  lloc  de Frígia,  avui  Turquia,  i  màrtir  que patí  en temps  del  
procònsul d'Àsia Servili Paul, l'any 170 (6 d'octubre)

Sant Pinit, bisbe de Cnossos, a l'illa de Creta, que, sota els emperadors Marc Antoni Ver i Luci  
Aureli  Còmmode  es  distingí  pels  seus  escrits  sobre  la  fe  i  la  seua  preocupació  pel  
creixement del ramat que li havien encomanat, fins que morí l'any 180 (10 d'octubre)

Sant Teòfil, bisbe d'Antioquia de Síria, ara Turquia, baró molt erudit, que ocupà esta seu com a 
sisè successor de sant Pere i escriví un llibre per defensar la fe ortodoxa contra l'heretgia 
de Marció (13 d'octubre)

Sant Ignasi, bisbe i màrtir, deixeble de l'apòstol sant Joan i segon successor de sant Pere en la 
seu d'Antioquia que, en temps de l'emperador Trajà fon condemnat al suplici de les feres i 
traslladat a Roma, on consumà el seu martiri gloriós l'any 107. Durant el viatge, mentre 
experimentava el furor dels seus sentinelles, semblants als lleopards, escrigué set cartes 
adreçades a diverses esglésies en les quals exhortava els germans a servir Déu units al seu
propi bisbe i demanant que no l'impedissen poder ser immolat com a víctima per Crist 
(17 d'octubre)
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Sants Ruf i Zòsim, màrtirs, i companys de martiri de sant Ignasi l'any 107, el qual confirmà, en la 
seua carta als Filipencs, que 'participaren en la passió del Senyor, no s'estimaren la vida 
present sinó Aquell que per ells i per tots els homes morí i ressuscità’(17 d'octubre)

Sants Ptolomeu, Luci i un altre company que, com relata sant Justí, sent cristians honestos, per 
haver représ els costums llicenciosos i la injustícia en les sentències, foren condemnats a 
mort en temps de l'emperador Antoní Pius i el prefecte Llol Urbic, l'any 160 (19 d'octubre)

Sant  Marc,  bisbe  de  Jerusalem,  primer  bisbe  procedent  dels  gentils  que  ocupà  la  seu  de  
l'església de la ciutat Santa, i treballà amb fe i zel per reunir els seus fidels dispersos per la 
guerra (22 d'octubre)

Sant  Evarist,  papa,  el  quart  successor  de  Pere,  que  regí  l'església  de  Roma  en  temps  de  
l'emperador Trajà, i morí l'any 108 (27 d'octubre)

Sant Tràsea, bisbe d'Eumènia de Frígia, prop d'Esmirna, en l'actual Turquia, i màrtir els anys 170 o
180 (27 d'octubre)

Sant Marcià, considerat primer bisbe de Siracusa, a la regió de Sicília, a Itàlia (30 d'octubre)

mes de novembre

Sants Severí, Exsuperi i Felicià, màrtirs, l'any 170, al poblet de Braine-sur-la-Vesle, vora Viena del
Delfinat, a la Gàl·lia Lugdunense (19 de novembre)

44



comunió d'església i llengua

BIBLIOGRAFIA DEL SEGLE II

Actes dels màrtirs. Edicions Proa, Clàssics del cristianisme, 25. Barcelona, 1991
Apologetes del segle II. Edicions Proa. Clàssics del cristianisme, 41. Barcelona, 

1993
AULUS GEL·LI, Les nits àtiques, Fundació Bernat Metge, 51, 73 i 253, Barcelona
DENZINGER, Heinrich; HÜNERMANN, Peter. El magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum, 

definitionum et declaratiornum de rebus fidei et morum. Herder. Barcelona, 1991.
IRENEU DE LIÓ, Exposició de la predicació apostòlica. Edicions Proa, Clàssics del cristianisme, 5. 

Barcelona, 1989
JEDIN, H., Manual de la historia de la Iglesia (8 vols). Barcelona. Herder, 1978

- Dos mil años de cristianismo (10 vols). Madrid, Sedmay, 1980 (amb il·lustració abundant i 
ben cuidada. Inclou 30 dossiers amb una part dedicada a l''ahir', és a dir a la 
història, i una altra a l'avui', és a dir a l'actualitat (fins a 1975)

JUVENAL, Sàtires, Fundació Bernat Metge 139 i 139, Barcelona
LLUCIÀ DE SAMÒSATA, Obres. Fundació Bernat Metge, 161 i 261 Barcelona
MELITÓ DE SARDES, Sobre la pasqua. Edicions Proa, Clàssics del cristianisme, 5. Barcelona, 1989

Pares apostòlics. Edicions Proa. Clàssics del cristianisme, 81. Barcelona, 2000
OLIVAR, Alexandre, 'Ireneu de Lió' (c. 130-c.200), dins Història del pensament cristià. Quaranta 

figures, Pere Lluís Font (coord.), pàg. 75-94. Edicions Proa. Barcelona, 2002
PLINI EL JOVE, Història natural. Fundació Bernat Metge 15. Barcelona

- Lletres, Fundació Bernat Metge 25. Barcelona
- Panegíric. Fundació Bernat Metge 61. Barcelona
- Correspondència amb Trajà, Fundació Bernat Metge 63. Barcelona

PLUTARC, Vides paral·leles. Fundació Bernat Metge 18, 21, 27, 30, 36, 42, 52, 59, 66, 69, 74, 83, 
85 i 88

- Escrits d'ètica pràctica. Fundació Bernat Metge 398. Barcelona
SUETONI, Vida dels dotze cèsars. Fundació Bernat Metge 162, 165, 169, 172 i 178. 

Barcelona
TÀCIT, Obres menors. Fundació Bernat Metge 17. Barcelona

- Històries. Fundació Bernat Metge 93, 95, 123 i 146. Barcelona
- Annals. Fundació Bernat Metge 155, 166 170, 173 i 176. Barcelona

TORRE, Joan, 'Tertulià' (c.155-c.120), dins Història del pensament cristià. Quaranta figures, Pere 
Lluís Font (coord.), pàg. 95-118. Edicions Proa. Barcelona, 2002

TUNYÓ, Oriol, 'Justí el filòsof' (c.100-c.165), dins Història del pensament cristià. 
Quaranta figures, Pere Lluís Font (coord.), pàg. 53-74. Edicions Proa. Barcelona, 2002

45



pentecosta

CRONOLOGIA DEL SEGLE III

200, Septimi Sever, emperador
S’estilen mosaics romans de la província Citerior de disseny 

geomètric de dos colors
Mor el papa Víctor I (28 de juny)

202, Septimi Sever publica un edicte que prohibeix el proselitisme als cristians
Persecucions locals de cristians a l'Àfrica, la Gàl·lia i l'Egipte
Mor sant Ireneu de Lió (28 de juny)
Discurs a Diognet

203, Orígenes pren la direcció de l'escola d'Alexandria
El prevere Hipòlit ensenya a Roma
Martiri de les santes Perpètua i Felicitat, a Cartago (7 de març)

207, Tertul·lià es declara obertament montanista i organitza la seua secta a Cartago
211, Mor l'emperador Septimi Sever

L'emperador Caracal·la dóna dret de ciutadania a tots els homes lliures de l'Imperi
L'edicte de Caracal·la (Constitutio Antonina) sobre pagament d'impostos i obligació del  

servei militar, causa un gran descontentament a Hispània
212, Caracal·la mana construir les famoses  termes de l'Aventí, un complex que disposa de banys 

públics, sales de lectura, auditori, gimnàs i jardí, i poden ser utilitzades per més de 
1.600 persones a la vegada

La Constitutio Antonina o Edicte de Caracal·la, promulgat per ell, atorga la ciutadania 
romana a tots els habitants de l'imperi Romà i els fa iguals en drets i deures

215,  Mor  Climent  d'Alexandria,  autor  de  Stromata,  un  intent  de  síntesi  entre  cristianisme  i  
filosofia clàssica i del Pedagog

216, Inauguració de les termes de Caracal·la
217, Assassinat, l'emperador Caracal·la

Macrí, prefecte del pretori, és proclamat emperador per l'exèrcit
Calixt I, papa, defensa la primacia del bisbe de Roma
Hipòlit se li oposa i és, per això, considerat antipapa
Declaracions dogmàtiques de Ceferí i Calixt, sobre el Verb encarnat (DS 105)

218, Heliogàbal, emperador als 14 anys, delega el govern a la seua àvia, Júlia Mensa, mentre ell 
es dedica al culte del Sol invictus

Alexandre Sever, emperador
220, L'estat xinès es desmorona i es fragmenta. 

Amb la desaparició de la dinastia Han, a la Xina es formen tres regnes feudals 
independents 

El regne del nord de Wei és considerat el legítim sucessor de l'antic imperi dels Han
Mor, a Cartago,  Quint Septimi Tertul·lià, teòleg i apologista, tocat de 

montanisme, autor de l'Apologeticum
222, Sever Alexandre, darrer emperador de la dinastia dels Severs, amb el poder real en mans de 

sa mare, Júlia Mamea
Mor Calixt I, papa
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224, Ardashir I, de la dinastia Sassànida, líder de l'alçament contra els parts, funda un nou imperi 
persa. De confessió mazdeista, s'apodera dels territoris del regne indi kushana i  es fa  
coronar rei de reis

225, A la Xina,  el cirurgià Hua To practica la primera intervenció quirúrgica amb anestèsia de la 
història

226, A Roma, Dió Cassi, senador aristòcrata, escriu Historia romana, que abasta des de la fundació
de la ciutat fins a la seua època

227, A Pèrsia, els sassànides substitueixen els arsàcides en el govern de l'estat
235, Els soldats assassinen Sever Alexandre

Comença el periode dels emperadors militars
Periode d'anarquia militar romano-germànica
Maximí el Traci, nou emperador

236, Maximí el Traci es proposa el sotmetiment de tot Germània
Penetració en el territori germànic i victòria sobre els rebels germànics
Martiri de Poncià i Hipòlit (13 d'agost)

238, Maximí el Traci és assassinat
Gordià III, emperador
Mani, reformador religiós persa, predica el maniqueisme, suma sincrètica d'ensenyaments

de Jesús, Zaratustra i Buda.
241, Mor el rei Ardashir I, rei de Pèrsia, fundador de la dinastia Sassànida

Sapor I,  rei de reis d'Iran i no Iran
245,  L'emperador  romà  Filip  l'Àrab  derrota  els  pobles  germànics  al  Danubi.  Des  d'ara  

s'anomenarà Filip 'el Germànic'
249, Deci, emperador romà

Forta persecució dels cristians que no paren de créixer a l'imperi
250, Els mosaics de Tàrraco incorporen motius figuratius, vegetals o animals 

amb varietat de colors
Martiri dels sants Llucià i Marcià (26 d'octubre)
Martiri dels sants Fabià i Sebastià (20 de gener)
Martiri de santa Agnés (21 de gener)

251, Primeres persecucions de Deci i de Valerià contra els cristians
Carta al bisbe Cebrià de Cartago sobre la constitució monàrquica de l'Església (DS 108)
Carta al bisbe Fabi d'Antioquia, sobre els ministeris i els estats en l'Església (DS 109)
Martiri de santa Àgata (5 de febrer)
Martiri de sant Nemesi (10 de setembre)
L'emperador Deci mor a Abrittus (Bulgària) en combat contra els gots: s'imposa un pacte 

de pau entre Roma i els gots
252, Martiri del papa Corneli (14 de setembre)
253, Epidèmia de pesta que causa nombroses víctimes

El Senat reconeix Valerià com a emperador dels romans 
Francs i alamans invadeixen la Gàl·lia

253, Durant el període d'anarquia militar, Valerià i Gal·liè, emperadors
Valerià associa el seu fill Gal·liè a qui confia la defensa d'Occident
Gal·liè procura contenir l'avanç dels germànics i concentra les tropes a la zona del Danubi

254, Mor el prolífic escriptor Orígenes
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255, Fixen l'escriptura del copte servint-se de caràcters grecs, als quals afigen signes propis que 
permeten la transcripció de la llengua pròpia d'Egipte

256, Carta a Cebrià de Cartago sobre el baptisme del heretges (DS 110)
Carta als bisbes d'Asia Menor sobre el baptisme dels heretges (DS 111) 

258, Continua la persecució de Valerià contra els cristians
Figures importants de l'Església, com Cebrià de Cartago, moren víctimes de la persecució 

de Valerià
Marc Cassià Latini Pòstum es revolta contra el poder imperial i estableix a Hispania, la 

Gal·lia i Britànnia, l'anomenat imperium Galliarum
Comença l'etapa dels emperadors usurpadors
Sant Fructuós, bisbe de Tarragona
Màrtiri de sant Cebrià, bisbe de Cartago (16 de setembre)
Mort del papa sant Sixt II (7 d'agost)
Comença la persecució de Valericà contra els cristians,  en la qual cauen figures tan 

representatives de l'Església com sant Cebrià de Cartago i sant Fructuós de 
Tarragona

259, Mor per la foguera, a l'amfiteatre de Tàrraco, el bisbe sant Fructuós i els seus diaques sants 
Auguri i Eulogi ( 21 de gener)

Un general romà, Pòstum, trenca amb les autoritats romanes, i el seu exèrcit el proclama 
emperador

260, Mor l'emperador Valerià en mans dels celtes
Gal·liè, unic emperador romà
Zenòbia de Palmira crea un imperi autònom que comprén 

l'Asia Menor, Síria i Egipte
Francs, gots, alamans, escites i maurs creuen el limes i fan 

incursions en terres de l'imperi, que arriben fins a 
la Gàl·lia i Hispània. Les fonts assenyalen la 
destrucció de Tàrraco per part dels francs.

262, Carta a Dionisi, bisbe d'Alexandria, sobre la trinitat i l'encarnació (DS 112-115)
265, A la Xina, la famílila dels Sima recupera la unitat de l'estat

Comença, a la Xina, la dinastia Jin occidental
268, Claudi II el Gòtic, aclamat emperador pels soldats 

Comença l'època dels emperadors il·liris
Les tropes de l'emperador Claudi II el Gòtic derroten l'exèrcit alamà en la batalla del llac 

Garda
Pòstum, el sobirà de les Gàl·lies, és assassinat pels seus soldats

269, Una confederació de pobles germànics, gots, hèruls, gèpids i germànics orientals és 
derrotada completament per Claudi II el Gòtic

Els gots, des d'ara, es divideixen en visigots i ostrogots
270, Durant el periode d'anarquia militar, Aurelià, emperador

Davant del perill germànic, Aurelià mana construir una muralla al voltant de la ciutat de 
Roma

Fi de l'imperium Galliarum.
Gerunda i Bàrcino reedifiquen les seues muralles
Mor, a Minturnae (Campània), el filòsof neoplatònic Plotí
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Claudi II, emperador de Roma provinent de les tropes d'Il·líria, rep el sobrenom de 'Gòtic' 
en foragitar els alamans del nord d'Itàlia

271, L'exèrcit d'Aurelià derrota, a la batalla de Pavia, les tropes dels pobles germànics rebels. Des 
d'ara Aurelià serà conegut com Germanicus maximus

273, Desapareix el projecte imperial dels gals amb un pacte amb Roma
275, Mor assassinat, a Bizanci, l'emperador Aurelià

A la seua mort, els germànics travessen el riu Rin i assolen amples regions de les Gàl·lies
276, Durant el periode d'anarquia militar, Probus, emperador

Les defenses establertes per Aurelià no poden impedir una nova incursió bàrbara en 
territori de l'imperi Romà. Els gots a l'Àsia, els francs i els alamans a la Gàl·lia i els 
burgundis i els vàndals a la zona dels Alps devasten pobles i ciutats

277, Mor el reformador religiós Manes, fundador del maniquisme
279, Mor el savi jueu Johannan bar Napatxa, autor del Talmud palestí de Jerusalem
280,  A  l'Egipte,  Pappos  d'Alexandria  compila,  en  la  Col·lecció  matemàtica,  tractats  

matemàtics  anteriors,  alhora que hi  exposa teories  pròpies  com ara  el  'problema de  
Pappos'

282, Probus és assassinat pels seus soldats
Carus, prefecte del pretori, proclamat emperador per l'exèrcit

283, Numerià, emperador, és assassinat
284, Les tropes aclamen Dioclecià emperador amb l'oposició, però, de Carí, 

germà de Numerià, que li planta cara
Carí és assassinat, i Dioclecià té lliure el camí al poder absolut
Amb el regnat de Dioclecià comença el Baix Imperi Romà. 

El seu regnat es caracteritzà per l'adopció d'un nou sistema 
de govern, la 'tetrarquia'

Els bagaudes, bandes d'esclaus, colons i camperols pobres, saquegen les grans propietats 
de la Gàl·lia

285, Les tropes de Nicomèdia entronitzen Dioclecià com a emperador
286, Reconstrucció de les termes i el fòrum de Tàrraco
287, Martiri de les santes Justa i Rufina (17 de juliol)
288, Els monarques sassànides acorden la pau amb l'emperador romà Dioclecià
293, Dioclecià associa Maximià al poder per la part occidental

Associats al poder també dos nous cèsars: Constanci I Clor (amb residència a Tréveris) i  
Galeri Maximià

Tots quatre (dos augusts i dos cèsars) conformen l'anomenada 'Tetrarquia'.
La nova diòcesi d'Hispània, la conformen ara les províncies  Tarraconense, Cartaginense, 

Bètica, Galícia, Lusitània i Mauritània Tingitana
295, Naix Atanasi d'Alexandria

Martiri de sant Maximilià (12 de març)
298, Martiri de sant Marcel (30 de novembre)

Martiri dels sants Abdó i Senent (30 de juliol)
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TEXTOS DEL SEGLE III

LES DIACONESSES AL SEGLE III A SÍRIA

L'obra  Didascàlia dels apòstols és una constitució d'ordre pràctic o disciplinari, escrita durant la
primera meitat del segle III, per a ús de la comunitat cristiana eixida del judaisme. L'autor, potser
un bisbe de la  Síria  del  nord,  que parteix,  en els  seus capítols,  de la  Didakhé  i  altres  escrits
cristians anteriors. El centre teòric del llibre és una mena de discussió sobre la vigència de la llei
judaica. En la part disciplinària, hi trobem disposicions sobre l'elecció de col·laboradores de la
jerarquia eclesiàstica, concretament els diaques i les diaconesses: 

'  ...  Establerts  per  a  tu,  oh  bisbe,  treballadors  de  justícia  com  a  auxiliars  que  poden
col·laborar amb tu de cara a la salvació. Els que t'agraden, d'entre tot el poble els escolliràs i els
establiràs com a diaques, un home per a l'execució de les moltes coses que són necessàries, i una
dona per al servei de les dones.  Perquè hi ha cases a les quals no pots enviat un diaca entre les
dones, a causa dels pagans, però pots enviar-hi una diaconessa. I també perquè en moltes altres
coses cal l'ofici d'una dona diaca. En primer lloc quan les dones baixen a l'aigua [baptismal], han
de ser  ungides  amb l'oli  de  la  unció  per  una  diaconessa  ...  Però  que siga  un  home  el  que
pronuncia sobre elles els noms de la invocació de la divinitat a l'aigua. I quan la batejada ix de
l'aigua, que l'aculla la diaconessa i que ella li diga i li ensenye com ha de ser conservat el segell
del baptisme totalment intacte en la puresa de la santedat...'

UNA LÀPIDA FUNERÀRIA GREGA

Tenim el text d'una inscripció grega de començaments del segle III, trobada a Lió. Es tracta d'un
text que cal atribuir a una persona que es considera un bon ciutadà romà, no cristià, i que degué
recórrer gran part del món aleshores conegut, d'Orient a Occident. És bellíssima: 

' ... Si vols saber qui és el mortal que reposa ací, [sàpies que]no té res a amagar, i[que] les
seues obres són clares; la inscripció que lliges t'ho dirà tot. Euteknios és el cognom i Julià, el nom.
Nat a Laodicea per part de pare, sa mare tenia una dignitat anàloga; servicial i just amb tots,
aconseguí com a recompensa el seu afecte. Quan parlava als celtes, la persuassió brollava de la
seua boca. Recorregué diverses nacions. Conegué pobles nombrosos i entre ells exercí el valor
de la seua ànima. S'exposà, sense descans, a les ones i a la mar, oferint als celtes i a les terres
d'Occident  tot  allò  que  Déu  determinà  concedir  a  la  terra  de  l'Orient  fecund  en  tots  els
productes, perquè est home els volia...'
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PASSIÓ DE SANT FRUCTUÓS I DIAQUES DE TARRAGONA

La narració del martiri del bisbe Fructuós de Tàrraco i dels seus diaques Auguri i Eulogi, durant la
persecució de Valerià,  l'any 259, no és ni  de bon tros tan acolorida com la dels  catecúmens
cartaginesos.  Amb  senzilla  elegància,  l'autor,  testimoni  presencial,  explica  els  darrers  fets  i
paraules del Sant fidelment, però lliure de la pretensió d'imitar els documents oficials. És la peça
més antiga del  Passionari hispànic (l'himne VI del  Peristephanon de Prudenci i el sermó 273 de
sant  Agustí  la  pressuposen).  La  seua  renúncia  a  les  exageracions  devotes,  que  ameren  les
interpolacions finals, la fa participar de l'autenticitat de les actes més genuïnes. La seua passió té
lloc  el  dia  21  de  gener  de l'any  259,  cinc  dies  després  d'haver  estat  arrestats  per  ordre  del
procurador provincial Emilià. Terminat l'interrogatori, el procurador donà sentència que fossen
cremats vius ... I així continua narrant, esta Passio autèntica dels nostres màrtirs: 

'...   Mentre  els  conduïen  a  l'amfiteatre,  el  poble  es  condolia  perquè s'havien guanyat
l'afecte  dels  germans  i,  també,  dels  gentils...  Pel  camí  els  germans  els  oferien  una  mescla
preparada expressament que refusaren perquè no era encara l'hora de trencar el dejuni (eren les
10 del matí) ... Quan, arribats a l'amfiteatre, es descalçaren, un dels germans demanà [al bisbe] si
podia pregar per ell. Fructuós li digué: 'He de recordar-me de l'església catòlica, estesa d'orient a
occident'.  Immediatament,  posats  al  centre  de  l'amfiteatre,  el  bisbe  digué  ple  d'energia  [als
assistents]: 'No us ha de faltar pastor ni és possible que us falte l'amor i la promesa del Senyor, ací
i  en  el  futur.  Això  que  ara  veureu  és  només  patiment  d'un  moment.'  I  havent  consolat  els
germans, entraren en la salvació, dignes i feliços en el martiri ... Foren semblants, [enmig de les
flames] a Ananies, Azaries i Misael, perquè també en ell es pogué contemplar la imatge de la
Trinitat ... Només les flames cremaren les cordes amb què els havien lligat, ... agenollats, segurs
de la resurreció, amb els braços en creu, pregaren fins el moment de lliurar al Senyor la seua vida'.
I l'església de Tàrraco termina la narració de la passió dels seus sants màrtirs amb esta pregària: 

'Oh màrtirs benaurats, provats pel foc com or preciós, vestits amb la lloriga de la fe i l'elm
de la   salvació,  coronats  amb diadema i  corona immarcessible  perquè trepitjaren el  cap del
diable!  Oh benaurats  màrtirs  que meresqueren estada digna al  cel,  drets  a  la  dreta de Crist,
beneint el Pare omnipotent i el nostre senyor Jesucrist. El Senyor va rebre en pau els seus martirs
per la bona confessió que feren. A ell l'honor i la glòria pels segles dels segles. Amén.

TRADITIO APOSTÒLICA D'HIPÒLIT: OFICIS PROHIBITS ALS CRISTIANS

Hipòlit (170-235), és un personatge prou conegut de l'església de Roma del segle III.  Prevere
d'esta  església,  originari  d'Orient,  excel·lí  com  a  escriptor  eclesiàstic  i  apologista  antignòstic.
Adversari del papa Calixt I, se separà de la comunitat de Roma i formà una facció independent
motivada per visions teològiques i morals distintes, marcades pel seu rigorisme. Malgrat això,
Hipòlit  és  considerat  sant  i  l'església  en  celebra  la  memòria  del  martiri,  que  tindria  lloc  a
Sardenya, l'any 235, el dia 13 d'agost. Amb una forta personalitat, Hipòlit de Roma proposa en la
seua  obra  més  important,  la  Traditio  apostolica, uns  models  d'oració  litúrgica  i  indica  les
condicions requerides per al baptisme i els ministeris dins l'església: 

' ... El que sia sacerdot dels ídols o guardià dels ídols haurà de cessar en el seu ofici o serà
rebutjat ... El soldat subaltern no matarà ningú. Si rep l'orde de fer-ho, no l'executarà i no prestarà
jurament. Si s'hi nega, serà rebutjat. El qui té el poder de l'espasa o el magistrat d'una ciutat que
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duga la púrpura, cessarà en el seu ofici o serà rebutjat. El catecumen o el fidel que vulguen fer-se
soldats seran rebutjats perquè han menyspreat Déu ...'

                                     
                                   PASSIÓ DE SANTES PERPÈTUA I FELICITAT

La passió de Perpètua, Felicitat i els seus companys, arrestats a 
Thuburbo Minus (ara Teburba), prop de Cartago, l'any 203, es 
conserva en una redacció llatina i en una altra de grega. No es tracta d'un text breu amb retocs,
sinó  d'una  petita  composició  literària  que  no  sols  aplega  informacions  sobre  el  procés  i
l'execució dels màrtirs, sinó també sobre el temps de presó, i inclou els relats autobiogràfics de
tres  somnis  o  visions  de  Víbia  Perpètua  i  d'un  de  Sàtur.  El  treball  del  compilador  no  fon
impersonal;  descriu  amb molta  traça  la  psicologia  peculiar  de cada  condemnat,  la  morbosa
expectació  del  públic  i  l'admirada  veneració  dels  altres  cristians;  però  alhora  és  fàcil  de
reconèixer-hi una orientació tendenciosa, que ha fet pensar a alguns en la ploma de Tertul·lià.

La passió de les santes cartagineses Perpètua i Felicitat és un dels relats més detallats que
ens han arribat de l'església africana. Felicitat era una jove esclava, que es trobava embarassada, i
que fon companya de presó i de martiri de la noble Perpètua. En el relat del seu arrest i la seua
execució (203), apareix un passatge sobre la presència de Crist en aquell que mor per la seua fe:

' ... Felicitat obtingué del Senyor una gràcia gran: duia vuit mesos encinta en el moment
de ser arrestada. A l'acostar-se el dia dels jocs, estava desolada amb la idea que, a causa del seu
estat, no es retardàs el seu martiri, ja que la llei prohibia executar dones embarassades. També
tenia por que hagués de vessar la seua sang pura i sense taca enmig d'un grup de criminals
executats. Els seus companys de martiri estaven molt tristos pensant que haurien de deixar sola
tan bona companya, una amiga que compartia amb ells la mateixa esperança. Així,  tres dies
abans dels jocs, tots junts, en una súplica en comú, adreçaren al Senyor una petició. Terminada la
pregària, arribaren per a Felicitat els dolors del part. A causa de la dificultat natural d'un part el
mes vuité, com que patia i gemegava molt, un dels botxins li digué: 'Si ara gemegues, què faràs
quan  et  lliuraran  a  les  feres  que has  concitat  contra  tu  en  negar-te  a  sacrificar?'  Felicitat  li
respongué: 'Ara sóc jo només qui pateix. Aleshores, però, hi haurà en mi un altre que patirà per
mi,  perquè  jo  patiré  amb ell'.  Felicitat  donà  a  llum  una  nina  que adoptà  una  cristiana  ...'  I,
finalment, hi ha la narració del martiri pròpiament dit: 

'... Brillà, finalment. el dia de la victòria i eixiren de la presó cap a l'amfiteatre contents i
joiosos com si anassen cap al cel ...  Revocat,  Sadurní i  Sàtur ...  els  seguia Perpètua amb cara
radiant, amb pas tranquil com una matrona de Crist, com una estimada de Déu, fent abaixar els
ulls de tothom amb la seua mirada. Igualment Felicitat, contenta d'haver deslliurat tan bé per
poder lluitar  amb les feres,  passant de sang a sang, de la partera al  reciari  per a purificar-se
després del part amb el segon baptisme. Quan ja eren a la porta ... El tribú s'avingué que fossen
exhibides senzillament tal com anaven. Perpètua cantava himnes ... El poble embravit demanà
que fossen assotats davant la fila dels caçadors ... I, tal com havien demanat, cada u va patir la
mort que desitjava: Sadurní volia ser ofert a tota classe de bèsties, i, així, ell i Revocat, després de
tastar les urpes dels lleopards, foren torturats per un os ... Satur fon ofert a un porc senglar ...

'El diable, gelós del sexe de les dones, preparà contra elles una vaca ferotge,  contractada
expressament contra  elles  que foren exhibides totes  nues  i  embolicades en xarxes.  El  poble
s'esgarrifà quan véu una jove tan delicada i una partera amb els pits encara regalimant llet, i per
això les retiraren i les vestiren amb una túnica. La primera a rebre l'envestida fon Perpètua que la
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féu caure d'esquena. Quan s'incorporà, va estirar-se la túnica esguerrada d'un costat per tapar-se
les cames pensant més en el pudor que en el dolor; encara demanà una agulla i es recollí els
cabells  escampats.  No era  decorós  que una màrtir  patís  amb els  cabells  esbullats  com si  es
planyés en aquell moment de glòria. S'alçà i,  veent Felicitat estesa per terra, li  allargà la mà i
l'alçà. Es posaren dretes les dos, i les dugueren a la porta Sanavivària ... 

'I Perpètua digué al seu germà, encara catecumen: 'Manteniu-vos en la fe, estimeu-vos els
uns als altres. No vos escandalitzeu dels nostres patiments' ... Ja a les acaballes de l'espectacle,
Satur fon llançat a un lleopard que, amb una sola mossegada, el deixà tan banyat de sang que el
poble exclamà: 'Bon bany!, has rebut un bany de salvació!' I encara [tingué temps de dir] al soldat
Pudent: 'Adéu!, recorda't de la fe i de mi. Que això no et faça trontollar, al contrari, que et faça
fort!'; li demanà un anell del dit, el xopà en la seua sang i li'l tornà com una herència, deixant-li'l
com a record de la seua sang. Després, ja mig mort, cau a terra i és degollat amb els altres al lloc
de costum. I, quan el poble exigia que els posassen al mig de l'arena per ajuntar els seus ulls
còmplices  de  l'homicidi  a  l'espasa  que  penetraria  els  seus  cossos,  els  màrtirs  s'alçaren
espontàniament  i  es  traslladaren on el  poble  volia.  Es  besaren mútuament  per  consumar el
martiri amb el ritual solemne de la pau. Els altres van rebre l'espasa sense moure's i en silenci.
Especialment Satur, que havia pujat primer aquella escala, fon també el primer a morir esperant
Perpètua. Però ella, per tastar més el dolor, llançà un crit en sentir entre els ossos la punxada, i
ella mateixa guià cap al seu coll la mà insegura de l'aprenent de gladiador. Probablment una
dona com ella, temuda pel mateix esperit impur, no hauria pogut morir d'una altra manera si ella
no hagués volgut. 

Oh màrtirs valents i benaurats! Verament cridats i escollits per a la glòria de nostre Senyor
Jesucrist! El qui magnifica, honora i adora esta glòria ha de llegir per a l'edificació de l'església
aquests exemples no inferiors als antics, perquè estes noves gestes donen fe que l'únic i mateix
esperit sant continua actuant també ara, com també el Pare i el seu fill Jesucrist, senyor nostre, al
qual sia la glòria i el poder pels segles dels segles. Amen.'

MARTIRI DE CEBRIÀ DE CARTAGO

Més complexa, però igualment pròxima a les clàusules protocol·làries, és la 
passió  de  sant  Cebrià,  bisbe  de  Cartago,  formada  per  tres  documents  
diferents:  el  procés  verbal  del  30  d'agost  de l'any  257 davant  el  cònsol

Partern, que conclogué amb l'exili; en segon lloc, i relligat amb la part anterior per unes fórmules
de transició, l'interrogatori sumaríssim davant el procònsol Galeri Maxim el 14 de setembre del
258,  que  acabà  amb  la  sentència  de  decapitació,  segons  les  normes  d'un  recent  rescriptre
imperial;  i,  finalment,  el  relat  de l'execució  i  del  soterrar  del  Sant.  Cebrià  no havia  estat  un
personatge obscur, sinó un gran bisbe d'àmplies relacions, autor de tractats coneguts i objecte,
ell mateix, d'una biografia coetània. Pot ser descobert en la seua valuosa densitat humana i situat
en  el  seu  medi  concret,  més  enllà  del  que  ho  permetria  el  laconisme  de  les  seues  actes.
Comptem, per exemple, amb la  Vida de sant Cebrià, obra del seu diaca Ponç, company d'exili i
testimoni directe de la seua mort, i que constitueix  una bona prova de l'admirada veneració que
suscità el  sant  bisbe entre els  qui el  tractaren. Contemporani  de Fructuós de Tarragona i  de
Corneli, bisbe de Roma, mort l’any 258, Cebrià era bisbe de Cartago, i morí, igual que els dos
anteriors,  en la persecució de Galiè i  Valerià.  Tothom considera autèntiques les actes del seu
martiri que refereixen pas a pas el seu procès: 
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' ... El procònsul Galeri Màxim ordenà que li duguessen Cebrià. El procònsul l'interrogà: ‘És
tu, Pasci Cebrià?' Cebrià respongué: 'Sí, ho sóc'. Continua el procònsul: 'És tu el qui s'ha presentat
com a papa d'aquests homes impius?' Respongué: 'Sí, sóc jo'. Diu el procònsul: 'Els santíssims
emperadors t'han ordenat sacrificar'. Respon Cebrià: 'No ho faré'. Diu el procònsul: 'Mira què fas'.
Respon  Cebrià:  'Fes  això  que  t'han  manat.  En  un  assumpte  tan  clar,  no  hi  ha  lloc  per  a
deliberacions'... Galeri Màxim deliberà amb el seu consell i pronuncià amb pena esta sentència:
'Fa temps que vius en sacrilegi; has reunit al teu costat gran nombre de còmplices de la teua
culpable conspiració. T'has fet enemic dels déus romans i del seu culte sagrat. Els piadosos i sants
emperadors  Valerià  i  Gal·liè,  August  i  Valerià,  el  nobilísim  Cèsar,  no  han  pogut  reduir-te  a
l'observança de les cerimònies del poble romà. Has estat convicte de ser l'instigador i promotor
dels majors crims. En conseqüència serviràs  d'exemple a aquells que s'han associat a tu en el
mal.  Amb la teua sang quedarà sancionat el  respecte a les  lleis'.  Després d'estes  paraules,  el
procònsul llegí el seu decret, escrit en un tauler: 'Tasci Cebrià morirà a espasa. Així ho ordenem'.
El bisbe Cebrià digué: Deo gratias! [Donem gràcies a Déu]

                  
                                                      TRADITIO APOSTOLICA: EL BAPTISME AL SEGLE III 

Hipòlit, prevere romà, a començaments del segle III, s'oposà 
diverses vegades als bisbes de Roma i constituí una comunitat 
paral·lela; morí, però, màrtir el 235; i ens ha deixat alguns 
valuosos escrits sobre les heretgies, uns comentaris a les 
Escriptures i, sobretot, la seua Tradició apostòlica, que descriu 
els costums litúrgics de la comunitat de Roma. Així, per 
exemple, explica la litúrgia baptismal tal com se celebrava a Roma: 

' ... Al cant del gall, preguem sobre l'aigua ... Els candidats es trauran la roba, i batejaran,
de primer, els infants. Tots els qui poden parlar per si mateixos, parlaran. Pels qui no ho puguen
fer, parlaran per ells els pares o algú de la família. Batejaran després els homes i, finalment, les
dones després que s'hagen soltat els cabells i s'hagen llevat les joies d'or que duen. Que ningú
porte cap objecte estrany per a baixar a l'aigua. En el moment fixat per al baptisme, el bisbe
donarà gràcies sobre l'oli que posarà en un vas: és l'anomenat oli d'acció de gràcies. Pendra a
més  una  altre  oli  que  exorcitzarà  i  que  s'anomena  oli  d'exorcisme.  Un  diaca  pendra  l'oli
d'exorcisme i es posarà a l'esquerra del sacerdot; una altre diaca pendrà l'oli d'acció de gràcies i
es posarà a la seua dreta'. 

'El sacerdot, prenent cada un dels batejats, els ordenarà renunciar dient: 'Renuncie a tu,
Satanàs, i a tota la teua pompa i a totes les teues obres'. Després de la renúncia de cada un, el
sacerdot l'ungeix amb oli dient: 'Que s'allunye de tu tot esperit maligne'. Així el lliurarà, despullat,
al  bisbe o al  sacerdot que és vora l'aigua per batejar.  Un diaca baixarà amb ell  així.  Quan el
batejant baixe a l'aigua, el qui bateja li dirà: 'Creus en Déu Pare totpoderós?' El baptitzand dirà:
'Hi crec' I aleshores el qui bateja, tenint la mà posada sobre el seu cap, el batejarà [el submergirà]
una vegada. Després li dirà: 'Creus en Jesucrist, fill de Déu, nascut per l'Esperit Sant de la verge
Maria, que fou crucificat sota Ponç Pilat, morí, ressuscità el tercer dia viu d'entre els morts, pujà al
cel i seu a la dreta del Pare, que vindrà a judicar els vius i els morts?' I quan haurà dit: 'Hi crec', el
batejarà [el submergirà] una altra vegada. Novament el qui bateja dirà: 'Creus en l'Esperit Sant, la
santa  Església?'  El  batejand  dirà:  'Hi  crec'.  I  així  serà  batejat  [submergit]  per  tercera  vegada.
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Després,  quan  haurà  pujat,  serà  ungit  pel  sacerdot  amb  l'oli  d'acció  de  gràcies  amb  estes
paraules: 'T'ungesc amb l'oli sant en nom de Jesucrist'. 

'I  així,  després  d'eixugar-se,  cadascú  es  vestirà  de  nou  i  entrarà  a  l'església.  El  bisbe,
imposant-los les mans, dirà la invocació: 'Senyor Déu, que els heu fet dignes d'obtenir el perdó
dels pecats pel bany de la regneració, feu-los dignes d'omplir-se de l'Esperit Sant i envieu sobre
ells la vostra gràcia perquè us servesquen segons la vostra voluntat, perquè vostra és la glòria,
Pare i Fill amb l'Esperit Sant, en la santa Església, ara i pels segles dels segles. Amén'. Després,
vessant oli d'acció de gràcies amb la mà i posant-se-la sobre el cap, dirà: 'Vos ungesc amb oli sant
i en Crist Jesús i en l'Esperit Sant'. I, després d'haver signat en el front, li donarà el bes i dirà: 'El
Senyor siga amb tu'. I el que ha estat signat dirà: 'I amb el vostre esperit'. I això farà el bisbe amb
cada un [dels batejats]. I, a continuació, pregaran tots junts des d'ara amb tot el poble ...'

         
             PREGÀRIA EUCARÍSTICA A COMENÇAMENTS DEL SEGLE III

Aquest text, conservat per Hipòlit en la seua Traditio apostolica  (4 i 9) ha 
inspirat l'actual pregària eucarística II que és bàsicament calcada del model 
proposat per Hipòlit com a cànon eucarístic. Diu així: 
'  ...  Que els  diaques oferesquen l'oblació [al  bisbe],  i  ell,  imposant-hi  les

mans, juntament amb tots els preveres, donant gràcies, dirà: 'El Senyor siga amb vosaltres' i tots
respondran: 'I amb el vostre esperit'. 'Amunt els cors!' 'Els elevem al Senyor' 'Donem gràcies al
Senyor' 'És just i necessari'. I continuarà així: ' ... Vos donem gràcies, oh Déu,  pel vostre estimat Fill
Jesucrist que ens enviàreu els darrers temps com a salvador i redemptor i com a nunci de la
vostra voluntat. Ell és la vostra Paraula inseparable, per la qual féreu totes les coses, i en el qual us
heu complagut. L'enviàreu des del cel al si d'un verge, hi fou concebut i s'encarnà i es mostrà
com a Fill vostre nascut de l'Esperit Sant i de la Verge. Ell, complint la vostra voluntat i guanyant-
se el vostre poble sant,  estengué els braços patint [a la creu] per alliberar dels sofriments els qui
cregueren en vós. I, havent-se lliurat voluntàriament a la passió per a destruir la mort, trencar les
cadenes  del  dimoni,  humiliar  l'infern,  il·luminar  els  justos,  complir-ho  tot  i  manifestar  la
resurrecció,  prengué  el  pa  i,  donant-vos  gràcies,  digué:  'Esta  és  la  meua  sang  vessada  per
vosaltres; quan fareu això, renovareu el meu record'. Renovant, doncs, la seua mort i resurrecció,
vos oferim el pa i el calze, donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra
presència. Vos demanem que envieu el vostre Esperit Sant sobre l'ofrena de l'Església. Juntant-
los  en la unitat,  concediu a tots els  sants  que la reben, que s'omplin de l'Esperit  Sant per a
confirmació de la fe en la veritat, perquè us lloem i us glorifiquem pel vostre Fill Jesucrist, pel
qual retem tot honor i glòria a vós, Pare, i al Fill en l'Esperit Sant en la vostra santa Església, ara i
pels segles dels segles. Amén'. 

Que  el  bisbe  done  gràcies  com  indicàrem  abans.  No  cal  que  diga  [exactament]  les
mateixes paraules que hem dit, com si s'esforçàs a dir-les de memòria en la seua acció de gràcies
a Déu, sinó que cada u pregue segons sàpia. Si hi ha algú que pot pregar més llargament i dir
una pregària solemne, farà bé. Però si algú, quan prega, diu una pregària mesurada, no li  ho
impediu, amb la condició que en diga una de sana ortodòxia ...'
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TERTUL·LIÀ PROPOSA UNA PROVA PENOSA

Tertul·lià  (Quintus  Septimius  Florens  Tertullianus,  Cartago,  155-222),  en  el  seu  Tractat  sobre  la
penitència, admet la possibilitat de la penitència per als pecats greus una vegada en la vida. Més
tard, quan es féu adepte de la secta montanista, pensaria que alguns pecats, com l'adulteri, o
l'homicidi, no podrien ser perdonats mai. Escriu així en el seu tractat: 

'  ...  Esta segona i  única penitència,  donat que és  limitada,  ha de constituir  una prova
penosa. No consisteix només en disposicions interiors, sinó que ha de traduir-se en una acte. ...
Aquest acte és la confessió per la qual reconeixem els nostres pecats a Déu ... És la disciplina que
imposa al pecador que es postre i s'humilie, i li prescriu una forma de vida de tal naturalesa que
atraga el perdó. En relació amb el vestit i el menjar, esta disciplina exigeix que el pecador dorma
en un sac i sobre cendra, que es vista amb parracs de color fosc, que abandone la seua ànima al
dolor,  que  esmene  els  seus  pecats  passats  amb  un  tracte  sever  ...  La  penitència  reforça
normalment les seues pregàries amb dejunis, es lamenta, plora, crida dia i nit al Senyor, el seu
Déu, s'humilia als peus dels sacerdots, s'agenolla davant els servents de Déu i recomana a tots els
seus germans que s'unesquen a les seues súpliques ...'

TERTUL·LIÀ OPINA SOBRE EL MATRIMONI

Tertul·lià escriu, en el seu testament, a la seua dona (II, VII, 6-8) i li indica què haurà de fer quan ell
morirà. Després de demanar-li que no es torne a casar,  accepta que ho faça si el seu nou espòs
és cristià. Després passa a parlar de què és el matrimoni dels cristians. Alguns han vist, en aquest
text,  l'indici  de l'existència d'una cerimònia religiosa del  matrimoni entre cristians,  ja  des del
segle III. Si més no, almenys prova que l'autor vol dir, referint-se a sant Pau, que la fe transforma
el matrimoni entre cristians. Diu així: 

'  ...  On  trobaré  les  forces  per  descriure  satisfactòriament  el  goig  del  matrimoni  que
l'Església ofereix, que l'ofrena confirma i que la benedicció segella? Els àngels el proclamen, el
Pare celestial el ratifica ...  Quina parella,  la dels cristians, units per una sola esperança, un sol
desig, una sola disciplina, un mateix servei!  Els dos són fills d'un mateix pare i servidors d'un
mateix mestre; res no els separa ni en l'esperit ni en la carn; al contrari, són realment dos en una
sola  carn.  On  la  carn  és  una,  un  és  també  l'esperit.  Junts  preguen,  junts  es  postren,  junts
observen el dejuni; s'instrueixen mútuament, s'animen mútuament, s'exhorten mútuament. Els
dos són iguals en l'església de Déu, iguals en el  convit  de Déu, iguals en les proves,   en les
persecucions, en els consols ...'

                ORÍGENES: EL MAJOR SAVI QUE HA TINGUT EL CRISTIANISME

Orígenes (= fill d'Horus) és el fill primer d'una llista de set d'un pare màrtir, 
sant Leònides, mort l'any 201 durant la persecució duta a terme per 
l'emperador Septimi Sever (memòria seua el dia 22 d'abril), quan el seu 
fill Orígenes devia tenir uns quinze anys. Potser d'ací naix la seua entusiasta 
evocació al martiri, com demostra en la seua Exhortació al martiri: 

'...  Si  hem  passat  de mort  a  vida,  perquè hem passat  de  la  infidelitat  a  la  fe,  no ens
estranyem si el món ens odia. Perquè ningú que no haja passat de mort a vida, sinó que està en
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la mort, no pot estimar aquells que han passat de la casa tenebrosa de la mort a l'edifici de la
llum  de  la  vida,  construït  amb  pedres  vives.  Jesús  ha  donat  la  seua  vida  per  nosaltres,  en
conseqüència, donem-la també nosaltres; m'estic referint que el nostre martiri ha d'edificar. Ens
ha arribat,  oh cristià,  el  temps de gloriar-nos.  Diu l'Escriptura:  Encara més:  fins enmig de les
proves,  trobem  motiu  de  satisfacció,  perquè sabem  que  les  proves  ens  fan  constants  en  el
sofriment, i l'esperança no pot defraudar ningú. Cal només que Déu, donant-nos l'Esperit Sant,
haja vessat en el nostre cors el seu amor.

'Si compartim a mans plenes els sofriments de Crist, també per ell ens ve a mans plenes el
consol.  Hem de rebre amb joia  els  patiments  de Crist,  perquè les  consolacions  abunden en
nosaltres,  si  és  que  cerquem  aquella  gran  consolació  que  trobaran  tots  els  qui  ploren:  una
compensació  no anivellada,  perquè,  si  la  consolació  es  limitava a equilibrar  el  sofriment,  ho
hauria dit l'Escriptura. És cert que compartim a mans plenes els sofriments de Crist, però també
per ell ens ve a mans plenes el consol. Els qui comparteixen la passió de Crist,  en la mateixa
proporció que la comparteixen, gaudiran del consol de Crist. Això, ho aprenen d'aquell que va
dir, ple de confiança: Sabem que, així com compartim els sofriments, compartim també el consol.
Déu ens ve a dir pel profeta: ‘T'he escoltat a la hora favorable, t'he ajudat el dia de la salvació’. I
quin temps és més acceptable que aquell en què, a causa de la nostra pietat envers Déu en Crist,
som arrossegats en el món, caminem arrenglerats sota custòdia, triomfants més que vençuts?

Perquè els màrtirs de Crist espolien amb ell els principats i les dominacions, triomfen amb
ell perquè, tal com havien estat associats als seus patiments, també tinguen part en aquelles
coses que Crist féu amb la seua fortalesa. Quin dia hi ha que puga ser tingut per dia de salvació,
si no és aquell en què eixim així d'aquest mon' Però vos ho demane, no heu de donar mai cap
motiu d'escàndol a ningú, ni heu de fer malveure la missió que Déu ens ha confiat. Més aviat vos
heu d'acreditar en totes les situacions com a servidors de Déu, sofrint amb molta constància,
dient: I ara, Senyor, quina esperança em queda? És en vós en qui confie'.'(Exhortaciò al martiri, 41-
42)

ORÍGENES I EL CÀNTIC DELS CÀNTICS

Orígenes compta amb una producció literària excepcional. Entre les seues obres, destanquen els
seus  treball  filològics  sobre  la  Bíblia,  la  seua  Tetraples (comparaciò  del  text  hebreu amb les
versions gregues dels Setanta més les d'Aquila, Símmac i Teodició) més tard completada amb la
Hexaples (que hi afegí dues versions més). No hi ha llibre de la Bíblia que no compte amb el seu
comentari  inexhaurible,  amb  dos,  tres,  quatre  i  fins  a  36  volums  de  comentaris  per  llibre.
Especialment de valor és el seu Comentari al Càntic dels càntics, en quatre llibres, fet a base de la
seua interpretació al·legòrica, tradicional des del judaisme, comparant l'espòs amb Déu i l'esposa
amb el poble, l'església o la persona creient. 

Orígenes  també hi  distingeix  entre  l'espòs,  que és  Crist  o  el  Verb,  i  els  companys  de
l'Espòs (els sants, els apòstols) i entre l'esposa, l'església perfecta, i les adolescents, les església o
les  persones  que  fan  progressos  en  la  fe.  Les  esglésies  (o  persones)  adolescents  en  la  fe
representen  les  múltiples  esglésies  o  ànimes  que 'invoquen  el  nom  del  Senyor',  els  simples
creients, com també els catecúmens. Constitueixen una categoria intermèdia entre les ànimes
envellides,  que van revestides de l'home vell,  i  estan plenes de taques i arrugues,  i  l'Església
esposa, santa i immaculada. Es tracta de la categoria pròpia de les esglésies o les ànimes que
progressen en la fe, en disposició de créixer en edat espiritual i bellesa, que s'han despullat de
l'home vell i de les seues obres, i que contínuament prenen alè i es renoven, dia a dia, revestint-
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se de l'home nou que ha estat creat segons Déu. Precisament, per a estes ànimes o esglésies
adolescents i en creixença de vida i en progrès, s'anorreà a si mateix el qui era de condició divina
perquè el seu nom esdevingués un perfum difós. Estes sedueixen Crist o el Verb de Déu i se'l fan
seu en la mesura de la seua capacitat i de la seua fe. En aquest sentit, Orígenes es pregunta:

'...Per cert, si el sol 'nom' seu, perquè ha esdevingut un perfum ben difós, ha produït un tal
efecte i ha incitat les 'adolescents' primer perquè el 'seduïssen, i una vegada el tinguessen amb
elles, tastassen l'olor dels seus perfums, i, immediatament, perquè correguessen darrere d'ell, si
tot  això  (insistesc)  s'ha  complert  pel  seu  sol  'nom',  què  no  deurà  produir  la  seua  mateixa
substància divina? Quina força no en rebran estes adolescents, si d'alguna manera poguessen un
dia arribar fins a la seua incomprensible i inefable substància?' I respon immediatament:

'Jo opine que, si un dia hi arriben, ja no caminaran ni correran, sinó que, travades per certs
lligams del seu amor, s'adheriran a ell, i ja no hi haurà lloc en elles per a cap classe de mobilitat,
ans seran amb ell 'un sol esperit', i s'acomplirà en elles allò de 'com vós, Pare, en mi i jo en vós
som u, que també ells en unió amb nosaltres siguen u...' (Joan 17, 21-22) Orígenes posa en boca
de l'esposa la diferència que hi ha entre l'església perfecta i les esglésies adolescents: 

'Les adolescents precisament per això 'vos han estimat' perquè 'vos vau anorrear de la
condició divina', i el vostre 'nom ha esdevingut un perfum difós'; jo, en canvi 'vos he estimat', no
pel 'perfum difós', sinó per la plenitud mateixa dels perfums. És allò que dóna a entendre quan
diu: l'olor dels vostres perfums supera totes les aromes'.

L'EVANGELI ANUNCIAT A TOTES LES CLASSES SOCIALS

Orígenes (185-255), natural d'Alexandria, viatjà molt per l'imperi romà i per tot Orient. Anuncià
l'evangeli i presentà, en els seus Primers principis, el manual més antic de teologia dogmàtica, en
la primera meitat del segle III. En aquest llibre seu (IV, 1-2) mireu què diu: 

'  ...  Si considerem els immensos progressos de l'evangeli  en uns pocs anys, malgrat la
persecució i els suplicis, la mort i la confiscació de béns, malgrat el petit nombre de predicadors,
la Paraula ha estat anunciada a tota la terra. Grecs i bàrbars, savis i illetrats, s'han adherit a la
religió de Jesús. No podem dubtar que això supera les forces de l'home,  ja que Jesús ensenyà
amb tota l'autoritat i la persuassió necessàries perquè la Paraula s'imposàs ...'

ORIGENES: SENTIT ESPIRITUAL DE L'ESCRIPTURA

El  savi  Orígenes (185-253) va escriure  de tot  i  sobre tot.  Sentim-ne uns breus comentaris.  El
primer, tret d'una homilia seua sobre el llibre de Josuè 7. Orígenes hi destaca que l'Escriptura té
sempre un sentit espiritual, encara que no sempre en té un de literal. I així diu: 

' ... Les muralles de Jericó s'afonaren davant el clamor de les trompetes; Jericó és la figura
d'aquest  segle,  del  qual  veem  com  la  seua  força  i  els  seus  baluards  són  destruïts  per  les
trompetes dels sacerdots. Esta força i aquests baluards eren el culte als ídols ...  nostre senyor
Jesucrist, la vinguda del qual prefigurava Josuè, envia els apòstols com a sacerdots portadors de
trompetes que ressonen, naturalment, de l'evangeli ... i totes les màquines de la idolatria i els
dogmes dels filòsofs són destruïts en els seus fonaments ...' I en una homilia sobre Lluc (II, 120ss),
Orígenes, fidel al seu sentit espiritual, comenta la paràbola del bon Samarità amb estes paraules: 
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' ... Un home baixava de Jerusalem a Jericó. En aquest home veem Adam i l'home en el
seu verdader destí que cau després d'haver desobeït. Jerusalem és el paradís o la ciutat celestial,
i Jericó és el món; els 'bandits' representen les forces hostils, els dimonis o eixos falsos doctors
que vingueren abans de Crist; les 'ferides' són la desobediència i el pecat; el 'robatori' dels vestits
representa el despullament de la incorruptibilitat i la immortalitat, i també de totes les virtuts;
‘l'home abandonat i  mig mort’ indica l'estat  actual  de la  nostra naturalesa,  que s'ha fet  mig
mortal [l'ànima, en efecte, és immortal]; el 'sacerdot' és la llei; el 'levita', la profecia; el 'samarità' és
Crist que prengué carn en el si de Maria; la 'bèstia de càrrega' és el cos de Crist; el 'vi' és la paraula
del seu ensenyament [que cura 'reprotxant']; l'oli' és la paraula de benevolença amb els homes i
de misericòrdia compassiva;  l'hostal  és  l'església:  l'hostaler'  representa els  apòstols  i  els  seus
successors, els bisbes i doctors de l'Església ...; el 'retorn del Samarità' és la segona manifestació
de Crist ...'

ACTES DEL MARTIRI DE SANT MAXIMILIÀ

De l'Àfrica llatina, conservem un preciós document referit al martiri del recluta Maximilià, que
compareix davant el procònsol Dió, a Teveste (ara Tebessa), el dia 12 de març de l'any 295. El seu
cas  és  el  d'un  objector  de  consciència  per  motius  religiosos;  no  era,  doncs,  víctima  d'unes
mesures  expressament  anticristianes  de  persecució;  per  això  alguns  hagiògrafs  s'hi  senten
incòmodes, i, de fet, el seu culte ha trobat poca acceptació. El relat, antic i creïble, reprodueix el
procès verbal de després d'una primera negativa a enrolar-se (cal saber que els fills dels veterans
hi estaven obligats per llei), i hi trobem consignades diverses formalitats i tecnicismes, que fan
d'aquest  document  una preciosa  font  per  a  la  història  de les  institucions  militars  romanes  i
palesen la difícil relació entre fe i servei d'armes. 

'... A Teveste ... el dia 12 de març, havent comparegut al fòrum Favi Víctor, juntament amb
Maximilià  i  permesa  l'assistència  de  l'advocat  Pompeià,  aquest  començà  dient:  'Favi  Víctor,
temonari,  s'ha presentat amb Valerià Quintià, prefecte de Cesarea, juntament amb l'excel·lent
recluta Maximilià, fill de Víctor. Com que és apte, demane que li siga presa la talla'. El prcònsul Dió
preguntà: 'Com et diuen?' Maximilià respongué: 'Per què vols saber el meu nom? No m'és lícit fer
el  servei  militar,  perquè sóc  cristià'.  El  procònsol  digué:  'Pren-li  la  talla'.  Mentre  li  la  prenien,
Maximilià replicà: 'No puc fer el servei militar; jo no puc fer mal; sóc cristià'. Dió li diu: 'Preneu-li la
talla!' Una volta fet, l'oficial proclamà: 'Fa cinc peus i deu polzades'. Dió diu a l'oficial: 'Marqueu-lo'.
Resistint-s'hi, Maximilià respon: 'No, no puc fer el servei militar'. Dió li diu: 'Fes el servei militar si
no vols morir'. Maximilià li respon: 'No el faré pas!' Talla'm el coll. Jo no sóc soldat d'aquest món,
sinó  soldat  del  meu  Déu'.  El  procònsol  Dió  li  pregunta:  'Qui  t'ha  enganyat  així?'  Maximilià
respongué: 'La meua ànima i aquell que m'ha cridat'. Dió aleshores diu a son pare: 'Aconsella el
teu fill'.  Víctor respongué: 'Ell s'ho sap, ja té prou senderi per saber què li  convé'.  Dió digué a
Maximilià: 'Fes el servei i rep la marca (signaculum): 'No rep cap marca (respongué). Ja porte el
senyal de Crist, el meu Déu’. Dió li diu: 'De seguida t'envie al teu Crist'. 'Tant de bo ho fesses ara
mateix (respongué). Esta és també la meua glòria'. Dió digué a l'oficial: 'Marqueu-lo'. Oposant-hi
resistència,  Maximilià  respongué:  'Jo  no accepte la  marca d'aquest  món;  i,  si  me la  poses,  la
trencaré, perquè no té cap valor. Jo sóc cristià, no m'és lícit de portar penjat aquest tros de plom
des que porte el senyal salvador del meu senyor Jesucrist, fill de Déu viu, que tu no coneixes, que
patí per la nostra salvació i que Déu lliurà pels nostres pecats. A ell servim tots els cristians; a ell
seguim com a capdavanter de la vida, promotor de la salvació'. Diò digué: 'Fes el servei militar, i
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pren la marca si no vols morir miserablement. 'No moriré (li respongué Maximilià). El meu nom ja
és amb el meu senyor. No puc prestar el servei militar'. 'Repara en la teua joventut (insistí Dió), i
fes el servei; això escau a un jove'. 'La meua milícia pertoca al meu  senyor (contestà Maximilià).
No puc ser soldat d'aquest món. Ja ho he dit: sóc cristià'. El procurador Dió diu: 'En la sagrada
comitiva dels nostres senyors Dioclecià  i Maximià, Constanci i Màxim, hi ha soldats cristians i fan
el servei militar' 'Ells sabran què els convé (respon Maximilià). Tanmateix jo sóc cristià i no puc fer
cap  mal'  'Quin  mal  fan  els  qui  fan  el  servei  militar?'  (preguntà  Dió).  'Tu  saps  prou què fan
(respongué Maximilia`). El procònsol Dió digué: 'Fes el servei, no menysprees la milícia si no vols
començar a fer una mala fi'. 'Jo no moriré (respongué Maximilià); i, si isc d'aquest món, viuré amb
Crist, el meu Senyor'. Dió ordenà: 'Esborreu el seu nom'. I, una volta esborrat, Diò digué: 'Ja que
amb  esperit  insubmís  has  refusat  el  servei  militar,  rebràs  la  sentència  corresponent  per  a
escarment dels altres'.  I  llegí  la sentència:  'Ordene que Maximilià  siga passat per l'espasa per
haver-se negat amb esperit insubmís a fer el jurament de la milícia'. Maximilià respongué: 'Done
gràcies a Déu'.

Maximilià havia viscut en aquest món vint-i-un anys, tres mesos i dihuit dies. Mentre el
duien al lloc del suplici, digué: 'Germans molt estimats! Afanyeu-vos àvidament amb totes les
forces per tenir la sort de veure el Senyor; que ell vos atorgue, també a vosaltres, la mateixa
corona'.  I  amb cara  ben alegre  digué a  son pare:  'Dóna al  botxí  el  vestit  nou que m'havies
preparat  per  a  la  milícia.  Tant  de bo que et  puga multiplicar  el  cent  per  u,  perquè així  ens
puguem gloriar tots dos en el Senyor!' I així va sofrir immediatament el martiri...'

CLIMENT D'ALEXANDRIA. CRIST MESTRE

Climent d'Alexandria (150-215) és un dels més grans escriptors cristians de tots els temps. Pels
volts de l'any 200 fon mestre de l'Escola Cristiana d'Alexandria, on fon deixeble de Pantè i on
seria succeÏt per la personalitat gegantina d'Orígenes. Coneixedor profund de la Bíblia i  de la
literatura  cristiana  del  seu  temps,  tenia  una  vastíssima  cultura  sobre  els  filòsofs  grecs  i  la
literatura grega clàssica, com ho demostren les nombroses citacions d'autor profans que trobem
als seus escrits. D'ell s'han conservat, sobretot, tres obres: el Protrèptic, o exhortació als pagans,
en dotze capítols; els  Estrómates o Tapissos, en huit llibres, on presenta la gnosi cristiana com a
superior a qualsevol altre coneixement, i El pedagog, en tres llibres, la més acabada de les seues
obres, que té un objectiu essencialment pràctic: formar la consciència del cristià i assenyalar-li
allò que pot fer i allò que ha d'evitar. La seua finalitat és més de caràcter pedagògic en el sentit
clàssic que no pas de caràcter teòric. En realitat, per a Climent d'Alexandria, l'autèntic pedagog,
l'autèntic  mestre,  l'educador  dels  cristians,  és  Crist,  al  qual,  al  final  de l'obra  Climent  dedica
aquest celebrat himne: 
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HIMNE A CRIST SALVADOR

Brida dels poltres sense doma, ala d'ocells a ple vol,
ferm timó de les naus, pastor dels anyells del rei.

Fes colla amb els teus, sincers infants que canten lloances 
i himnes sants amb llavis purs, oh Crist, guia d'infants.

Rei dels sants, Verb a qui tot se sotmet.
Fill del Pare altíssim, príncep de saviesa

Suport del qui cau, joia sense fi de tots els homes.
Jesús salvador, pastor, conservador, timó, 

fre, cèlica ala del sant ramat.
Pescador dels homes salvats, trau de la mar del vici

els peixets incontaminats d'onades infectes amb la teua dolça esca.
Als anyells castos, oh sant pastor, encamina'ls,

rei d'infants innocents vers les petjades del Crist camí del cel.
Verb perenne, temps immens, llum perpètua, fons de pietat,

fautor de la virtut d'aquells que lloen Déu amb una vida santa.
Crist Jesús, llet celestial, treta gota a gota del pit dolç

d'una esposa bella, la vostra saviesa.
Nosaltres els infants, nodrits en les tendres boques,

saciats del pit espiritual, amb l'esperit de rosada.
Lloances sinceres, himnes senzills, al Crist rei,

cantem junts gràcies beneïdes per l'ensenyança de vida.
Celebrem a cor el Fill de tot poder, cor tot ell de pau,

els qui hem nascut del Crist, poble cast, cantem junts el Déu de pau!
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SANTS DEL SEGLE III

mes de gener

Sant Anter, papa, que tingué un breu pontificat després del papa Poncià (3 de gener)
Sant Polieut, màrtir a la Melitene, ciutat de l'antiga Armènia, que sent soldat, arran del decret de 

l'emperador  Deci,  que  obligava  a  sacrificar  als  déus,  trencà  els  ídols,  i  per  això  fon  
cruelment martiritzat, i finalment, decapitat, rebent així el baptisme amb la seua pròpia 
sang (7 de gener)

Sant Teòfil, diaca, i Eladi, que, a la província romana de Lybia, hui Líbia, després de ser torturats 
amb cascos afiladíssims, foren cremats vius (8 de gener)

Sant  Salvi,  màrtir,  a l'Àfrica, en l'aniversari de la mort del qual,  sant Agustí parlà al poble de  
Cartago (11 de gener)

A Cartago, ara Tunis, sants màrtirs Succès, Pau i Lluci, bisbes, que participaren en el concili que 
tingué lloc en esta ciutat, i, en temps de l'emperador Deci, patiren martiri, l'any 259 (18 de
gener)

Sants Consconi, Zenó, i Melanip, màrtirs, a Nicea, ciutat de la província romana de Bitínia, avui 
Turquia (18 de gener)

A Esmirna, ara Turquia, passió de sant Germànic, màrtir de Filadèlfia en temps dels  emperadors  
Marc Antoní i  Luci Aureli.  Deixeble de sant Policarp,  el  precedí en el martiri,  i,  en ser  
condemnat pel jutge en el vigor de la joventut, superà amb la gràcia de Déu el temor de  
la fragilitat corporal i arribà a provocar ell mateix la fera que li destinaren per al sacrifici,

cap a l'any 167 (19 de gener)
A Tarragona, a Hispània, sant Fructuós, bisbe, i els seus diaques, sants 

Auguri i Eulogi, màrtirs, tots els quals, a Tàrraco, ciutat de la 
Hispània Citerior, en temps dels emperadors Valerià i Galiè, 
després d'haver confessat la seua fe en presència del 
procurador Emilià  foren dut a l'amfiteatre on, en presència dels 
fidels i amb veu clara, el bisbe pregà per la pau de l'Església, i 
els tres consumaren el martiri enmig del foc, posats de genolls i en oració, l'any 259 
(20 de gener)

Sant  Fabià,  papa i màrtir que, sent encara laic, fon cridat al pontificat per indicació divina, i,  
després de donar exemple de fe i virtut, sofrí el martiri en la persecució de l'emperador 
Deci. Sant Cebrià, en fer l'elogi del seu combat, afirmà que deixà el testimoni d'haver regit
l'església de manera irreprotxable i il·lustre. El seu cos fon sepultat hui al cementeri de 
Calixt, en la via Àpia de Roma, l'any 250 (20 de gener)

Sant Patrocle, màrtir, a Troyes, a la Gàl·lia Lugdusense, hui França (21 de gener)
Sant Severià i Àquila, esposos i màrtirs, que, a Cesarea de Mauritània, en l'actual Argèlia, foren 

cremats vius (23 de gener)
Sant Felicià, primer bisbe de Fligno, ciutat de l'Umbria (24 de gener)
Sant Sabinià, màrtir, al territori de Troyes, a la Gàl·lia Lugdunense (24 de gener)
Sant Babila, bisbe a Antioquia de Síria, ara Turquia, el qual en la persecució desencadenada per 

l'emperador  Deci,  glorificà  Déu  moltes  vegades  amb  suplicis  i  turments  i  acabà  
gloriosament  la  vida  carregat  de  cadenes,  amb  les  quals  demanà  que  l'enterrassen.  
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Conten que, amb ell,  patiren també tres joves,  Urbà, Prilidià  i  Epoloni  que ell  havia  
instruït en la fe, l'any 250 (24 de gener)

Sant Agileu, màrtir a Cartago, hui Tunis, en l'aniversari del qual sant Agustí oferí, en honor seu, 
un sermó al poble en la seua basílica (25 de gener)

Sant  Teògenes,  màrtir  a la ciutat d'Hipona (Numídia),  hui Argèlia,  sobre el  qual  sant Agustí  
predicà un sermó (26 de gener)

Sant  Julià, considerat el primer bisbe de Cenomamum, en la Gàl·lia Lugdunense, hui Le Mans,  
França (27 de gener)

Sants Papies i Maur, soldats, a Roma, al cementeri major de la via Nomentana (29 de gener)
A la ciutat d'Edessa, a Osroene. ara Turquia, sants màrtirs  Sarbeli, prevere, i  Bebaia, germana  

seua, els quals, batejats pel sant bisbe Barsimeu, patiren el martiri per la seua fe en Crist, 
cap a l'any 250 (29 de gener)

Sant Constanci, bisbe de la ciutat de Perugia, a la regió italiana d'Umbria (29 de gener)
Sant Barsimeu, bisbe a la ciutat d'Edessa (ara Turquia) que, en temps de l'emperador Deci fon 

assotat per la seua fe en Crist, i, després, terminada la persecució i alliberat de la presó, 
dedicà la seua vida a governar amb total dedicació l'església a ell encomanada (30 de  
gener)

Sants màrtirs  Victorí, Víctor, Nicèfor, Claudi, Diodor, Serapió i Papies, a Corint, ciutat de la  
província romana d'Acaia (ara Grècia) que, en temps de l'emperador Deci, consumaren el 
seu martiri després d'innombrables suplicis l'any 250 (31 de gener)

Sant  Metrà, màrtir a Alexandria d'Egipte que, en temps de l'emperador Deci,  per negar-se a  
proferir paraules impies, com li exigien les autoritats, fon cruelment turmentat i, després,  
conduït fora de la  ciutat i lapidat fins a morir l'any 249 (31 de gener).

mes de febrer

Santa Àgata, verge i màrtir que, a Catània, ciutat de Sicília (Itàlia), sent encara jove, enmig de la  
persecució, mantingué el seu cos incontaminat i la seua fe íntegra en el martiri, donant 
testimoni en favor del Crist Senyor, l'any 251 (5 de febrer)

Molts Sants Màrtirs al Pont (hui Turquia) que moriren en la persecució desencadenada sota 
l'emperador Maximià. N'hi ha que foren ruixats amb plom fos, d'altres turmentats amb 
canyes punxegudes clavades a les ungles i els altres vexats amb sovintejats turments fins 
a merèixer del Senyor, amb la seua gloriosa passió, la palma i la corona del martiri (5 de 
febrer)

Sant Máxim, bisbe de la ciutat de Nola, a la regió italiana de Campània, que regí l'església de la 
ciutat en període de persecució i, després d'una llarga vida, descansà en pau (7 de febrer)

Santa Cointa o Quinta, màrtir a Alexandria d'Egipte, a qui els pagans, en la persecució duta a 
terme sota l'emperador Deci, volien obligar a adorar ídols, cosa que ella rebutjà, i per això 
fou lligada de peus i mans i arrossegada per carrers i places patint un suplici horrorós  
l'any 249 (8 de febrer)

Santa  Apolònia,  verge  i  màrtir,  a  Alexandria  d'Egipte,  que,  després  de  patir  molts  i  cruels  
turments per part dels perseguidors, per no veure's obligada a proferir paraules impies,  
preferí lliurar-se al foc abans que cedir en la fe l'any 250 (9 de febrer)

Sants  Caralamp,  Porfiri  i  Daucte,  a  Magnèsia,  província  romana  d'Asia,  ara  Turquia,  que,  
juntament amb tres dones, patiren el martiri en temps de l'emperador Septimi Sever (10 
de febrer)
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Sant Eleucadi, bisbe de Ravenna, ciutat de la via Flamínia romana (14 de febrer)
Sant Serapió, màrtir a Alexandria d'Egipte que, en temps de l'emperador Deci, fon víctima de 

turments atroços, i, després de desconjuntar-li'n els membres, l'acabaren precipitant del 
més alt de sa casa l'any 248 (20 de febrer)

Sant Nèstor, bisbe de Magido i màrtir, a Perge, lloc de Pamfília (Turquia) que, en la persecució 
sota l'emperador Deci, fon condemnat pel prefecte de la província  a  morir  en una creu  
perquè patís la mateixa pena del Crucificat a qui confessava, l'any 250 (25 de febrer)

Sants Julià i Eun, màrtirs a Alexandria d'Egipte. En temps de l'emperador Deci, Julià, impedit per 
la seua malaltia de gota, que no li permetia caminar i estar en peu, es féu dur per dos dels 
seus criats en cadira de mans per a presentar-se al jutge, on, un dels criats renegà de la  
seua  fe  mentre  que  l'altre,  Eun,  es  mantingué  ferm  en  la  seua  confessió  de  Crist  
juntament  amb el seu amo. Conduïts els dos per tota la ciutat muntats en camells, a la 
vista del poble foren assotats fins a morir (27 de febrer)

Sant Besa, màrtir, a la ciutat d'Alexandria que, sent soldat, intentà contenir els qui insultaven els 
màrtirs abans esmentats, i per això fon denunciat davant el jutge, i, per perseverar en la 
fe, fon decapitat (27 de febrer)

Sants Preveres,  diaques  i  molts  altres laics  que,  a  Alexandria  d'Egipte,  en  temps  de  
l'emperador  Galiè,  en  declarar-se  una gravíssima epidèmia,  es  lliuraren al  servei  dels  
malalts fins a morir ells mateixos, motiu pel qual la pietat dels creients els considerà com a
màrtirs l'any 262 (28 de febrer)

mes de març

Sant Troadi, màrtir, a Neocearea del Pont, hui Turquia, màrtir durant la persecució sota 
l'emperador Deci, el combat del qual ha testificat sant Gregori Taumaturg cap a l'any 250 
(2 de març)

Sants Marí, soldat, i Asteri, senador, a Cesarea de Palestina, màrtirs en temps de l'emperador 
Galiè. El primer, delatat per la seua condiciò de cristià per un company envejós, professà 
la seua fe davant el jutge amb paraules clares i, decapitat, obtingué la corona del martiri. 
Asteri, per haver honorat el cos del màrtir en ajustar-li la pròpia vesta amb què es cobria, 
meresqué, al seu torn, ser martiritzat cap a l'any 260 (3 de març)

Sants Foci, Arquelau, Quirí i altres desset màrtirs, a Nicomèdia, ciutat de Bitínia, hui Turquia (4 
de març)

Sant  Conó,  a  Pamfília,  màrtir,  hortolà de professió  que,  en temps de l'emperador Deci,  fou  
obligat a córrer davant un carro amb els peus travessats per claus i, caent de genolls,  
entregà el seu esperit mentre pregava, cap a l'any 250 (5 de març)

Sant Lluci, a Roma, en la via Àpia, al cementeri de Calixt, sepultura del papa successor de Corneli,
que patí l'exili per la fe de Crist i, en temps angoixants,  fon  eximi  confessor  de  la  fe,  
actuant sempre amb moderació i prudència, l'any 254 (5 de març)

Sants Sàtir, Saturní, Revocat i Secundí, a Cartago, que en la persecució sota Septimi Sever, el 
darrer d'ells morí a la presó mentre que els altres, maltractats per diverses bèsties, 
acabaren degollats després de donar-se mútament el bes de la pau l'any 203 (7 de març)

Santes  Perpètua  i  Felicitat,  màrtirs,  que  en  temps  de  l'emperador  Septimi  Sever,  foren  
detingudes a Cartago, ara Tunis, juntament amb altres catecúmens. Perpètua, matrona  
d'uns vint  anys,  era mare d'un infant encara lactant mentre que Felicitat  era esclava,  
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estava aleshores embarassada, i, per això, segons les lleis, no podia ser executada fins que
no donàs a llum. Arribat el moment, enmig dels dolors del part s'alegrà de ser exposada a
les feres, i així, amb el rostre alegre, passaren les dos de la presó a l'amfiteatre, segures de 
partir cap al cel l'any 203 (7 de març)

Sant  Ponci, a Cartago, ara Tunis, diaca de sant Cebrià, que acompanyà a l'exili fins  a la mort,  
després de deixar un admirable relat de la seua vida i passió (8 de març)

Sants Apoloni i Filemó, màrtirs a Antinoe d'Egipte (8 de març)
Sant Pioni, a Esmirna d'Àsia, actual Turquia, prevere i màrtir, el qual, segons la tradició,  fon  

empresonat per haver fet una defensa de la fe cristiana davant el poble. I, en la presó,  
amb les seues exhortacions animà molts germans a suportar el martiri, i, després de patir 
diversos turments, obtingué la mort per Crist per mitjà del foc cap a l'any 250 (11 de  
març)

Sant Maximilià, màrtir a Tebeste de Numídia, hui Argèlia, que, sent fill del veterà Víctor i cridat 
també a l'exèrcit, respongué al procònsul Dioni que a un  fidel cristià no li era lícit ser  
soldat i, després de refusar el jurament militar, fou passat a espasa l'any 295 (12 de març)

Sant  Menigne,  a  Pari  de l'Helespont,  hui  Turquia,  de professió  blanquer,  el  qual,  segons  la  
tradició, patí sota el poder de l'emperador Deci cap a l'any 250 (15 de març)

Sant Alexandre, bisbe i màrtir, que anant de Capadòcia a Jerusalem, rebé l'encàrrec pastoral de 
la ciutat Santa, on fundà una important biblioteca i instituí una escola. Quan era ja d'edat 
avançada,  durant  la  persecució  desencadenada  sota  Deci,  fou  portat  a  Cesarea  de  
Palestina, actual Israel, on completà amb la seua confessió de Crist el seu gloriós martiri 
cap a l'any 250 (18 de març) 

Sepultura de sant Pau, bisbe i màrtir, a Narbona, al sud de la Gàl·lia, en la via Domítia, fora de la 
ciutat (22 de març)

Sants Prisc, Malc i Alexandre, màrtirs, els quals, durant la persecució sota l'emperador Valerià, 
vivien en una granja prop de Cesarea de Palestina, hui Israel,  i,  sabent  que  en  eixa  
ciutat  s'oferien  celestials  corones  de  martiri,  inflamats  de  l'ardor  diví  de  la  fe,  es  
presentaren espontàniament davant el jutge i li reprotxaren que s'ensanyàs tant amb la 
sang dels sants; aquest, immediatament, els entregà a les feres perquè els devorassen  
l'any 260 (28 de març)

Sant Eustasi, bisbe de Nàpols, en l'actual regió italiana de Campània (29 de març)

mes d’abril

Sants màrtirs,  a  Roma,  Venanci, bisbe,  i  companys de Dalmàcia i  d'Ístria,  a  l'actual  Croacia: 
Anastasi,  Maur,  Paulinià,  Teli,  Asteri,  Septimi,  Antiquià i  Gaià,  que  l'Església  es  
complau a honorar junts (1 d'abril)

Santa Irene, verge i màrtir, a Tessalònica, Macedònia, que per haver amagat els llibres sagrats, en 
contra de la  prohibició  de l'emperador Dioclecià,  fon conduïda a un bordell  públic  i  
després cremada per ordre del prefecte Dulceci,  sota el mandat del qual,  poc abans,  
havien patit el martiri les seues germanes Àgape i Ciònia l'any 204 (5 d'abril)

Sant Dionís, bisbe d'Alexandria d'Egipte, home de gran erudició que, insigne per haver confessat
la seua fe moltes vegades i admirable per la diversitat de patiments  i  turments  patits,  
descansà, ja ancià, mantenint sempre la fe en temps dels emperadors Valerià i Gal·liè, cap 
al 265 (8 d'abril)

65



pentecosta

Sant Màxim, bisbe d'Alexandria d'Egipte que, sent prevere, compartí l'exili i la confessió de la fe 
amb el bisbe sant Dionís, a qui després succeí, el 282 (9 d'abril)

Sant Demetri, màrtir a la regió de Sírmia, Panònia, hui Croàcia, molt venerat a tot Orient i, 
especialment, a la ciutat de Tessalònica (9 d'abril)

Sant  Domnió,  bisbe  i  màrtir  a  Salona,  Dalmàcia,  hui  Croàcia,  que,  segons  la  tradició,  fon  
martiritzat durant la persecució desencadenada sota l'emperador Dioclecià l'any 299 (11 
d'abril)

Sants Leònides i set companyes: Carissa, Galina, Teodora, Nica, Nunència, Cal·lis  i  Basilisa,  
que, a Corint, després de sofrir diverses tortures foren llançats a la mar (16 d'abril)

Sant  Mapàlic,  màrtir,  a  la  província  romana  d'Àfrica,  hui  Tunis,  que  durant  la  persecució  
desencadenada sota l'emperador Deci,  mogut de pietat envers la seua família perquè  
concedissen la pau eclesial a la seua mare i germana, que havien abjurat de la fe; després 
d'això, conduït davant el tribunal, fou coronat pel martiri. Amb ell moriren molts altres  
sants màrtirs que confessaren també el Crist, entre ells Bas, en una pedrera; Fortuni, a la 
presó; Pau, al mateix  tribunal;  Fortunata,  Victorí,  Víctor,  Heremi,  Crèdula,  Hereda,  
Donat, Ferm, Venust, Fruits, Júlia, Marcial i Aristó, morts per fam a la presó, l'any 250 
(19 d'abril)

Sant Leònides, màrtir, que, a Alexandria d'Egipte, sota l'emperador Septimi Sever fon mort a  
espasa per la seua fe en Crist, i deixà el seu fill, Orígenes, encara  infant  l'any  204  (22  
d'abril)

Sant Cai, papa, al cementeri de Calixt, a la via Àpia de Roma, que, fugint de la persecució de 
l'emperador Dioclecià, morí com a confessor de la fe l'any 296 (22 d'abril)

Sant Quirí, màrtir, al cementeri de Pretextat, a la via Apia de Roma, el qual, sent tribú, coronà la 
seua confessió de la fe verdadera amb el martiri (30 d'abril)

Sant Eutropi, primer bisbe de la ciutat de Saintes, a la regió d'Aquitània, hui França, que, segons 
la tradició, havia enviat a la Gàl·lia el romà pontífex (30 d'abril)

mes de maig

Sant Torquat, bisbe d'Acci (Guàdix), a la Hispània meridional, i de sis bisbes més que s'establiren 
en diverses ciuatats: Tesifont, bisbe de Bergium (Berja);  Esici, bisbe de Carcer (Carcesa); 
Indaleci,  bisbe d'Urci  (Almeria);  Segon,  bisbe d'Abula (Abla);  Eufrasi,  bisbe d'Il·liturgi  
(Andújar), i Cecili, bisbe d'Illíberis (Elvira, Granada) (1 de maig)

Sants Timoteu i Maura, màrtirs, a Antinou, regió de Tebaida, a Egipte, any 286 (3 de maig)
Sants Evenci, Alexandre i Teòdul, a la setena milla de la via  Nomentana de Roma (3 de maig)
Sants  màrtirs  Agapi i  Secundí,  bisbes,  a  Cirta,  població  de Numídia,  hui  Argèlia,  els  qual,  

després d'un prolongat exili en esta ciutat, arribaren a ser màrtirs gloriosos a causa de la 
seua condició episcopal durant la persecució duta a terme sota l'emperador Valerià, en 
la qual hom pretenia suscitar el furor dels gentils per posar a prova la fe dels justos. Amb 
ell,  també foren martiritzats  sant Emilià,  soldat,  les santes Tertula  i Antònia,  verges  
consagrades a Déu, i una dona amb els seus fills bessons, l'any 258 o 259 (4 de maig)

Sant Jovinià, lector i màrtir, a Auxerre, Gàl·lia Lugdunense, hui França  (5 de maig)
Sants màrtirs Marià, lector, i Jacob, diaca, a Lambesa, Numídia, hui Argèlia. El primer, després 

d'haver  superat,  per  la  seua  fe  en  Crist,  diverses  proves  durant  la  persecució  
desencadenada  per  Deci,  fon  novament  detingut  juntament  amb  el  seu  benvolgut  
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company,  i  els  dos,  després  de  suportar  suplicis  cruels,  foren  morts  a  espasa  en  
companyia de molts altres, confortats amb la gràcia de Déu l'any 259 (6 de maig)

Sant Flavi i quatre companys, màrtirs, a Nicomèdia, ciutat de Bitínia, en la Turquia actual (7 de 
maig)

Sants Alfi, Filadelfi i Cirí, màrtirs, a Lentini, regió italiana de Sicília (10 de maig)
Sant Antim, màrtir, a la vigèsima segona milla de la via Salària de Roma (11 de maig)
Sant Ciril, màrtir, que patí martiri amb sis companys més a Galatz, actual Romania (12 de maig)
Sant Màxim, màrtir, a la província romana d'Àsia Menor, actual Turquia, durant la persecució de 

l'emperador Deci, i de qui conten que mori lapidat cap a l'any 250 (14 de maig)
Sant Ponci, màrtir a Cimiez, a la regió de la Provença, ara França (14 de maig)
Sants Víctor i Corona, companys màrtirs a Síria (14 de maig)
Sant Isidor, màrtir, a l'illa grega de Quio, al mar Egeu, que, segons la tradició,  tiraren en un pou 

(14 de maig)
Santes Justa i Enedina, màrtirs a la regió italiana de Sardenya (14 de maig)
Sants Pere, Andreu, Pau i Dionísia, màrtirs a Lampsac, regió de l'Helespont, actual Turquia (15 

de maig)
Sants Casi i Victorí, màrtirs a Clarmont, Aquitània, avui França, que, segons la tradició, patiren  

el martiri sota la persecució de Croc, rei dels alamans (15 de maig)
Sant Simplici, prevere, a l'illa italiana de Sardenya (15 de maig)
Sant Fèlix, màrtir, a Salona, lloc de Dalmàcia, hui Cracòvia, durant la persecució de Dioclecià, cap

a l'any 299 (18 de maig)
Sant Talaleu, màrtir, a Egea, lloc de Cilícia, ara Aya a Turquia (20 de maig)
Sants Cast  i  Emili,  màrtirs,  els  quals,  segons escriu sant Cebrià,  encara que vençuts en una  

primera batalla, el Senyor els restituí victoriosos en un segon combat perquè fossen més 
forts  davant  les  flames,  per  les  quals  havien  cedit  la  primera  vegada,  i,  finalment,  
consumaren el seu sacrifici pel foc l'any 203 (22 de maig)

Sants Lluci, Montà, Julià, Victoric, Víctor i Donacià, màrtirs, a Cartago, els quals, en temps de 
l'emperador Valerià, consumaren el martiri per confessar la  fe  que  havien  aprés  per  
ensenyament de sant Cebrià, cap a l'any 259 (23 de maig)

Sant Zoel, màrtir, a Listra, lloc de Licaònia, ara Turquia (24 de maig)
Santa Felicíssima, màrtir, a Todi, ciutat d'Umbria, regió de l'actual Itàlia (26 de maig)
Santa  Helicònides,  màrtir,  a  Corint,  ciutat  d'Acaia,  actual  Grècia,  que  en  temps  de  

l'emperador Gordià, sota el governador Perenne, i després sota el seu successor Justí, fon 
provada amb molts turments i consumà finalment el martiri amb la decapitació (28 de 
maig)

Sant Hèrmies, soldat i màrtir, vora Dumenek, al Pont, hui Turquia (31 de maig)

mes de juny

Sants màrtirs Amon, Zenó, Ptolomeu i Ingenu, soldats, i l'ancià Teòfil, a Alexandria, els quals, 
estant presents en un procés,  en adonar-se que un dels cristians que era martiritizat  
flaquejava, i s'inclinava a apostatar, amb la cara, la mirada i els gestos intentaren animar-
lo, i,  en ser objecte de recriminacions per part de la plebs,  s'avançaren confessant-se  
cristians, i és així com, amb la seua victòria, Crist, que els infongué constància, triomfà en
ells gloriosament l'any 249 (1 de juny)
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Sants màrtirs Isquirió, oficial de l'exèrcit, i altres cinc soldats que, per ordre del prefecte Ari, i 
en temps de l'emperador Deci, per la seua fe en Crist foren morts amb diverses formes de 
martiri cap a l'any 250 (1 de juny)

Sant Cecili, prevere, a Cartago, avui Tunis, que convertí a la fe en Crist sant Cebrià (3 de juny)
Sants Marcià, Nicandre, Apoloni i companys màrtirs, a Egipte, de qui conten que, per haver 

confessat la  fe cristiana,  després de diversos turments,  foren emparedats,  i  quedaren  
exposats al sol ardent fins a morir extenuats de calor, set i fam (5 de juny)

Sant Vicent màrtir, a Vernemet, a la regiò d'Agen, a Aquitània, actualment França, que, segons 
conta la tradició, consumà el seu propi martiri per Crist durant la celebració d'una festa 
pagana en honor del Sol l'any 292 (9 de juny)

Sants màrtirs Nicandre i Marcià, a Silistra, Mèsia, actual Bulgària, que, sent soldats, rebutjaren 
fer l'ofrena i sacrificar als déus, i per això foren condemnats a la pena capital pel prefecte 
Màxim, en la persecució desencadenada per l'emperador Dioclecià cap a l'any 297 (17 de 
juny)

Sant Albà, màrtir, a Veruslami, a la Gran Bretanya, hui Anglaterra, que, segons narra la tradició, 
encara no batejat, s'entregà ocupant el lloc d'un clergue que acollí a sa casa, i de qui havia
rebut instrucció en la  fe cristiana,  canviant els  seus vestits  pels  d'ell,  motiu pel  qual,  
després de ser assotat i torturat, fon finalment decapitat cap a l'any 287 (22 de juny)

Sants  màrtirs  Plutarc,  Serè;  Heràclides,  catucúmen;  Heró,  neòfit;  un altre  Serè;  Heraidis,  
catecúmena,  Potamiena  i  Marcel·la,  sa mare,  tots ells  deixebles d'Orígenes,  que, per  
confessar el Crist, els uns foren degollats i els altres lliurats a les flames. Entre tots, destacà 
la verge  Potamina,  que patí  innombrables proves en defensa de la seua virginitat,  i,  
deprés de patir per la seua fe atroços turments, finalment fon cremada viva juntament  
amb sa mare cap a l'any 202 (28 de juny)

Sant Basílides, a Alexandria d'Egipte, que, en temps de l'emperador Septimi Sever, en conduir la
verge Potamina al suplici, la protegí de les intencions  deshonestes  d'alguns  homes,  
rebent com a premi, en primer lloc, la gràcia de convertir-se a Crist, i, després d'un breu 
combat, arribar a ser màrtir gloriós, cap a l'any 202 (30 de juny)

Sant Marcial, bisbe de Llemotges, actualment Le Mans, hui França (30 de juny)

mes de juliol

Sant Martí, bisbe de Viena, en la Gal·lia Lugdunense, hui França (1 de juliol)
Sant Anatoli, bisbe de Laodicea, a Síria, que deixà nombrosos escrits dignes d'admiració, no sols 

per a les persones de fe sinó també per als filòsofs (3 de juliol)
Sant Memnó, centurió i màrtir, a  Bízia, ciutat de Tràcia, hui Turquia, que, convertit a la fe en  

temps de Dioclecià i Maximià per sant Sever, juntament amb ell fon sotmés a turments 
cruels i, victoriós, entrà en primer lloc al cel (3 de juliol)

Sant Laureà, martir, a la població de Vatan, prop de Bourges, Aquitània, actualment França (4 de 
juliol)

Sant  Pantè d'Alexandria,  home  ple  de  zel  apostòlic,  enriquit  amb  tota  mena  de  saviesa,  
coneixedor en alt grau de la paraula de Déu que estimava apassionadament, sobre el qual
la tradiciò recorda que la seua fe i ardent caritat l'impulsaren a anar a predicar l'evangeli a 
pobles desconeguts de regions llunyanes d'Orient, i que, en tornar finalment a Alexanria 
d'Egipte, hi descansà en pau en temps de l'emperador Antoní Caracal·la (7 de juliol)
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Sant Marcià, màrtir a Konya, lloc de Licaònia, hui Turquia, que, sota el prefecte Perenni, obtingué
la palma del martiri després de suportar molts turments (11 de juliol)

Sants Fortunat i  Hermàgores, màrtirs a Aquilea, als confins de Venècia, a l'actual Itàlia (12 de 
juliol)

Santa Miropa, màrtir a l'illa grega de Quio, a la mar Egea (13 de juliol)
Sant Antíoc, màrtir, germà de sant Plató, a Anastasiòpolis, Galàcia, hui Turquia (16 de juliol)
Santes Justa i Rufina, verges, a Sevilla, província Bètica d'Hispània que, detingudes pel prefecte 

Diogenià, després de ser sotmeses a cruels suplicis, foren tancades a la presó, on els feren 
passar fam i altres tortures. Justa expirà a la presó i Rufina, per seguir proclamant la seua 
fe en el Senyor, fon decapitada cap al 287 (17 de juliol)

Santa Simforosa i set companys màrtirs:  Crescent, Julià, Nemesi, Primitiu, Justí, Estacteu i  
Eugeni que foren agermanats en Crist després de patir el sacrifici sota diverses formes de 
tortura (18 de juliol)

Sant Víctor màrtir, a Marsella, ciutat de la Provença, a la Gàl·lia, hui França, cap a l'any 292 (21 de 
juliol)

Sant Plató, màrtir, a Ankara, ciutat de Galàcia, ara Turquia (22 de juliol)
Sants màrtirs Masilitans, a la província romana d'Africa Mauritana, ara Marroc, sobre els quals 

sant Agustí predicà un sermó als fidels en l'aniversari de la seua mort (22 de juliol)
Sant  Victor  I,  papa,  a  Roma,  africà  de  naixement,  que  establí  per  a  totes  les  esglésies  la  

celebració de la festa de pasqua el diumenge següent a la pasqua jueva, cap a l'any 200 
(28 de juliol)

Nombrosos Sants màrtirs que patiren turment a Tebaida, Egipte, durant la persecució sota els 
emperadors Deci i Valerià. A aquests cristians que volien  morir  sense  demora  per  Crist,  
traspassats a espasa, els seus cruels perseguidors, pretenent degollar-ne més les ànimes 
que els cossos, en retardaren la mort sotmetent-los a una sèrie de turments cap a l'any 
250 (28 de juliol)

Sant Fèlix màrtir, a Roma, en la tercera milla de la via Portuense, al cementeri dedicat al seu nom
(29 de juliol)

Sants Simplici, Faustí, Beatriu i Ruf, màrtirs a Roma, al cementeri de 
Generosa (29 de juliol)

Sants Abdó i Senén, màrtirs, a Roma, al cementeri de Poncià, en la via 
Portuense (30 de juliol)

Sants Demòcrit, Segon i Dionisi, màrtirs a Sinnada, Frígia, hui Turquia (31 
de juliol)

mes d’agost

Sant Rutili, màrtir, a l'Àfrica proconsular, ara Tunis, que, durant molt de temps escapà de la 
persecució fugint d'un lloc a un altre i, a vegades, salvant-se del perill amb suborns; però, 
arrestat finalment de sobte i presentat al prefecte, rebé la corona d'un gloriós martiri en 
ser torturat amb grans suplicis i llançat, finalment, al foc cap a l'any 212 (2 d'agost)

Sant Esteve I, papa, al cementeri de Calixt de Roma, el qual, per a afirmar clarament que la unió 
baptismal  dels  cristians  es  complia  una  sola  vegada,  prohibí  que  els  heretges  que  
volguessen tornar a la plena comunió amb l'Església fossen novament batejats, l'any 257 
(2 d'agost)

Sants Justí i Crescenci, màrtirs a la via Tiburtina de Roma, l'any 258 (4 d'agost)

69



pentecosta

Sant Memmi, que és venerat com a primer bisbe de Chalons-sur-Marne, a la Gàl·lia Bèlgica, avui 
França (5 d'agost)

Sant Sixt II, papa i  companys màrtirs. El papa Sixt, mentre celebrava els sagrats ministeris i  
ensenyava als fidels els mandats del Senyor, per ordre de l'emperador Valerià fon detingut
de sobte pels soldats i  decapitat immediatament,  el  dia 6 d'agost;  amb ell  patiren al  
mateix temps el martiri quatre diaques que foren enterrats juntament amb el pontífex a 
Roma,  al  cementeri  de  Calixt,  en  la  via  Àpia.  Aquest  mateix  dia,  els  sants  Agapit  i  
Felicíssim,  diaques seus,  moriren també al cementeri  de Pretextat on foren sepultats  
l'any 258 (7 d'agost)

Sants Segon, Carpòfon, Victorí i Severià, màrtirs a Albano, en la decimoquinta milla de la via 
Àpia (8 d'agost)

Sant Romà, màrtir, a Roma, al cementeri de sant Llorenç en la via Tiburtina, cap a l'any 258 (9 
d'agost)

Sant Llorenç, diaca i màrtir, que, ferventment desitjós, com conta sant Lleó 
el Gran, de compartir la sort del papa Sixt II en el seu martiri, en rebre 
del tirà l'ordre de lliurar els tresors de l'Església, ell, festivament, li 
presentà els pobres en el sustentament i abric dels quals havia invertit 
abundants diners. Tres dies després, per la fe de Crist vencé el suplici 
del foc i l'instrument del seu martiri esdevingué distintiu del seu triomf. 
El seu cos fon enterrat a Roma, al cementeri del Camp Verano, conegut 
des d'aleshores pel seu nom, l'any 258 (10 d'agost)

Sant Alexandre, de sobrenom 'el carboner', bisbe, a Gumenek, al Pont, hui Turquia, que a partir 
de la filosofia obtingué l'eminent ciència de  la  humilitat  cristiana  i,  elevat  per  sant  
Gregori Taumaturg a la seu episcopal d'aquella església, fon cèlebre no sols per la seua 
predicació, sinó també per haver patit el martiri pel foc (11 d'agost) 

Sant Tiburci, màrtir, a la tercera milla de la via Labicana, al cementeri anomenat Ad duas Lauros 
de Roma, les lloances del qual celebrà el papa sant Damas (11 d'agost)

Sants màrtirs Poncià, papa, i  Hipòlit, prevere, que, deportats al mateix temps a Sardenya, els 
dos hi afrontaren una condemna comuna i foren cenyits, segons  la  tradició,  amb  una  
unànime  corona.  Els  seus  cossos,  finalment,  foren  traslladats  a  Roma,  el  primer  al  
cementeri de Calixt, i el segon, al cementeri de la via Tiburtina, cap a l'any 236 (13 d'agost)

Sant Cassià màrtir, al fòrum Corneli, actual Imola, a la regió italiana d'Emília-Romanya, que, per 
negar-se a adorar els ídols, fou posat en mans dels infants que en foren alumnes, perquè 
el torturassen fins a la mort amb punxons, i així resultàs tant més dur el dolor del seu  
martiri quant més dèbils fossen les mans que li'l causaven, cap al any 300 (13 d'agost)

Sant Tarsici,  màrtir,  al cementeri de Calixt,  a la via Àpia de Roma, que, en defensar la santa  
eucaristia de Crist d'una furiosa turba de gentils que intentava profanar-la, preferí ser  
apedregat fins a la mort abans que lliurar les sagrades formes als gossos, cap a l'any 257 
(15 d'agost)

Sant  Mamant  o  Mamet,  màrtir,  a  Cesarea  de  Capadòcia,  ara  Turquia,  que,  sent  pastor  de  
condició molt  humil,  visqué solitari  als  boscos amb la  màxima frugalitat,  i,  per haver  
proclamat la seua fe en Crist, consumà el martiri sota l'emperador Aurelià entre els anys 
273 i 274 (17 d'agost)

A Utica, ara Tunis,  sants màrtirs anomenats la 'Massa càndida', que, més nombrosos que els  
peixos arreplegats en les xarxes pels apòstols, acceptaren la mort amb gran fortalesa de 
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fe per romandre fidels al seu bisbe Quadrat i confessar, al seu torn, el Crist com a fill de 
Déu, segle III/IV (18 d'agost)

Sants Agatònic, Gòtic i altres màrtirs,  a Tràcia, ara Turquia, que, segons la tradició, patiren  
suplicis a Selíbria i en altres llocs (21 d'agost)

Santa Ciríaca, al Camp Verano de Roma, que donà nom al cementeri de la via Tiburtina que ella 
mateixa havia donat a l'Església (21 d'agost)

Sant Quadrat, bisbe i màrtir, bisbe d'Útica, que, havent donat a tot el poble, clergues i laics, fidel 
testimoni de la fe en Crist, com a bon pastor, al cap de quatre dies, seguí  el ramat que 
havia pasturat (21 d'agost)

Sant Euprepi, que és considerat el primer bisbe de la ciutat de Verona, als confins de Venècia, 
actual regió italiana (21 d'agost)

Sant Simfonià,  màrtir,  a Autun, la Gàl·lia Lugdusense, hui França,  al  qual,  mentre era dut al  
suplici, des de la muralla de la ciutat, sa mare l'exhortava amb estes paraules: 'Fill, fill,  
Simforià, posa el pensament en el Déu viu: hui no et lleven la vida sinó que te la canvien 
per una altra de millor' (22 d'agost)

Sant  Víctor  màrtir,  a  Cesarea  de  Mauritània,  al  territori  de  l'actual  Argèlia,  que,  
condemnat a mort, segons la tradició, fon crucificat en dissabte (26 d'agost)

Sant Ruf, màrtir, a Càpua, regió italiana de la Campània (27 d'agost)
Sant Hermes, màrtir, al cementeri de Basila, a la via Salària antiga de Roma, que, com referí el  

papa sant Damas, vingué de Grècia, i Roma l'acollí com a ciutadà seu, quan fon martiritzar
pel seu sant nom (28 d'agost)

Sant Pelagi o Pelai, màrtir, a Costança, Suàbia, avui Suïssa (28 d'agost)
Sant Julià màrtir, a Brioude, prop de Clarmont, Aquitània, ara França, sobre el qual la tradició 

refereix que, per consell de sant Ferriol, anà a aquest territori en temps de persecució i allí 
trobà la palma del martiri (28 d'agost)

Santa Basila, en la regió de Srijem, a Pannònia, avui Croàcia (29 d'agost)

mes de setembre

Sant Sixt, considerat el primer bisbe de la ciutat de Reims, a la Gàl·lia Bèlgica, ara França (1 de 
setembre)

Sant Zenó màrtir, a Nicomèdia, Bitínia, hui Turquia (2 de setembre)
Sant Marcel màrtir, a Chalons-sur-Saone, Gàl·lia Lugdunense, hui França (4 de setembre)
Sant Gorgoni màrtir al cementeri Ad duas lauros, a la via Labicana de Roma (9 de setembre)
Sant Nemesi màrtir a Alexandria d'Egipte que, acusat falsament de lladre, fon dut a judici i 

absolt pel jutge; però després, en la persecució desencadenada sota l'emperador Deci, 
fon novament acusat davant el jutge Emilià de professar la fe cristiana, motiu pel qual el 
turmentaren amb reiterats suplicis i, després, fon cremat al costat d'uns lladres, a 
semblança del Salvador que patí la creu amb ells, l'any 251 (10 de setembre)  

Els sants màrtirs Nemesià i companys Fèlix, Lluci, un altre Fèlix, Liteu, Polià, Víctor, Jaderes
i Datiu, tots els quals, com a bisbes, preveres i diaques, en la violenta persecució que  
s'alçà a Àfrica quan eren emperadors Valerià i Galiè, foren apallissats per confessar el Crist 
i, després, lligats amb grillons, duts a cavar en mines de metall, on, mentrestant, rebien 
cartes exhortatives de sant Cebrià perquè es mantinguessen ferms en els preceptes del 
Senyor i suportassen les cadenes del suplici, entre els anys 257 i 258 (10 de setembre)
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Sants màrtirs Prote i Jacint, al cementeri de Basila, a la via Salària antiga de Roma, als quals el 
papa sant Damas, després de recuperar-ne els túmuls ocults sota terra, dedicà uns versos, 
i on, quinze anys més tard, trobaren el sepulcre intacte de sant Jacint i el seu cos abrasit 
(11 de setembre)

Sants Crònides, Leonci i Serapió, màrtirs a Alexandria d'Egipte, els quals, en temps de
l'emperador Maximí, foren llançats a la mar, segons diuen, per confessar el Crist (12 de 
setembre)

Sant Corneli, papa i màrtir, a la cripta de Lucila del cementeri de  
Calixt, a Roma, el qual s'oposà fermament a l'escissió de 
Novacià, i  amb gran esperit de caritat recuperà a la plena  
comunió amb l'Església molts cristians caiguts en l'heretgia.  
Patí, al final, l'exili a Citavecchia, lloc de la Toscana, per part  
de l'emperador Gal, i patí a desdir fins a morir l'any 252, en  
paraules de sant Cebrià (16 de setembre i 18 de setembre)

Sant Cebrià, bisbe de Cartago, a l'actual Tunis, baró molt excel·lent 
en santedat i doctrina que governà sàviament l'església en 
temps difícils,  consolidà  la  fe  dels  cristians  enmig  de  

tribulacions i, en temps de l'emperador Galiè, després de patir un penòs exili, consumà la 
seua fe en el martiri, decapitat per ordre del procònsul davant una gran concurrència de 
poble, l'any 258 (16 i 18 de setembre)

Sant Ferriol màrtir  al  territori  de la Gàl·lia  Viennense,  que, segons la tradició,  gaudint de la  
potestat  pròpia  dels  tribuns,  refusà  detenir  els  cristians,  i,  per  això,  empresonat  per  
mandat del prefecte, fon cruelment assotat i empresonat. Evadit i novament capturat pels
seus  perseguidors,  finalment  fon  decapitat,  i  així  rebé  la  palma  del  martiri  (18  de  
setembre)

Sant Dorimedont, màrtir a Sínnada, lloc de Frígia, hui Turquia (20 de setembre)
Sants  Cosme  i  Damià,  màrtirs,  que,  segons  la  tradició,  exerciren  la  medicina  a  Cir,  ciutat  

d'Augusta Eufratense, en l'actual Síria, sense demanar cap recompensa i sanant molts  
amb els seus serveis gratuïts (26 de setembre)

Sant Senador, màrtir, a Albà, lloc del Laci, a l'actual Itàlia (26 de setembre)
Sant Cai, bisbe de Milà, a la Gàl·lia Transpadana, actual Itàlia (27 de setembre)
Sant Eutiqui, bisbe i màrtir a Perint o Heraclea, lloc de Tràcia, en l' actual Turquia 

(29 de setembre)

mes d’octubre

Sants Veríssim, Màxima i Júlia, màrtirs a Lisboa, Lusitània, ara Portugal   (1 d'octubre)
Sant Eleuteri, màrtir, a Nicomèdia, ciutat de Bitínia, hui Turquia (2 d'octubre)
Sants Faust, Cai, Pere, Pau, Eusebi, Querimó, Lluci i altres dos, a Alexandria d'Egipte, tots els 

quals,  primer  en  temps  de  l'emperador  Deci  i  després  sota  Valerià,  per  mandat  del  
prefecte Emilià, patiren de moltes maneres, juntament amb el bisbe Dionisi, i arribaren a 
ser confessors de la fe; entre ells Faust obtingué la palma del martiri sota l'emperador  
Dioclecià (3 d'octubre)

Sant Marcel, màrtir, a Càpua, regió de la Campània, a la Itàlia actual (7 d'octubre)
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Sants Dionis, bisbe, i companys màrtirs. Segons la tradició, Dionís, enviat pel romà pontífiex a la
Gàl·lia, fon el primer bisbe de París, a l'actual França, i allí, amb el prevere Rústic i el diaca 
Eleuteri, patiren tots als afores de la ciutat (9 d'cotubre)

Sants Faust, Gener i Marcial, màrtirs, a Còrdova, província hispànica de la Bètica, que adornen 
la ciutat amb tres corones (13 d'octubre)

Sant Florenci,  màrtir,  a Tessalònica,  Macedònia,  que, segons la tradició,  després de diversos  
turments, morí cremat viu (13 d'octubre)

Sant Calixt I, papa i, màrtir, que, sent diaca, després d'un exili a l'illa de Sardenya, tingué l'atenció
del cementeri de la via Àpia que en duu el nom, on deixà a la posteritat les memòries dels
màrtirs.  Elegit després papa, promogué la recta doctrina i reconcilià benignament els  
apòstates, fins a terminar el seu intens pontificat amb la glòria del martiri. Aquest dia 
commemorem la seua sepultura al cementeri de Calepodi, a la via Aurèlia, a Roma, 222 
(14 d'octubre)

Sants màrtirs Volitans,  a l'Àfrica proconsular, actual Tunis,  que sant Agustí  distingí amb un  
sermó  (17 d'octubre)

Sant Asclepiades, bisbe d'Antioquia, que fon un del preclar nombre de confessors de la fe en 
temps de persecucions, i morí l'any 218 (18 d'octubre)

Sant Asteri, màrtir, a Òstia Tiberina, en l'actual regió del Laci, ara Itàlia (19 d'octubre)
Sant Aberci, bisbe de Hieràpolis, a Frígia, hui Turquia, deixeble de Crist, el bon pastor, del qual 

conten que peregrinà per diverses regions anunciant la fe, i sent alimentat amb un místic 
menjar (22 d'octubre)

Sants Crisant i Daria, màrtirs, al cementeri de Trasone, de la via Salària nova de Roma, als quals 
dedicà les seues lloances el papa sant Damas, morts cap a l'any 253 (25 d'octubre)

Sants  Crispí  i  Crispinià,  màrtirs,  a  Soissons,  lloc  de  la  Gàl·lià  Bèlgica,  actual  França  (25  
d'octubre)

Sant Miniat, màrtir, a Florència, la Toscana, regió d'Itàlia (25 d'octubre)
Sant Frontó, considerat el primer a anunciar l'evangeli en la ciutat de Perigueux, Aquitània, ara 

França (25 d'octubre) 
Sants Llucià i Marcià, màrtirs, a Nicomèdia, Bitínia, hui Turquia, que, en temps de l'emperador 

Deci, i per ordre del prefecte Sabí, foren cremats vius, cap a l'any 250 (26 d'octubre)
Sant  Rogacià,  prevere,  a  Cartago,  actual  Tunis,  el  qual,  durant  la  persecució,  sota  

l'emperador Deci, el seu bisbe, sant Cebrià, confià l'administració de l'església de  
Cartago, i que, juntament amb sant Felicíssim, patí tortures i presons pel nom de Crist (26 
d'octubre)

Sant Narcís, bisbe Jerusalem, mereixedor de lloances per la seua santedat, 
paciència i fe. Sobre la qüestió de quan s'havia de celebrar la festa 
de la pasqua, manifestà estar d'acord amb el papa sant Víctor, i que 
no hi havia cap altre dia que el diumenge per a celebrar-se el misteri
de la resurrecció de Jesucrist. Descansà en el Senyor a l'edat de cent 
setze anys, cap a l'any 222 (29 d'octubre)

Sant Serapió, bisbe d'Antioquia, cèlebre per la seua erudició i doctrina,  
que deixà gran fama de santedat en morir cap a l'any 211 
(30 d'octubre)

Santa Eutròpia, màrtir, a Alexandria d'Egipte, que, per negar-se a rebutjar 
Crist, fon torturada cruelment fins a la mort (30 d'octubre)
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Sant  Marcel,  centurió,  a  Tànger,  Mauritània,  actual  Marroc,  que  el  dia  de  l'aniversari  de  
l'emperador, mentre els altres oferien sacrificis, es tragué les insígnies de la seua funció i 
les llaçà als peus dels estendards, afirmant que, per ser cristià, havia d'obeir només el  
Crist, i així consumà el seu martiri en ser immediatament decapitat, el 298 (30 d'octubre)

Sant Epímac de Pelusi, màrtir, a Alexandria d'Egipte, del qual conta la tradició que, en temps de 
la persecució sota l'emperador Deci,  en veure com el prefecte obligava els cristians a  
oferir sacrificis als ídols, intentà destruir l'ara, i, a causa  d'aixó  fon  immediatament  
detingut, torturat i decapitat, cap a l'any 250 (31 d'octubre)

Sant Quintí, màrtir, prop de Vermand, a la Gàl·lia Bèlgica, ara França, de l'orde senatorial,  que  
patí per Crist en temps de l'emperador Maximilià (31 d'octubre)

mes de novembre

Sant Pirmí, al monestir de Hornbach, vora Estrasburg, a Burgúndia, ara França,  bisbe i abat de 
Reichenau, que evangelitzà alamans i bàvars, fundà molts monestirs i compongué, per als
seus deixebles, un llibre per a evangelitzar els camperols, que fon sepultat avui (segle  
III/IV)(3 de novembre)

Sant Libertí, bisbe i màrtir, a Agrigent, lloc de Sicília, en l'actual Itàlia (3 de novembre)
Sant Pàpul, en la regió de Lauragais, en la Gàl·lia Narbonesa, ara França, venerat com a màrtir (3 

de novembre)
Sant Ursí, primer bisbe de Bourges, a la Gàl·lia, ara França, que anuncià el Crist Senyor al poble i 

convertí en església la casa de Leocadi, senador de les Gàl·lies, encara pagà, per a ús dels 
fidels, la major part d'ells pobres (9 de novembre)

Sant Agripí, bisbe de Nàpols, a la regió de Campània, ara Itàlia, un dels primers que presidiren 
esta església i  que els antics monuments senyalen com a defensor de la ciutat (9 de  
novembre)

Sant Demetrià, bisbe d'Antioquia, a Pèrsia, deportat a l'exili pel rei Sapor I cap a l'any 260 (10 de 
novembre)

Sant Orestes, màrtir a Tkiana, lloc de Capadòcia, hui Turquia (10 de novembre)
Sant Probe, bisbe de Ravenna, en la Flamínia, actual regió de l'Emília-Romanya, a Itàlia, al nom 

del qual el bisbe sant Maximià dedicà la cèlebre basílica Classenca (10 de novembre)
Sant Menes, màrtir, vora el llac Mariòtide, a Egipte (11de novembre)
Sants màrtirs Antoní, Nicèfor, Zebines, i Germà, i de Manata, verge. Esta última, en temps de 

l'emperador Galeri Màxim, després de ser assotada, fon cremada viva, i els primers foren 
decapitats per haver reprotxat valerosament a crits la impietat del prefecte Firmilià que 
oferia sacrificis als déus, l'any 297 (13 de novembre)

Sant Teodot màrtir, a Heraclea, ciutat de Tràcia, ara Turquia (14 de novembre)
Els vint sants Màrtirs d'Hipona Regia, lloc de Numídia, ara Argèlia, la victòria de la fe dels quals 

celebrà sant Agustí  i  dels  quals  només es  recorden els  noms del  bisbe  Fidencià,  de  
Valeriana i de Victòria (15 de novembre)

Sants Agustí  i Felicitat, màrtirs, a Càpua, lloc de la Campània, ara Itàlia, els quals, segons la  
tradició, patiren en temps de l'imperi de Deci, cap al 250 (16 de novembre)

Sant  Gregori,  bisbe  de  Neocesarea,  al  Pont,  hui  Turquia,  el  qual,  quan  encara  era  
adolescent, abraçà la fe cristiana, anà progressant en les ciències divines i humanes i,  
ordenat bisbe, brillà per la seua doctrina, virtuts i treballs  apostòlics fins que morí  l'any  
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270.  Pels  incomptables  miracles  que  féu,  és  conegut  com  el  'Taumaturg'  (17  de  
novembre)

Sant Basili, màrtir a Antioquia de Síria, actual Turquia (20 de novembre)
Sant Mercuri, màrtir a Cesarea de Capadòcia, actualment Turquia, cap a l'any 250  (25  de  

novembre)
Sant Moisès, prevere i màrtir, a Roma, el qual, en la persecució desencadenada sota l'emperador

Deci, en ser martiritzat el papa sant Fabià, atengué, juntament amb el col·legi de preveres,
els germans de l'església, i  determinà que calia atorgar la reconciliació als lapsos que  
estiguessen malalts i moribunds, els quals consolava freqüentment amb les cartes de sant
Cebrià de Cartago durant el llarg temps que estigué retingut  a la presó. Fon coronat,  
finalment, amb un martiri gloriós i admirable l'any 251 (25 de novembre)

Sant Sadurní de Cartago, màrtir a Roma, al cementeri de Trasó, en la via Salària nova. Ell, segons
conta el papa sant Damas, sota l'emperador Deci, per confessar el Crist, primerament fon 
turmentat  pel  potro en la  seua mateixa pàtria;  després,  extradit  a  Roma,  després de  
superar atroços turments, convertí a la fe el tirà Gracià, i, finalment, obtingué la corona del
martiri en ser decapitat l'any 257 (29 de novembre)

Sant Sadurní, bisbe i màrtir a Tolosa, Gàl·lia Narbonesa, ara França que, segons la tradició, en 
temps de emperador Deci, fon detingut pels pagans al capitoli de la ciutat, i arrossegat 
per les escales des del punt més alt de l'edifici fins que, destrossat el cap i el cos, lliurà la 
seua ànima a Crist cap a l'any 250 (29 de novembre)

Sant Filomè, màrtir a Ankara, lloc de Galàcia, hui Turquia, que en la persecució sota l'emperador 
Aurelià, i sent prefecte Fèlix, després de llençar-lo al foc, li cosiren les mans, els peus i el 
cap amb claus, i així consumà el seu martiri, segons refereixen (29 de novembre)

mes de desembre

Sant Casticià, bisbe de Milà, en el territori Transpadà, ara Itàlia (1 de desembre)
Sant Pimeni, prevere i màrtir a Aquilea, territori de Venècia, al cementeri de Poncià, en la via  

Portuense (2 de desembre)
Santa Bàrbara,  de la  qual  diuen que fon verge i  màrtir  a Nicomèdia,  l'actual  Turquia (4 de  

desembre)
Sant Heracles, bisbe d'Alexandria d'Egipte, famós com a deixeble d'Orígenes, de qui fon  

col·laborador i successor a l'escola, sent elegit després per regir esta seu entre els anys 
237 i 249 (4 de desembre)

Sant Macari, màrtir a Alexandria d'Egipte, el qual, en temps de l'emperador Deci, en aconsellar-li
el jutge amb moltes raons que renegàs del Crist, ell professà amb major constància la fe, i 
per això finalment fon cremat viu l'any 250 (8 de desembre)

Sant Eutiquià, papa, al cementeri de Calixt, en la via Àpia de Roma (8 de desembre)
Sant Eucari, considerat primer bisbe de la ciutat de Trèveris, a la Gàl·lia Bèlgica, actual Alemanya 

(8 de desembre)
Sants Victorí  i  Fuscià,  màrtirs,  a  la  regió  d'Amiens,  de la  Gàl·lia  Bèlgica,  hui  França (11  de  

desembre)
Sants  màrtirs  d'Alexandria  d'Egipte: Epimaqui  i  Alexandre,  que  en  temps  de  

l'emperador Deci, després de llarga presó i turments varis, foren cremats per la  seua  fe  
en Crist. Amb ells patiren el martiri les santes Amonarió, verge, Mercúria,  Dionísia i  
altres, a les quals, avergonyit el jutge en veure's vençut per  les  dones,  i  tement  ser  
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vençut també per la constància que mostraven resistint els inaudits turments que els  
infligia, finalment féu decapitar l'any 250 (12 de desembre)

Sant Her, Agteu i Isidor, a Alexandria d'Egipte, i també de l'infant de dotze anys Diòscor, tots 
ells màrtirs durant la persecuciò sota Deci. Quan el jutge véu els tres primers forts en la fe 
i  destrossats pels turments repetits,  els manà cremar, però a sant Diòscor, flagel·lat,  li  
ajornà la mort l'any 250 (14 de desembre)

Sants Tirs, Leuci, Calínic i companys màrtirs a Apolònia, Bitínia, hui Turquia, els quals, segons 
diuen,  també  en  temps  de  l'emperador  Deci,  patiren  el  sacrifici  l'any  250  (14  de  
desembre)

Santa Dròside,  màrtir,  a  Antioquia  de Síria,  a  l'actual  Turquia,  que,  com ens  diu sant  Joan  
Crisòstom, fon cremada viva per confirmar la seua fe cristiana (14 de desembre)

Sant Gracià, primer bisbe de la seu de Tours, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, que, segons 
diuen, hi fon enviat des de Roma, i  enterrat a la seua mort al cementeri cristià de la  
mateixa ciutat (18 de desembre)

Sant Zeferí, papa, a Roma, vora el cementeri de Calixt, a la via Àpia, el qual governà l'església 
durant 18 anys i  manà al  seu diaca,  sant Calixt,  construir  l'esmentat cementeri  per a  
l'església romana entre els anys 217 i 218 (20 de desembre)

Sant  Temístocles, màrtir,  a  Lícia,  actual  Turquia,  el  qual,  segons  conten,  en  temps  de  
l'emperador Deci, s'oferí en lloc de sant Dióscor, que buscaven per ajusticiar, i després  
d'haver estat torturat al potro, arrossegat i apallissat, obtingué la corona del martiri 
(21 de desembre)

Commemnoració dels sants Queremó, bisbe de Nilòpolis, i molts altres màrtirs d’Egipte, que,
durant la persecució sota l'emperador Deci, part d'ells, donant-se a la fuga, erraren per  
llocs solitaris i sucumbiren, alguns, davant les feres, d'altres, consumits per la fam, el fred i 
la malaltia, i la resta, finalment, exterminats pels bàrbars i els lladres, i així tots ells, amb 
mort distinta, foren coronats amb la glòria del martiri, 250 (22 de desembre)

Deu sants màrtirs: Teòdul, Saturní, Eupori, Gelasi, Eunicià, Zòtic, Ponci, Agatopi, Basílides i 
Evarist, tots els quals, durant la persecució sota l'emperador Deci, negant-se a sacrificar 
públicament  en  la  dedicació  del  temple  a  la  deessa  Fortuna,  patiren  turments  i,  
finalment, foren decapitats l'any 250 (23 de desembre)

Santa Anastàsia, màrtir de la regió de  Srijem, a la Pannònia, actual Croàcia, de qui Roma celebra
hui la memòria (25 de desembre)

Santa Eugènia, màrtir a Roma, al cementeri d'Apronià, en la via Llatina (25 de desembre)
Sants Joví i Basileu, màrtirs a Roma, també a la via Llatina (25 de desembre)
Sant  Dionís,  papa,  al  cementeri  de  Calixt,  en  la  via  Àpia  de  Roma,  el  qual,  després  de  la  

persecució sota l'emperador Valerià, consolà amb piadoses cartes i amb la seua presència 
els  germans  i  els  afligits,  amb diners  redimí  els  patiments  del  captius  i  ensenyà  als  
ignorants els principis de la fe, brillant en tota virtut fins a la seua mort l'any 268 (26 de 
desembre)

Sant Tròfim, considerat el primer bisbe de la seu d'Arles, a la Provença, en la Gàl·lia, ara França 
(29 de desembre)

Sant Libosi, bisbe de Vaga i màrtir, a Cartago, ara Tunis, el qual al concili de Cartago afirmà sobre
el bateig dels heretges: 'Crist digué a l'evangeli: 'Jo sóc la veritat,  i  no  digué:  Jo  sóc  els  
costums', i morí l'any 258 (29 de desembre)

Sant Fèlix I, papa, al cementeri de Calixt, a la via Àpia, el qual regí l'església romana en temps de 
l'emperador Aurelià fins que morí l'any 274 (30 de desembre)
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CRONOLOGIA DEL SEGLE IV

Segons  la  tradició,  a  l'Índia,  a  començament  d'aquest  segle,  el  poeta Vatsyayana Mallanaga  
escriu, en sànscrit, el famós llibre sobre erotisme Kamasutra

A la costa nord del Perú (Amèrica), estan molt actius el regne i la cultura mochica, de caràcter 
bàsicament urbans

300, Sínode d'Elvira (Granada), sobre la indissolubilitat del matrimoni (DS117), el celibat dels 
clergues (DS 118-119), el bateig i la confirmació (DS 120-121)
Mor sant Eusebi de Vercel·li (2 d’agost)
A Mèxic, comença l'anomenat periode clàssic de la cultura de Teotihuacan, que ha estés el

seu domini fins als confins de la cultura maia
El panteó mesoamericà creix amb la incorporació de Taloc, déu de la pluja, i Quetzalcoatl, 

déu del vent i de la vida 
301, Dioclecià aconsegueix estabilitzar l'economia romana
303, Dioclecià inicia la darrera repressió contra el cristianisme

Els cristians, expulsats dels càrrecs públics
Forta persecució del cristianisme a Catalunya i el País Valencià
Mor santa Eufèmia (16 de setembre)
Mor santa Llúcia (13 de desembre)

304, Martiri dels sants Marcel·lí i Pere (2 de juny)
Martiri de sant Blai (3 de febrer)
Martiri de sant Víctor (8 de maig)
Martiri de sant Optat i desset companys més de Saragossa (16 d'abril)
Martiri de santa Engràcia de Saragossa (16 d'abril)
Martiri dels sants Cai i Cremenci de Saragossa (16 d'abril)
Martiri de sant Vicent de València (22 de gener)
Moren els màrtirs d'Abitínia (12 de febrer)
Martiri de santa Eulàlia de Mèrida (10 de desembre)
Mor, a Roma, el filòsof neoplatònic Porfiri, enemic dels cristians

305, A l'imperi Romà, els emperadors Dioclecià i Maximià abdiquen en favor dels cèsars, 
Constanci Clor i Galeri, 

 Sever i Maximí, nous cèsars
A l'església de Cartago es dóna el cisma de Donat que s'oposa a l'elecció del bisbe Cecilià

306, A la mort de Constanci Clor, bienni de lluites pel poder
Constanci I Clor mor a Britània, i les tropes aclamen Constantí com a nou august de 

l'imperi romà d'Occident
308, Reorganització de la Tetrarquia.

Galeri comparteix la dignitat d'august amb Licini
Maximí comparteix la dignitat de cèsar amb Constantí, fill de Constanci Clor
Martiri de sant Pancraç (12 de maig)

310, A Pèrsia, Sapor II, rei de reis
311, El cèsar Galeri, piadós politeista, publica l’edicte de tolerància religiosa.
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Licini, inspirador del canvi de situació a Orient, és el primer a propugnar la 
tolerància, mentre que Maximià Daia continua mantenint restriccions i aplicant  
condemnes contra els cristians

El nord de la Xina envaït pels huns
312, Constantí venç Maxenci al pont Milvi de Roma, segons tradició, després de l'aparició 

misteriosa de la creu amb la frase 'In hoc signo vinces' [amb aquest signe venceràs]. 
313, Edicte de Milà. Constantí proclama la pau religiosa i estableix la llibertat de cultes
314, Probatius i Castorius són enviats de l'arquebisbe de Tarragona al concili d'Arles

Sínode I d'Arles, sobre el baptisme dels heretges (DS 123)
316, A la Xina, caiguda de la dinastia Jin del nord

S'hi imposa la dinastia Jin oriental
Constant, embolicat en una llarga sèrie de crims

319, Atanasi és ordenat diaca
Comença, a Alexandria, la controvèrsia ariana

320, A l'Índia apareix el regne dels Gupta, que s'expandeix per tot el nord del continent; 
renaixement de l'induïsme

Els mosaics policromats, característics de la cultura oriental s'imposen a Occident, dels  
quals hi ha un bon exemple en els mosaics de Piazza Armerina, a Sicília. Els temes 
pagans i cristians es barregen tant en mosaics com en pintures

321, A Roma, edifiquen la primera basílica de sant Pere al Vaticà, que mostra, al centre del 
transepte, la tomba de l'Apòstol

324, Constantí el Gran refà la unitat de l'Imperi
Després de la victòria sobre Licini, i el seu assassinat, Constantí I, emperador únic de 

l'imperi Roma, estableix la capital a Bizanci que, des d'ara, s'anomenarà 
Constantinoble

325, Constantí convoca, presideix i promulga el I CONCILI DE NICEA (primer ecumènic), que 
condemna l'arianisme, estableix el Credo nicè (DS 125-126) i els cànons sobre el  
baptisme dels heretges (DS 127-128), la castració (DS128a) i el viàtic dels 
moribunds (DS 129)

Carta sinodal als egipcis sobre l'heretgia d'Ari (DS 130)
Atanasi acompanya el seu bisbe Alexandre
Eusebi de Cesarea publica la seua Historia ecclesiastica

328, Mor el bisbe Alexandre d'Alexandria
Atanasi, elegit bisbe d'Alexandria 

329, Naix Gregori de Nazianz
Fundació de la ciutat de Constantinoble, capital cristiana de l'Imperi

335, Sínode de Tir: deposició i primer exili d'Atanasi
Ari retorna a Alexandria
Ruf Fest Aviè escriu Vergilii fabulae
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Mor el papa Silvestre (31 de desembre)
336, Ari mor a Constantinoble on l'havia cridat l'emperador
337, Constantí mor el dia de Pentecosta després d'haver repartit l'Imperi entre els 

seus fills: Constantí II, Constant i Constanci
339, Sínode d'Antioquia: deposició d'Atanasi que marxa, exiliat, a Roma

Gregori de Capadòcia és nomenat bisbe d'Alexandria
340, Vençut i mort Constantí II, Constant incorpora les terres occidentals a la prefectura central

Ruf Fest Aviè, procònsol d'Acaia
Ambròs, bisbe de Milà

341, Sínode de Roma que declara Atanasi innocent
Carta als antioquens sobre el primat de la seu romana (DS 132)

343, Pretextat, bisbe de Barcelona
Sínode de Sàrdica (Sofia): nova declaració d'innocència d'Atanasi, que retorna a 

Alexandria; hi assisteix Pretextat, bisbe de Barcelona; i emet decrets sobre 
l'ordenament de l'Església i el primat de la seu de Roma (DS 133-136)

345, Aviè, procònsol d'Africa
346, Mort de Gregori de Capadòcia

Mor, al desert, sant Pacomi, pare del cenobitisme
348, El poeta llatí Ruf Fest Aviè escriu la Descriptio orbis terrae

Absirte publica un tractat sobre l'observació de l'anatomia animal, autèntic manual de  
veterinària

349, Martiri de sant Basili, pare dels sants Basili el Gran, Gregori de Nissa, Pere de Sebaste i 
Macrina (30 de maig)

350, Constant mor al Rosselló fugint dels aldarulls de la ciutat 
d'Autun on el poble i l'exèrcit proclamen emperador 
l'usurpador Magnenci, que associa  al poder el seu 
germà Decenci

Aviè escriu Ora maritima
Mor sant Atanasi d'Alexandria (5 de maig)
Mor Màxim de Jerusalem (5 de maig)
El bisbe arià Ulfiles inventa l'alfabet que permet traduir la Bíblia a la llengua goda, base 

del posterior alemany 
El regne sassànida de Persia, invadit per la cavalleria dels huns
En l'actual Etiòpia, el rei Ezana consolida el poderós regne d'Aksum, conquista nous 

territoris i es fa cristià

[Cap a mitjans del segle IV arriba a la seua maduresa la cultura maia, a l'Amèrica 
central. Des d'uns 1500 anys aC, els maies ocupaven una ampla zona boscosa, des 
del sud de Mèxic, passant per la península del Yucatan fins a Guatemala]

351, Constantí II derrota Magnenci i Decenci a la batalla de Mursa i recupera la prefectura 
occidental i central

Una nova tècnica permet extraure el sucre de la canya, descobriment revolucionari que té
un gran interés per a l'alimentació humana

353, Sínode arià d'Arle, que condemna Atanasi
354, Naix Agustí d'Hipona
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355, Constanci II nomena successor seu Flavi Claudi Julià (l'Apòstata), defensor de la Gàl·lia 
contra els germànics

Sínode arià de Milà que renova la condemna dels seus oponents
356, Tercer exili d'Atanasi que se'n va al desert amb els monjos.

El substitueix Jordi de Capadòcia.
Mor, al desert, l'abat sant Antoni el Gran (17 de gener)

357, Accions del papa Liberi en la qüestió dels semiarians
Carta als bisbes orientals amb la condemna d'Atanasi i confessió de fe (DS 138) 
Primera confessió de fe de Sirmi (DS 139-141) 
Carta als bisbes orientals (DS 141)
Carta a Ursaci, Valent i Germini (DS 142)
Carta a Vincenci (DS 143)
El general Julià (futur 'Apóstata') derrota els alamans

360, Amb el suport de les legions, Flavi Claudi Julià s'alça contra Constanci II. 
Ja emperador, Julià abandona la política procristiana de la família i instaura les pràctiques 

tradicionals del culte al Sol
Pacià, bisbe de Barcelona

361, Mor de febres Constanci II
El poble assassina Jordi de Capadòcia
Julià, darrer emperador de la línia constantiniana, fomenta 

els cultes no cristians i prohibeix als cristians tota 
funció docent

Sant Martí de Tours funda el primer monestir
362, Retorn d'Atanasi a Alexandria, el qual, als vuit mesos, en torna a ser expulsat
363, Mor, a Maranga, l'emperador Flavi Claudi Julià, l'Apóstata', en lluita amb 

l'imperi sassànida
Julià havia estat, en realitat, un neoplatònic, liberal i tolerant que intentà un projecte de 

sincretisme religiós per a tot l'imperi
L'exèrcit entronitza Jovià com a emperador, que aboleix les disposicions paganes del seu 

antecessor 
Torna Atanasi a la seu d'Alexandria
Pacte entre Jovià i Sapor II, rei dels perses

364, A la mort de l'emperador Jovià, Flavi Valentinià inaugura la dinastia valentiniana.
Expulsa els alamans de la Gàl·lia.

365, L'emperador Valent, proarià, desterra el bisbe Atanasi
366, Mor el papa Liberi

Damas I, papa
Retorn definitiu d'Atanasi a Alexandria
Himeri, bisbe de Tarragona

370, Es posa de moda, en arquitectura, la basílica de tres naus
Consagració episcopal de Gregori de Nissa i de Gregori de Nazianz
La transformació del titulus (lloc de culte en una casa privada) de sant Climent de Roma 

origina la tipologia més antiga de basílica de tres naus
372, Martiri d'Emèlia, mare dels sants Basili el Gran, Gregori de Nissa, Pere de Sebaste i Macrina 

(30 de maig)

81



pentecosta

Apol·linar de Laodicea propaga el seu pensament que, enfront d'Ari i del gnosticisme,  
afirma que la naturalesa humana de Crist era incompleta perquè només posseïa el 
cos, atès que l'ànima està habitada per la divinitat

373, Mor sant Atanasi, bisbe d'Alexandria (2 de maig)
Mor sant Efrem de Nísibis (9 de juny)
Mor sant Gregori d'Elvira 

374, Cartes a bisbes orientals, sobre la trinitat (DS 144-1454), l'encarnació contra els apolinaristes 
(DS 146), l'Esperit Sant i l'encarnació del Verb (DS 147)

375, Gracià, emperador romà d'Occident
Carta al bisbe Paulí d'Antioquia, sobre l'encarnació del Verb diví (DS 148)
Els huns, expusats de la Xina, invadeixen el sud de Rússia i destrueixen el regne ostrogot 

del rei Ermanaric
Amb la pressió dels invasors asiàtics, comença la segona migració germànica que afecta 

l'imperi romà
378, Revolta dels pobles germànics

Els gots, empesos pels huns, que avancen cap a Occident des del 375, es revolten
Flavi Valent és derrotat i mor a la batalla d'Adrianòpolis contra els visigots
Carta als bisbes orientals, amb la condemna de l'apol·linarisme (DS 149)

379, El nou august Flavi Teodosi, al poder de l'imperi d'Orient, corregna amb Gracià fins el 383  
Flavi Teodosi declara el cristianisme religió oficial de l'Imperi
Mor el bisbe sant Basili de Cesarea (2 de gener)
Sant Pacià, bisbe de Barcelona (9 de març)
A Sírmium, Gracià associa a l'imperi l'hispà Teodosi per governar l'Orient i combatre els  

gots
380, Tractat de Roma pel qual els visigots obtenen la categoria de foederati del poble romà

Els gots poden establir-se dins els límits de l'imperi Romà
I concili de Saragossa, amb assistència dels bisbes d'Aquitània, es declaren contraris al 

priscil·lianisme, doctrina de Priscil·lià, bisbe d'Àvila, pròxima al maniqueisme, 
difosa per Galícia, Lusitània i la Bètica

Teodosi ordena a tots els pobles sotmesos a la seua sobirania que adopten la creença en 
la Trinitat

Mor l'escriptor Aviè després d'escriure els seus Fenòmens d'Arat
381, I CONCILI DE CONSTANTINOBLE (segon ecumènic) que aprova la divinitat de l'Esperit Sant, 

amb la professió de fe o credo niceno-constantinopolità (DS 150) i els cànons de 
condemna de diverses heretgies (DS 151)

Estada d'Egèria a terra Santa
382, Sojorn de Jeroni a Roma, com a secretari del papa Damas I

Sínode de Roma, amb el Tomus Damasi o confessió de fe enviada al bisbe Paulí 
d'Antioquia sobre la trinitat i l'encarnació (DS 152-177) i el  decretum Damasi (DS 
178) i sobre l'Esperit Sant (DS 179)

Els germànics, aliats en territori romà, començant per la Tràcia
384, Mor el papa Damas I (11 de desembre)

Sirici, papa
El papa Sirici tramet al bisbe Himeri de Tarragona la primera decretal coneguda a un 

bisbe, on el nomena 'primus inter pares'. Entre altres temes tracta de la primacia i 
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autoritat doctrinal del bisbe de Roma, del bateig dels heretges i de la necessitat 
del baptisme.

385, Per ordre de l'emperador Màxim, és executat a Trèveris el bisbe d'Avila Priscil·lià i diversos 
seguidors seus

El papa Sirici desaprova l'execució de Priscil·lià per contrària a l'esperit de l'Església
Carta directa  Ad decessorem, al bisbe Himeri de Tarragona (DS 181), sobre la primacia i  

l'autoritat doctrinal del bisbe de Roma (DS 183), el baptisme dels heretges (DS 
184) i la necessitat del baptisme (DS 185)

386, El clan dels Toba, d'origen turco-mongol, funda a la Xina del nord la dinastia Wei que hi 
governa fins el segle VI

Sant Jeroni s'instal·la a Betlem
Martiri dels sants Gervasi i Protasi (19 de juny)

387, Conversió de sant Agustí
Mor santa Mònica, mare de sant Agustí (27 d'agost)

388, L'emperador Teodosi I, procedent d'Hispània, sotmet l'usurpador Màxim  el Gran
 Mor sant Ciril de Jerusalem, succeït pel bisbe Joan

389, Mor, a Arianzo (Capadòcia), sant Gregori Nazianzè (2 de gener)
390, Hilari, bisbe de Tarragona

Hilari rep una decretal del papa Innocenci I
391, Mor sant Pacià de Barcelona (9 de març)

Naix sant Lleó el Gran
392, Arbogaste mana assassinar Valentinià II

Eugeni, emperador de palla en mans d'Arbogaste
Teodor, bisbe de Mopsuèstia

393, Naix Teodoret de Cir
394, Mor sant Gregori de Nissa (10 de gener)

Mor el poeta Ausoni
Lampi, bisbe de Barcelona

395, A Milà, mor Teodosi, després de dividir l'imperi entre els seus fills Arcadi (per a Orient) i 
Honori (per a Occident)

Alaric, rei dels visigots al regne (visigot) de Tolosa.
Alaric envaeix Grècia i fa aliança amb Arcadi
Creada la nova província Insulae Balearum (i ja en són set les que integren la diòcesi 

d'Hispània)
Agustí, consagrat bisbe d'Hipona

397, Primer concili episcopal de Toledo
Mor sant Ambròs de Milà (7 de desembre)
Joan Crisòstom, arquebisbe de Constantinoble
Sínode III de Cartago, sobre el celibat dels clergues (DS 186)
Mor, a Candes, sant Martí de Tours (11 de novembre)

398, Els huns, procedents de l'extrem orient, invadeixen les províncies orientals de l'imperi romà
Mor el papa Sirici que és succeït per Innocenci I

399, Anastasi I, papa
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TEXTOS DEL SEGLE IV

CARTA DELS EMPERADORS AL GOVERNADOR DE BITÍNIA
CONEGUDA TAMBÉ COM EDICTE DE MILÀ

L'escriptor  Lactanci  (Lactantius,  260-325), en la seua obra  Sobre la mort dels perseguidors,  ens
dóna a conéixer la disposició dels emperadors Constantí i Licini que inaugura una nova etapa en
la història de l'Església. Es tracta del conegut com 'Edicte de Milà' (313) el tenor del qual diu així: 

'  ...  Jo,  Constantí  August  i  jo,  Licini  August,  reunits  feliçment  a  Milà  per  tractar  dels
problemes relatius a la seguretat i el bé públic, hem considerat que havíem de regular, en primer
lloc, entre altres disposicions destinades a assegurar, segons el nostre parer, el bé de la majoria,
aquelles sobre les quals descansa el respecte a la divinitat, és a dir donar als cristians, igual que a
tots, la llibertat i la possibilitat de seguir la religió que han elegit, perquè tot quant hi ha de diví
en la celestial estada puga ser benèvol i propici a nosaltres mateixos i a tots els qui es troben sota
la nostra autoritat. Per això hem cregut, amb un designi saludable i recte, que havíem de pendre
la decisió de no desaprofitar esta oportunitat perquè ningú que es vulga adherir a la religió dels
cristians, o a la que crega més convenient per a ell, a fi que la divinitat suprema, a la qual retem el
nostre  homenatge  espontani,  puga  testimoniar-nos  en  tot  el  seu  favor  i  benevolença
acostumada.  Així  doncs  convé  que  sapieu  que  hem  decidit,  suprimint  per  complet  les
restriccions contingudes en els escrits enviats anteriorment a les vostres oficines, a propòsit dels
cristians, abolir les estipulacions que ens semblen totalment contràries i  estranyes a la nostra
benignitat, i permetre, a partir d'ara, a tots els qui estan determinats a observar la religió dels
cristians, que ho facen lliurement i per complet, sense veure's inquietats ni molestats per res ...'

 HISTÒRIA ECLESIÀSTICA D'EUSEBI DE CESAREA

Eusebi, bisbe de Cesarea (Palestina, 263-340) és considerat pare de la història de l'Església. Ell ens
transmet moltíssims documents dels primers segles que, sense ell, hauríem perdut. Mireu com
expressa els objectius que es proposa escrivint la seua Història eclesiastica: 

' ...  El meu pla és consignar la successió dels sants apòstols i els temps passats des del
nostre  salvador  fins  a  nosaltres,  el  nombre  i  la  multitud  dels  fets  registrats  per  la  història
eclesiàstica i el nombre dels qui hi sobreïsqueren en el govern i la presidència de les esglésies
més il·lustres, i,  també, el nombre dels qui, en cada generació, de viva veu o per escrit, foren
ambaixadors de la paraula de Déu; i també qui i quants, presos per l'error i duent fins a l'extrem
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les  seues  fantasies,  es  proclamaren  públicament  a  ells  mateixos  introductors  d'una  mal
anomenada ciència i esquilaren, com llops cruels, el ramat de Crist. A més a més, fins i tot les
desventures sobre tota la nació jueva, després que donaren remat a la seua conspiració contra el
nostre salvador; així com també el nombre, el caràcter i el temps dels atacs dels pagans contra la
nostra doctrina, la grandesa de quants, per ella, segons les ocasions, afrontaren el combat en
sagnants tortures; i,  també, els martiris dels nostres mateixos temps i la protecció benèvola i
propicia del nostre salvador ...  En posar-me a l'obra, no pendré altre punt de partida que els
començaments de l'economia del nostre salvador i senyor Jesús, el Crist de Déu. Per això mateix,
però, l'obra reclama comprensió benevolent per a mi que declare ser superior a les meues forces
el fet de presentar, acabat i sencer, el meu propòsit, per tal com sóc el primer que aborda aquest
tema, com qui emprén un camí desert i sense trepitjar...'

DISPERSIÓ DELS APÒSTOLS PEL MÓN

Al llibre II, cap. XVI, 1, de la seua  Història eclesiàstica, Eusebi de Cesarea parla de la missió dels
apòstols arreu del món. Parlant de l'evangelista sant Marc, per exemple, diu: 

' ... Aquest Marc diuen que fou el primer que enviaren a Egipte on predicà l'evangeli que
havia posat per escrit, i fundà esglésies  com la mateixa d'Alexandria ...' I al llibre III, cap. I, 1-3, de
la mateixa Història eclesiàstica, Eusebi parla de la missió dels altres apòstols i de sant Pau: 

' ... Tal era la situació dels jueus mentre els sants apòstols i deixebles del nostre salvador
s'havien dispersat per tota la terra. A Tomàs, segons vol la tradició, li  tocà la sort de Pàrtia; a
Mateu la d'Etiòpia, i, a Bartomeu, la de l'Índia anterior; a Andreu li tocà Escítia; a Joan, Àsia, on
s'establí per acabar morint a Efes ... Pere, segons sembla, predicà al Pont, a Galàcia i a Bitínia, a
Capadòcia i a l'Àsia, als jueus de la diàspora; finalment arribà a Roma on fou crucificat cap per
avall, tal com ell havia demanat patir ... I què direm de Pau que, des de Jerusalem fins a l'Il·líric,
complí amb la predicació de l'evangeli de Crist i finalment patí martiri a Roma sota l'emperador
Neró? Això diu Orígenes literalment al tom III dels seus comentaris al llibre del Gènesi ...'

COM ERA SANT PAU?

Entre els segles II  i  IV s'escrigueren multitud de llibres que l'Església no  
considera  autèntics; són els anomenats 'apòcrifs', escrits per gent piadosa 
que intentà imitar, de manera novel·lada, els llibres que la institució eclesial
considerà  inspirats  i,  per  tant,  dignes  de  ser  reconeguts  canònicament.

Entre  altres  estan  uns  Fets dels  apòstols,  dels  quals  seleccionem  un  fragment  que  intenta
presentar un retrat, certament no garantit, de com era sant Pau. Diu així: 

' ... Onesífor seguia el camí real que condueix a Listra, i tractava, sense parar, de mirar de
descobrir qui era Pau, observant l'aspecte dels qui passaven, segons que li ho indicava Tit. I véu
venir Pau, home de baixa estatura, calb, amb les cames tortes, robust, amb les celles juntes, el
nas lleugerament corbat, ple de simpatia, perquè unes vegades semblava un home i, d'altres,
tenia l'aspecte d'un àngel. I quan véu Onesífor, li  digué: 'Salve, servent del Déu beneït', i ell li
respongué: 'La gràcia siga amb tu i amb ta casa' ...'

85



pentecosta

PERE I PAU A ROMA

La tradició associa Pere i Pau amb l'església de Roma, de la qual 
són les columnes i el fonament. Roma seria el lloc del seu martiri 
i en conservaria les tombes. Tanmateix la crítica històrica, posant 
en relleu que els testimonis relatius al martiri romà dels dos apòstols 
no es remunten més enllà dels últims anys del segle II, ha volgut 
examinar més de prop el final dels dos apòstols.

La funció del papa en l'Església universal es fonamenta en el fet que el bisbe de Roma és
el 'successor' de Pere. Ara bé, diran els protestants en l'època de la Reforma, l'Escriptura no indica
en cap part que Pere hagués anat a Roma. És un apòcrif tardà el que narra la crucifixió de Pere.
Tanmateix els historiadors actuals pensen que la presència i  el  martiri  de Pere a Roma estan
raonablement basats en un feix d'indicis  convergents:  l'examen minuciós d'alguns textos del
Nou  Testament,  dels  més  antics  escriptors  cristians  (com  Climent  de  Roma),  alguns  textos
litúrgics  i  el  resultats  d'excavacions  arqueològiques  actuals.  Un  dels  arguments  que  es
consideren més decisius és la relació que s'ha pogut establir últimament entre el monument
descobert sota la basílica de sant Pere i el trofeu de Gai que esmenta l'historiador Eusebi de
Cesarea.

El llibre dels Fets dels Apòstols afirma clarament l'arribada de Pau a Roma (Fets 28, 16-31).
La incertesa rau en els darrers anys de Pau, les circumstàncies i la data de la seua mort. Pau havia
manifestat el seu desig d'anar a Hispània després d'una etapa romana (Romans 15, 24-28). Hem
de suposar, per tant, la seua absolució per part de l'emperador l'any 63, la predicació a Hispania,
després novament la predicació a l'Àsia Menor i a Grècia, on situaríem les cartes a Timoteu i a Tit.
Novament empresonat (1Timoteu  1), Pau hauria estat executat el 67. Veem una al·lusió del seu
viatge a Hispània quan Climent de Roma diu que Pau 'arribà als confins d'Occident'. Tanmateix,
altres historiadors interpreten el silenci del final dels Fets dels Apòstols com la confessió implícita
de  la  mort  de  Pau,  que  hauria  estat  executat  l'any  63.  El  primer  testimoni  conegut  de  la
decapitació  de  Pau  a  Roma  es  troba  en  Tertul·lià,  que  escriu  a  darreries  del  segle  II.  Les
excavacions efectuades sota la basílica de sant Pau Extramurs permeten pensar igualment que
s'han trobat les restes del trofeu de la Via Ostiense, del qual parla Gai.

La carta de l'església de Roma a l'església de Corint és probablement el text més antic de
la literatura cristiana, després del Nou Testament. La tradició és unànime a atribuir-la a Climent,
cap de l'església de Roma cap a l'any 95. Climent vol establir la pau en la comunitat de Corint,
torbada per un grup que ha destituït els seus preveres. Diuen que la causa d'això és l'enveja que
ha provocat la mort de Pere i Pau. Esta al·lusió resulta obscura per a nosaltres, però constitueix el
testimoni més antic sobre la mort dels dos apòstols. Diu així Climent de Roma: 

'  ...  Deixem els exemples antics i  vinguem als lluitadors que han viscut més pròxims a
nosaltres; prenguem els nobles exemples de la nostra generació. Per emulació i enveja foren
perseguits els qui eren màximes i justíssimes columnes de l'església i sostingueren combat fins a
la mort. Posem davant els nostres ulls els sants apòstols. A Pere que, per iniqua emulació, hagué
de suportar no un ni dos, sinó molts més treballs. I després de donar així el seu testimoni, se
n'anà al lloc de la glòria que havia merescut. Per l'enveja i la rivalitat mostrà Pau el guardó de la
paciència. Per sis vegades fou carregat de cadenes, fou desterrat, apedregat, fet herald de Crist a
Orient i a Occident, atenyé la noble fama de la seua fe; i, després d'haver ensenyat a tot el món la
justícia  i  d'haver arribat  fins al  límit  d'Occident i  donat el  seu testimoni davant els  prínceps,
també eixí d'aquest món i se n'anà al lloc sant, deixant-nos el més alt model de paciència ...'
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Segons Eusebi de Cesarea en la seua Història eclesiàstica II, cap. XXV, 5-7, les tombes dels apòstols
Pere i Pau es troben a Roma. Diu així: 

' ... Efectivament diuen que sota l'imperi de Neró, Pau fou decapitat en la mateixa Roma, i
Pere fou crucificat. I d'esta referència dóna fe el títol de Pere i Pau que ha predominat per als
cementeris d'aquell lloc fins al present. I això també ho confirma un baró eclesiàstic, de nom Gai,
que visque quan Ceferí (199-217) era bisbe de Roma. Disputant per escrit amb Procle, dirigent de
la secta catafrígia, diu sobre els mateixos llocs en què estan depositats les sagrades despulles
dels esmentats apòstols això: 'Jo, en canvi, puc mostrar-te els trofeus dels apòstols perquè, si vols
anar al Vaticà o al camí d'Òstia, hi trobaràs els trofeus dels qui fundaren esta església ...'

SANT PACIÀ DE BARCELONA: EXHORTACIÓ A LA PENITÈNCIA

Casat i amb un fill, Dextre, sant Pacià de Barcelona fon bisbe d'esta seu, potser entre els anys 370
i 390, potser successor immediat del bisbe Pretextat. Escrigué una obra anomenada  Cervus o
Cervulus que, lamentablement, hem perdut, però que ens hauria estat molt últil per conèixer els
costums desenfrenats que imperaven a la ciutat, aquell temps. Ens ha arribat la seua òptima
Exhortació a la Penitència, de la qual reproduïm només el final, la seua invitació a la confiança
(cap. XIII, 4 i 5), que acaba així: 

'  ...  L'Apocalipsi commina les set esglésies si no fan penitència. I  no comminaria els no
penitents  si  no  perdonàs  els  penitents.  El  mateix  Déu  diu:  'Recorda  d'on  has  caigut  i  fes
penitència'. I també: 'Si gemegues, convertit, et salvaràs i sabràs d'on has eixit'. I que ningú no
perda l'esperança per la vilesa de la seua ànima fins al punt de creure que ja no és acceptable a
Déu. El Senyor no vol que es perda ningú de nosaltres: als petits i als insignificants, també els
busca [Déu] ... Si no ho creus, mira com, a l'evangeli, una dona busca una dracma i, una vegada
trobada, la mostra als veïns; l'ovella, carregada sobre les espatles per tornar a la casa, sembla
lleugera al pastor; els àngels s'alegren i el cor celestial exulta per un pecador que fa penitència.
Amunt, pecador, no deixes de pregar. Ja veus quina festa fan per la teua conversió. Amén.'

L'IMPERI DE CONSTANTÍ, REGNE DE DÉU A LA TERRA?

Mirem com Eusebi de Cesarea, en la seua Història eclesiàstica (X, 2 i 9) interpreta el canvi polític
que experimenta l'imperi  romà amb Constantí,  com si  el  regne de Déu hagués tingut el seu
compliment a la terra. El canvi de situació sorprén com més estaven habituats, els cristians, a
tants anys de persecucions i cruels martiris. I més encara quan els dignataris eclesiàstics es veuen
recompensats amb homenatges i reconeixements inesperats: 

'  ...  Així  doncs  tots  els  homes es  veren lliures  de l'opressió  dels  tirans,  i,  una vegada
allunyats dels primers mals, els uns d'una manera i els altres d'una altra, confessaven com a únic
Déu verdader el que havien combatut en defensa dels homes piadosos. Però sobretot nosaltres,
els que havíem posat la nostra esperança en el Crist de Déu, desbordàvem amb un goig d'allò
més, i per a tots floria una alegria divina pertot arreu en tots els llocs que poc abans es trobaven
en ruïnes per les impietats dels tirans, com si els véssem reviure després d'una llarga i mortífera
devastació. I els temples sorgien de nou des dels fonaments fins a una altura imprevista i rebien
una bellesa superior, en molt,  als que abans havien estat devastats. 
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'Però encara hi ha més: els suprems emperadors, amb les seues contínues legislacions a
favor  dels  cristians  venien  a  confirmar,  ampliant-les  i  engrandint-les,  les  mercès  de  la
munificència de Déu. També per als bisbes sovintejaven cartes personals de l'emperador, honors
i donacions en diner ... Hi havia perdó dels mals antics i oblit de tota impietat; gaudíem dels béns
presents i n'esperàvem els  esdevenidors. Per consegüent es desplega pertot arreu disposicions
del victoriós emperador plenes d'humanitat, i lleis que duien la marca de la seua munificència i
pietat autèntiques. Expurgada així realment tota tirania, l'imperi que els corresponia es reservava
segur i indiscutible només  per a Constantí i els seus fills els quals, després d'eliminar del món,
primer que res, l'odi a Déu, conscients dels béns que Déu els havia concedit, posaren de manifest
el seu amor a la virtut, el seu amor a Déu, la seua pietat amb ell i la seua gratitud mitjançant
obres que realitzaven públicament a la vista de tots els homes...'

CONSTANTÍ, BENEFACTOR DE BISBES I CLERGUES
I DEFENSOR DE LA SANA DOCTRINA

Ací tenim dos cartes que daten de l'any 313. Segons consta en la 
Història eclesiàstica d'Eusebi (X, 6), Constantí escriu a Cecilià, 
bisbe de Cartago, per defensar-lo de la impugnació dels 
partidaris de Donat, a començaments del cisma. L'emperador 
ja parla de la falsa doctrina d'esta secta: 

'  ...  Atés que en totes les províncies,  particularment en les Afriques, les Numídies i  les
Mauritànies,  em va plaure que atorgassen alguna cosa per a les despeses a alguns ministres
assenyalats de la legítima i santíssima religió catòlica, he tramés una carta al perfectíssim Urs,
director general de les finances d'Àfrica, indicant-li que es dispose a abonar a la vostra fermesa
tres mil  foles [nova moneda, equivalent a uns 9.000 euros] ...  I  com que tinc informació que
alguns homes de pensament inconstant estan volent apartar el poble de la santíssima i catòlica
Església, amb pervers engany, sàpies que he donat ordres al procònsul Anul·lí, i també al vicari
dels prefectes, Patrici, que s'hi trobaven presents, perquè, entre altres coses, dediquen també a
això la deguda atenció i no es permeten descuidar aquest assumpte. Per això, si veeu que alguns
homes així persisteixen en esta bogeria, sense la menor vacil·lació, acudiu als jutges abans dits i
presenteu-los aquest assumpte perquè ells, com els maní quan eren presents, els convertesquen
al bon camí ...'  En la mateixa  Història eclesiàstica (X, 7, 2), Constantí escriu a Anul·lí,  procònsul
d'Africa a Cartago: 

'  ...  Per esta raó,  aquells  que dins la província que tens encomanada, presten els seus
serveis  a esta santa religió en l'Església catòlica,  presidida per Cecilià,  i  els  que acostumen a
anomenar clergues, vull que sense més i d'una vegada per totes, queden exempts de tota funció
pública o civil, no siga que per algun error o per un extraviament sacríleg es vegen apartats del
culte degut a la divinitat; més aviat, estiguen més donats al servei de la seua pròpia llei, sense
cap  destorb,  ja  que  si  ells  reten  a  la  divinitat  la  major  adoració,  sembla  que  aportaran
incomptables beneficis als assumptes públics ...'

DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA A LA RELIGIÓ D'ESTAT

Les decisions imperials foren reunides en col·leccions anomenades 'codis'.  Els més importants
són el  Codi Teodosià (per l'emperador Teodosi, 438) i el Codi Justinià (per l'emperador Justinià,
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529); s'hi conserven els noms dels autors de les lleis; des de l'any 392, el terme 'religió' és sinònim
de 'cristianisme'. Aci tenim quatre exemples de decisions imperials extretes del Codi Teodosià. La
primera, del mateix emperador Constantí (319, IX, 16, 2): 

'  ...  Prohibim que els  arúspexs,  sacerdots  i  altres  persones  que acostumen a practicar
aquest  ritu [examen de les  entranyes dels animals sacrificats]  entren en les  cases privades o
travessen les portes d'altres, fins i tot sota el pretext d'amistat; hem previst un castic contra ells si
menyspreen esta llei. Si algú opina que això [aquest examen de les entranyes dels animals] li
resulta útil, que vaja als altars privats dels temples [pagans] i que hi celebre els rituals als quals
estava acostumat; en efecte, no impedim celebrar en ple dia els ritus consagrats per un llarg ús ...'
La segona carta, en el Codi Teodosià, (XVI, 10, 6) és molt taxativa i cruel: 

' ... Comuniquem que poden ser condemnades a mort les persones de les quals s'haurà
provat que han participat en els sacrificis [pagans] o haja honorat els ídols ...' La tercera carta és
de l'emperacdor Teodosi, conegut com Edicte de Tessalònica (380), contingut en el Codi Teodosià
(XVI, 1, 2): 

' ...Volem que tots els pobles situats sota la dolça autoritat de la nostra clemència visquen
en la fe que el sant apòstol Pere transmeté als romans, que s'ha predicat fins el dia de hui i que
seguesquen, com sap tothom, el pontífex Damas i el bisbe Pere d'Alexandria ... Decretem que
només tindran dret de dir-se cristians catòlics els qui se sotmeten a esta llei, i que tots els altres
són bojos o insensats, sobre els quals pesarà la vergonya de l'heretgia. Hauran de suportar ser
objecte,  en primer lloc,  de la venjança divina,  i  ser  després castigats per nosaltres segons la
decisió  que el  cel  ens ha inspirat.  La quarta  disposició  és  dels  emperadors  Teodosi,  Arcadi  i
Honori. És de l'any 392 i consta en el Codi Teodosià (XVI, 12):

 ' ... Si algú posava encens per venerar les estàtues fetes per mà d'home .... corona amb
garlandes un arbre, eleva un altar amb pedrotes del terra ... es tractaria d'un atemptat ple i total
contra la religió. Culpable d'haver violat la religió, aquest home serà castigat amb la confiscaciò
de sa casa o de la propietat on es demostre que fou esclau d'esta superstició pagana ...'

MOTIVACIONS DELS CANDIDATS AL BAPTISME A MITJAN SEGLE IV

Ciril  (315-387),  bisbe de Jerusalem, veu torbada la  pròpia seu per la  crisi  ariana i  pateix tres
vegades l'exili. Són famoses les seues 24 conferències catequètiques pronunciades a la basílica
del sant Sepulcre. Aquest fragment pertany a la catequesi d'acollida dels qui s'inscriuen per al
baptisme a començaments de la quaresma. I no s'enganya sobre la diversitat de motivacions
dels candidats: 

' ... Nosaltres, servidors de Crist hem rebut tots els qui s'han presentat, hem deixat la porta
oberta. Per tant, has pogut entrar amb l'ànima tacada de pecats, amb una intenció impura. Has
entrat perquè t'han considerat digne; han inscrit el teu nom. Veus la bellesa de l'espectacle de la
nostra assemblea? Veus l'orde i la disciplina que hi regna? Observes la lectura de les Escriptures,
la  presència del  clergat,  l'orde del  nostre ensenyament?  Baixa els  ulls  a  aquest  lloc  i  deixa't
instruir per tot allò que estàs veent. Ix després i torna demà ben disposat.

'Si tinguesses l'ànima plena d'avarícia, torna vestit d'una altra manera. Depulla't de l'hàbit
que dus i no et tapes amb un altre. Despulla't del llibertinatge i de la impuresa i posa't el vestit
enlluernador de la puresa. Jo mateix vos faig estes advertències abans que entre Jesús, l'espòs de
les  vostres  ànimes,  i  veja  les  vostres  vestidures.  Tens  temps,  perquè tens  una  penitència  de
quaranta dies: excel·lent ocasió per a despullar-te i rentar-te, i, després, vestir-te de nou i tornar!
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Però si et mantens en la teua mala disposició, jo no seré responsable d'això. Però no esperes tu
rebre la gràcia, que et rebrà l'aigua, però l'Esperit no t'acollirà. Si algú està ferit,  que procure
curar-se; si algú ha caigut, que s'alce. Potser que hages vingut amb un altre pretext. A vegades
un marit vol agradar la seua dona, i  ve per això. Igual podríem dir d'una dona. A vegades es
tracta d'un esclau que vol agradar el seu amo, o d'un amic, per agradar el seu amic.

'Accepte empassar-me l'ham: t'accepte a tu que has vingut amb una mala intenció; espere
que et salves. Pot ser que no sabesses on venies i en quina xàrcia anaves a caure. Has caigut en
les xàrcies de l'Església. Deixa't prendre viu, no fuges, perquè és Jesús qui ha parat l'ham, no per
a fer-te morir, sinó per donar-te la vida després d'haver-te fet morir. Necessites morir i ressuscitar.
Per això has escoltat dir a l'Apòstol: 'Morts al pecat, però vius per a la justícia'. Mor als teus pecats
i viu per a la justícia; viu així des d'avui ...'

                           PELEGRINATGE A TERRA SANTA A FINALS DEL SEGLE IV

La fitxa amb les dades d'Egèria (o Etèria) és incerta; molt probablement es 
tracta d'una gallega de finals del segle IV, religiosa o simplement verge, 
que emprengué el camí de terra Santa i escrigué un relat del viatge a 
les seues germanes. Hi trobem dades precioses sobre el Pròxim Orient i 
la litúrgia que se celebrava a Jerusalem aquell temps. Ens mostra també 
com la credulitat i la pietat feen nàixer les localitzacions i els records dels 
successos de l'Antic i, sobretot, el Nou Testament; els guies es mostren 
sempre disposats a satisfer la curiositat dels pelegrins. Uns paràgrafs del 
famós Itinerari d'Egèria: 

' ... Baixàrem de la muntanya de Déu [el Sinaí] i arribàrem a l'esbarzer cap a l'hora dècima.
Era l'esbarzer de d'on el Senyor parlà a Moisès enmig del foc. Allà hi ha nombroses ermites i una
església  en  una  extrem  de  la  vall.  Davant  de  l'església  hi  ha  un  jardí  bellíssim  amb  aigua
excel·lent i abundosa; en aquest jardí es troba l'esbarzer. Molt a prop d'allí ensenyen el lloc on es
detingué Moisès quan Déu li digué: 'Deslliga't les corretges de les sandàlies ...' Quan arribàrem al
lloc, ja era l'hora dècima [cap a les quatre de la vesprada], i com que era cap al tard, poguérem fer
l'oblació. Tinguérem, però, una pregària a l'església, i també al jardí, prop de l'esbarzer; llegírem
el passatge del llibre de Moisès, segons costum. Com ja era l'hora foscant, prenguérem la nostra
col·lació, al jardí, davant de l'esbarzer, en companyia dels sants homes ...'

'[Des de la muntanya Nebo] vérem totes les terres dels habitants de Sodoma ... També ens
mostraren el lloc on era l'estela de la dona de Lot, lloc del qual parlen també les Escriptures.
Creeu-me, però, venerables senyores, no es pot veure la pròpia columna, només el lloc; segons
diuen, la  mar Morta cobrí  la columna.  Vérem el  lloc,  però no la columna; sobre això no puc
enganyar-vos. El bisbe de lloc, és a dir Segor, ens digué que fa uns anys que la columna ja no és
visible ...' I continua:

'Com recordava que estava escrit que Joan havia batejat a Ainó, prop de Salim [Joan  3,
23], preguntí al sacerdot a quina distància es trobava el lloc. El sant sacerdot em digué: 'A dos-
cents passos d'ací; si voleu, vos hi portaré de seguida a peu. Hi ha una aigua tan pura i abundant
que des d'allà la portem a aquest lloc'. Immediatament hi anàrem amb ell a peu seguint sempre
per una vall bellíssima fins que arribàrem en un jardí bellíssim on ens mostrà, al centre, una font
d'aigua excel·lent i molt pura que, de sobte, donava pas a una autèntic riu. Davant de la font hi
havia una espècie de piscina on evidentment sant Joan Baptista havia exercit el seu ministeri ...'
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VIDA DE SANT ANTONI, PARE  DELS  EREMITES

Sant Atanasi (296-373), bisbe d'Alexandria (328-373), és considerat l'autor 
de la  Vida dels pares del desert, un llibre que conté, entre altres, la  Vida i  
conducta de nostre sant pare Antoni, de la qual extractem uns paràgrafs: 
' ... Mentre anava a l'església, segons tenia costum, anava pensant en ell  
mateix, meditava caminant com els apòstols ho havien deixat tot per seguir
el Crist, com segons els  Fets dels Apòstols els fidels havien venut els seus  
béns  i  duien el  preu  de la  venda que posaven als  peus  dels  apòstols,  
abandonant-ho tot per al  profit dels necessitats, amb què demostraven  
tenir   una  gran  esperança  en  els  cels.  Ocupat  el  seu  cor  en  aquests

pensaments, entrà a l'església on llegien l'evangeli i  sentí el Senyor dir al jove ric:  'Si vols ser
perfecte, vés-te'n, ven tot allò que tens i dóna-ho als pobres; aleshores vine, i segueix-me; tindràs
un tresor al cel'. Antoni, havent rebut de Déu el record dels sants, com si la lectura hagués estat
feta per a ell, eixí immediatament de l'església. Per no veure's incomodats, ell o la seua germana,
regalà a la gent del seu poblet els béns que havia rebut dels pares, tres-centes fanecades de terra
fèrtil excel·lent, vené tots els seus mobles i distribuí entre els pobres els diners de la venda, tret
d'una petita quantitat per a la seua germana. Ara sant Atanasi conta com Antoni es retira a llocs
solitaris, cada vegada més rigorosos, on pateix victoriosament els atacs del dimoni. I continua
narrant: 

' ... Però el dimoni, enemic del bé i envejós, no suportà de veure tal propòsit en un home
jove...  Intenta  de  primer  fer-li  abandonar  l'ascesi  suggerint-li  el  record  dels  seus  béns,  la
preocupació per la seua germana, les seues relacions familiars, l'amor al diner, el desig de glòria,
les  altres  satisfaccions  de la  vida i,  finalment,  l'asperesa de la  virtut  i  els  grans esforços que
exigeix ... El miserable dimoni acudia de nit, prenent la forma d'una dona, imitant-ne els gestos,
amb l'únic propòsit de seduir Antoni; però ell, posant el Crist al seu cor, meditant en la noblesa
que procedeix d'ell i en l'espiritualitat de l'ànima, apagava la flama dels enganys del dimoni ... De
nit  els  dimonis  organitzaven  tal  soroll  que  tot  aquell  lloc  tremolava.  Les  parets  de  la  casa
quedaven com destruïdes i hi irrompien els dimonis transformats en bèsties i rèptils; tot el lloc
s'omplia d'espectres de lleons, ossos, lleopards, toros, serps, àspids, escorpins i llops. Cada animal
es comportava segons la seua naturalesa ... El lleó rugia volent assaltar-lo, el toro semblava que
anava a embestir-lo, la serp s'enroscava, però sense acostar-s'hi; el llop s'abalançava contra ell,
però quedava retingut; i totes estes aparents feres feen un soroll horrorós i mostraven la seua
ferocitat ... Així visqué tancat gairebé vint anys, duent una vida ascètica i sense eixir ni mostrar-se
fora. Al final, molts volgueren imitar la seua ascesi; vingueren els seus amics i trencaren i forçaren
la porta. Antoni eixí com iniciat en els misteris del secret del temple i com inspirat per un alè diví.
Aleshores el veren per primera vegada els qui venien. S'ompliren d'admiració: el seu aspecte
seguia sent el mateix; no estava ni gras per la manca d'exercici fìsic, ni descarnat pels dejunis i la
lluita contra els dimonis, sinó tal com l'havien conegut abans del seu recès'.

'Espiritualment pur, no estava ni ressec per l'austeritat ni exuberant pel plaer; en ell ni
riure ni tristor; la gent no l'espantava ni els molts que el saludaven li proporcionaven un goig
excessiu; sempre igual a si mateix, governat per la raó natural. Gràcies a ell, el Senyor curà moltes
persones que patien en el cos i purificà d'altres dels dimonis. Antoni havia rebut de Déu la gràcia
de consolar els afligits i de reconciliar els qui vivien en discòrdia. Els dia que no apreciassen, al
món, res més que l'amor de Crist. Exhortant-los a recordar els béns futurs i l'amor que ens ha
testificat Déu que no s'estalvià el seu propi Fill, sinó que el lliurà per nosaltres, convencé molts
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perquè abraçassen la vida solitària. I així és com s'alçaren molts monestirs en les muntanyes, i el
desert es poblà de monjos, de persones que havien renunciat a tots els béns i havien donat el
seu nom a la ciutat dels cels ... Allí estava Antoni, cada dia, màrtir per la consciència i atleta en les
lluites de la fe. Els seus exercicis eren nombrosos i molt rigorosos. Dejunava tots els dies,  sobre el
seu cos, un vestit de pell que conservà fins al final. No es banyava, ni tan sols es mullava els peus i
no es ficava a l'aigua si no era per pura necessitat. Ningú no el veé mai despullat fins que morí i
hagueren de sepultar-lo ...'

EL PRIMER CONCILI ECUMÈNIC

Eusebi de Cesarea, en la seua obra Vida de Constantí (III, 15-16) 
comenta l'assemblea episcopal que constituí el primer concili 
ecumènic de l'Església catòlica (325) que acabà amb la condemna 
de l'arianisme i la definiciò de la divinitat del Fill 'de la mateixa 
naturalesa [omoousios to Patrí] del Pare'. La divisió en l'Església 
que seguí aquest concili fou de gran abast. Seguim el relat d'Eusebi: 

' ... De totes les esglésies que omplien Europa entera, Líbia i 
Asia, es reuní la flor dels ministres de Déu. Una sola casa d'oració, 
com dilatada pel poder diví, aplegà els siris i els cilicians, els fenicis i els àrabs, els palestins i els
d'Egipte,  la  Tebaida,  Líbia i  Mesopotàmia.  El  bisbe de Pèrsia  hi  estigué present en el  sínode;
també Escítia amb el seu bisbe; el Pont, Galàcia, Pamfília, Capadòcia, Àsia i Frígia enviaren els
més selectes; els tracis i els macedonis, els aqueus i els epirotes; vingueren també des de molt
lluny; fins i tot d'Hispania  vingué un bisbe il·lustre [Orosi] a seure amb els altres; el bisbe de la
ciutat  imperial  [Roma]  es  véu  impedit  pels  molts  anys,  però  estava  representat  per  alguns
preveres de la seua església ... Els bisbes entraren en la gran sala del palau i segueren, segons el
seu rang, en les seus que hi havia preparades ... Quan se sentí el senyal que advertia de l'arribada
de  l'emperador,  tots   els  bisbes  s'alçaren,  i  immediatament  entrà  ell  enmig  d'una  cort  de
persones  distingides  i  es  presentà  com  un  àngel  de  Déu.  Enlluernava  als  ulls  de  tothom
l'esplendor de la seua porpra i el resplendor de l'or i les pedres precioses que el guarnien ... [Al
final del concili] se celebraren els vint anys del regnat de l'emperador en totes les províncies amb
grans festes públiques.  L'emperador invità els  ministres de Déu a un convit...  No hi faltà cap
bisbe. L'esdeveniment superà tots els possibles elogis. Els soldats de l'escorta, posats en cercle,
presentaven les seues espases desembeinades al vestíbul del palau. Sense cap temor, els homes
de Déu passaven enmig d'ells per a entrar al palau. Alguns s'assegueren a la mateixa taula que
l'emperador. Els  altres es posaren al costat en lliteres col·locades en cercle. Els  semblava una
anticipació  del  regne de  Crist  i  creen  estar  més  en  somnis  que en  la  realitat.  Després  d'un
magnífic banquet, l'emperador els donà una nova prova de la seua magnificència honrant cada
un d'ells amb regals segons els seus mèrits i la seua dignitat  ...'

EL SÍMBOL DE NICEA

El text aprovat en el concili de Nicea (325), condensat, és aquest: 
' ... Creem en un Déu, Pare totpoderós, creador de totes les coses visibles i invisibles, i en

un sol senyor Jesucrist, el fill de Déu, unigènit engendrat del Pare, és a dir de la substància del
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Pare,  Déu de Déu,  llum de la  llum,  Deu veritable  de Déu veritable,  engendrat,  no pas creat,
consubstancial [omoousios] al Pare, per qui foren fetes totes les coses, allò que és al cel i allò que
és a la terra; el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació baixà i s'encarnà, es féu home,
patí i ressuscità al tercer dia, pujà al cel, vindrà a judicar els vius i els morts, i en l'Esperit Sant ... I
als que diuen: 'Alguna vegada no existia' i 'No existia abans de ser engendrat' i 'Fou fet del no res'
o diuen que el  Fill  de Déu és de diversa  hypóstasis  (substància)  o  ousia (essència),  o creat o
mudable o alterable, els anatematitza l'Església catòlica i apostòlica ...'

DOS CÀNONS DEL CONCILI DE NICEA

Disposicions quarta, sisena i quinzena del concili I de Nicea:
4. Al bisbe, l'han de nomenar tots els bisbes de la província; si s'hi oposa una necessitat

urgent o la distància, han de reunir-se, almenys, tres d'aquests bisbes i procedir a la imposició de
mans, provistos del permís escrit dels absents. La confirmació de la decisió, per dret, correspon al
metropolità de la província...'

6. Que es mantinga l'antic costum en ús a Egipte, Líbia i la Pentàpolis, és a dir que el bisbe
d'Alexandria conserve jurisdicció sobre totes estes províncies, ja que hi té la mateixa relació que
per  al  bisbe  de  Roma.  Cal  conservar  també,  per  a  les  esglésies  d'Antioquia  i  de  les  altres
províncies, els seus antics drets ...'

15. Les moltes pertorbacions i  divisions ens aconsellen abolir  el  costum que contra la
regla s'ha establert, en alguns països, és a dir prohibir als bisbes, preveres i diaques passar d'una
ciutat a una altra. Si algú gosava actuar contra esta norma i seguir l'antiga desviació, el trasllat
serà declarat nul, i haurà de tornar a l'església per a la qual havia estat ordenat bisbe o prevere ...'

EL BISBE PAFNUCI I LA VIDA CONJUGAL DEL CLERGAT 

Sócrates  (30-440),  advocat  de  Constantinoble,  en  la  seua  Història  eclesiàstica,  pren  el  relleu
d'Eusebi de Cesarea per narrar els esdeveniments religiosos des de l'any 304 fins al 439. Com que
reprodueix literalment les fonts, és una mina inestimable d'informació. Conta, per exemple, això: 

'  ...  Pafnuci era bisbe d'una ciutat de l'alta Tebaida;  tenia tan admirable pietat que fea
miracles. Li havien tret un ull durant la darrera persecució. L'emperador el venerava tant que
l'invitava freqüentment al seu palau i li besava la conca de l'ull que li havien buidat [també li
havien tallat la carn de la cuixa esquerra i condemnat, després a treballar a les mines]... Els bisbes
pensaren a fer una nova llei per la qual s'ordenàs als bisbes, preveres i diaques separar-se de les
dones amb qui s'havien casat quan només eren laics. Quan li demanaren l'opinió, Pafnuci s'alçà
enmig dels altres bisbes i, elevant la veu, digué que no s'havia d'imposar un jou tan pesat als
clergues i als preveres; que el matrimoni és honorable i que el llit nupcial és sense taca; que una
excessiva severitat podria fer mal a l'Església perquè no tot el món és capaç d'una continència
tan perfecta i que potser les dones no podrien guardar la castedat. Nomenava 'castedat' l'ús del
matrimoni contret segons les lleis.  Bastava que els qui havien estat admesos al clergat no es
casassen després, segons l'antiga tradició de l'Església, sense obligar els qui s'havien casat sent
laics a abandonar les seues dones. Pafnuci sostingué esta opinió, malgrat que no solament ell no
havia estat mai casat, sinó que mai no havia tingut coneixement de cap dona, ja que fou educat
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des de petit en un monestir, on es féu admirar per la seua singular castedat. Tots els bisbes foren
del seu parer i, sense deliberar més, deixaren que optassen lliurement els qui ja eren casats ...'

EL CONCILI I DE CONSTANTINOBLE

A l'església de Constantinoble sorgí un corrent d'opinió, promogut pel 
bisbe Eustaqui de Sebaste, que és conegut com 'macedonià' o 'macedoni' 
que negava la divinitat de l'Esperit Sant. Contra ells convoquen el I concili 
de Constantinoble, segon ecumènic, que definiria dogmàticament la 
divinitat de l'Esperit Sant. La qüestió alçà una fortíssima polseguera que 
no havia manera de calmar. Sant Gregori de Nazianz (329-389), bisbe de
Constantinoble,  autor  del  Poema  sobre  la  seua  vida,  comentà  que  inútilment  insistí  per
aconseguir la unitat dels bisbes sobre els punts en discussió i rebaixar-ne l'enfrontament: 

' ... Els bisbes discutien com una colla de verduleres acalorades. Era com una disputa entre
gent menuda, el soroll d'un taller amb totes les màquines en marxa, un vendaval, un autèntic
huracà ... Discutien sense ordre i, com a vespes, tiraven directes a la cara, tots al mateix temps. Els
venerables  ancians,  lluny  de  moderar  els  més  joves,  els  paraven  la  cameta  ...'  Per  calmar
l'assemblea, sant Gregori de Nazianz, en el seu  Discurs teològic (V), referint-se a l'Esperit Sant,
predicà: 

' ... Entre els noms que es donen a Déu, hi ha un de sol que no convinga a l'esperit? Quan
s'empren totes estes expressions i s'ensenyen, quan s'hi afig la del segon Consolador [Paràclit]
(1Joan  14,16) i, per així dir-ho, de segon Déu, quan se sap que la blasfèmia contra l'Esperit és
l'únic pecat irremissible [Mateu 12, 31], quan es coneix el castic sever que patiren Ananies i Safira
per haver mentit a l'Esperit Sant, és a dir a Déu, i no als homes (Fets 5), creus que es proclama la
divinitat de l'Esperit Sant o alguna altra cosa? Com ha de ser de dura la teua intel·ligència i que
lluny deus estar de l'Esperit si dubtes d'això i si cal que t'ho ensenyen...' En tercer lloc Gregori de
Nissa (334-394), en la seua obra Sobre la divinitat dell Fill i de l'Esperit Sant, parlant de l'ambient
que es respirava al carrer, durant aquells dies, diu: 

'  ...  Tots  els  racons  de la  ciutat  van plens d'estes  converses:  els  carrers,  les  places,  les
cruïlles, les avingudes. Són els comerciants de vestits, els canvistes, els botiguers. Si preguntes a
un  canvista  el  curs  d'una  moneda,  et  respon  amb  una  dissertació  sobre  l'engendrat  i
l'inengendrat. Si t'interessa la qualitat i el preu del pa, el forner respon: 'El Pare és major i el Fill
està sotmés al Pare'. Si preguntaves en les termes si el bany està a punt, el funcionari et dirà que
el Fill ha eixit del no res. No sé quin nom donar a esta classe de mal, si frenesí o ràbia ...'

ALGUNS CÀNONS DEL I CONCILI DE CONSTANTINOBLE

Disposicions segona i  tercera d'aquest concili  que tingué lloc a Constantinoble l'any 381, no
sobre el  tema central de l'assemblea,  és  a  dir la  divinitat  de l'Esperit  Sant,  sinó sobre temes
d'administració territorial (i política) eclesiàstica:

2.  Que  el  bisbes  d'una  diòcesi  no  intervinguen  en  les  esglésies  estranyes,  ni  hi
introduesquen desordre en les esglésies, sinó que, d'acord amb els cànons, el bisbe d'Alexandria
administre només els assumptes d'Egipte, els bisbes d'Orient només els de la diòcesi oriental,
mantenint les prerrogatives reconegudes pels cànons de Nicea a l'església d'Antioquia; que els
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bisbes d'Àsia administren només els assumptes d'Àsia, els del Pont només els del Pont, i els de
Tràcia només els de Tràcia 

3. El bisbe de Constantinoble ha de tenir la primacia d'honor, després del bisbe de Roma,
perquè esta ciutat és la nova Roma.

HIMERI DE TÀRRACO I EL PAPA SIRICI

Cap a l'any 384, el bisbe Himeri de Tarragona trameté una carta al papa sant Damas (366-384);
aquest, però, acabava de morir. El seu successor, el papa Sirici (384-399) es fa càrrec de les seues
catorze  preguntes,  i  hi  respon  puntualment,  després  de  consultar  convenientment  estes
qüestions, de disciplina eclesiàstica, en el context de la crisi priscil·liana. El text té interès per
l'alta consideració que Roma mostra envers la seu primada de Tàrraco. La carta del papa Sirici diu
significativament a Himeri de Tarragona: 

' ... Em sembla, germà, que hem tractat prou de totes les queixes que havies presentat.
Creem que hem donat una resposta prou ampla a cada un dels  temes...  Ara t'exhortem ...  a
l'observança d'aquests cànons i constitucions decretals, a fi que això que hem respost a les teues
consultes, ho faces arribar a coneixement de tots els altres germans en l'episcopat, no sols als del
teu arquebisbat, sinó també a tots els de les províncies Cartaginesa, Bètica, Lusitana i Galaica ...
Envia'ls tot això que hem disposat i acompanya-ho d'un carta teua de presentació ... Tot això que
hem decretat amb tanta precaució, amb la màxima cautela i després d'haver-ho consultat, que
es conserve sense cap retoc i que es tanque la porta ... a qualsevol excusa ...'

HIMNE AETERNI RERUM CONDITOR DE SANT AMBRÒS DE MILÀ

Sant  Ambròs  (339-397),  bisbe  de  Milà,  de  qui  coneixem  molts  
sermons i algun tractat amb passatges plens de bellesa, s'inspirà en 
Ciceró per a escriure el seu De officiis ministrorum; fon també un  
excel·lent  poeta,  com  demostrà  en  alguns  dels   seus  himnes  
litúrgics, alguns dels quals continuen ressonant en la nostra litúrgia 
de les hores. Els entesos afirmen que n'hi dotze que són seus; tres 
d'ells estan autentificats pel testimoni del mateix sant Agustí.  Un  
d'ells és el que ara reproduïm i que l'església recita a les laudes dels 
diumenges I i III, Aeterni rerum conditor: 

'Etern autor de l'univers, que governeu dies i nits
donant un ritme al nostre temps per evitar-nos cansament.

Com una llum pels vianants que marca l'hora de les nits,
pregona el gall, herald del jorn, que ja s'avança el sol naixent. 

S'ha despertat el primer estel i trau la boira a tot el món,
i aquells que van esgarriats tornen a empendre el bon camí. 

Reprén la força el mariner, l'onada forta es fa suau,
i Pere plora, quan el sent, perquè recorda el seu pecat.

Jesús, mireu com defallim! Amb vostre esguard ens curareu,
si vós mireu, no caurem més i el nostre plor ens redimirà.
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Vós llum del món, brilleu als cors, traeu la son dels esperits,
per vós ressonen nostres veus, a vós complim els nostres vots'.

ELS SANTS MÉS ESTIMATS DE L'ESGLÉSIA ROMANA

Entre les pregàries eucarístiques, sobreïx, en el missal romà, la primera, també coneguda com
'cànon romà' que té dos moments en què la comunitat, per boca del president (bisbe o prevere)
fa memòria dels sants més estimats de l'església romana. La primera, abans de la narració de la
institució eucarística:

'... En una mateixa comunió, venerem la memòria de la gloriosa sempre verge Maria ... 
la dels sants apòstols i màrtirs 

Pere i Pau, Andreu, Jaume, Joan, Tomàs,
Jaume, Felip, Bartomeu, Mateu, Simó i Tadeu [apòstols]

Lli, Clet, Climent, Sixt, [papes]
Corneli, Cebrià, Llorenç, Crisògon, Joan i Pau, Cosme i Damià [màrtirs]

i la de tots els sants ...'

I,  passada la memòria de la institució eucarística, en la pregària d'intercesió per la comunitat
reunida, ve una nova llista de sants familiars a l'església romana:

' ... I a nosaltres pecadors, que confiem en la vostra gran misericòrdia,
concediu-nos de ser admesos a la comunitat dels vostres apòstols i màrtirs

de Joan Baptista, Esteve, Maties i Bernabé [apòstols]
Ignasi, Alexandre, Marcel·lí i Pere [màrtirs homes]

Felicitat i Perpètua, Agata, Llúcia, Agnès, Cecília, Anastàsia [màrtirs dones]
i de tots els vostres sants; 

accepteu-nos a la vostra companyia
no per consideració als nostres mèrits, sinó per la generositat del vostre perdó...'

EL POETA PRUDENCI ALS MÀRTIRS DE SARAGOSSA

Prudenci (Aurelius Prudentius Clemens; Calagurris, [Calahorra, la Rioja] 
348.-405) és un poeta extraordinari, que domina la tècnica de 
composició, com ho demostra en la seua obra mestra, Peristephanon 
(Sobre la corona dels màrtirs], col·lecció de dotze himnes, sobre text 
del papa hispà sant Damas (366-384). Uns fragments del poema que 
dedica als dihuit sants de la ciutat de Caesar Augusta (Saragossa): 
Optat, Luperc, Succès, Marcial, Urbà, Julià, Quintilià, Publi, Front, Fèlix, 
Cecilià, Evodi, Primitiu, Apodemi i quatre que duen el nom de Sadurní; 
als quals Prudenci ajunta la memòria de santa Engràcia,  verge i  màrtir  (a qui li  quedaren les
llagues com a testimoni dels suplicis rebuts), juntament amb els sants Cai i Cremenci, la memòria
de tots els quals l'església universal celebra el dia 16 d'abril
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Bis novem noster populus sub uno 
[dos vegades nou, el nostre poble a una]

Caesar Augusta té l'honor de guardar, en una mateixa urna, 
les cendres dels seus dihuit màrtirs sagrats ...

La terra africana mostrarà els ossos de sant Cebrià, boca d'or,
i la gran Còrdova, les tres corones d'Assiscle ...

Mare de sants, piadosa Tàrraco, tres corones iguals oferires a Crist,
triple diadema que, en amorosos llaços, lligà Fructuós ... 

Els sants membres de Feliu, l'invicte, rica i menuda, ostenta Girona,
i dos guerrers Calagurris [Calahorra], la nostra pàtria estimada.

A Cugat s'alçarà Bàrcino, i, amb el seu Pau, la feraç Narbona,
amb les seues cendres, a la potent Arlès, sant Genesi.

Verge Eulàlia, que et duguen les relíquies, com a do a Crist, fins a l'ara,
la ciutat capital lusitana, Mèrida insigne!

Doble tribut, doble ofrena, duga a les mans la feliç Compluto [Alcalà de Henares], 
de Just i Pastor, la sang innocent i els càndids membres. 

Tànger, sepulcre dels reis Marsilis, no oblides les cendres Cassianes
que sabé imposar als pobles sotmesos el jou evangèlic.

Poques ciutats en mostraran un [màrtir], amb dos o tres es trobaríem algunes,
potser amb cinc oferiren al Crist, honor d'aliança.

Dihuit en presentaràs tu, Augusta, feliç ciutat, de Déu amada;
cenyeix-te el front, amb sang tenyida, signe de glòria... 

No t'igualà amb tresors ni Cartago, la mare guerrera,
ni Roma mateixa que ocupa l'excels soli del món...
Ací Vicent, el llorer, floria; ací regint l'animosa seu

dels Valeris la mitrada estirp puja a la glòria. ... 
No tenyires de purpúria sang, clar Vicent, la terra Augusta,

com a preludi de la victoriosa mort pròxima?
Ací la ciutat de l'Ebre t'honora, com si et cobrís d'herba amiga,

com si guardàs els teus sagrats ossos tomba paterna.
Nostre és Vicent, per més que en ciutat estranya vencés el martiri;

potser els murs de la gran Sagunt contemplà el teu martiri.
De Saragossa, a l'estadi ungit de fe i virtut amb l'oli sant,

per domar l'enemic horrorós les forces troba. 
Veu a l'església les dihuit palmes, del trofeu li encenen les ànsies

i cremant en set d'augmentar-los vola llest al combat.
Ací els ossos d'Engràcia, la casta, són venerats: verge valenta
trepitjà, ben forta, les pompes fal·laces del món enganyós.

Cap màrtir es queda a la terra quan ha guanyat l'anhelada corona; 
només tu, verge, la nostra terra habites, vences la mort.

Vius, i encara pots referir-nos el buit que et deixà la tortura,
i els negres solcs de l'atroç ferida, encara podries mostrar.

Quin botxí més cruel et desgarrà tota, lacerant-te els membres
Partits els pits, el cor, tot nu, mostrares obert!

Major turment que la mort; que cura els dolors més greus
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i, al final, dóna als membres cansats, el repòs que anhelava.
Tu encara guardes cicatriu terrible, t'unflà les venes dolorosa plaga,

i et rossegà sorda gangrena les teues entranyes.
L'espasa del botxí impiadós el do de la mort et negava,

pogueres cenyir-te, com si no visquesses, la palma del màrtir!
De les teues entranyes una part vérem, lacerada pels garfis:

morí un tros del teu cos, quan encara eres viva.
Títol nou de perenne glòria, mai atorgat, concedí-li el Crist

a Saragossa: d'una màrtir viva, la feu dolç estatge.
Alça el front, poble gloriós, ric per Optat i Luperci,

entona salms al senat dels teus dihuit màrtirs!
Canta a Succès, celebra a Marcial, canta la glòria del feliç Urbà, 
dels noms de Quintí i Juli ressonen, memorables, els himnes!

Que ressone la glòria del cor de Frontó i el triomfal Cecilià 
amb la preciosa sang vessada pels màrtirs Evodi i Feliu.
Ni Publi oblide ni Apodemi, ni Primitiu deixe en silenci,
ni aquells quatre, que perderen el nom quan moriren.

L'edat antiga, Sadurní nomena, eixos homes, per donar-los un nom:
no és perdre el temps cantar als electes de Déu...

Seran llegits aquell dia terrible quan l'àngel tots dihuit nomene,
que per dret de martiri i tomba rigen el poble.

I haurà d'afegir, al primer, la verge tan casta, després dels turments tan viva,
i mort, també Vicent, perquè és sang nostra, i glòria del poble. 

I ha de mostrar Cai i  Cremenci, eixint, il·lesos del cruel certamen
duent en signe de menor victòria, palma incruenta.

La fe de Crist confessaren ells, lluitaren junts amb viril batalla:
els dos gustaren, molt més lleugers, glòria i martiri.

De les nostres culpes el perdó implora esta legió, sota l'altar guardada
a Saragossa, de tan grans herois, ínclita mare!

Deixeu que banye, amb piadoses llàgrimes, el marbre que em tapa l'espera,
que trenque cadenes dels pecats que em lliguen.

Postreu-vos, humils, ciutadans, companys de la pompa festiva, 
seguiu després les resurgents ànimes, seguiu-ne els exemples.
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 DE LES CONFESSIONS DE SANT AGUSTÍ

De  l'amplíssima  producció  de  sant  Agustí,  destacaríem  les  seues  
Confessions, escrites  entre els anys 397 i 400, on conta la seua infantesa, la 
seua joventut maniquea, els seus contactes amb el neoplatonisme i la seua 
conversió a la fe cristiana, que parteix del commovedor col·loqui amb sa  
mare, santa Mònica. Aquest llibre pot ser equiparat a les autobiografies  
més il·lustres, ja que, en les seues Confessions, sant Agustí obri el seu cor  
adolorit, poètic i intel·ligent, que, exempt de tot orgull i vessant amor, se'ns 
ofereix  en  un  impressionant  sol·liloqui,  desbordant  total  sinceritat  i

espontaneïtat. Sol ser considerat el llibre més bell i més emocionant dels que ell ha escrit; potser
per això és també un dels llibres més llegits de tots els temps. Petrarca en quedà subjugat; poc
després, tindria un influx decisiu en l'humanisme europeu. Ja havia anunciat ell, en el tractat De
trinitate,  que  el  seu  cor  no  és  més  que  el  cor  humà  (Quid  est  cor  meum  nisi  humanum?).
Reproduïm-ne  uns pocs fragments que el Sant hi dedica al seu procés de conversió:

'...  Vaig entrar en el meu interior guiat per vós, i ho vaig poder fer perquè vós fóreu la
meua ajuda ...  No era això esta llum, sinó una cosa distinta, molt distinta. No estava sobre la
meua ment com l'oli sobre l'aigua o com el cel sobre la terra, sinó que estava sobre mi perquè
m'havia creat; jo era baix perquè m'havia creat ...'

'Oh veritat eterna, oh caritat autèntica, oh eternitat estimada. Vós sou el meu Déu, per vós
sospire nit i dia, i, quan vos vaig conéixer per primera vegada, vós em prenguéreu perquè jo veés
que existia allò que jo havia de veure i que encara no estava en condicions de comtemplar. I
percudíreu la debilitat de la meua vida adreçant amb força els seus raigs cap a mi, i jo em vaig
estremir  d'amor i  d'horror.  I  vaig adonar-me que em trobava lluny de vós,  en la  regió de la
dissimilitud,  com si  escoltàs  la  vostra  veu que dia  de lluny:  'Sóc  menjar  d'adults,  creix  i  em
menjaràs; i no em transformaràs en tu, sinó que tu et transformaràs en mi'. 

'I jo buscava la manera d'adquirir la fortalesa que em fes apte per gaudir de vós; només la
vaig trobar tota abraçant el mitjancer entre Déu i els homes Jesucrist, que és Déu per damunt de
tot, beneït per sempre, el qui clama i diu: Jo sóc el camí, la veriat i la vida i l'aliment encarnat,
perquè el qui és la paraula es va fer home, a fi que la vostra saviesa, que ha creat totes les coses,
es convertís en llet per a la nostra debilitat.'

'Vaig tardar a estimar-vos, oh bellesa tan antiga i tan nova, vaig tardar a estimar-vos! I això
que vós estàveu dins de mi, i jo fora, i us buscava per fora, i jo, deforme, em llançava sobre estes
coses boniques que vós creàreu. Vós estàveu en mi, però jo no estava en vós. Em retenien lluny
de vós aquelles coses que, si no fossen en vós, no existirien. Vós cridàreu i clamàreu i vau trencar
la meua sordesa, vau brillar i vau resplendir, i vau foragitar la meua ceguesa; exhalàreu el vostre
perfum i el vaig aspirar; i anhele per vós; us he gustat i tinc fam i set; m'heu tocat i m'ha inflamat
la vostra pau ...' (Confessiones, llibre VII, 10, 18 i 27)

BASILI DE CESAREA o EL GRAN

Fill d'un professor de retòrica, sant Basili  de Cesarea, conegut també com 'el Gran' (330-379),
famós per la seua 'Homilia als joves sobre la manera de traure profit de la literatura pagana',
confessa obertament que, per a ell, les sagrades Escriptures són molt superiors a la literatura dels
clàssics grecs. Reproduïm una homilia seua sobre la caritat:
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'... Imita la terra, home, dóna fruit com ella per no semblar pitjor que una cosa inanimada.
La terra dóna un fruit  del qual no gaudirà; tu, en canvi,  te n'aprofitaràs. En el cas que hages
produït fruits de beneficència, els hauries collit per a tu mateix, ja que el premi i la gràcia de les
bones obres retorna a aquell que les ha fetes. Has donat menjar al qui passa fam, i allò que has
donat resulta teu, i encara retorna a tu amb escreix. Perquè igual que el blat que cau a terra es
torna guany per al qui l'ha llançat, el pa que dónes al famolenc et produirà després un guany
molt superior. Que la fi del teu treball al camp siga per a tu l'inici de la sembra celestial. Perquè
diu l'Escriptura: Sembreu, que la sembrada serà bona.

Ací,  contra la teua voluntat, deixaràs les riqueses; t'enduràs, en canvi,  vers el Senyor la
glòria  de  les  teues  bones  obres,  i  llavors  tot  el  poble  que  t'acompanyarà  davant  del  jutge
universal  t'anomenarà  nodridor,  caritatiu  i  benèfic,  i  t'aplicarà  tots  els  noms que signifiquen
benignitat i  humanitat.  No veus aquelles persones que per un breu honor o un aplaudiment
malgasten fortunes, preparant representacions teatrals, pugilats, mims i lluites de feres contra
uns homes que, només per la seua presència, ja ens repugnen?

Tu,  però,  et  moderes fins i  tot  en aquelles  despeses que et  podrien donar  una glòria
immensa. Si és actiu en el bé, Déu t'aprovarà; els àngels et lloaran i tots els homes del món creat
et diran feliç. Rebràs la glòria eterna, la corona de justícia i el regne del cel com a premi de les
coses corruptibles que has donat amb encert. Sembla, però, que tot això no t'interessa gens, si
per l'afany de les coses del món menysprees els béns que són objecte de la nostra esperança.
Allò que et toca fer, doncs, és distribuir generosament els teus béns; sigues liberal i esplèndit en
l'ajuda als pobres. Que puguen dir de tu: Repartí allò que tenia, ho donà als pobres, la seua bondat
consta per sempre...' (Homilies de sant Basili el Gran, 'Homilia sobre la caritat', 3, 6)

BASILI DE CESAREA

Basili  el  Gran (330-379),  bisbe de Cesarea,  autor de diversos tractats dogmàtics i  d'un ample
epistolari, excel·lí en el treball d'orador, que podríem exemplificar en la seua coneguda 'Homilia
als joves sobre la manera de traure profit de la literatura pagana'. Ací ens limitem a reproduir uns
fragments de la seua emotiva 'Homilia sobre el temps de fam i de sequera', on diu: 

' ... El turment del famèlic, la fam, és un mal lamentable. De les desgràcies humanes, la fam
és la principal, la més penosa de totes les morts ... La fam comporta un suplici lent, un dolor que
es perllonga, un mal instal·lat i encobert, una mort sempre present i sempre retardada ... El cos es
posa lívid amb eixa pal·lidesa i aquest color ombrívol que es combina amb la malaltia ... Els ulls es
debiliten en les seues conques, s'eixamplen les òrbites com nous seques dins les seues closques.
El ventre està buit, contret, sense forma ni substància; els intestins no tenen ja la tensió normal,
els ossos s'apeguen a la pell ... El qui passa indiferent davant aquests cossos, de quin castic no és
digne? Potser li  queda algun altre súmmum de cruelat  per  contemplar?  No és  digne de ser
comptat entre les feres més inhumanes, ha de ser mirat com un criminal i un homicida? Sí, el qui
té facultats per socórrer aquest mal i ho difereix per avarícia voluntàriament, que siga amb tota
justícia condemnat com a homicida! ... És pobre? Hi ha un altre més pobre que tu. Tu tens menjar
per dos dies, i l'altre només per a un. Com a home bo i benèvol, comparteix allò que et queda a
parts  iguals  amb l'indigent.  No vacil·les  a  donar-li  allò  poc que tens,  ni  poses  el  teu interés
personal per damunt del perill comú. Encara que el teu aliment haja quedat reduït a  un pa, si
acudeix a la teua porta un captaire, trau aquest únic pa de la teua alforja, alça'l amb les teues
mans al cel  i  pronuncia estes  paraules  de queixa i,  al  mateix temps,  de benvolença.  'Senyor,
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aquest pa que veus ací és l'últim que tinc, i el perill és imminent; però tinc davant els meus ulls el
vostre manament, i això poc que tinc, ho done al meu germà que té fam. Dóna'l també al teu
servent en perill. Conec la vostra bondat i confie en el vostre poder. No retardeu per més temps
els vostres beneficis i, si us sembla bé, repartiu els vostres dons'. Si parles i actues així, aquest pa
que has  donat,  malgrat  la  teua indigència,  serà  el  germen de tota  una collita;  donarà  fruits
abundants i serà les arres del teu aliment per haver estat l'ambaixador de la misericòrdia ...'

SANT GREGORI NAZIANZÈ

De la mateixa edat que sant Basili el Gran, fon aquest bisbe de Nacianz, a la Capadòcia. Home
contemplatiu, solitari i irresolut,  gustava de viure apartat de la vida mundana. A la mort de Basili
(379), fon proclamat bisbe de Constantinoble, tot i que, després l'abandonaria justificant-ne la
decisió  amb  la  seua  coneguda  'Apologia  de  la  fuga';  autor  també  de  dos  discursos  contra
l'emperador Julià (conegut com l'Apòstata'. (331-363), d'una irritadíssima violència, que arriba a
qualificar de 'porc que es rebolca en el fang'. Fragments d'un sermó seu en lloança del seu amic
íntim, sant Basili el Gran, amb ocasió de la seua mort, l'any 379: 

'...  Ens  havíem  reunit  a  Atenes  com  si,  eixits  d'una mateixa  font,  la  nostra  pàtria,  ens
haguéssem convertit en rius que, moguts per l'afany de saber, cercàvem dominis distints; ara,
però, confluíem novament en un sol riu, com si fos per un acord mutu: de fet era Déu qui així ho
disposava.  En aquell  temps jo acompanyava el meu gran Basili  no només per veneració sinó
també perquè m'adonava de la fermesa del seu caràcter i de com les seues paraules eren sempre
oportunes; provava, a més, de convèncer els altres que pensassen com jo, vull dir els altres, que
eren més  joves,  i  per  casualitat  no coneixien Basili  ...  Només ell,  dels  qui  hi  havia  a  Atenes,
sobrepassava el nivell normal: tots el créiem digne d'un honor superior al que correspondria a un
principiant. Això fou l'inici de la nostra amistat, d'ací eixí l'espurna de la nostra comunió, aixi vam
estimar-nos l'un a l'altre'. 

'I així va passar el temps que fins mútuament vam confessar-nos que la filosofia era allò
que volíem els dos;  des d'aleshores en tot vam viure en comú; vivíem sota el mateix sostre,
menjàvem junts, érem una sola cosa i miràvem les mateixes coses, ens féem créixer amb més
seguretat i amb més fervor el nostre desig. Les esperances que ens conduïen eren idèntiques: les
del saber, cosa que a voltes ocasiona moltes gelosies, però no vam tenir-nos mai cap enveja. Ens
esperonava el zel de la ciència; però, si hi havia una cosa en què pugnàvem, no era veure qui se
n'enduria la palma; ben al contrari, volíem sempre cedir-la a l'altre'.

'Ens semblava com si els dos tinguéssem només una ànima que ens sostingués els dos
cossos. I,  si  bé és cert que no hem de creure els qui sostenen l'omnipotència de les coses,  a
nosaltres, però, cal que ens cregueu: estàvem l'un al costat de l'altre, és més, l'un dins de l'altre.
Els dos ens havíem proposat una mateixa tasca: la virtut, viure segons les esperances futures,
viure ja abans de marxar del món com si ja haguéssem emigrat d'ací. És això que miràvem, i hi
adreçàvem  l'actuació.  És  que  ens  portava  així  una  mena  de  manament,  i  ens  afinàvem
mútuament la virtut. Si no fos exagerat dir-ho, ens érem l'un per l'altre una norma, com un regle
amb el qual es comprova allò que és recte i allò que no ho és ...'  (Sermó 43  In laudem Basilii
Magni, 15, 16-17.19-21)
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GREGORI DE NISSA

Fill del sant Basili el Vell, i germà petit de sant Basili el Gran, Gregori 
de Nissa nasqué a Cesarea de Capadòcia (331). Amic de sant Gregori 
Nazianzè, fon mestre de retòrica, de vegades un poc extravagant. 
Nomenat bisbe de Nissa, a Capadòcia, fon perseguits pels arians 
que aconseguiren desterrar-lo. El 379 assisteix al sínode d'Antioquia, 
visita la seua germana Macrina al Pont, visita les esglésies d'Aràbia 
i, de pas,visita la ciutat de Jerusalem. Assisteix als concilis ecumènics 
de Constantinoble I (381) i II (394).  Era casat amb Teosèbia, tot i acceptar 
després la conveniència del celibat dels bisbes. El seu pensament està 
prou influït pels escrits del savi Orígenes. De les seues obres, només 
reproduïm uns fragments de la seua obra La creació de l'home: 

'...  La  bellesa  divina no és  el  resplendor  exterior  d'una figura  o d'una bella  aparença;
consisteix en la bondat inefable d'un vida perfecta. Per això, igual que els pintors en els colors
que usen per representar un personatge en un quadre barregen les tintes segons la naturalesa
de l'objecte per  fer  passar  al  seu retrat  la  bellesa  del  model,  imagineu-vos d'aquell  que ens
modela a nosaltres: els colors en relació amb la seua bellesa són ací les virtuts que hi posa i fa
florir en la seua imatge per a manifestar en nosaltres el mateix poder seu. La variada gamma de
colors que hi ha en esta imatge i que representen Déu verdaderament no tenen res a veure amb
el roig, el blanc o amb qualsevol mescla de colors, amb el negre, que serveix per tenyir les celles i
els ulls, la dosificaciò prudencial dels quals destaca l'ombra que deixen els trets, ni en general
amb tot allò que els pintors poden inventar encara.  En lloc de tot això, penseu en la puresa, en la
llibertat espiritual, en la felicitat, i en tot allò que queda encara per dir, gràcies a allò que pren
forma en nosaltres la semblança amb la divinitat. Amb semblants colors és com l'autor de la seua
pròpia imatge ha dibuixat la nostra naturalesa.'

'Si examineu els altres caràcters de la bellesa divina, hi trobareu que també sobre aquests
punts s'ha guardat exactament la semblança amb esta imatge que som nosaltres. La divinitat és
l'Esperit i el Verb: efectivament, 'al principi ja existia la Paraula'. I, segons Pau, els profetes 'tenen
l'esperit  de Crist'  que parla  en ells.  Doncs  bé,  la  naturalesa  humana no està  lluny d'aquests
atributs: en nosaltres mateixos veeu la raó i el pensament, imitació d'aquell que és en veritat
Esperit i Verb ... Déu és, a més a més, Amor i font d'Amor. El sublim Joan diu que 'l'amor ve de
Déu' i que 'Déu és amor'. El modelador de la nostra natura ha posat també en nosaltres aquest
caràcter, ja que diu efectivament: 'En això coneixeran que sou deixebles meus, si us estimeu els
uns als altres'. Així, doncs, si l'amor està absent, tots els trets de la imatge en nosaltres queden
deformats ...'

                              JOAN CRISÒSTOM

Sant Joan Crisòstom (345-407), bisbe de Constantinoble (397-407) és 
autor de múltiples sermons que li valgueren el nom de 'boca d'or 
[“crisòstom”]. En l'homilia XX sobre els Fets dels Apòstols diu que tot 
cristià ha de preocupar-se per la salvació dels seus germans; i ho diu així: 

' ... Crist no allibera Pau del perill. Deixa que les coses seguesquen 
el seu curs. Vol que la intel·ligència humana done tot allò que pot. També 
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vol ensenyar-nos, a nosaltres,  que els apòstols eren homes com nosaltres, i que no sempre és la
gràcia la que ho fa tot, perquè, si no, els hauria pres simplement com si fossen trossos de fusta.
Mireu per què exercien una gran activitat amb les seues pròpies accions. Fem nosaltres igual, i
treballem per la salvació dels nostres germans. No és aquest un gest inferior al del màrtir, ja que
també així estarem disposats a sofrir-ho tot per la salvació d'un gran nombre de gent. No hi ha
res que complaga tant a Déu ... Res més fred que un cristià que no salve els altres. No has de
posar-hi com a pretext la teua pobresa. La viuda que donà dos monedes te tancarà la boca; i
també Pere quan dia: 'No tinc or ni plata'. També Pau era pobre fins al punt de passar sovint fam i
no tenir res per menjar. Tampoc no pots objectar l'obscuritat del teu naixement. Els apòstols eren
gent fosca, nascuts de pares obscurs.  No invoques la teua manca de cultura; els apòstols no
sabien llegir. Encara que fosses esclau i estiguesses fora de la llei, podries fer sempre alguna cosa
que fos la millor de tu mateix. Era el cas d'Onèsim ...  Però ja veus a què el crida Pau, a quina
dignitat l'ha conduït, perquè li diu: 'Ell participa de les meues cadenes'. Ni poses com a excusa la
malaltia:  Timoteu  estava  sovint  malalt;  escolta  Pau:  'Pren  una  miqueta  de  vi  per  alleujar-te
l'estòmec i els teus freqüents malestars'. Tot el món pot ser útil als altres, si vol fer bé tot allò que
depén  d'ell...  Els  que  només  s'ocupen  dels  seus  interessos  són  inútils  ...  Així  eren  aquelles
donzelles, pures, boniques, virtuoses, però inútils per a tot. Per això quedaren fora. Així són els
qui no alimenten el Crist. Comprén-ho bé; no els reprotxen res de la seua conducta personal, ni
impuresa,  ni  blasfèmia, res més que no haver estat útils als altres.  Així  era també aquell  que
amagà el seu talent: la seua vida era irreprotxable, però era inútil als altres ...'

D'entre  els  seus  discursos,  recordaríem  uns  fragments  de  la  seua homilia  en  defensa
d'Eutropi. Aquest personatge era un eunuc ministre d'Arcadi, primer emperador d'Orient (395-
408), el regnat del qual fon una successió de baralles àuliques; en una de tantes Trovigild, cabdill
ostrogot, amb l'ajut del general  imperial traïdor Gaines, enemic d'Eutropi, atacà Constantinoble i
demanà, a canvi de la pau, el cap d'Eutropi, que es va amagar a la catedral. Joan Crisòstom el va
salvar  amb la  seua eloqüència,  en una famosíssima homilia,  de la  qual  reproduïm  uns  pocs
fragments:

'...  Què se'n feren els [teus = d'Eutropi]] falsos amics? Què, les gresques, i  els convits? I
l'eixam de paràsits, i el vi generós que no parava de córrer tot el dia, i l'art refinat dels cuiners, i
els adoradors del teu poder, que, amb totes les seues accions, no buscaven més que donar-te
gust, què se'n feren? Eren somnis nocturns, aquells béns, i, en despuntar el dia, es dissiparen;
flors primaverals que, en terminar l'estació, es mustiaren, ombra que passa de llarg; fum que es
desféu, pompes de sabó que esclataren; teles d'aranya que es desferen ... I com que la mentida,
les aparences, la hipocresia, la gent creu que és veritat, tots els dies en sopars, en esmorzars i en
tertúlies, seria convenient que tots ens diguéssem 'Vanitat de vanitats, tot [és] vanitat'.

'... No et repetia jo sense parar, que la riquesa és com un criat fugitiu? No et vaig dir que és
un esclau de cor dur? Però tu, Eutropi, no suportaves les meues reconvencions ni et deixaves
convèncer. Doncs, mira: l'experiència et demostrà amb les obres que [la riquesa] no només és un
esclau fugitiu i sense cor, sinó un assassí; perquè la riquesa és la que ara t'ha posat a punt de
tremolar de por. No et dia jo, quan no paraves d'insultar-me perquè t'anunciava la veritat, que jo
t'estimava més que els teus aduladors; que jo, reprenent-te, mirava més pel teu bé que els qui et
complimentaven? No afegia a tals paraules que 'cal confiar més en les ferides dels amics que en
els  besos  molls  dels  enemics?  Si  haguesses  suportat  amb  paciència  les  meues  ferides,  no
t'haurien comportat esta mort aquells besos; perquè les meues ferides obren salut; els besos
d'aquells han estat causa de malaltia incurable. On són ara els copers? On són els qui t'obrien pas
en el  fòrum i  anaven pregonant pertot mil  lloances de tu? Es fugaren, renegaren de la  teua
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amistat, busquen la seua seguretat enmig del teu extremat perill. Nosaltres no així, sinó que ens
mantenim ferms quan tu recalcitraves,  i  ara que has  caigut,  t'emparem i  vetlem pel  teu bé;
l'església, blanc dels teus atacs, t'obri ara el seu si i t'hi acull, mentre que els teatres, objecte de
les teues atencions, per causa dels quals t'enfadares moltes voltes amb nosaltres, et traïren i et
perderen. Malgrat la teua ira, et repetíem sense parar: Què fas?, persegueixes frenètic l'església i
et llances tu mateix al precipici! Tot ho menyspreaves. I les curses eqüestres que et consumiren la
fortuna, esmolaren l'espasa contra tu; mentre que l'església, víctima de la teua ira intempestiva,
pega voltes entorn teu per arrencar-te de la xarxa on has caigut ...'

'He ablanit els vostres sentiments i arrancat la vostra ira? He apagat el vostre desig de
venjança? Vos he impel·lit a la misericòrdia? D'alguna manera, [sembla] pel que demostren les
vostres cares i les fonts de llàgrimes que vessen els vostres ulls. Vinga, doncs, ara que la pedra
dura dels vostres cors s'ha tornar terra fonda de labor i sòl fèrtil,  després de fer germinar en
vosaltres el fruit de la misericòrdia,  i fent traure'n l'espiga esponerosa de la compassió, fiquem-
nos als peus de l'emperador [Arcadi] o, més ben dit, invoquem Déu, amador dels homes, perquè
aplaque la ira del monarca i reblanesca el seu cor, de manera que ens done gràcia completa ...
Així doncs, per tal de fruir de tals béns, postrem-nos, invoquem, preguem, arrenquem del perill el
presoner, el fugitiu, el suplicant [Eutropi]; a fi que també nosaltres participem dels béns futurs
per la gràcia i l'amor de nostre Senyor Jesucrist, a qui sia donada la glòria i el poder, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén'  

AMBRÒS DE MILÀ

Governador civil  de la  província de  Mediolanum (340-397),  sant  Ambròs  de Milà  esdevingué
bisbe  de  la  seua  ciutat.  Escrigué  obres  memorables  com  els  seus  Sermons,  les Catequesis
baptismals, el Tractat sobre la viginitat i, sobretot, la seua obra Sobre els sagraments, d'on prenem
els fragments següents referits a la pregària:

' ... Escolteu com hem de pregar ... Diu l'Apòstol: 'Vull que els homes preguen en tot lloc
elevant les seues mans netes, sense còlera ni disputes'. I el Senyor diu a l'evangeli: 'Quan pregues,
entra en la teua cambra i, amb la porta tancada, prega el teu Pare'. No et sembla que hi ha, en
això, una contradicció? L'Apòstol diu que cal pregar en tot lloc, i el Senyor diu que pregues a
l'interior de la teua cambra. Però no hi ha gran contradicció! ... Pots pregar en totes parts i seguir
pregant en la teua cambra. Pertot arreu hi tens cambra. Encara que et trobes entre pagans, entre
jueus, tens pertot arreu la teua cambra secreta. La teua cambra és el teu esperit. Encara que et
trobes enmig del poble, tens tanmateix, en l'home interior, la teua cambra tancada i secreta.
Quan pregues, entra en la teua cambra. Té raó quan diu: 'Entra', no sia cas que pregues com els
jueus, dels quals digué [el profeta]: 'Aquest poble m'honora amb els llavis però el seu cor és ben
lluny de mi'. Així doncs, que la teua pregària no isca només dels teus llavis. Posa-hi tota l'atenció,
entra al recès del teu cor, penetra-hi del tot ... I què és esta porta tancada? Aprén que tens una
porta que has de tancar quan pregues. Tant de bo ho entenguessen les dones! ... Quan pregues,
no eleves la veu cridant, no faces exhibició de la teua oració i no et poses enmig de la gent. Prega
secretament dins de tu mateix, segur que [Déu] pot escoltar-te en el secret perquè ell ho veu tot i
ho escolta tot. I prega el teu Pare ocultament. Perquè el qui veu allò que està amagat, escolta la
teua oració ...  Per quina raó hem de pregar en secret més que en alta veu? Mirem al voltant
nostre. Si t'adreces a u que té l'orella fina, no cal que li crides, sinó que li parles suaument, en un
to moderat. Si t'adreces a un sord, no comences elevant la veu perquè et puga escoltar? Així, el
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que crida, creu que Déu no pot oir si no li crida, i, en dirigir-se així a ell, li rebaixa el poder. Al
contrari, el qui prega en silenci demostra que té fe i reconeix que Déu penetra els renyons i els
cors i que escolta la teua oració abans que isca de la teua boca ...'

        PASSIÓ DE SANT VICENT, DIACA

La passió de sant Vicent és un dels exemples més acceptables d'un nodrit  grup de passions
èpiques, tan llargues com insípides. Se'n conserven diverses versions, la més antiga de les quals
és dels darrers anys del segle IV, no gaire diferent de la que podrien conèixer sant Agustí i Aureli
Prudenci.  El  seu  èxit  es  deu  als  passatges,  d'innegable  bellesa,  que,  barrejats  amb  alguns
defectes del gènere, contribuïren decisivament a la difusió del culte d'aquest diaca de Saragossa,
martiritzat a València cap a l'any 304 per ordre del mític prefecte Dacià. L'hagiògraf, inspirant-se
en l'etimologia del seu nom, aconseguí de convertir Vicent en el prototipus del vencedor cristià, i
el seu jutge en una pura encarnació del cruel perseguidor.

Tenim notícia del martiri de sant Vicent de València a través de Lactanci (+ 325) en la seua
obra  De mortibus persecutorum;  i, també, del poeta  Aurelius Clemens Prudentius (+ 405) que li
dedicà  un bellíssim poema (V)  al  seu  Peristephanon.  El  text  d'esta  famosa  Passió,  tal  com la
coneixem avui, és de primeries del segle V, tot i que el text original ja devia ser conegut durant el
primer quart del segle IV; i així el degué llegir sant Agustí, que li dedicà els sermons (274, 275,
276 ) pel dia de la seua memòria (22 de gener). 

El martiri de sant Vicent que ara coneixem, tot i ser una amplíssima fabulació sobre els
fets realment ocorreguts, sembla que s'ajusta una miqueta a la realitat històrica segons la qual,
l'emperador  Dioclecià  promulgà  quatre  edictes  amb  ocasió  d'esta  darrera  persecuciò  dels
cristians:  el  primer  imposava  la  destrucció  dels  temples  cristians  amb  la  crema  dels  llibres
sagrats; el segon decretava l'empresonament de la jerarquia eclesiàstica; el tercer amençava amb
terribles turments que, freqüentment, acabaven amb la mort de la víctima; el quart, finalment,
proposava als acusats l'alternativa de triar entre el sacrifici als déus romans o la mort. Cal dir que
aquest és l'esquema a què s'ajusta la Passió de sant Vicent. La veritat és que es fa difícil oferir una
selecció d'aquest escrit venerable que comença així: 

'És possible que l'enemic veja amb mals ulls l'honor que resulta per a la  
glòria del màrtir sant Vicent si se n'escriuen les actes del martiri. Per això 
reproduïm amb tota fidelitat la relació dels fets que, no sense motiu, el  
jutge no volgué que fossen consignats per escrit, de la vergonya que li faria
sentir-se dir que havia perdut la batalla ...' I continua: '... el juge Dacià ordenà
que els sants de Déu [Valerià,  bisbe de Saragossa i  el  seu diaca Vicent]  
fossen duts primer a València sota custòdia presidiària, amb aliment escàs i 
estrident grinyol  de cadenes  ...'  Arribada l'hora  del  judici,  és  Vicent qui  
respon al tribunal en nom del bisbe Valeri que no tenia facilitat de paraula: 
'  ...  El  teu discurs,  Dacià,  ha buscat  convéncer-nos que reneguem de la  
nostra fe. Sàpies que, per als cristians, fóra una imprudència abominable

renunciar  al  culte  de  Déu  ...  Sàpies  que  nosaltres  practiquem  la  religió  cristiana  i  que  som
servents i  testimonis de l'únic Déu que viu eternament. En el seu nom hem agafat les armes
espirituals per lluitar contra els finíssims arguments de la teua astúcia, sense cap por de les teues
amenaces ni de la tortura ...' La resposta del procurador Dacià no es féu esperar: 'Traeu-me d'ací
aquest bisbe. Mereix sofrir l'exili  per haver menyspreat el  decret imperial.  I  a aquest rebel [el
diaca Vicent],  que s'ha desfermat  en injúries  contra el  poble,  sotmeteu-lo  a les  tortures  més
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greus. Veig que la seua fogositat reclama suplicis majors, ja que ell es pren com una glòria tot
aquest castic: subjecteu-lo al potro, desconjunteu-li els membres, esqueixeu-li tot el cos ...'  La
resposta del Sant no es fa esperar: ' ... Era justament aquest el meu desig de sempre; era això el
que jo demanava de tot cor. No tinc ningú més amic ni més familiar que tu, [Dacià]. Tu és l'únic
que respons com ningú als meus desigs ...'  Continua narrant la Passió: 

'  ...  Dacià es posà a cridar maltractant els  mateixos botxins pegant-los a vergassades i
colps de bastó ... I els increpava dient: 'Què feu? No reconec les vostres mans: sovint heu vençut
els  homicides,  heu  trencat  el  silenci  de  mags  i  parricides  ...  però  avui  no  sou  capaços  de
reprimir ... l'ultratge dels nostres emperadors ...' I continua la Passió: 'La tortura era tan greu que ...
les entranyes [del Sant] eren al descobert perquè li havien desconjuntat tots els membres ...' A
continuació Dacià intentà guanyar-se'l amb bons consells: 

'Vicent,  tingues  compassió  de  tu,  no  malmetes  la  flor  d'una  joventut  que  acabes
d'estrenar; no acurtes al llindar dels teus millors anys, una vida més llarga ... Plany-te els turments
per estalviar-te les tortures que encara et falten ... A continuació llevaren el màrtir del poltre i el
dugueren al suplici del foc ... Hi és torturat, assotat, cremat, i, amb els membres desconjuntats, se
sent créixer davant el patiment ... ja no queda part del cos sencera, la nafra produïda primer, ara
es renova.  El  servent de Déu resta incommovible  i,  els  ulls  alçats  al  cel,  prega el  Senyor...'  A
continuació els botxins posen el Sant en la foscor d'un calabós horrible on '... refet l'invicte atleta
de Déu exulta d'alegria i entona salms i himnes a Déu. I així aquella solitud horrenda és alleujada
amb un estol  d'àngels  ...  hi  brollen lloances  de Déu,  i,  al  so  de l'orgue,  es  difon  la  suavitat
harmoniosa de la veu angèlica ...' 

Per ser testimonis de l'espectacle, els guardes s'acosten a la presó i amb els seus propis
ulls  'contemplen els servents de Déu resplendents d'una bellesa celestial: aquell antre infernal,
adés d'una foscor immensa, refulgia d'una lluminositat immensa ...  i el sant màrtir de Déu es
passejava cantant'. L'impacte que reben els botxins és tan fort que, 'colpits d'espant i de temor de
Déu, abandonaren els errors de la gentilitat i abraçaren fidelment la religió cristiana ...' 

A l'acte no hi podien faltar els cristians del lloc: '... també hi havien acudit molts fidels dels
voltants, afligits pels suplicis del Sant i ara alegres per la [seua] glòria... I [sant Vicent] els diu: 'No
tingueu por ... entreu de pressa, gaudiu de la llum ... alegreu-vos que exulte en les lloances del
Déu verdader aquell  que créeu que gemia entre turments.  S'han afluixat les  cadenes,  m'han
crescut les forces ... Crist ix sempre victoriós en els seus sants ... Anuncieu a Dacià la llum de la
meua glòria ...' I continua la narració: 

'En  sentir  esta  notícia,  Dacià,  pàl·lid  i  tremolós,  digué:  'Què  més  podíem  fer?  Hem
perdut!'  ...  I,  malgrat  açò,  encara parla  vanament d'infligir-li  nous suplicis  en el  moment que
Vicent  lliura  al  cel  el  seu  esperit...'  Aleshores  Dacià  encara  intenta  humiliar  el  màrtir  gloriós,
manant que llancen a camp obert el seu cadàver perquè se'l mengen les feres  ... Però un corb
preserva  el  seu  cos  dels  animals  que  haurien  pogut  devorar-lo  ...  Finalment  Dacià  mana
submergir-ne el cadàver en alta mar, dins un  bot de parricida, enganxat a una mola de pes
considerable amb cordes resistents. Però el cadàver sura i apareix a la platja ... Una dona piadosa
l'arreplega i l'enterra en l'arena suau, i, reunint una colla de devots, n'agafen el cos i el traslladen
a una petita basílica per soterrar-lo, finalment, fora la muralla de la ciutat de València on, per
mèrits del màrtir, s'han mutiplicat els favors divins per a lloança i glòria del nom de Crist que amb
el Pare i l'Esperit Sant viu i regna, Déu per segles infinits de segles. Amén'.
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               SANTS DEL SEGLE IV

                              mes de gener

A Itàlia, commemoració de sant Justí, que fon bisbe il·lustre pel seu zel i defensa dels cristians 
(1 de gener)

A Roma, sant Amalqui que, havent-se oposat a les lluites de gladiadors, per ordre d'Alipi, 
prefecte de la ciutat, fon mort per ells i comptat entre els màrtirs vencedors l'any 399 (1 
de gener)

Memòria de sant Basili el Gran i sant Gregori Naziancè, bisbes i doctors de l'Església. Basili, 
bisbe de Cesarea de Capadòcia, ara Turquia, anomenat 'el Gran' per la seua doctrina i 
saviesa, ensenyà als monjos la meditació de l'Escriptura, el treball en l'obediència i la 
caritat fraterna, ordenant la seua vida segons les regles que ell mateix redactà. Amb els 
seus egregis escrits, educà els fidels i brillà pel seu treball pastoral a favor dels pobres i 
dels malalts. Morí el dia 1 de gener de l'any 379. Gregori, amic seu, fon bisbe de 
Sancina, a Constantinoble, i, finalment, de Nacianz. Defensà amb vehemència la divinitat 
del Verb, i meresqué per això de ser anomenat 'Teòleg'. L'Església s'alegra de celebrar 
conjuntament la memòria de tan grans doctors.

Al territori de Cori, a 30 milles de la ciutat de Roma, sant Argeu, Narcís i Marcel·lí, màrtirs 
(2 de gener)

A Nicomèdia, província romana de Bitínia, ara Turquia, sants Teopemp i Teones, que patiren el 
martiri en la persecució duta a terme per Dioclecià l'any 304 (3 de gener)

A Mèsia, territori comprés entre les actuals Romania i Bulgària, sants Hermes i Cai, màrtirs, que 
patiren el martiri en els llocs d'Arcer i Vidin, respectivament (4 de gener)

A Alexandria d'Egipte, santa Sinclètica, verge de qui diuen que dugué vida eremítica 
(5 de gener)

A Antínoe, regió de Tebaida, a Egipte, sants Julià i Basilisa, màrtirs (6 de gener)
A la ciutat de Nicomèdia, Bitínia, ara Turquia,  passió de sant Llucià, prevere de l'església 

d'Antioquia i màrtir el qual, il·lustre per la seua doctrina i eloqüència, quan era dut davant
el tribunal, enmig de continuats interrogatoris acompanyats de turments, es mantingué 
intrèpid en confessar-se cristià l'any 312 (7 de gener)

A la ciutat de Metz, en la Gàl·lia Bèlgica, ara França, sants Llucià, Maximià i Julià, màrtirs 
(8 de gener)

A Roma, al cementeri de Calixt, en la via Àpia, sant Melquíades, papa, oriünd d'Àfrica, que 
conegué la pau concedida per l'emperador Constantí a l'Església, però víctima dels atacs 
dels donatistes es distingí pels seus esforços encaminats  a obtenir la concòrdia fins que 
morí l'any 314 (10 de gener)

A la regió de Tebaida, a Egipte, sant Pau, ermità, un dels primers a abraçar la vida monàstica 
(10 de gener)

A Cesarea de Palestina, sant Pere anomenat 'Apselami' o 'Balsami', màrtir que, en temps de 
l'emperador Maximí, invitat, tant pel president del tribunal com dels altres assistents a 
judici a reconsiderar la seua joventut, sense cedir a tals persuasions, demostrà la seua fe 
en Crist i morí amb ànim esforçat al foc, com or puríssim l'any 309 (11 de gener)

A Bríndisi, regió d'Apúlia, ara Itàlia, sant Leuci, considerat com el primer bisbe de la ciutat 
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(11 de gener)
A Cesarea de Mauritània, hui Argèlia, sant Arcadi, màrtir, que s'amagà en temps de la persecució,

però, en ser detingut en el seu lloc un familiar seu, es presentà espontàniament al jutge i, 
per negar-se a sacrificar als déus, patí dolorosos turments fins a consumar el seu martiri 
cap a l'any 304 (12 de gener)

A Poitiers, ara França, sant Hilari, bisbe i doctor de l'Església, que fon elevat a la seu de Poitiers, a 
Aquitània, en temps de l'emperador Constanci, el qual havia abraçat l'arianisme. Lluità 
aferrissadament en favor de la fe nicena sobre la Trinitat i la divinitat de Crist, i fon 
desterrat per això a Frígia durant quatre anys. Compongué celebèrrims comentaris als 
salms i a l'evangeli de Mateu, any 367 (13 de gener)

A Belgrad, ciutat de Mèsia, ara Sèrbia, sants màrtirs Hermili i Estratònic que, en temps de 
l'emperador Lucini, foren llançats al riu Danubi després de partir cruels turments cap a 
l'any 310 (13 de gener)

A la ciutat de Nola, a la regió italiana de la Campania, sant Fèlix, prevere, el qual, segons conta 
sant Paulí, mentre creixia la persecució, fon empresonat i sotmés a cruels turments. 
Restablerta la pau, pogué reintegrar-se als seus i visqué en pobresa fins a una venerable 
ancianitat com a invicte confessor de la fe (14 de gener)

Commemoració dels Sants monjos que, en Raiti i la muntanya del Sinaí, lloc de l'actual Egipte, 
foren martiritzats per la seua fe en Crist (14 de gener)

A la regió dels ibers, hui Geòrgia, a l'altra banda de la mar Negra, santa Nin que, sent cristiana, 
fon duta a aquell país, on, per la seua vida santa, devetlà la reverència i l'admiració de tots
fins al punt d'abraçar la fe cristiana la mateixa reina, el fill de la qual fon curat amb les 
seues pregàries, i també el rei i tot el poble (14 de gener)

A Roma, al cementeri de Priscil·la, a la via Salària nova, sepultura de sant Marcel I, papa, que, com
testifica el papa Sant Damas, fon un autèntic pastor, i per això patí moltíssim. Fon expulsat
de la seua pàtria i morí a l'exili després d'haver estat denunciat falsament davant el tirà 
per alguns que menyspreaven la penitència que els havia imposat, any 309 (16 de gener)

A Rinocorura, Egipte, sant Meles, bisbe que, en temps de l'emperador arià Valent, patí l'exili per 
la seua fe en la doctrina ortodoxa, i, després, descansà en pau cap a l'any 390 
(16 de gener)

Memòria de sant Antoni, abat, el qual, havent perdut els pares, distribuí tots els seus béns entre 
els pobres, seguint la indicació evangèlica, es retirà a la soledat de la regió de Tebaida, on 
dugué vida ascètica. Treballà per reforçar l'acció de l'Església, sostingué els confessors de 
la fe durant les persecucions desencadenades per l'emperador Dioclecià, donà suport a 
sant Atanasi contra els arians i reuní tants deixebles que meresqué ser considerat pare 
dels monjos fins que morí l'any 356 (17 de gener) 

Al territori d'Osroene, hui dividit entre Síria i Turquia, commemoració de sant Julià, asceta, 
anomenat pels seus paisans 'Sebes' o 'Ancià' el qual, tot i detestar l'ambient estrepitós de 
la ciutat, deixà temporalment la seua estimada soledat per confondre, a Antioquia, els 
seguidors de l'heretgia ariana fins que morí cap a l'any 377 (17 de gener)

A la via Cornèlia, en la decimotercera milla abans de Roma, al cementeri de Nimfa, sants Mari, 
Marta, Audifax i Àbac, màrtirs (19 de gener)

Commemoració de sant Macari, anomenat 'Alexandrí', i també prevere i abat al monestir de 
Scete, a Egipte, on, considerant-se mort per al món, vivia només per a Déu, ensenyant de 
fer-ho igual als seus monjos fins que morí cap a l'any 390 (19 de gener)
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Sant Fructuós, bisbe, i els seus diaques sants Auguri i Eulogi, màrtirs, els quals, a Tarragona, 
capital de la Hispània Citerior, en temps dels emperadors Valerià i Galiè, després d'haver 
confessat la fe en presència del procurador Emilià, foren duts a l'amfiteatre de la ciutat, 
on, després, en presència dels fidels i amb veu clara, el bisbe pregà per la pau de 
l'Església, i els tres consumaren el martiri enmig del foc, posats de genolls i en oració, 259 
(20 de gener)

Sant Fabià, papa i màrtir, que, sent només laic, fon cridat al pontificat per indicació divina, i, 
després de donar exemple de fe i virtut, patí el martiri en la persecució sota l'emperador 
Deci. Sant Cebrià, en fer-ne l'elogi del combat, afirma que deixà el testimoni d'haver regit 
l'Església de manera irreprotxable i il·lustre. E seu cos fon sepultat aquest dia al cementeri 
de Calixt, a la via Àpia de Roma, 250 (20 de gener)

Sant Sebastià, màrtir, oriünd de Milà que, com narra sant Ambròs, es dirigí a Roma en temps de 
cruels persecucions, i allí sofrí el martiri. A la ciutat on havia arribat com a hoste, obtingué 
el domicili definitiu de l'eterna immortalitat, i fon enterrat aquest dia en les catacumbes 
de Roma (20 de gener)

A Antínoe, regió de Tebaida, Egipte, sant Ascla, màrtir, que dut davant el governador, no en temé
les amenaces perquè encara el preocupava més renegar del Crist, i, després de ser sotmés
a diversos turments, l'ofegaren al riu (20 de gener)

Sant Vicent, diaca de Saragossa, i màrtir, que, durant la persecució sota l'emperador Dioclecià 
patí presó, fam, poltre i ferros candents, fins que, a València, en la Hispània Cartaginesa, 
volà al cel a arreplegar el premi del martiri, l'any 304 (22 de gener)

Commemoració de sant Valer o Valeri, bisbe de Saragossa, en la Hispània Tarraconense, que 
paticipà en el primer concili d'Il·líberis. Conduït a València, juntament amb Vicent, fon 
enviat a l'exili entre els anys 304 i 315 (23 de gener)

A Roma, al cementeri Major de la via Nomentana, santa Emerenciana, màrtir (23 de gener)
A Ankara, ciutat de la Galàcia, hui Turquia, sants Climent, bisbe, i Agatàngel, màrtirs (23 de 

gener)
A Teano, hui regió italiana de la Campània, commemoració de sant Amasi, bisbe, cap a l'any 356 

(23 de gener)
A la ciutat de Nacianz, a la regió de Capadòcia, hui Turquia, mort de sant Gregori, bisbe, l'any 

379, la commemoració del qual se celebra el dia 2 de gener
Commemoració de sant Bretanió, bisbe de Tomis, a Escítia, actual Romania, que s'oposà 

enèrgicament a l'emperador arià Valent i es distingí per la seua santedat i zel en la 
defensa de la fe catòlica (25 de gener)

A Tabennesi, regió de Tebaida, Egipte, sant Palemó, anacoreta, home assidu a la pregària i de 
gran austeritat, que fon mestre de sant Pacomi (25 de gener)

A Mariana, illa de Córsega, commemoració de santa Devota, verge i màrtir, cap a l'any 300 
(27 de gener)

A Alexandria d'Egipte, sants màrtirs Cir i Joan, els quals, després de molts turments, foren 
decapitats per confessar Crist (31de gener)

A Mòdena, localitat de la regió hui italiana d'Emília-Romanya, sant Geminià, bisbe, que conduí la
seua església de l'error arià a la fe ortodoxa (31 de gener)

A Pèrsia, ara Iraq, passió de sant Abraham, bisbe d'Arbiles, que, en temps de Sapor, rei dels 
perses, fou decapitat per negar-se a adorar el Sol l'any 345 (31 de gener)

A la ciutat de Novara, ara regió italiana de Ligúria, sant Juli, prevere (31 de gener) 

109



pentecosta

       mes de febrer

A Ravenna, actual regió italiana d'Emília-Romanya, sant Sever, bisbe, cap a 
l'any 342 (1 de febrer)

A Augusta Tricastina, a la Gàl·lia Vienesa, avui França, sant Pau, bisbe, que 
donà posteriorment l'actual nom a la ciutat, Saint Paul-Trois-Chateau 
(1 de febrer)

Sant Blai, bisbe i màrtir, que, per ser cristià, en temps de l'emperador Licni, patí el 
martiri a la ciutat de Sebaste, a l'antiga Armènia, ara Turquia, cap a l'any 320 (3 de febrer)

A Poitiers, Aquitània, hui França, sant Leoni, prevere, deixeble de sant Hilari (3 de febrer)
A Gap, regió de la Provença, a la Gàl·lia, ara França, sants Teridi i Remei, bisbes (3 de febrer)
A Alexandria d'Egipte, passió dels sants màrtirs Elies, bisbe de Thmuis, i Folorome, tribú militar, 

els quals, durant la persecució duta a terme sota l'emperador Dioclecià, no cediren a les
 persuasions dels seus parents i amics perquè salvassen la vida, i obtingueren del Senyor 
la palma del martiri en ser decapitats (4 de febrer)

A Emesa, Síria, sant Silvà, bisbe, que presidí aquella església durant quaranta anys, i, en temps de
l'emperador Maximià, obtingué la palma del martiri en sent tirat a les feres juntament 
amb el diaca Lluc i el lector Moci (6 de febrer)

A Cesarea, Capadòcia, ara Turquia, sants màrtirs Dorotea, verge, i Teòfil, estudiant (6 de febrer)
A Lampsaco, regió del'Helespont, ara Turquia, sant Parteni, bisbe, que en temps de 

l'emperador Constantí fon un eximi propagador de la fe amb la seua predicació i 
exemple (7 de febrer)

A les muntanyes del Sinaí, Egipte, sant Moisès, que, després d'haver dut vida eremítica al desert, 
a petició de Mavia, reina dels sarraïns, fon ordenat bisbe, i aconseguí imposar la pau 
entres aquella gent violenta i mantenir intacte la fe cristiana; morí cap a l'any 389 
(7 de febrer)

A Pavia, regió italiana de Ligúria, sant Jovenci o Evenci, bisbe, que treballà molt en favor de 
l'evangeli, i morí l'any 397 (8 de febrer)

A la ciutat d'Alexandria, passió de Nombrosos màrtirs que, durant la celebració de l'eucaristia a 
l'església foren assassinats de distintes formes pels arians (9 de febrer)

A Lemelefa, avui Argèlia, commemoració dels sants Prim i Donat, diaques i màrtirs que, per 
defensar l'altar de l'església, moriren a mans dels heretges cap a l'any 361 (9 de febrer)

A Roma, en la via Àpia, al cementeri que en duu el nom, santa Soteris, verge i màrtir que, com 
relata sant Ambròs, renunciant per causa de la fe a la noblesa i els  honors de la pròpia 
família, no es prestà a inmolar als ídols, ni es deixà vèncer per humiliants injúries ni temé 
morir ferida per l'espasa cap a l'any 304 (11 de febrer)

Commemoració de nombrosos Màrtirs presos a Numídia, ara Argèlia, durant la persecució duta
a terme sota Dioclecià, que foren víctimes de cruels suplicis per no voler lliurar les 
sagrades Escriptures, segons l'edicte de l'emperador (11 de febrer)

A Cartago, hui Tunis, commemoració dels Sants màrtirs d'Abitínia (sants Sadurní, prevere, amb
quatre fills: Saturní junior i Fèlix, lectors, Maria i Hilarió, encara infant; Datiu o Sanator,
Fèlix, un altre Fèlix, Emèrit i Ampeli, lectors; Rogacià, Quint, Maximià o Màxim, Telica 
o Tacelita, un altre Rogacià, Rogat, Januari, Cassià, Victorià, Vicent, Cecilià, Restituta, 
Prima, Eva, un altre Rogacià, Givali, Rogat, Pompònia, Januària, Saturnina, Martí, 
Clàustos, Fèlix junior, Margarida, Major, Honorata, Victorí, Pelusi, Faust, Dacià, 
Madrona, Cecília, Victòria, Berectina, verge cartaginesa, Secunda, Madrona i 
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Januària) els quals, durant la persecució desencadenada sota l'emperador Dioclecià, per 
haver-se reunit per tal de celebrar l'eucaristia dominical contra la disposició de 
l'autoritat, foren empresonats pels magistrats de la colònia i els soldats de guàrdia. 
Conduïts a Cartago i interrogats pel procònsul Anul·lí, malgrat els turments que els 
infligien, es reafirmaren en la seua fe cristiana i proclamaren no poder renunciar a la 
celebració del sacrifici del Senyor, i per això vessaren la seua sang en llocs i moments 
distints l'any 304 (12 de febrer)

Commemoració de sant Meleci, bisbe d'Antioquia, hui a Turquia, que, per defensar la fe de Nicea,
fon exiliat diverses vegades i morí mentre presidia el I concili ecumènic de 
Constantinoble. Sant Gregori de Nissa i sant Joan Crisòstom n'exaltaren la figura l'any 381 
(12 de febrer)

A Atenes, sant Martinià que havia abraçat la vida eremítica en un lloc pròxim a Cesarea de 
Palestina, i morí cap a l'any 398 (13 de febrer)

A Karden, prop del riu Mosa, al territori de Trèveris, ara Alemanya, sant Càstor d'Aquitània, 
prevere i eremita (13 de febrer)

A Todi, ciutat de la regió italiana d'Umbria, sant Benigne, prevere i màrtir (13 de febrer)
A Antioquia de Síria, ara Turquia, sants màrtirs Isici, prevere; Josep, diaca romà: Zòsim i Baral, i 

Agapis, verge (15 de febrer)
A Cesarea de Palestina, ara Israel, sants màrtirs Elies, Jeremies, Isaïes, Samuel i Daniel, cristians 

egipcis que, per haver servit els confessors condemnats a les mines, foren presos pel 
prefecte Firmilià, en temps de Valeri Màximià, i, després de durs turments, foren 
decapitats. Després d'ells foren martiritzats Pàmfil, prevere, Valent, diaca de Jerusalem i 
Pau, oriünd de la ciutat de Jàmnia, que havien estat empresonats dos anys, així com 
Porfiri, servent de Pàmfil, a banda Seleuc, capadoci que ostentava un grau en la milícia, i 
Teòdul, ancià servidor del prefecte Firmilià. Finalment el capadoci Julià, que arribava com
a pelegrí en aquell lloc, fon denunciat com a cristià per haver besat els cossos dels màrtirs,
i per orde del prefecte el cremaren a foc lent l'any 309 (16 de febrer)

A Amasea, regió de l'Helespont, ara Turquia, passió de sant Teodor, soldat, que sota l'emperador 
Maximià, per confessar que era cristià, fon terriblement assotat, reclòs a la presó i, 
finalment, cremat viu. Sant Gregori de Nissa cantà les lloances d'aquest sant en un cèlebre
elogi l'any 306 (16 de febrer)

A Tráveris, en la Gàl·lia Bèlgica, hui Alemanya, sant Bonós, bisbe, que, juntament amb sant Hilari 
de Poitiers, treballa amb zel i saviesa perquè en les regions de la Gàl·lia es mantingués la 
integritat de la fe, i morí cap a l'any 373 (17 de febrer)

A Beth Lapat, al regne de Pèrsia, ara Iraq, passió dels sants Sadoth, bisbe de Selèucia, i 128 
companys màrtirs (preveres, clergues i verges consagrades) que foren preses per haver 
rebutjat d'adorar el Sol i, després de cruels turments, patiren la mort per sentència reial 
l'any 342 (18 de febrer)

Commemoració de Cinc sants màrtirs que moriren en la ciutat de Tir, ara Líban, en temps de 
l'emperador Dioclecià, els quals, assotats primer i després exposats despullats a les feres, 
mostraren la seua ferma i incommovible constància malgrat la seua joventut. Un d'ells, 
que encara no havia fet vint anys, orava amb els braços estesos en forma de creu, i tots, 
finalment, foren degollats l'any 303 (20 de febrer)

A Antioquia de Síria, hui Turquia, commemoració de sant Tiranió, bisbe de Tir i màrtir que, 
educat en la fe cristiana des d'infant, obtingué la corona de la glòria en ser estripat amb 
garfis de ferro, juntament amb el prevere Zenobi l'any 311 (21 de febrer)
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Commemoració de sant Eustaci, bisbe d'Antioquia el qual, cèlebre per la doctrina, en temps de 
l'emperador arià Constanci, fon desterrat a Trajanòpolis, Tràcia, hui Bulgària, a causa de la 
seua fe catòlica, i allí descansà en el Senyor cap a l'any 338 (21de febrer)

A Viena del Delfinat, a la Gàl·lia Lugdunense, ara França, sant Pascasi, bisbe, cèlebre per la seua 
erudició i la santedat dels seus costums (22 de febrer)

A la regió de Sírmia, a la Pannònia, hui Croàcia, sant Sirè o Sineri, màrtir, hortolà d'ofici, que fon 
denunciat per una dona a la qual havia reprotxat la seua lascívia, i per haver declarat 
davant el jutge la seua condició de cristià i negar-se a sacrificar als déus, fon decapitat, 
cap a l'any 307 (23 de febrer)

A Nicomèdia, ciutat de Bitínia, ara Turquia, passió de sant Eveci, que en temps de l'emperador 
Dioclecià, en veure exposat a la plaça l'edicte contra els adoradors de Déu, ple de fe 
estripà el document davant tot el poble, i per això fon sotmès a suplicis cruels l'any 303 
(24 de febrer).

A Nacianz, regió de Capadòcia, ara Turquia, sant Cesari, metge, germà de sant Gregori
Naciazenc, l'any 369 (25 de febrer)

Commemoració de sant Alexandre, bisbe, ancià cèlebre pel seu zel de la fe, que fon elegit per a 
la seu alexandrina com a successor de sant Pere. Rebutjà l'heretgia del seu prevere Ari, 
que s'havia apartat de la comuniò de l'Església, i, al costat de 318 pares, participà en el 
primer concili de Nicea que condemnà l'error, l 'any 326 (26 de febrer)

A Bolonya, regió italiana d'Emília-Romanya, sant Faustinià, bisbe que, amb la predicació 
confirmà i augmentà l'Església que estava patint a causa de la persecuciò (26 de febrer)

mes de març

A Calahorra (Calagurris), Hispània Tarraconense, sants Emeteri i Celedoni, 
els quals, durant l'exercici de la milícia als campaments vora la ciutat 
de Lleó, província romana de Galícia, per confessar el nom de Crist, 
als començaments de la persecució, foren conduïts a Calahorra on 
foren coronats amb el martiri (3 de març)

A Amaseua, el Pont, hui Turquia, sants Cleònic i Eutropi, màrtirs en la persecució 
desencadenada sota l'emperador Maximià, sent procurador Asclepiòdat (3 de març)

A Sínope, el Pont, hui Turquia, sant Foca, màrtir, llaurador d'ofici, que patí moltes injúries pel 
nom del Redemptor (5 de març)

A Cesarea de Palestina, sant Adrià, màrtir, que en la persecució desencadenada sota l'emperador
Dioclecià, el dia que se solien celebrar les festes de la Fortuna, per ordre del procurador 
Fimilià, i per la seua fe en Crist, fon llançat a un lleó i, després,  degollat a espasa l'any 309 
(5 de març)

A Trèveris, a la Gàl·lia Bèlgica, ara Alemanya, sant Quirze, prevere (6 de març)
Commemoració de sant Evagri, bisbe de Constantinoble, hui Istambul, Turquia, que, desterrat 

per l'emperador Valent, descansà en el Senyor com a confessor eximi l'any 378 
(6 de març)

A Cesarea de Palestina, passió de sant Eubuli, que fon company de sant Adrià, i dos dies després 
d'ell obtingué la glòria en ser destrossat pels lleons i decapitat l'any 309 (7 de març)

A  Sebaste, a l'antiga Armènia, hui Turquia, passió dels Quaranta sants soldats de Capadòcia 
que, en temps de l'emperador Licini, es mostraren companys, no per raó de sang sinó per 
la fe comuna i l'obediència a la voluntat del Pare celestial. Després de presons i turments 
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cruels, com d'haver de pernoctar despullats a l'aire lliure sobre un estany gelat en l'hivern 
més fred, consumaren el martiri trencant-los les cames, l'any 320 (9 de març)

A Barcelona, en la Hispània Tarraconense, sant Pacià, bisbe, que, en exposar la seua fe,
proclamava que 'cristià' era el seu nom i 'catòlic' el seu cognom,  fins que morí l'any 390 
(9 de març)

Commemoració de sant Macari, bisbe de Jerusalem, que, amb les seues exhortacions, aconseguì
que els sants Llocs fossen restaurats i enriquits amb basíliques per l'emperadopr 
Constanti el Gran i per sa mare, santa Helena, l'any 325 (10 de març)

A Laodicea de Siria, sants Tròfim i Tal, màrtirs, que en la persecució desencadenada sota 
l'emperador Dioclecià, després de molts i cruels turments, aconseguiren la corona de la 
glòria (11 de març)

A Nicomèdia, ciutat de Bitínia, hui Turquia, commemoració dels sants màrtirs Migdó, prevere, i 
Eugeni, Màxim, Domna, Mardoni, Esmaragde i Hilari, que foren ofegats, un darrere 
l'altre, en dies successius, per atemorir els altres, l'any 303 (12 de març)

A Nicomèdia, passió de sant Pere, màrtir, que, sent ajudant de cambra de l'emperador Dioclecià, 
es lamentà amb certa llibertat del suplici dels màrtirs, i per mandat del mateix august, fou
detingut i penjat; torturat primer amb prolongats assots i després al foc en unes graelles. 
Doroteu i Gorgoni, servidors també de l'emperador, per haver protestat, també foren 
sotmesos als mateixos suplicis i, finalment, estrangulats l'any 303 (12 de març)

A  Hermòpolis (Egipte), sant Sabí, màrtir que, després de diversos suplicis, terminà sent llançat al 
riu (13 de març)

A Prydna, lloc de Macedònia, ara Albània, sant Alexandre, màrtir, cap a l'any 390 (14 de març)
A Selèucia, ciutat de Pèrsia, ara Iraq, sant Papes, natural de Licaònia que, després de molts 

suplicis, afrontà el martiri per la fe de Crist (16 de març)
A Anazarbo (Cilícia), ara Turquia, sant Julià el qual, després de patir turments durant llarg temps, 

per ordre del governador Marcià, fon introduït dins un sac ple de serps i llançat a la mar 
(16 de març)

Commemoració de molts Sants màrtirs que, a Alexandria d'Egite, en temps de l'emperador 
Teodosi, en créixer el nombre de cristians, foren empresonats pels adoradors de Serapis i 
cruelment sacrificats per refusar aquest culte idolàtric cap a l'any 392 (17 de març)

Commemoració dels sants Màrtirs d'Alexandria d'Egipte que, en temps de l'emperador 
Constanci i el prefecte Filagri, foren sacrificats el divendres Sant de la passió del Senyor, 
en irrompre els arians i els pagans en diverses esglésies l'any 339 (21 de març)

A Ankara, Galàcia, sant Basili, prevere i màrtir, que durant tot el mandat de l'emperador 
Constanci s'oposà enèrgicament als arians i després, sota l'emperador Julià, per haver 
pregat públicament a Déu que cap cristià s'apartàs de la fe, fon empresonat i conduït 
davant el prefecte de la província, i, després de nombrosos turments, consumà el seu 
martiri l'any 362 (22 de març)

A Cesarea de Palestina, hui Israel, sants màrtirs Timolau, Dionisi, Pàusides, Ròmul, Alexandre i 
un altre Alexandre que, durant la persecució desencadenada per l'emperador Dioclecià, 
foren conduïts, emmanillats, davant el prefecte Urbà, on confessaren ser cristians, i per 
això, pocs dies després, juntament amb els companys Agapi i un altre Dionisi, foren 
decapitats, i meresqueren així les corones de la vida eterna l'any 303 (24 de març)

A Milà, hui regió italiana de Transpadana, sant Mona, bisbe, cap a l'any 300 (25 de març)
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A la regió de Sírmia, Pannònia, hui Croàcia, sants màrtirs Montà, prevere, i Màxima, la seua 
esposa, que per confessar tots dos la fe en Crist Senyor foren precipitats al mar per uns 
infidels, cap a l'any 304 (26 de març)

Commemoració de la passió de sant Eutiqui, alexandrí, que en temps de l'emperador Constanci, 
i sota el bisbe arià Jordi, morí per la fe catòlica cap a l'any 356 (26 de març)

A Sebast, antiga Armènia, ara Turquia, sant Pere, bisbe que, germà menor de sant Basili el Gran, 
fon un eximi defensor de la fe ortodoxa enfront dels arians, i morí cap a l’any 391 
(26 de març)

A Hieròpolis, Fenícia, avui el Líban, sant Ciril, diaca i màrtir, que sota l'emperador Julià l'Apòstata, 
patí un martiri cruel l'any 362 (28 de març)

Memòria de sant Marc, bisbe d'Aretusa, a Síria, que durant la controvèrsia ariana no es desvià en 
res de la fe ortodoxa i, sota l'emperador Julià l'Apòstata, fon perseguit. Sant Gregori 
Naziancè el lloà com a baró insigne i ancià de vida santíssima l'any 364 (29 de març) 

A Tessalònica, ciutat de Macedònia, sant Domní, màrtir (30 de març)
A Senlis, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Règul, bisbe (30 de març)
Commemoració de molts sants màrtirs que, a Constantinoble, actual Istanbul, hui Turquia, en 

temps de l'emperador Constanci, per ordre del bisbe arià Macedoni, foren desterrats i 
torturats amb tota mena de suplicis (30 de març)

mes d’abril

A Tessalònica, ciutat de Macedònia, santes Àgape i Quitònia, verges i màrtirs 
que, en la persecució sota l'emperador Dioclecià, per negar-se a menjar 
carn sacrificada als ídols, foren entregades al prefecte Dulceci que les 
condemnà a ser cremades vives l'any 304 (1 d'abril)

A Tir, ciutat de Fenícia, hui Líban, sant Ulpià, màrtir, que, sent encara adolescent, 
durant la persecució desencadenada sota l'emperador Maximí Daia, fon 
tancat en una bota amb una serp i un gos, i, submergit en la mar, completà 
el seu martiri l'any 306 (3 d'abril)

A Tessalònica, ciutat de Macedònia, sants màrtirs Agatòpode, diaca, i Teòdul, lector, que, a 
causa de la seua confessió de fe cristiana, en temps de l'emperador Maximí, i per mandat 
del prefecte Faustí, foren llançats a la mar amb una pedra lligada al coll (4 d'abril)

A Milà, regió de Ligúria, a Itàlia, mort de sant Ambròs, bisbe que, el dia de dissabte sant, eixí a 
l'encontre de Crist, vencedor de la mort, l'any 397. La seua memòria se celebra el 7 de 
desembre, aniversari de la  seua ordenació episcopal (4 d'abril)

A Selèucia, Pèrsia, commemoració de Cent onze barons i set dones, màrtirs, procedents de 
diverses ciutats règies de Pèrsia que, havent refusat fermament de renegar de Crist i 
adorar el foc, per mandat del mateix rei, foren cremades vives l'any 344 (5 d'abril)

En la regió de Sírmia, Pannònia, ara Croàcia, passió de sant Ireneu, bisbe i màrtir, que en temps 
de l'emperador Maximià, i sota el prefecte Probe, fon primerament turmentat, després 
empresonat i, finalment, decapitat (6 d'abril)

A Pentàpolis, Líbia, sants màrtirs Teodor, bisbe, Ireneu, diaca, i Serapió i Amnosis, lectors 
(7d'abril)

A Pempeiòpolis, lloc de Cilícia, ara Turquia, sant Cal·liopi, màrtir (7 d'abril)
A Sinope, el Pont, Turquia ara, Dos-cents sants soldats màrtirs (7 d'abril)
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A Cesarea de Capadòcia, ara Turquia, sant Eupsiqui, màrtir que, sota l'emperador Julià l'Apòstata,
per haver destruït el temple de la deessa Fortuna, sofrí el martiri cap a l'any 362 (9 d'abril)

A Ceromanum, Gàl·lia Lugdunense, hui Le Mans, França, sant Libori, bisbe (9 d'abril)
A Roma, al cementeri de Calepodi, en la tercera milla de la via Aurèlia, sepultura del papa sant 

Juli el qual, davant els atacs dels arians, custodià valerosament la fe del concili de Nicea, 
defensà sant Atanasi, perseguit i exiliat, i reuní el concili de Sàrdica; morí l'any 352 
(12 d'abril)

A Verona, territori de Venècia, ara Itàlia, sant Zenó, bisbe, que amb el seu treball i predicació 
conduí la ciutat al baptisme de Crist cap a l'any 372 (12 d'abril)

A Capadòcia, ara Turquia, sant Sabes Got, màrtir, que durant la persecució contra els cristians 
sota Atanaric, rei dels gots, per haver refusat tres dies de la celebració de la pasqua els 
aliments immolats als ídols, fon llançat en un riu després de cruels turments l'any 372 
(12 d'abril)

A Antioquia de Síria, hui Turquia, santes màrtirs Bernice i Prosdoca, verges, i sa mare Domnina 
que, en temps de persecució, per a evitar els qui volien atemptar contra la seua castedat, 
buscaren remei en la fuga, però finalment trobaren el martiri en ser llançades a un riu 
(14 d'abril)

Al desert de Nítria, Egipte, sant Frontó, abat, que, juntament amb setanta companys, es retiraren
a aquell lloc inhòspit (14 d'abril)

A Saragossa, a la Hispània Tarraconense, commemoració de sant Optat i els seus disset 
companys màrtirs (Luperc, Succès, Marcial, Urbà, Júlia, Quintilià, Publi, Front, Fèlix, 
Cecilià, Evodi, Primitiu, Apodemi i altres quatre de nom Sadurní), els quals, en la 
persecució sota l'emperador Dioclecià foren executats, després de ser cruelment 
turmentats. Prudenci compongué uns bellíssims versos sobre aquest gloriós martiri 
(16 d'abril)

A la ciutat de Saragossa, santa Engràcia, verge i màrtir, que sofrí durs suplicis i li'n quedaren les 
plagues com a testimoni del seu martiri (16 d'abril)

A Saragossa també, sants Cai i Cremenci que, en la mateixa persecució perseveraren en la fe en 
Crist i superaren les tortures que els infligiren (16 d'abril

A Melitene, ciutat de l 'antiga Armènia, ara Turquia, sants màrtirs Pere, diaca i Hermògenes, 
coadjutor seu (17 d'abril)

A Pèrsia, hui Iraq, passió de sant Simeó, bisbe de Selèucia i Ctesifont, que, per orde del rei persa 
Sapor II, fon detingut i carregat de cadenes per negar-se a adorar el Sol i seguir 
proclamant Jesucrist lliurement i amb valentia. Empresonat juntament amb més de cent 
cristians, bisbes, preveres, i d'altres ordes eclesiàstics, fon sotmés a tortures, i el divendres
sant de la passió del Senyor, davant els seus ulls i, mentre els exhortava, tots els seus 
companys foren decapitats com ell mateix ho fon, l'últim, l'any 341 (17 d'abril)

També commemoració de molts màrtirs que, després de la mort de sant Simeó, per tot el 
territori de Pèrsia, i igualment sota el rei Sapor II, foren degollats per causa del nom de 
Crist, entre ells sant Ustazades, eunuc del palau reial i padrí del mateix rei que, durant el 
primer ímpetu de la persecució, patí el martiri al palau d'Artaxerxes, germà de Sapor, a la 
província d'Abiabena, a l'actual Iraq, l'any 341 (17 d'abril)

A Tortona, regió de la Ligúria, ara Iraq, sant Innocenci, bisbe (17 d'abril)
A Pèrsia, ara Iraq, sant Pusici, màrtir, prefecte dels artesans del rei Sapor II, que, per haver 

confortat el vacil·lant prevere Ananies quan dubtava de renegar de la fe, fon ferit al coll i 
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morí el dissabte sant, ocupant així un lloc insigne en el grup dels màrtirs sacrificats 
després de sant Simeó, 341 (18 d'abril)

A Pèrsia, ara Iraq, santa Marta, verge i màrtir, que, en temps del rei Sapor II, al dia següent a la 
mort de son pare, Pusici, patí el martiri en la solemnitat de la resurrecció del Senyor de 
l'any 341 (19 d'abril)

A Còrdova, en la Hispània Bètica, sant Secundí, màrtir (20 d'abril)
A Embrun, lloc de la Gàl·lia, hui França, sant Marcel·lí, primer bisbe d'esta ciutat, el qual, originari

de l'Àfrica, convertí a la fe de Crist la majoria de la població dels Alps marítims i fon 
ordenat bisbe per sant Eusebi de Vercel·li cap a l'any  374 (20 d'abril)

Commemoració de sant Maryahb, el nom del qual significa 'el Senyor actua', corepíscop i màrtir 
a Pèrsia, hui Iran, que patí el suplici per la seua fe en Crist durant l'octava de pasqua, sota 
la persecució desencadenada pel rei Sapor II, l'any 341 (22 d'abril)

Sant Jordi, màrtir, el gloriós combat del qual, que tingué lloc a Diòspoli o Lidda, a Palestina, ara 
Israel, celebren, des de molt antic, totes les esglésies, des d'Orient fins a Occident, segle IV
(23 d'abril)

A Edessa, ciutat de l'antiga Síria, ara Turquia, sant Eulogi, bisbe,  que, segons la tradició morí el 
divendres Sant o Parasceve de l'any 387 (23 d'abril)

A Nicomèdia, Bitínia, ara Turquia, sant Antim, bisbe, i companys, màrtirs en la persecució sota 
l'emperador Dioclecià. Antim, per confessar el Crist, rebé la glòria del martiri en ser 
decapitat; i de la multitud de fidels del seu ramat, els uns foren també decapitats, d'altres 
cremats vius, i la resta duta en alta mar en petites embarcacions per a ser ofegats l'any 
303 (24 d'abril)

A Il·líberis, actual Elvira (Granada), en la Hispània Bètica, sant Gregori, bisbe,  l'obra del qual 
intitulada Sobre la fe meresqué la lloança de sant Jeroni (24 d'abril)

A Silistra, ciutat de Mèsia, hui Bulgària, sants Pasícrates i Valenci, màrtirs que, per confessar el 
Crist com a únic Déu, sotmeteren decididament els seus colls a l'espasa cap a l'any 302 
(25 d'abril)

A Agen, a Aquitània, ara França, sant Febadi, bisbe, que escrigué una obra contra els arians i 
protegí el seu ramat de l'heretgia; morí cap a l'any 393 (25 d'abril)

A Amasea, al Pont, hui Turquia, sant Basileu, bisbe, màrtir en temps de l'emperador Licini, cap a 
l'any 322 (26 d'abril)

A Cibali, lloc de Pannònia, hui Winkovitz a Croàcia, sant Polió, lector i màrtir que, detingut durant
la persecució sota l'emperador Dioclecià i interrogat pel prefecte Probe, com confessàs 
insistentment el Crist i es negàs a sacrificar als ídols, fon cremat viu als afores de la ciutat 
cap a l'any 303 (27d'abril)

A Silistra, Mèsia, hui Bulgària, sants Màxim, Dades i Quintil·lià, màrtirs en la persecució 
desencadenada per l'emperador Dioclecià (29 d'abril)

A Afrodísia, lloc de Caria, hui Turquia, sants Diodor i Rodopià, màrtirs que, en la persecució sota 
l'emperador Dioclecià, foren lapidats pels seus conciutadans (30 d'abril)

A Evorea, regió de l'Èpir, en l'actual Grècia, sant Donat, bisbe que, en temps de l'emperador 
Teodosi brillà per la seua exímia santedat (30 d'abril)

A Novara, ciutat de Ligúria, Itàlia, sant Llorenç, prevere i màrtir, que construí una font baptismal 
on batejava infants que li confiaven per a la seua educació. Un dia, després d'haver dut a 
Déu un nombre elevat d'infants mitjançant el baptisme, uns impius el mataren juntament
amb els seus neòfits (30 d'abril)
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A Forlí, Emília-Romanya, també a l'Itàlia actual, sant Mercurial, bisbe, que la tradició considera 
com l'instaurador d'esta seu episcopal (30 d'abril)

mes de maig

Memòria de sant Atanasi, bisbe i doctor de l'Església, el qual, preclar per la 
santedat i doctrina, a Alexandria d'Egipte, defensà amb valentia la fe 
catòlica des del temps de l'emperador Constantí fins a Valent; i per 
això hagué de suportar nombrosos atacs per part dels arians i ser 
exiliat en diverses ocasions; finalment tornà a l'església que li havien 
confiat, on, després de lluitar i patir molt amb heroïca paciència, 
descansà en la pau de Crist en el 46 aniversari de la seua ordenació 
episcopal, 373 (2 de maig)

A la ciutat d'Hispalis (Sevilla), Hispània Bètica, sant Fèlix, diaca i màrtir (2 de maig)
A Narni, lloc de l'Umbria, Itàlia, sant Juvenal, venerat com el primer bisbe de la diòcesi 

(3 de maig)
A Lorch, regió del Nòric, ara Alemanya, prop del Danubi, sant Florià, màrtir, que, durant la 

persecució sota Dioclecià, i per orde del governador Aquil·lí, fon precipitat des del pont al 
riu Enns amb una pedra lligada al coll l'any 304 (4 de maig)

En les mines de Fennes, a Palestina, on estaven condemnats, sant Silvà, bisbe de Gaza, i trenta-
nou companys, màrtirs, tots ells coronats amb el suplici durant la mateixa persecució, en
ser decapitats per ordre del cèsar Maximí Daia cap a l'any 304 (4 de maig)

Commemoració de sant Màxim, bisbe de Jerusalem, que fon condemnat pel cèsar Maximi Daia a
treballs forçats en les mines, després d'haver-li arrencat un ull i cremat un peu amb ferros 
candents. Obtinguda la llibertat, pogué deixar aquell lloc i fon nomenat bisbe de 
l'església de Jerusalem on, amb el prestigi de la seua gloriosa confessió, descansà en pau 
cap a l'any 350 (5 de maig)

A Trèveris, en la Gàl·lia Bèlgica, ara Alemanya, sant Britó, bisbe, que defensà el seu ramat dels 
errors del priscil·lianisme, tot i que, juntament amb sant Ambròs, bisbe de Milà i sant 
Martí, bisbe de Tours, tractà en va de detenir la violència dels qui reclamaven l'execució 
de Priscil·lià i els seus seguidors; morí l'any 386 (5 de maig)

A Milà, regió italiana de la Ligúria, commemoració de sant Víctor, màrtir, el qual, originari de 
Mauritània, era soldat de l'exèrcit imperial i, en imposar l'emperador Maximià l'obligació 
de sacrificar als ídols, deposà les armes, i per això el dugueren a la ciutat de Lodi, on fon 
decapitat, l'any 304 (8 de maig)

A Bizanci, ara Istanbul, Turquia, sant Acaci, soldat i màrtir (8 de maig)
A Auxerre, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Heladi, bisbe (8 de maig)
Prop del mont Sacre, a Egipte, sant Arseni que, segons la tradició, fon diaca de l'església de 

Roma, i, en temps de l'emperador Teodosi, es retirà a la vida de soledat on, ple de totes les
virtuts, reté l'esperit a Déu (8 de maig)

A la Tebaida, Egipte, sant Pacomi, abat, que, quan encara era gentil, se sentí impressionat pel 
testimoni de caritat cristiana envers els soldats detinguts a la presó comuna, i, després 
d'abraçar el cristianisme, rebé l'hàbit monàstic de mans de l'anacoreta Palamó. Al cap de 
set anys, per inspiració divina anà obrint nombrosos monestirs per tal de rebre nous 
monjos en règim de vida comuna, i escriví per a ells una cèlebre regla; morí l'any 347 
(9 de maig)
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A Pèrsia, ara Iraq, Tres-cents deu sants màrtirs (9 de maig)
A Viena del Delfinat, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Dionís, bisbe (9 de maig)
A Roma, a la via Llatina, sant Gordià, màrtir, que fon sepultat en la cripta de l'església on, des 

de fea temps, ja es veneraven les relíquies de sant Epímac, cap a l'any 300 (10 de maig)
Commemoració, a Roma, dels sants Quart i Quint, màrtirs (10 de maig)
Sant Nereu i sant Aquileu, màrtirs, els quals, segons conta el papa sant Damas, eren dos joves 

que s'havien allistat com a soldats, i que, coaccionats per la por, estaven disposats a obeir
les ordes impies del magistrat. Tanmateix, després de convertir-se al Déu verdader, 
abandonaren el servei militar, i, llançant-ne els escuts, les armes i els uniformes, 
acceptaren el sacrifici, contents del seu triomf com a confessors de Crist. Els seus cossos 
foren sepultats, aquest dia, al cementeri de Domitil·la, situada a la via Ardeatina de Roma, 
cap a finals del segle III (12 de maig)

A Maastrich, vora el riu Mosa, a la Gàl·lia Bèlgica, ara Bèlgica, sant Servaci, bisbe de Tongres, que 
defensà tenaçment la fe ortodoxa nicena sobre la naturalesa de Crist, en les controvèrsies
suscitades en diversos concilis, i morí cap a l'any 384 (13 de maig)

A Aquilea, al territori de Venècia, ara Itàlia, sants Fèlix i Fortunat, màrtirs, la qual ciutat 
honoraren amb el seu gloriós martiri (14 de maig)

A Larisa, prop de Tessàlia, Grècia, sant Aquileu, anomenat 'Taumaturg', bisbe, que participà en el 
primer concili ecumènic de Nicea, i, revestit de  totes les virtuts, evangelitzà amb fervor 
apostòlic els pobles pagans (15 de maig)

A Autun, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Retici, bisbe, de qui sant Agustí conta la gran 
autoritat de què fruïa com a bisbe, i sant Jeroni el recorda com a gran exegeta de la 
sagrada Escriptura (15 de maig)

A Pèrsia, hui Iraq, sants Abdes i Abiès, bisbes i màrtirs, que foren immolats en temps del rei 
Sapor II, amb trenta-huit companys els anys 375-376 (16 de maig)

Al lloc de Bouhy, al territori d'Auxerre, a la Gàl·lia, ara França, sant Pelegrí, màrtir, venerat com el 
primer bisbe d'esta ciutat (16 de maig)

A Alexandria d'Egipte, sant Adrió, màrtir (17 de maig)
A Roma, en la via Salària antiga, al cementeri de Basila, sant Víctor, màrtir (17 de maig)
A Niveduno, vora el Danubi, a Escítia, ara Romania, sants Heracli i Pau, màrtirs (17 de maig)
A l'Africa Proconsular, hui Tunis, commemoració de santa Restituta, verge i màrtir, cap a l'any 

304 (17 de maig)
A Egipte, sant Diòscor, màrtir, fill d'un lector que, després de molts i diversos turments, consumà 

el seu sacrifici amb la decapitació, cap a l'any 303 (18 de maig)
A Alexandria, a Egipte, sants Potamó, Ortasi i Serapió, preveres, i els seus companys, tots 

màrtirs (18 de maig)
A Ankara, Galàcia, ara Turquia, sants màrtirs Teodot i sa tia Tecusa, i Alexandra, Clàudia, Faïna, 

Eufràsia, Madrona i Juleta, verges, que, després d'haver estat prostituïdes per orde del 
governador, foren llançades a un llac amb pedres lligades al coll, cap a l'any 309 
(18 de maig)

A la ciutat de Roma, sants Pantè i Colòsser, màrtirs, que donaren insigne testimoni de Crist en 
temps de l'emperador Dioclecià, l'any 304 (19 de maig)

A Caglari, regió italiana de la Sardenya, sant Lucífer, bisbe, el qual, valent defensor de la fe 
nicena, patí moltes persecucions per part de l'emperador Constanci, i fon enviat a l'exili. 
Tornat finalment a la seu, morí com a confessor de Crist, l'any 370 (20 de maig)
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Commemoració dels Sants i les Santes que, a Alexandria d'Egipte, en temps de l'emperador 
Constanci, el bisbe arià Jordi ordenà, amb gran crueltat, matar o desterrar durant els dies 
sagrats de la Pentecosta, els anys 357/358 (21 de maig)

A Gumenek, al Pont, hui Turquia, sant Basilisc, bisbe i màrtir (22 de maig)
A Angulema, Aquitània, sant Ausoni, considerat el primer bisbes d'esta ciutat (22 de maig)
Commemoració dels Sants màrtirs  de Capadòcia, hui Turquia, als quals, durant la persecució,

sota l'emperador Maximià, mataren trencant-los les cames, l'any 303 (23 de maig)
Commemoració dels Sants màrtirs de Mesopotàmia, en l'actual Iraq que, en la mateixa època, 

penjats pels peus cap per avall, moriren ofegats pel fum i consumits a foc lent, l'any 303 
(23 de maig)

A Nàpols, ciutat de la regió italiana de la Campània, sant Efeb, bisbe, que governà santament el 
poble de Déu i el serví amb fidelitat (23 de maig)

A Langres, Gàl·lia Lugdunense, hui França, martiri de sant Desideri, bisbe, de qui conten que, 
veent el seu ramat oprimit pels vàndals, s'adreçà al seu rei per suplicar-li a favor seu, però, 
per ordre del monarca fon condemnat a mort, oferint-se així, lliurement per les ovelles 
que li havien estat confiades, cap a l'any 355 (23 de maig)

A Nantes, Gàl·lia Lugdunense, hui França, sants germans Donacià i Rogacià, màrtirs, sobre els 
quals conten que el primer havia rebut el baptisme i l'altre era encara catecumen, però en
el combat final, besant el seu germà, Donacià demanà a Déu perquè el que encara no 
havia estat rentat pel baptisme sagrat meresqués ser eixugat en el corrent de la seua 
pròpia sang (24 de maig)

Commemoració de Trenta-huit sants màrtirs que, segons la tradició, foren decapitats a 
Filipòpolis de Tràcia, hui Plovdiv, a l'actual Bulgària, en temps de Dioclecià i Maximià, cap 
a l'any 304 (24 de maig)

A Silistra, Mèsia inferior, ara Bulgària, sant Juli, màrtir, que, ja veterà i llicenciat de la milícia, en 
època de persecució, els oficials l'agafaren i el lliuraren al governador Màxim, davant del 
qual menyspreà els ídols i confessà fins a la fi el nom de Crist, i per això fon condemnat a 
mort cap a l'any 302 (27 de maig)

A Roma, en la decimosexta milla de la via Nomenatana, sant Restitut, màrtir (27 de maig)
A Antioquia de Síria, hui Turquia, sant Hesiqui Palatí, màrtir, que, en la persecució sota 

l'emperador Dioclecià, en escoltar l'orde que qui no sacrificaria als ídols havia 
d'abandonar l'exèrcit, abandonà immediatament les armes, i per aquest motiu fon llançat 
al riu Orontes amb una gran pedra lligada al seu braç dret, cap a l'any 303 (29 de maig)

A Trèveris, a la Gàl·lia Bèlgica, hui Alemanya, sant Maximí, bisbe, que, com a valent defensor de la
integritat de la fe davant els arians, acollí fraternalment sant Atanasi d'Alexandria i altres 
bisbes exiliats, i, en ser expulsat de la seu pels seus enemics, morí a Poitiers, la seua terra 
natal, cap a l'any 346 (29 de maig)

A Val de Non, territori de Trento, ara Itàlia, sants màrtirs Sisini, diaca, Martiri, lector, i Alexandre, 
ostiari, capadocis d'origen, els quals, després de fundar una església en aquella regió i 
introduir-hi l'ús dels cants de lloança al Senyor, foren assassinats per alguns pagans que 
estaven oferint sacrificis lustrals, l'any 397 (29 de maig)

Al lloc de Porto Torres, a la regió italiana de la Sardenya, sant Gabí, màrtir (30 de maig)
A Cesarea de Capadòcia, ara Turquia, sants Basili i Emília, que foren pares dels sants bisbes Basili

el Gran, Gregori de Nissa i Pere de Sebaste, i de santa Macrina,verge. Aquests sants 
esposos, exiliats de la seua ciutat en temps de l'emperador Galeri Maximià, habitaren en 
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les soledats del Pont, i, després de la persecució, reposaren en pau, després de deixar els 
seus fills com a hereus de les seues virtuts, els anys 349 i 372 (30 de maig)

A Aquilea, en territori de Venècia, ara Itàlia, sants Canci, Cancià i Cancianil·la, que, detinguts pel
perseguidor, mentre fugien de la ciutat en un carro amb vela, finalment foren agafats i 
condemnats al suplici (31 de maig)

mes de juny

Prop de Montefalco, a la regió de l'Umbria, a Itàlia, sant Fortunat, 
prevere, de qui diuen que, sent pobre, amb el seu treball constant 
ajudà els desvalguts, i que lliurà la seua vida en favor dels germans 
(1 de juny)

Sant Marcel·lí, prevere, i sant Pere, exorcista, màrtirs, sobre els quals el papa sant Damas conta 
que, durant la persecució sota Dioclecià, condemnats a mort i conduïts al lloc del suplici, 
foren obligat a cavar la seua propia fossa i, després, degollats i enterrats ocultament, 
perquè no en quedàs ni rastre dels cossos; més tard, però, una dona piadosa, anomenada 
Lucil·la, traslladà les seues restes a Roma, a la via Labicana, i els donà digna sepultura al 
cementeri ad duas lauros, cap a l'any 304 (2 de juny) 

A Sabària, lloc de Pannònia, hui Hongria, passió de sant Quirí, bisbe de Síscia i màrtir que, sota 
l'emperador Galeri, per la fe en Crist, fon llançat a un riu amb una roda de molí lligada al 
coll, l'any 308 (4 de juny)

A Constantinoble, ara Istanbul, a Turquia, sant Metròfan, bisbe de Bizanci, que consagrà al 
Senyor la nova Roma, l'any 325 (4 de juny)

A Milevi, lloc de Numídia, ara Argèlia, commemoració de sant Optat, bisbe, que en els seus 
escrits tractà sobre la universalitat de l'Església, la necessitat de l'íntima unitat dels 
cristians i els errors dels donatistes (4 de juny)

A Tir, Fenícia, hui Líban, sant Doroteu, bisbe que, ja com a simple prevere, patí molt sota 
l'emperador Dioclecià, i, en temps de l'emperador Julià, amb més de cent set anys d'edat, 
honorà la seua ancianitat amb el martiri que consumà a Tràcia (5 de juny)

A Clarmont, Aquitània, ara França, sant Il·lidi, bisbe, que, cridat per l'emperador a Tréveris 
perquè alliberàs la seua filla d'un esperit immund, al tornar del viatge, morí en el Senyor, 
l'any 384 (5 de juny)

A Roma, en la segona milla de la via Aurèlia, sants Artemi i Paulina, màrtirs, l'any 302 (6 de juny)
A Scete, Egipte, sant Besarió, anacoreta , que, per l'amor de Deu, es féu mendicant i pelegrí 

(6 de juny)
Sant Efrem, diaca i doctor de l'Església, que primer exercí a Nìsibe, la seua pàtria, el ministeri de 

la predicació i l'ensenyament de la doctrina, i, més tard, en invadir Nísibe els perses, es 
traslladà a Odessa, a Osroene, hui Turquia, on inicià una escola teològica amb els 
deixebles que l'havien seguit, en la qual exercí el seu magisteri amb la paraula i els escrits.
Fon cèlebre per l'austeritat de vida i la riquesa de doctrina; i pels exquisits himnes que 
també compongué, meresqué ser anomenat 'cítara de l'Esperit Sant'; morí cap a l'any 373 
(9 de juny)

A Nàpols, hui regió italiana de la Campània, sant Màxim, bisbe, que per la seua fidelitat a la fe de 
Nicea, fon exiliat per l'emperador Constanci, on morí consumit per les tribulacions 
(11 de juny)
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A Alexandria d'Egipte, sant Aquileu, bisbe, insigne per la seua erudició, fe, vida i costums, que 
morí l'any 312 (13 de juny)

A Nicòsia, a Xipre, sant Trifili, bisbe, que defensà amb fermesa la fe de Nicea i, com afirmava sant 
Jeroni, fon l'orador més eloqüent del seu temps i gran comentarista del Càntic dels càntics,
que morí l'any 370 (13 de juny)

A prop de Soissons, a la Gàl·lia Bèlgica, hui França, sants Valeri i Rufí, màrtirs (14 de juny)
A Nàpols, regiò italiana de la Campània, sant Fortunat, bisbe (14 de juny)
A Silistra, lloc de Mèsia, hui Bulgària, sant Esiqui, soldat, que fon detingut juntament amb sant 

Juli, i, després d'ell, obtingué, sota el prefecte Màxim, la corona del martiri l'any 302 
(15 de juny)

A Besançon, Gàl·lia Lugdunense, hui França, sants Ferriol i Ferruci, màrtirs (16 de juny)
A Nantes, a la Gàl·lia Lugdunense, sant Similià, bisbe, que sant Gregori de Tours lloà com a un 

gran confessor (16 de juny)
A Milà, regió italiana de la Ligúria, sants Gervasi i Protasi, màrtirs, els cossos dels quals foren 

trobats per sant Ambròs, que aquest dia traslladà solemnement a la nova basílica que 
havia fet edificar l'any 386 (19 de juny)

Commemoració de sant Metodi, bisbe d'Olimp, a Grècia, i màrtir, que escrigué diverses obres en 
estil concís i elegant, i, cap al final de la persecució desencadenada sota Dioclecià, fon 
coronat amb el martiri cap a l'any 312 (20 de juny)

A Verulami, Gran Bretanya, hui Anglaterra, sant Albà, màrtir que, segons narra la tradició, encara 
no batejat s'entregà ocupant el lloc d'un clergue que acollí a sa casa, i de qui havia rebut 
instrucció en la fe cristiana, canviant els seus vestits pels d'ell, i per això, després de ser 
assotat i torturat, fon finalment decapitat cap a l'any 287 (22 de juny)

A Caerleon, a Gal·les, ara França, sants Juli i Aaron, màrtirs, que, en la persecució sota 
l'emperador Dioclecià, consumaren la passió després de sant Albà, al mateix temps que 
molts altres  cristians que, torturats de diverses formes i cruelment executats, terminaren
el combat entrant feliçment en la ciutat celestial, a començament del segle IV (22 de juny)

A Dòlica de Síria, ara Turquia, sant Eusebi, bisbe de Samosata que, en temps de l'emperador arià 
Constanci, vestit de militar, visitava d'incògnit les esglésies de Déu per confirmar-les en la 
fe. Després seria desterrat a Tràcia per l'emperador Valent; però, recuperada la pau de 
l'Església, regressà de l'exili i tornà a recórrer les comunitats fins que morí màrtir ferit al 
cap per una teula que, des d'una gran altura, li llançà una dona ariana l'any 379 
(22 de juny)

Commemoració de molts Sants màrtirs de Nicomèdia, ara Turquia, que en temps de 
l'emperador Dioclecià, refugiats per muntanyes i coves, amb ànim serè acceptaren el 
martiri pel nom de Crist, l' any 303 (23 de juny)

A Autun, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Simplici que, de noble i devota estirp, visqué 
en perfecta castedat amb la seua virtuosa esposa, i, després, fon elegit bisbe cap a l'any 
375 (24 de juny)

A Roma, commemoració dels sants Joan i Pau, als que dedicaren una basílica al mont Celi, en el 
Pendent de Scaure, en les propietats del senador Pammaqui (26 de juny)

A Còrdova, a la província Bètica d'Hispània, sant Zoil, màrtir, l'any 303 (27 de juny)
A Gènova, a la regió italiana de Ligúria, sant Sir, venerat com a bisbe, cap a l'any 330 (29 de juny)
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            mes de juliol

A Altino, al territori de Venècia, Itàlia, sant Heliodor, bisbe, que tingué com 
a mestre sant Valerià d'Aquilea, com a companys els sants Cromaci i 
Jeroni, i fon el primer bisbe d'esta ciutat (3 de juliol)

A Cirena, Líbia, santa Ciprila, màrtir, que, segons la tradició, durant la 
persecució sota Dioclecià, retingué en les seues mans, durant una bona estona, carbons 
encesos juntament amb l'encens, per no fer la impressió, si els tirava,  de voler oferir culte 
als déus; i, seguidament, desfent-li cruelment els  membres, la seua ànima, engalanada 
amb la pròpia sang, volà a l'encontre de l'Espòs (5 de juliol)

A Nicomèdia, Bitínia, hui Turquia, santa Ciríaca, verge, màrtir en temps de l'emperador Dioclecià,
que és objecte de gran veneració a Tropea, Calàbria  (6 de juliol)

A Cesarea de Palestina, hui Israel, sant Procopi, màrtir, que en temps de l'emperador Dioclecià, 
fon conduït des de la ciutat de Scytòpolis fins a Cesarea on, per manifestar audaçment la 
seua fe, fon decapitat immediatament pel jutge Fabià, cap a l'any 303 (8 de juliol)

A Cesarea de Mauritània, ara Argèlia, santa Marciana, verge, la qual, condemnada a les feres, 
obtingué la palma del martiri, cap a l'any 303 (11 de juliol)

A Nicòpolis, ciutat de l'antiga Armènia, ara Turquia, sants màrtirs Leonci, Maurici, Daniel, 
Antoni, Anicet, Sisini i altres que, en temps de l'emperador Licini, i sent prefecte Lísies, 
foren martiritzats de diverses formes (10 de juliol)

A Fano, el Picè, hui regió de les Marques, a Itàlia, sant Paternià, bisbe (12 de juliol)
A Filomèlia, ciutat de Frígia, ara Turquia, sants màrtirs Alexandre i trenta soldats que, segons 

conta la tradició, foren martiritzats sota Magne, prefecte d'Antioquia de Pisídia 
(13 de juliol)

Al Porto Romano, hui Fiumicino, Itàlia, sants Eutropi, Zòsima i Bonosa, màrtirs (15 de juliol)
A Sebaste, ciutat de l'antiga Armènia, ara Turquia, sant Atenògenes, corepíscop i màrtir, que 

deixà als seus deixebles un himne en què parla de la divinitat de l'Esperit Sant, i morí al 
foc per ser cristià, cap a l'any 305 (16 de juliol)

A Milà, regió italiana de la Ligúria, santa Marcel·lina, verge, germana del bisbe sant Ambròs, a la 
qual el papa Liberi imposà el vel de consagrada, a la basílica romana de sant Pere, en la 
festa de l'epifania del Senyor (17 de juliol)

A Milà, regió italiana de Ligúria, sant Matern, bisbe que, restituïda la llibertat de l'Església, 
traslladà amb gran solemnitat, des de Lodi, a esta ciutat els cossos dels màrtirs Nabor i 
Fèlix (18 de juliol)

A Silistra, Mèsia, hui Bulgària, sant Emilià, màrtir que, menyspreant els edictes de Julià l'Apòstata 
i les amenaces del seu vicari Catul·lí, enderrocà l'altar dels ídols per impedir-ne els 
sacrificis, i per això el llançaren a un forn ardent i així obtingué la palma del martiri l'any 
362 (18 de juliol)

A Brescia, territori de Venècia, ara Itàlia, sant Filastri, bisbe, la vida i la mort del qual lloà el seu 
successor sant Gaudenci, cap a l'any 397 (18 de juliol)

A Meros, lloc de Frígia, ara Turquia, sants Macedoni, Teòdul i Tacià, màrtirs, que, sent emperador
Julià l'Apòstata, per ordre del prefecte Almaqui, i després de patir molts turments, foren 
estesos en unes graelles al roig roent on afrontaren serenament el seu martiri, cap a l'any 
362 (19 de juliol)
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Al monestir d'Annesis, prop del riu Iris, al Pont, hui Turquia, santa Macrina, verge, germana dels 
sants Basili el Gran, Gregori de Nissa i Pere de Sebaste, gran coneixedora de les sagrades 
Escriptures, que es retirà a la vida solitària i fon exemple admirable d'amor a Déu i 
d'allunyament de les vanitats del món, fins a la seua mort l'any 379 (19 de juliol)

A Etiòpia, sant Frumenci, bisbe, que, havent estat fet presoner, de primer visqué com a esclau, i, 
després, ordenat bisbe per sant Atanasi, propagà l'evangeli en esta regió (20 de juliol)

A Emesa, població de Síria, sant Simeó, anomenat 'Salos' que, impulsat per l'Esperit Sant, per 
amor a Crist desitjà ser tingut pels homes com un boig i un plebeu. Avui també, 
commemoració de sant Joan, ermità, que convisqué, durant prop de trenta anys amb 
sant Simeó en santa peregrinació i al desert pròxim al llac de Mareotide, a Egipte 
(21 de juliol)

A Roma, commemoració de santa Pràxedes, amb el nom de la qual, dedicaren a Déu una 
església a l'Esquilí, l'any 491 (21 de juliol)

A Antioquia de Síria, hui Turquia, sant Ciril, bisbe, que fon empresonat i desterrat en temps de 
l'emperador Dioclecià, cap a l'any 306 (22 de juliol)

A Bizia, ciutat de Tràcia, sant Sever, màrtir en temps dels emperadors Dioclecià i Maximià, que, 
segons conta la tradició, convertí el centurió sant Memnó i fon martiritzat després d'ell, 
cap a l'any 304 (23 de juliol)

A Amiterno, regió de la Sabina, en la via Salària, Itàlia, sant Victorí, màrtir (24 de juliol)
A Tauriana, lloc de Calàbria, Itàlia, sant Fantí el Vell, de sobrenom 'Taumaturg' (24  de juliol)
A Barcelona, ciutat de la Hispània Tarraconense, sant Cugat, màrtir que, ferit per l'espasa durant 

la persecució desencadenada per l'emperador Dioclecià, pujà victoriós al cel (25 de juliol)
A Cesarea de Palestina, ara Israel, sants Valentina, Tea i Pau, màrtirs durant la persecució duta a 

terme en temps de l'emperador Maximià, sent prefecte Fimilià. Valentina, verge, per 
haver tombat d'una puntada de peu l'ara alçada en honor dels déus, fou llançada al foc 
juntament amb Tea, verge també, després d'haver estat elles cruelment turmentades, i 
així volaren a l'encontre de l'espòs. Pau, condemnat a mort, havent aconseguit un breu 
temps per a pregar, demanà fervorosament per la salvació de tots, i seguidament rebé la 
corona del martiri en ser decapitat l'any 308 (25 de juliol)

A Nicomèdia, ciutat de Bitínia, hui Turquia, sant Pantaleó o Pantalaimon, màrtir, venerat a 
Orient per haver exercit com a metge sense esperar cap retribució; morí vers l'any 305 
(27 de juliol)

A Milet, territori de Caria, actualment Turquia, sant Acaci, màrtir en temps de l'emperador Licini, 
entre els anys 308 i 311 (28 de juliol)

A Milà, regió italiana de Ligúria, sants Nazari i Cels, màrtirs, els cossos dels quals foren trobats 
per sant Ambròs l'any 395 (28 de juliol)

A Cesarea de Capadòcia, actual Turquia, santa Julita, màrtir que, per haver-se negat amb 
fermesa, a oferir encens als ídols, com li manava el jutge, fon llançada al foc cap a l'any 
303 (30 de juliol)

A Tuburbo Lucernària, històrica ciutat a l'actual Tunis, santes Màxima, Donatil·la i Secunda, 
verges i màrtirs. Les dos primeres, durant la persecució duta a terme sota l'emperador 
Dioclecià, rebutjaren, sense acovardir-se l'orde imperial que manava sacrificar als ídols, i 
per això, en compliment de la sentència dictada pel procònsul Anul·lí, juntament amb la 
jove Secunda, foren llançades primerament a les feres i després, decapitades l'any 304 
(30 de juliol)
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A Cesarea de Mauritània, ara Argèlia, sant Fabi, màrtir, que fon empresonat per negar-se a dur la 
insignia del governador en una assemblea general de la província, i com es mantenia 
fidel en la confessió de Crist, el jutge el condemnà a mort entre els anys 303 i 304 
(31 de juliol)

A Roma, en la via Latina, sant Tertul·lí, màrtir (31 de juliol)

mes d’agost

A Vercel·li, regió italiana de Ligúria, mort de sant Eusebi, primer bisbe de 
Vercel·li, que consolidà l'església en tota la regió subalpina, ara 
França, i que per defensar la fe del concili de Nicea, fon desterrat 
per l'emperador Constanci, primer a Escitòpolis i, després, a 
Capadòcia i Tebaida. Tornat a la seu, després de vuit anys d'exili, s'esforçà amb tot l'interés 
i valentia per restablir la fe contra l'heretgia ariana; morí l'any 371 (dies 2 i 3 d'agost)

A Bayeux, en la Gàl·lia Lugdusense, ara França, sant Exsuperi, que veneren com a primer bisbe 
de la ciutat (1 d'agost)

A Tàrsia, lloc de Bitínia, hui Turquia, sant Eleuteri, màrtir (4 d'agost)
A Teano, la Campània, ara Itàlia, sant Pàride, bisbe, que fon el primer, segons creuen, a ocupar 

esta seu episcopal (5 d'agost)
A Autun, a la Gàl·lia Lugdunense, ara França, sant Cassià, bisbe (5 d'agost)
A Nacianz, ciutat de Capadòcia, hui Turquia, santa Nona, esposa de sant Gregori el Vell i mare 

dels sants Gregori el Teòleg, Cesari i Gorgona, que morí l'any 374 ( 5 d'agost)
A Àsoli, lloc del Picè, ara regió de les Marques, a Itàlia, sant Emigdi, que veneren com a primer 

bisbe d'esta ciutat i màrtir (5 d'agost)
A Compluto, ara Alcalà de Henares, a la Hispània Cartaginesa, sants màrtirs Just i Pastor els 

quals, encara infants, abandonant a l'escola les seues tabletes d'escriure, corregueren 
voluntàriament a l'encontre del martiri, i detinguts i assotats immeditament, per ordre del
jutge, foren degollats pel seu amor a Crist,mentre es confortaven mútuament amb 
exhortacions recíproques, l'any 304 (6 d'agost)

A Augsburg, Rècia, ara Alemanya, santa Afra, màrtir que, convertida al cristianisme des d'una 
vida de pecat, conta la tradició que, sense haver estat batejada, fon cremada viva per 
haver confessat la seua fe en Crist, l'any 304 (7 d'agost)

A Arezzo, regió de la Toscana, ara Itàlia, sant Donat, segon bisbe d'esta seu, del qual el papa sant 
Gregori el Gran lloa la virtut i l'eficàcia de la seua pregària (7 d'agost)

A Chalons, en la Gàl·lia Bèlgica, hui França, sant Donacià, bisbe (7 d'agost)
A Roma, a la sèptima milla de la via Ostiense, sants Ciríac, Llarg, Crescencià, Mèmia, Juliana i 

Esmaragde, màrtirs (8 d'agost)
A Tars, ciutat de Cilícia, hui Turquia, martiri de sant Marí, ancià d'Anazarbe que, en temps de 

l'emperador Dioclecià i el prefecte Lysia, fon decapitat, i el seu cos, per ordre del mateix 
prefecte, llançat a les feres perquè el devorassen, cap als anys 303-311(8 d'agost)

A Assís, població d'Umbria, ara Itàlia, sant Rufí, que és considerat el primer bisbe d'aquella 
població, i màrtir (11 d'agost)

A Benevento, Campània, regió italiana, sant Cassià, bisbe (11 d'agost)
A Catània, ciutat de la regiò italiana de Sicília, sant Euple, martir que, segons la tradició, durant la

persecució desencadenada per l'emperador Dioclecià, fon empresonat pel governador 
Calvisià per haver estat trobat amb el llibre dels Evangelis entre les mans, i, interrogat 
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novament, respongué que es gloriava de tenir els evangelis en el seu cor, i per això fon 
flagel·lat fins a morir l'any 304 (11 d'agost)

A Nicomèdia, hui Turquia, sants Anicet i Foci, màrtirs (11 d'agost)
Al Fòrum Corneli, ara Imola, a la regió italiana d'Emília-Romanya, sant Cassià, màrtir que, per 

negar-se a adorar els ídols, fon lliurat als infants de qui era mestre, perquè el torturassen 
fins a la mort amb punxons, i així li resultàs tant més dur el dolor del martiri com més 
dèbils fossen les mans que li'l causaven, cap a l'any 300 (13 d'agost)

A l'Il·líric, ara Croàcia, sant Ursici, màrtir (15 d'agost)
A Apamea, Síria, sant Marcel, bisbe i màrtir que, per haver abatut un temple dedicat a Júpiter, 

morí en mans d'uns enfurits gentils, cap a 390 (14 d'agost)
Commemoració de sant Arsaci, que en temps de l'emperador Licini donà testimoni de la seua fe 

en Crist i, abandonant l'exèrcit, dugué vida eremítica a Nicomèdia, ara Turquia. Finalment, 
vaticinant la imminent ruïna de la ciutat, lliurà el seu esperit a Déu mentre pregava cap a 
l'any 358 (16 d'agost)

A Sion, a la regió de Valais, entre els helvecis, ara Suïssa, sant Teodor, primer bisbe d'aquella 
ciutat que, seguint l'exemple de sant Ambròs, defensà la fe catòlica contra els arians i 
venerà amb magnificència les relíquies dels màrtirs d'Agaune (16 d'agost)

A l'illa italiana de Sicília, mort de sant Eusebi, papa, valerós testimoni de Crist, que fon deportat 
per l'emperador Magenci a esta illa, on deixà la pàtria terrena per meréixer la celestial; 
traslladat el seu cos a Roma, fou soterrat al cementeri de Calixt l'any 310 (17 d'agost)

A Roma, a la via Labicana, santa Helena, mare de l'emperador Constantí que, lliurada amb 
singular fermesa a ajudar els pobres, acudia piadosament a l'església barrejada amb els 
fidels, i, havent peregrinat a Jerusalem per a descobrir els llocs del naixement de Crist, de 
la seua passió i resurrecció, honorà el pessebre i la creu del Senyor amb venerades 
basíliques cap a l'any 329 (18 d'agost)

A Metz, a la Gàl·lia Bèlgica, ara França, sant Fermí, bisbe (17 d'agost)
A Cilícia, hui Turquia, sant Andreu, tribú, i companys soldats que, segons la tradició, obtinguda 

amb l'ajuda divina una victòria sobre els perses, es convertiren a la fe de Crist, i, acusats 
per  aquest  crim,  en  temps  de  l'emperador  Maximilià,  reberen  una  mort  cruel  als  
congostos del mont Taure, a mans de l'exèrcit del prefecte Seleuc (19 d'agost)

A Gaza, a Palestina, sant Timoteu, màrtir que, en la persecució sota l'emperador Dioclecià i el 
prefecte Urbà, després de superar victoriosament molts turments, fon cremat a foc lent 
cap a l'any 350 (10 d'agost)

A Forolongianus, a l'illa italiana de Sardenya, sant Luxori, màrtir (21 d'agost)
Commemoració dels sants màrtirs Basa i els seus tres fills Teognis, Agapi i Pisti, dels quals 

diuen que Basa, la mare, patí el martiri a l'illa d'Alònia, i els fills a Edessa, ara Turquia 
(21 d'agost)

A Roma, a la via Ostiense, al cementeri que en duu el nom, sant Timoteu, màrtir l'any 303 
(22 d'agost)

A Egea, lloc de Cilícia,  ara Ayaº, a Turquia, sants màrtirs Caludi, Asteri i Neó, germans, els quals, 
acusats per la seua madastra de ser cristians, creuen que foren decapitats en temps de 
l'emperador Dioclecià i del prefecte Lysies l'any 303 (23 d'agost)

A Arles, lloc de la Provença, ara França, sant Genesi, màrtir que, quan encara era catecúmen es 
negà a actuar contra els cristians i, perseguit, en empendre la fugida per intentar salvar-
se, els soldats el detingueren, i fon batejat en la seua pròpia sang l'any 303 (25 d'agost)
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A Itàlica, ara Santiponce, prop de Sevilla, a la província hispànica de la Bètica, sant Gerunci, 
bisbe,  que, segons la tradició, morí empresonat (25 d'agost)

Memòria de santa Mònica, que, encara molt jove, fon donada en matrimoni a Patrici, amb qui 
tingué fills, entre altres Agustí, per la conversió del qual plorà abundants llàgrimes i pregà 
molt Déu, i, desitjant la vida celestial, abandonà la terrenal a Ostia Tiberina, Itàlia, quan 
tornava a Àfrica, 387 (27 d'agost)

A Bérgamo, en la regió italiana de Ligúria, sant Narno, que és considerat el primer bisbe de la 
ciutat (27 d'agost)

Al territori de Tebaida, a Egipte, sant Poemè, abat, tingut en summa consideració entre els 
anacoretes, i a qui atribueixen múltiples màximes plenes de saviesa (27 d'agost)

A Constantinoble, ara Istanbul, a Turquia, sant Alexandre, bisbe, la pregària apostòlica del qual, 
segons escriu sant Gregori Naziancè, aconseguí vèncer el cap de l'heretgia ariana cap a 
l'any 336 (28 d'agost)

A Cartago, hui Tunis, sant Restitut, bisbe, en la festivitat del qual sant Agusti oferí al poble un 
sermó en el seu honor; morí cap a l'any 360 (28 d'agost)

A Sarsina, lloc de l'actual regió d'Emília-Romanya, Itàlia, sant Vicini, primer bisbe d'esta ciutat 
(28 d'agost)

A Roma, al cementeri de Comodil·la, a la via Ostiense, sants màrtirs Fèlix i Adaucte, que junts 
havien professat el Crist amb una fe indeficient, i junts volaren vencedors al cel cap a l'any
304 (30 d'agost)

Commemoració de Seixanta sants màrtirs, que, a Colònia Sufetana, a l'Àfrica Bizacena, ara 
Tunis, moriren a mans d'uns enfurits gentils per haver-los destruït l'estàtua de Mercuri, 
l'any 399 (30 d'agost)

A Trèveris, a la Gàl·lia Bèlgica, hui Alemanya, sant Paulí, bisbe i màrtir, que, en temps de l'heretgia
ariana, fon l'autèntic herald de la veritat, i en el sínode d'Arlés, convocat per l'emperador 
arià Constanci, ni amenaces ni adulacions pogueren dur-lo a condemnar sant Atanasi ni a 
apartar-se de la fe recta, i per això fon relegat a Frígia, ara Turquia, on, passats cinc anys, 
portà al compliment el seu martiri a l'exili l'any 358 (31 d'agost)

mes de setembre

A Todi, Umbria, Itàlia, sant Terencià, bisbe (1 de setembre)
A Dax, Aquitània, hui França, sant Vicent, celebrat com a bisbe i màrtir 

(1 de setembre)
A Zurzach,vora el Rin, a la regió dels tigurins de Germània, ara Suïssa, santa Verena 

(1 de setembre)
A Tarragona, Hispània, sant Pròsper, bisbe (2 de setembre)
A Lió, a la Gàl·lia, ara França, sepultura de sant Just, bisbe, que renuncià al bisbat arran del concili

d'Aquilea, i es retirà, juntament amb sant Viator (Viador), lector, a un desert d'Egipte, on 
convisqué durant uns quants anys amb monjos de vida ascètica. Les restes mortals dels 
dos foren traslladats després a Lió; després de l'any 381 (2 de setembre) 

A Nicomèdia, Bitínia, hui Turquia, santa Basilisa, verge i màrtir (3 de setembre)
A Toul, lloc de la Gàl·lia Bèlgica, ara França, sant Mansuet, primer bisbe d'esta ciutat 

(3 de setembre)
Al mont Titano, prop de Rímini, a la regió de Flamínia, ara Emília-Romanya, Itàlia,  sant Marí, 

diaca i anacoreta, portador al poble gentil de l'evangeli i de la llibertat de Crist 
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(3 de setembre)
A Nicomèdia, Bitínia, ara Turquia, sants Urbà, Teodor, Menedem i altres companys, tant 

clergues com laics, els quals foren embarcats en una petita nau i cremats en alta mar per 
ordre de l'emperador Valent, que odiava la fe catòlica, l'any 370 (5 de setembre)

A Benevento, localitat de la Campània, ara Itàlia, sants màrtirs Fest, diaca, i Desideri, lector 
(7 de setembre)

A Orleans, a la Gàl·lia Lugdunense, ara França, sant Evorci, bisbe (7 de setembre)
A Alexandria d'Egipte, sants Faust, Dió i Amoni, preveres i màrtirs, que reberen la corona del 

martiri juntament amb sant Pere, bisbe, en la persecució sota l'emperador Dioclecià, cap a
l'any 311 (8 de setembre)

Commemoració de sant Pafnuci, bisbe d'Egipte, que fon un d'aquells confessors que, en temps 
de l'emperador Galeri Maximí, foren torturats arrancant-los l'ull dret, desbraonant-los la 
cuixa esquerra i condemnats, després, a les mines. Malgrat tot, encara pogué assistir al 
concili de Nicea i no deixà de lluitar intrèpidament per la fe catòlica contra l'arianisme 
(11 de setembre)

A Ankara, lloc de Galàcia, hui Turquia, sant Julià, prevere, màrtir, sota l'emperador Licini 
(13 de setembre)

A Tours, a la Gàl·lia Lugdunense, ara França, sant Litori, bisbe, primer constructor d'una església 
dins els murs de la ciutat, per viure-hi cristians, l'any 371 (13 de setembre)

A València, a la Gàl·lia Lugdunense, sant Emilià, venerat com a primer bisbe d'esta ciutat, després
de l'any 374 (13 de setembre)

A Colònia Agripina, a Germània, hui Alemanya, sant Matern, bisbe, que convertí a la fe en Crist 
gent de Tongres, Colònia i Trèveris, després de l'any 314 (14 de setembre)

A Tomis, Escítia, regió de l'actual Romania, sants Estrató, Valeri, Macrobi i Gordià, màrtirs, la 
passió dels quals tingué lloc, segons sembla, sent Licini emperador (15 de setembre)

A la vora del Danubi, a l'Il·líria oriental, ara Sèrbia-Montenegro, sant Nicetes Godo, màrtir, a qui 
el rei arià Atanaric, que odiava la fe catòlica, manà cremar, cap a l'any 370 
(15 de setembre)

A Lió, a la Gàl·lia, hui França, sant Alpí, bisbe, successor de sant Just (15 de setembre)
A Calcedònia, a Bitínia, hui Turquia, santa Eufèmia, verge i màrtir que, segons la tradició, després 

de patir, sota l'emperador Dioclecià i el procònsul Prisc, nombroses tortures per Crist, al 
final del seu combat aconsegui la corona de la glòria l'any 303 (16 de setembre)

Al mont Soratte, prop de la via Flamínia, al Laci, ara regió d'Itàlia, sants Abundi i companys, 
màrtirs l'any 304 (16 de setembre)

A Milà, regió italiana de la Ligúria, sepultura de sant Sàtir, els mèrits insignes del qual relata el 
seu germà sant Ambròs. Quan encara no estava iniciat en els misteris cristians, patí un 
naufragi sense temor a la mort; però, salvat de les aigües, entrà a l'església de Déu per no 
morir amb les mans buides. Unit en íntima i mútua fraternitat al seu germà Ambròs, fon 
enterrat amb el bisbe de Milà i amb el màrtir sant Víctor l'any 377 (17 de setembre)

A Milà, regió italiana de Ligúria, sant Eustorgi, bisbe, a qui sant Atanasi elogia per confessar la fe 
verdadera contra l'error arià, cap a l'any 355 (18 de setembre)

A Gaza, Palestina, sants Eusebi, Nestabi i Zenó, màrtirs i germans que, en temps de l'emperador 
Julià l'Apòstata, foren trossejats i morts per la plebs gentil. Amb ells patí el martiri sant 
Nèstor, a conseqüència de les ferides rebudes l'any 362 (21 de setembre)

A Agauno, regió de Valais, a Helvècia, ara Suïssa, sants màrtirs Maurici, Exuperi i Càndid, soldats 
romans que, segons sant Euqueri de Lió, foren sacrificats per la seua fe en Crist, en temps 
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de l'emperador Maximià, juntament amb els companys de la mateixa legió Tebea i el 
veterà Víctor, i il·lustraren així l'Església amb la seua gloriosa passió, cap a l'any 302 
(22 de setembre)

A Roma, a la via Salària antiga, sepultura de santa Basila, màrtir, sota Dioclecià i Maximià l'any 
304 (22 de setembre)

A Capo Miseno, lloc de Campània, ara Itàlia, sant Sos (abans Sosi), diaca i màrtir, el qual, segons 
el papa sant Símac, volent protegir de la mort el seu bisbe, aconseguí ell també el martiri 
amb el mateix preu i glòria, cap a l'any 305 (23 de setembre)

A Damasc, de Síria, sants màrtirs Pau i Tata, conjuges, amb els seus fills Sabinià, Màxim, Ruf i 
Eugeni que, acusats de ser cristians, lliuraren el seu esperit a Déu turmentats amb assots i
altres suplicis (25 de setembre)

A Bolonya, regió de l'Emília-Romanya, Itàlia, commemoració de sant Eusebi, bisbe, defensor, 
amb sant Ambròs, de la fe catòlica contra els arians i gran promotor de la virginitat entre 
els joves (26 de setembre)

A Chiliadu, lloc de Pisídia, a la moderna Turquia, sants germans Alfeu, Alexandre i Zòsim, 
màrtirs (28 de setembre)

A Valeroctista, Armènia, santes màrtirs Rípsimes, Gaiana i companyes (29 de setembre)
A Solothurn, territori d'Helvècia, hui Suïssa, sants Urs i Víctor, màrtirs, que, segons la tradició, 

pertangueren a la legió Tebea, cap a l'any 320 (30 de setembre)
A Armènia, sant Gregori, conegut com l'il·luminador', bisbe, que després de suportar molts 

treballs, es retirà en una cova prop de la confluència de l'Eufrates ramificat, on descansà 
en pau; considerat apòstol dels armenis; mort vers l'any 326 (30 de setembre)

mes d’octubre

A Mayuma, Palestina, commemoració de sant Hesiqui, monjo, deixeble de 
sant Hilarió i company seu de pelegrinatge (3 d'octubre)

A Trèveris, a la Gàl·lia Bèlgica, ara Alemanya, commemoració dels Sants màrtirs 
que durant la persecució de l'emperador Dioclecià, reberen la palma 
del martiri (5 d'octubre)

A la ciutat de Gorgos, a Cilícia, hui Turquia, santa Caritina, màrtir (5 d'octubre)
Commemoració de santa Mamlaca, verge i màrtir, que oriünda de la regió de Beth Garmay, es 

traslladà a Pèrsia, ara Iraq, on fon condemnada a mort pel rei Sargó II, cap a l'any 343 
(5 d'octubre)

A Agen, ciutat d'Aquitània, ara França, santa Fe, màrtir (6 d'octubre)
A Roma, sant Marc, papa, que fundà el títol in Pallacinis i edificà una basílica al cementeri de 

Balbina, a la via Ardeatina, on fon sepultat l'any 336 (7 d'octubre)
A Antioquia de Síria, ara Turquia, santa Pelàgia, verge i màrtir, a qui sant Joan Crisòstom dedicà 

grans elogis, cap a l'any 302 (8 d'octubre)
Commemoració de santa Reparada, que és venerada en molts llocs com a verge i  màrtir 

(8 d'octubre)
A Como, en la regió italiana de Ligúria, sant Fèlix, bisbe,  que, ordenat per sant Ambròs de Milà, 

fon el primer bisbe d'esta seu (8 d'octubre)
A la població de Fidenza, al territori de Parma, ara Itàlia, en la via Clàudia, sant Domí, màrtir 

(9 d'octubre)
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A Antioquia de Síria, hui Turquia, commemoració de santa Públia la qual, en morir el seu marit, 
entrà en un monestir. On, mentre cantava amb les seues companyes verges les paraules 
del salm 'els ídols dels gentils són or i plata' i  'siguen semblants els qui els fan', foren 
escoltades per l'emperador Julià l'Apòstata que hi passava, el qual ordenà que 
l'abufetejassen amb asperesa (9 d'octubre)

A Nicomèdia, Bitínia, ara Turquia, sant Eulampi i la seua germana Eulàmpia, màrtirs durant la 
persecució sota Dioclecià (10 d'octubre)

A la ciutat de Colònia, Germània, hui Alemanya, sants Gereó i companys, màrtirs, que oferiren el 
seu coll a l'espasa per defensar l'autèntica pietat (10 d'octubre)

A Ainvarza, lloc de Cilícia, hui Turquia, sants Tàrac, Probe i Andrònic, màrtirs que, en la 
persecució sota l'emperador Dioclecià, perderen la vida per confessar el Crist, cap a l'any 
304 (11 d'octubre)

A la regió de Vexin, a la Gàl·lia Lugdunense, ara França, commemoració dels sants Nicasi, Quirze,
Scubícul i Piència, màrtirs (11 d'octubre)

A Verdun, a la Gàl·lia, sant Santí, bisbe, que, segons tradició, fon el primer a predicar l'evangeli en
esta ciutat (11 d'octubre)

Commemoració de sant Sàrmata, abat en la regió de la Tebaida, a Egipte, que, sent deixeble de 
sant Antoni, rebé la mort a mans dels sarraïns, l'any 357 (11 d'octubre)

A Ainvarza, lloc de Cilícia, hui Turquia, santa Domnina, màrtir, que, sota l'emperador Dioclecià i el
prefecte Lísies, després d'haver sofert molts turments, lliurà a la presó el seu esperit a Déu,
cap a l'any 304 (12 d'octubre)

A Rímini, regió d'Emília-Romanya, Itàlia, sant Gaudenci, bisbe, que és venerat com a primer 
pastor durant el temps de persecució (14 d'octubre)

A Bruges, a la Gàl·lia Bèlgica, sant Donacià, bisbe de Reims, les relíquies del qual es conserven 
en esta població (14 d'octubre)

A Edessa, ciutat de Síria, hui Turquia, commemoració de sant Barses, bisbe, que, condemnat a 
l'exili per l'emperador arià Valent a causa de la seua fe catòlica, hagué de viure en terres 
llunyanes on, extenuat en haver de canviar tres vegades de lloc, morí un dia desconegut 
del mes de març de l'any 379 (15 d'octubre)

A la regió de Toul, a la Gàl·lia, hui França, sant Elifi, que hi és venerat com a màrtir (15 d'octubre)
A Licòpolis, a Egipte, sant Joan, eremita, que entre altres moltes virtuts, es distingí pel seu esperit

profètic (17 d'octubre)
A Pozzuoli, actual regió italiana de la Campània, sants Pròcul, diaca, Eutici i Acut (18 d'octubre).
Prop de Sens, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, commemoració dels sants Sabinià i Potencià, 

considerats com els dos primers pastors d'esta ciutat que completaren la seua confessió 
de fe amb el martiri (19 d'octubre)

En terres d'Egipte, sant Var, soldat que, sota l'emperador Maximià, en visitar i ajudar sis sants 
eremites empresonats, sabent que un setè havia mort al desert, s'oferí a ocupar-ne el lloc, 
i, al seu costat, després de diversos i cruels turments, aconseguí la palma del martiri l'any 
307 (19 d'octubre)

A Agen, a Aquitània, hui França, sant Capraci, màrtir, cap a l'any 303 (20 d'octubre)
A Nicomèdia, Bitínia, hui Turquia, sants Dasi, Zòtic i Cai, que eren servidors de l'emperador 

Dioclecià, i, després de ser acusats falsament d'haver incendiat el palau, foren 
condemnats a mort i llançats a la mar amb una pedra lligada al coll, l'any 303 
(21 d'octubre)
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Prop de Colònia, Germània, ara Alemanya, commemoració de les Santes verges que lliuraren la 
seua vida per Crist en el lloc de la ciutat on després s'alçaria una basílica dedicada a santa 
Úrsula, verge innocent, considerada com la principal del grup (21 d'octubre)

A l'illa de Xipre, sant Hilarió, abat, que, seguint les petjades de sant Antoni, primer dugué vida 
solitària prop de la ciutat de Gaza, i, després, fon fundador i exemple de la vida eremítica 
en esta regió fins que morí l'any 371 (21 d'octubre)

Commemoració de sant Malc, monjo, del qual sant Jeroni exposà per escrit el testimoni de la 
seua ascesi i de la seua vida a Maroneda, prop d'Antioquia de Síria, hui Turquia 
(21 d'octubre)

A Adrianòpolis, a Tràcia, ara Edirnea, Turquia, sants màrtirs Felip, bisbe d'Heraclea, i Hermetes, 
diaca. El primer d'ells, Felip, en demanar-li el prefecte Justí, durant la persecució sota 
l'emperador Dioclecià, que tancàs l'església, lliuràs els vasos sagrats i mostràs els llibres 
litúrgics, li respongué que no podia donar estes coses ni ell rebre-les, i, per això, després 
de ser empresonats i assotats, foren cremats vius l'any 303 (22 d'octubre)

A Rouen, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Maló, bisbe, que és considerat com el primer 
apòstol de la fe cristiana en esta ciutat i l'iniciador de la seu episcopal (22 d'octubre)

Al territori de Besançon, a la Gàl·lia, ara França, sant Valeri, diaca de l'església de Langres, que 
assassinaren uns pagans (22 d'octubre)

Prop de Cadis, a la província hispànica de la Bètica, sant Servand i Germà, màrtirs en la 
persecució sota l'emperador Dioclecià (23 d'octubre)

A Pèrsia, actual Iraq, els sants màrtirs Joan, bisbe, i Jacob, prevere, que foren empresonats 
durant el regnat de Sapor II i, al cap d'un any, consumaren la lluita morts a espasa l'any 
344 (23 d'octubre)

A Antioquia de Síria, hui Turquia, sant Teodoret, prevere i màrtir, que, segons narra la tradició, 
fon pres per Julià l'Apòstata, regent d'Occident, i, per persistir en la confessió de la fe 
cristiana, fon martiritzat l'any 362 (23 d'octubre)

A Constantinoble, hui Istanbul, a Turquia, sants Martiri, sotsdiaca, i Marcià, cantor, que en temps
de l'emperador Constanci, foren assassinats pels arians cap a l'any 351 (25 d'octubre)

A Estrasburg, a la Germània, ara Alemanya, sant Amand, considerat com el primer bisbe d'esta 
seu (26 d'octubre)

Prop de Como, a la Gàl·lia Cisalpina, ara Itàlia, sant Fidel, màrtir (28 d'octubre)
A Àvila, ciutat d'Hispània, passió dels sants Vicent, Sabina i Cristeta, màrtirs, que, fugint de 

Talavera, foren assassinats cruelment cap a l'any 305 (28 d'octubre)
A Thiers, Aquitània, ara França, sant Ginés, que passà d'aquest món al cel pel martiri, quan duien 

encara la vesta blanca del baptisme (28 d'octubre)
A Vercel·li, lloc de la regió italiana de Ligúria, sant Honorat, bisbe, el qual, deixeble de sant Eusebi

al monestir i company seu també a la presó, succeí el seu mestre a la seu, per a seguir 
ensenyant la doctrina verdadera, i, a l'hora de la mort meresqué donar el viàtic al bisbe 
sant Ambròs (29 d'octubre)

A Lleó, a Hispània, sants Claudi, Luperci i Victori, màrtirs, que, en la persecució sota l'emperador
Dioclecià patiren la mort per Crist l'anys 303 o 304 (30 d'octubre)

A Cuma, lloc de la Campània, regió d'Itàlia, sant Màxim, màrtir (30 d'octubre)
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mes de novembre

A París, a la Gàl·lia Lugdunense, França, sant Marcel, bisbe (1 de novembre)
Commemoració de sant Victorí, bisbe de Ptuj, a Pannònia, actual Eslovènia,

que redactà moltísims escrits per a explicar els llibres de la sagrada 
Bíblia i fon coronat amb el martiri en la persecució desencadenada 
per Dioclecià l'any 303 (2 de novembre)

A Trieste, a la península d'Ístria, ara Itàlia, sant Just, màrtir (2 de novembre)
A Sebaste, a Armènia, hui Turquia, sants Carteri, Estiríac, Tobies, Eudoxi, Agàpit i companys 

màrtirs que, sent soldats, en temps de l'emperador Licini, foren llançats a les flames per 
romandre en la fe de Crist, segons ens conta la tradició, l'any 320 (2 de novembre)

A Pèrsia, ara Iraq, sants Acindí, Pegasi, Aftoni, Epidífor, Anempodist i molts companys 
màrtirs que, segons conten, patiren durant el regnat de Sapor II (2 de novembre)

A Bolonya, regió d'Emília-Romanya, Itàlia, sants Vidal i Agrícola, màrtirs, el primer dels quals, 
segons ens conta sant Ambròs, fon abans servent del segon, i després company i col·lega 
en el martiri. Vidal patí tants turments que no li quedà part del cos sense ferides, i 
Agrícola, al seu torn, sense intimidar-se davant el suplici del seu antic criat, l'imità en el
mateix martiri en ser crucificat l'any 304 (4 de novembre)

A Mira, lloc de Lícia, hui Turquia, sants màrtirs Nicandre, bisbe, i Hermes, prevere 
(4 de novembre)

Commemoració de sant Pieri, prevere d'Alexandria, a Egipte, il·lustrat en els temes filosòfics, 
però més il·lustre encara en la integritat de vida i la voluntària pobresa. Mentre Teones 
regia l'església d'Alexandria, explicà amb profunditat al poble les divines Escriptures, i, a 
Roma, després de la persecució, descansà en pau (4 de novembre)

A Cesarea de Palestina, hui Israel, sant Domní, màrtir, jove metge que, al començament de la 
persecució sota l'emperador Dioclecià, fon condemnat a les mines de Fanènsia on, 
després de patir cruels vexacions, per ordre del prefecte Urbà, el ficaren al foc, l'any 
cinquè de la persecució, en haver-se mantingut ferm en la confessió de la fe, l'any 307 
(5 de novembre)

A Cesarea de Palestina, memòria dels sants Teòtim, Filoteu i Timoteu, màrtirs que, sent encara 
molt joves, foren destinats als jocs de circ per a diversió de la plebs, i foren lliurats a les 
bèsties, igual que Ausenci, que ja era vell, l'any 307 (5 de novembre)

A Toniza, lloc de Numídia, Ara Tunis, sant Fèlix, màrtir, del qual parlà sant Agustí quan, dirigint-se 
al poble, digué: 'Verdaderament feliç en el nom i en la corona, perquè confessà i fon 
turmentat, però un altre dia  trobaren a la presó el seu cos exànim' (6 de novembre)

Commemoració de sant Pau, bisbe de Constantinoble, hui Istanbul, a Turquia, el qual, per 
mantenir la fe de Nicea, els arians expulsaren moltes vegades de la seua seu, però, en 
tornar-hi de nou, l'emperador Constanci el relegà, finalment, a Cucús, petita població de 
Capadòcia on, segons la tradició, fon cruelment estrangulat per insídies dels arians, l'any 
350 (6 de novembre)

A Melitene, a l'antiga Armènia, ara Turquia, sant Hieró i els seus nombrosos companys, l'any 
300 (7 de novembre)

Commemoració dels sants màrtirs Simpronià, Claudi, Nicòstrat, Càstor i Simplici que, segons 
la tradició, eren marbristes a Srijem, a la regió de Pannònia, ara Croàcia, i, per negar-se en 
fidelitat al nom de Jesucrist, a esculpir la imatge del déu Esculapi, foren llançats al riu per 
ordre de l'emperador Dioclecià i coronats per Déu amb la gràcia del martiri. Les seues 
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restes foren venerades a Roma en la basílica del mont Celi, sota el títol dels Quatre 
coronats, morts l'any  306 (8 de novembre)

A Tours, de la Gàl·lia Lugdunense, hui França, sant Clar, prevere, deixeble de sant Martí que, al 
costat del monestir del bisbe, construí una casa on congregà molts germans, l'any 397 
(8 de novembre) 

A Pèrsia, sants màrtirs Narsetes, bisbe, ancià venerable, i Josep, deixeble seu, jove, que foren 
decapitats per no voler adorar el Sol, com els ordenava el rei Sapor II, l'any 343 
(10 de novembre)

A Candes, població, ara, de França, memòria de sant Martí, bisbe, en el dia de la seua sepultura. 
Nascut a Pannònia, ara Hongria, de pares gentils, sent soldat a les Gàl·lies, i encara 
catecúmen, cobrí amb el seu mantell el Crist en la persona d'un pobre, i, després, rebut el 
baptisme, deixà les armes i féu vida monàstica en un cenobi fundat per ell mateix a 
Ligugé, sota la direcciò de sant Hilari de Poitiers, Després, ordenat prevere i elegit bisbe 
de Tours, tenint davant els ulls l'exemple del bon pastor, fundà en diversos pobles altres 
monestirs i parròquies, adoctrinà i reconcilià la clerecia i evangelitzà els camperols, fins 
que anà a l'encontre del Senyor a Candes, població de França, l'any 397 (11 de novembre)

A Aix-en-Provence, a la Gàl·lia Narbonesa, hui França, sant Mitri que, malgrat la seua condició 
servil, fou, per la seua santedat, espiritualment lliure (13 de novembre)

A Avinyó, en la regió de la Provença, ara Frença, sant Ruf, considera com el primer que estigué al 
front de la comunitat cristiana d'aquest lloc (14 de novembre)

A Gangres, lloc de Paflagònia, hui Turquia, sant Hipaci, bisbe, que morí màrtir, lapidat en un 
camí pels heretges novacians l'any 325 (14 de novembre)

A Edessa, de la regió d'Osroene, ara Turquia, sants màrtirs Gúries, asceta, i Samones que, sota 
Dioclecià, després de prolongats i cruels turments foren condemnats a mort pel prefecte 
Misià, i decapitats l'any 305 (15 de novembre)

A Dol, territori de Bourges, a la Gàl·lia, hui França, commemoració dels sants Leocadi i Lusori, el 
primer dels quals, sent senador de les Gàl·lies i encara pagà, rebé els primers pregoners 
de la fe en aquest territori i convertí en església la seua pròpia casa; del segon, fill seu, 
diuen que morí duent encara les vestidures blanques del baptisme (16 de novembre)

A Cesarea de Palestina, ara Israel, sants Alfeu i Zaqueu, màrtirs, que, per confessar amb totes les 
forces Déu i Jesucrist rei, després de molts turments foren condemnats a mort, el primer 
any de la persecució ordenada per l'emperador Dioclecià, el 303 (17 de novembre)

A Còrdova, província hispànica de Bètica, sant Asiscle, màrtir (17 de novembre)
A Antioquia de Síria, ara Turquia, sant Romà, màrtir, diaca a l'església de Cesarea, el qual, en la 

persecució sota l'emperador Dioclecià, en veure com alguns cristians obeïen els decrets 
d'aquest i s'acostaven a les estàtues dels ídols, els exhortà en públic a la resistència, i per 
això, després de cruels turments i, després de  tallar-li la llengua, consumà el seu gloriós 
martiri en ser estrangulat a la presó l'any 304 (18 de novembre)

A Antioquia de Síria, ara Turquia, sant Bàrlaam, màrtir, el qual, tot i ser rústic i ignorant, però 
enfortit per la saviesa de Crist, amb una invicta constància en la fe rebutjà el foc i l'encens 
que li posaven a les mans perquè sacrificàs als ídols, i, per la ferocitat del tirà, obtingué la 
palma del martiri cap a l'any 303 (19 de novembre)

A Heraclea, Tràcia, hui Turquia, Quaranta santes dones, verges, viudes i màrtirs 
(19 de novembre)

A Vercel·li, a Ligúria, sant Teonest, màrtir, en honor del qual sant Eusebi edificà la basílica cap a 
l'any 313 (20  de novembre)
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A la localitat de Porec, a la regió d'Ístria, ara Croàcia, sant Martí, bisbe i màrtir (21 de novembre)
A Cesarea de Palestina, hui Israel, sant Agapi, màrtir, que, martiritzat amb freqüència, però 

sempre reservat per a proves majors, en presència del mateix emperador Maximí, durant 
els jocs de l'amfiteatre, fou entregat a un ós perquè el devoràs, i, com que encara quedà 
amb vida, al dia següent li lligaren pedres als peus i el llançaren a la mar, l'any 306 
(21 de novembre)

A Arbela, lloc de Pèrsia, hui Iran, sant Ananies, màrtir que, en temps de la persecució sota el rei 
Sapor II, per mandat de l'arximag Ardisag fon fet presoner; tres vegades l'apallisaren amb 
tanta crueldat que els botxins, creent que ja havia mort,el deixaren tirat a la plaça, però a 
la nit els cristians el dugueren a casa on, finalment, lliurà el seu esperit, l'any 345 
(22 de novembre)

A Cízico, l'Helespont, ara Turquia, sant Sisini, bisbe i màrtir que, segons la tradició, després de 
molts turments morí a espasa durant la persecució sota l'emperador Dioclecià l'any 325 
(23 de novembre)

A Metz, a la Gàl·lia Bèlgica, ara França, commemoració de sant Climent, que és tingut com el 
primer bisbe d'esta ciutat (23 de novembre)

A Mèrida, ciutat de Lusitània, ara Espanya, santa Lucrècia, màrtir, l'any 306 (23 de novembre)
A Kònya, Licaònia, ara Turquia, sant Anfiloqui, bisbe, que fon company en el desert dels sants 

Basili i Gregori Naziancè, i també col·lega en l'episcopat. Il·lustre per la seua santedat i 
doctrina, lliurà moltes batalles a favor de la fe catòlica fins que morí, l'any 395 
(23 de novembre)

A Aquilea, al territori de Venècia, ara Itàlia, commemoració de sant Crisògon, màrtir, a qui donen 
culte a Roma el dia de l'aniversari de la dedicació de l'església que duu per títol el seu 
nom, any 304 (24 de novembre)

A Amèlia, localitat d'Umbria, Itàlia, santa Firmina, màrtir, any 303 (24 de novembre)
A Milà, ara regió italiana de Ligúria, sant Protasi, bisbe, que defensà davant l'emperador 

Constant, la causa de sant Atanasi i prengué part en el concili de Sàrdica, l'any 352 
(24 de novembre)

Al lloc de Blaye, territori de Burdeus, a Aquitània, ara França, sant Romà, prevere, 385
(24 de novembre)

A Alexandria d'Egipte, sant Pere, bisbe i màrtir, que dotat de totes les virtuts, en ser decapitat per
mandat de l'emperador Galeri Maximià, fon la darrera víctima de la gran persecució i com 
segell dels màrtirs. Amb ell es commemoren tres bisbes egipcis, és a dir Hesiqui, Pacomi
i Teodor, juntament amb molts altres que, també a Alexandria, patiren en la mateixa 
persecució i pujaren al cel mitjançant l'espasa cruel,  entre els anys 305 i 311 
(25 de novembre)

A Numídia, ara Argèlia, sant Màrcul, bisbe, que, segons la tradició, morí màrtir en temps de 
l'emperador Constant, estimbat des d'una roca per un tal Macari, l'any 347 
(25 de novembre)

Al cementeri de Priscil·la, a la via Salària nova, a Roma, sant Sirici, papa, que lloà sant Ambròs 
com a autèntic mestre ja que, conscient de la seua responsabilitat sobre tots els bisbes, 
els donà a conèixer els documents dels Pares i els confirmà amb la seua autoritat 
apostòlica, l'any 399 (26 de novembre)

A Adrianòpolis, ciutat de Flagònia, ara Turquia, sant Alipi, diaca i estilita, que morí gairebé 
centenari (26 de novembre)

Vora el riu Cea, a la regió hispànica de Lleó, sants Facund i Primitiu, màrtirs (27 de novembre)
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A Grumento, lloc de l'antiga regió de Lucània, ara Itàlia, sant Laveri, màrtir (27 de novembre)
A Aquilea, al territori de Venècia, Itàlia, sant Valerià, bisbe, que davant els arians defensà la fe 

ortodoxa a l'Il·líric, i reuní clergues i laics per a viure en comunitat, any 388
(27 de novembre)

A Todi, ciutat d'Umbria, Itàlia, santa Il·luminada, verge, l'any 320 (29 de novembre)
A Milà, regió italiana de la Ligúria, sant Miroclet, bisbe, de qui fa memòria sant Ambròs entre els 

bisbes fidels que el precediren, cap a l'any 314 (30 de novembre)

                   mes de desembre

A Poitiers, població d'Aquitània, hui França, santa Florència, verge que, 
convertida al Déu verdader pel bisbe sant Hilari, durant el seu exili 
a Àsia, el seguí després quan tornà a la seua terra (1 de desembre)

A Tànger, ciutat de Mauritània, ara Marroc, sant Cassià, màrtir, cap a l'any 
300 (3 de desembre)

A Sanaklar, al Pont, ara Turquia, sant Meleci, bisbe, el qual, encara que 
famós per la seua erudició, encara ho fon més per la seua virtut i senzillesa de vida 
(4 de desembre)

A Teveste, lloc de Numídia, ara Argèlia, passió de santa Crispina Thagorense, mare de família, la 
qual, en temps de Dioclecià i Maximià, en no voler sacrificar als ídols fon decapitada per 
mandat del procònsul Anol·lí, l'any 304 (5 de desembre)

Sant Nicolau, bisbe de Mira, a Lícia, ara Turquia, famós per la seua santedat i per la seua 
intercessió davant el tron de la divina gràcia (6 de desembre)

A Roma, commemoració de santa Asela, verge, que, com escriu sant Jeroni, visqué fins a 
l'ancianitat, dedicada a dejunis i pregàries fins que morí l'any 385 (6 de desembre)

Memòria de sant Ambròs, bisbe de Milà, a Itàlia, i doctor de l'Església, que descansà en el Senyor
el dia 4 d'abril, data, aquell any, que coincidia amb la vetla pasqual, però que el veneren el
dia de hui quan, sent encara catecúmen, fon escollit per governar aquella cèlebre seu, 
mentre exercia l'ofici de prefecte de la ciutat. Autèntic pastor i doctor dels fidels, exercí 
preferentment la caritat amb tots, defensà valenterosament la llibertat de l'Església i la 
recta doctrina de la fe contra els arians, i catequitzà el poble amb els comentaris i la 
composició d'himnes fins que morí l'any 397 (7 de desembre)

A Spoleto, lloc d'Umbria, ara Itàlia, sant Sabí, que hi és venerat com a bisbe i màrtir 
(7 de desembre)

A Síria, sant Antenodor, màrtir que, segons la tradició, fon torturat pel foc i altres suplicis en 
temps de l'emperador Dioclecià i el prefecte Eleusi, i condemnat després a la pena capital,
en fallar el botxí, ningú s'atreví a degollar-lo, i per això s'adormí en el Senyor pregant, cap 
a l'any 304 (7 de desembre)

Al lloc de Teano, ara regió italiana de la Campània, sant Urbà, bisbe (7 de desembre)
A Toledo, Espanya, santa Leocàdia, verge i màrtir, insigne per la confessió del Crist l'any 303 

(9 de desembre)
A Pavia, a la regió italiana de la Ligúria, sant Sir, primer bisbe de la ciutat (9 de desembre)
A Navianz, lloc de Capadòcia, hui Turquia, santa Gorgònia, mare de família, que fon filla de santa 

Nonna i germana de sant Gregori el Teòleg i de sant Cesari; fon també sant Gregori que 
n'escrigué les virtuts; morí cap a l'any 370 (9 de desembre)
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Santa Eulàlia, verge i màrtir que, segons conten, a Mèrida, capital de Lusitània, ara Espanya, 
sent encara joveneta, no dubtà a oferir la seua vida per confessar el Crist, l'any 304 
(10 de desembre)

A Roma, al cementeri de Trasó, a la via Salària nova, sant Maur, màrtir, que el papa sant Damas 
celebra com un infant innocent al qual els turments no aconseguiren apartar de la fe 
(10 de desembre)

A Ankara, lloc de Galàcia, ara Turquia, sant Gemel, màrtir (10 de desembre)
Sant Damas I, papa, que en els difícils temps en què visqué, reuní molts sínodes per defensar 

la fe de Nicea contra cismes i heretgies, procurà que sant Jeroni traduís al llatí els llibres 
sagrats i venerà piadosament els sepulcres dels màrtirs adornant-los amb múltiples 
inscripcions, 384 (11 de desembre)

A Piacenza, ara a la regió d'Emília-Romanya, sant Sabí, bisbe, que convertí una multitud de gent 
a la fe, fundà també monestirs de verges i defensà enèrgicament la fe nicena 
(11 de desembre)

A l'Illa de Xipre, sant Espiridió, bisbe, autèntic pastor de les seues ovelles, les gestes admirables 
del qual estaven en boca de tots; morí cap a l'any 348 (12 de desembre)

Memòria de santa Llúcia, verge i màrtir, la qual, mentre visqué, conservà encesa la llàntia 
esperant l'Espòs, i, duta al martiri a Siracusa, ciutat de Sicília, Itàlia, meresqué entrar amb 
Ell a les noces i posseir la llum indefectible, entre els anys  303 i 304 (13 de desembre)

A Porto Romano, ara Iàlia, sant Aristó, màrtir (13 de desembre)
A Armènia, sants Eustrat, Auxenci, Eugeni, Mardari i Orestes, màrtirs (13 de desembre)
A Ascaló, població de Palestina, ara Israel, sants Ares, Prome i Elies, màrtirs, els quals, en voler 

marxar d'Egipte a Cilícia per a visitar i ajudar els confessors de Crist en la persecució
desencadenada per l'emperador Maximí, foren presos a Cesarea, on els maltractaren els 
ulls i els peus, i, duts després a Ascaló, per mandat del prefecte Mirmilià, consumaren el 
martiri en ser Ares cremat viu i els altres dos, decapitats entre els anys 308 i 309 
(14 de desembre)

A Pavia, regió italiana de Ligúria, sant Pompeu, bisbe, que durant pocs però pacífics 
anys succeí sant Cir, i després descansà en el Senyor (14 de desembre)

A la península de Sulcis, a l'illa de Sardenya, Itàlia, sant Antíoc, màrtir (13 de desembre)
A Antioquia de Síria, ara Turquia, sant Filogoni, bisbe, que, per voluntat de Déu, sent advocat, 

fon cridat a regir esta església i, juntament amb el bisbe sant Alexandre i altres companys 
fon el primer a lluitar contra Ari per la fe catòlica, i, després d'això, descansà en el Senyor, 
ple de mèrits; sant Joan Crisòstom en celebrà un gran encomi; any 323 (20 de desembre)

A la regió de Raiti, a Egipte, Quaranta-tres sants màrtirs, els quals foren morts pel poble dels 
blemis a causa de la fe cristiana (22 de desembre)

Commemoració de santa Fabiola, viuda romana, que, segons el testimoni de sant Jeroni, dedicà 
i dugué a terme la seua penitència en benefici dels pobres; morí l'any 399 
(27 de desembre)

A Alexandria d'Egipte, sant Teona, bisbe, que fon el mestre i el predecessor de sant Pere màrtir, 
l'any 300 (28 de desembre)

Sant Silvestre I, papa, que piadosament regi l'Església durant molts anys, període en el qual 
l'emperador Constantí August construí basíliques venerables i, al concili de Nicea, aclamà 
el Crist com a fill de Déu. Aquest dia el seu cos fon soterrat a Roma, al cementeri de 
Priscil·la, l'any 335 (31 de desembre)

A Sens, a la Gàl·lia Lugdunense, hui França, santa Columba, verge i màrtir (31 de desembre)
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CRISTIANISME ALTERNATIU

Amb aquest qualificatiu volem referir-nos a línies de pensament i  d'actuació que es donaren
durant aquests primers segles, dins del cristianisme, i que s'oposaven, d'una manera o altra, a la
línia oficial de l'església romana o de la majoria de les esglésies. Aviat estes línies de pensament o
d'actuació,  amb  els  seus  promotors,   foren  titllades  d'heretgies.  En  realitat  alguns  d'aquests
pomotors,  qualificats  com  a  'heretges',  foren  cristians  sincers  i  exemplars  per  més  que
dissentissen en algun punt doctrinal, pràctica moral o disciplinària de la resta de l'església local,
general o  universal. En presentem una breu referència, amb una valoració sobre la importància i
l'abast que tingueren en el seu moment.

HETERODOXOS DEL SEGLE II 

            MARCIÓ I EL MARCIONISME

En primer lloc ens trobem amb el cas de Marció (Sinop, el Pont 85 – mor a 
Roma l’any  160,  als  setanta  cinc  anys)  i  el  dels  seus  seguidors,  els  'marcionites'.
Sembla que era  un mariner de professió,  probablement constructor de vaixells. Son pare era
bisbe d'una església local, potser de la mateixa població de Sinop. Convertit al cristianisme ja de
major, tant Hipòlit de Roma com Tertul·lià el fan deixeble del gnòstic sirià Cerdó. Sense que en
sapiem exactament la causa, però, sembla que fon excomunicat pel seu mateix pare, fet que el
marcà profundament i el portà a abandonar la seua pàtria i, en temps del papa sant Higini (140),
a anar a Roma, on féu gestions per ser readmès a la comunió eclesiàstica. Acollit en un primer
moment a esta comunió, sembla que hi destacà de manera tal que, fins i tot arribà a aspirar a
presidir un bisbat. A Roma, però, tornava a ser excomunicat, no una vegada, sinó unes quantes
(semel atque iterum) i, finalment, a perpetuïtat (in perpetuum discidium relegatus), de manera que
ja no hi seria readmés a la comunió eclesiàstica fins a la seua mort, cap a l'any 160. 

La doctrina que proposava Marció, en la més pura línia gnòstica, sostenia l'existència d'un
déu  superior  i  invisible,  juntament  amb  la  d'un  segon  de  visible,  creador,  i,  d'altra  banda,
l'existència  del dimoni, o font del mal. Per no admetre la bondat de la matèria, no acceptava el
matrimoni  ni  acollia  cap casat  al  baptisme;  no  creia  tampoc  en  la  resurrecció  dels  cossos  i,
finalment,  celebrava  com  a  dia  festiu  el  dissabte,  no  el  diumenge.  Els  seus  deixebles  eren
coneguts com a 'marcionites' i la seua doctrina, s'anomenava 'marcionisme’. 

Al  seu  ideari  s'hi  oposà  especialment  sant  Ireneu  de  Lió  que  ensenyava  que  Marció
blasfemava del déu de la llei i els profetes, per a ell, un déu malèfic, inconstant en els judicis i tot
ell contradictori. Per a Marció, Jesús havia vingut al món per part del Pare, i estava per damunt
del  Déu  creador.  Aviat  es  multiplicaren  els  grups  de  seguidors  del  seu  pensament  que
desvetlaren  l'interès  d'escriptors  com  sant  Justí  i  Tertul·lià  que  hi  veren  una  doctrina
incompatible amb la tradició apostòlica. Els grups vinculats a Marció tingueren vitalitat durant el
segle II i,  en part,  en el III;  a partir,  però, del segle IV, s'extingí tot rastre de marcionisme a la
mateixa església romana.
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MONTÀ I EL  MONTANISME

L'altre pensador alternatiu, al  segle II,  seria  Montà (Montanus).  La  
seua  doctrina,  el  'montanisme',  coneguda  també  com  'nova  
profecia', sembla ser una versió del cristianisme predicat a Frígia als 
voltants de l'any 155. Sostenia l'immediat retorn de Jesús, i instava 
els  fidels  a  preparar-s'hi  portant una vida pura i  observant  unes  
normes  morals  molt  estrictes.  El  coneixement  que  tenim  d'esta  
secta es fonamenta en el testimoni d'autors cristians posteriors com 
Eusebi  de  Cesarea,  Climent  d'Alexandria  i  Orígenes,  o  
contemporanis seus com Hipòlit de Roma. Tertul·lià n'és també una 
font de coneixement per tal com ell personalment s'hi adherí al final
de la seua vida. 

El montanisme naix de l'experiència personal del seu fundador, Montà (Montanus), que se
sentí un dia transportat en un estat d'èxtasi i concebé la seua particular doctrina, ràpidament
acollida per Priscil·la  i  Maximil·la  i  diversos estrats  de la societat,  que s'acabà configurant en
petites  comunitats  molt  actives  entre  cristians  i  pagans.  Els  montanistes  pretenien  ressaltar
punts de la fe tradicional que havien passat a un segon terme, com la segona vinguda del Crist
que els  montanistes asseguraven ser de realització immediata; per a això, calia dur una vida
ascètica, preparatòria del martiri, a base de molt de dejuni i pràctica de la castedat fins i tot dins
el matrimoni. Per als montanistes l'Esperit Sant (el mateix Montà) continuava parlant per boca
dels seus profetes a les seues comunitats.

Les comunitats montanistes, eixint de l'Àsia Menor,  s'estengueren per Síria, Antioquia,
Tràcia, i saltaren fins a la Gàl·lia, Lió i Viena del Delfinat; els bisbes de Roma, però, coneixedors de
la seua difusió, no hi perceberen motiu d'alarma. Estranyament, entre els anys 205/206, entrà en
la  secta  montanista  el  mateix  Tertul·lià,  que  valorà  més  l'obra  profètica  de  l'Esperit  que  el
pensament de la jerarquia catòlica que, a poc a poc, s'anà adonant de la perillositat de la nova
secta.  Fon la  jerarquia de l'Àsia Menor la  que començà a endevinar l'engany que s'amagava
darrere la predicació d'aquests nous apòstols carismàtics. A mitjan segle III un sínode que tingué
lloc a Iconi ja condemnà el montanisme com a contrari  a la tradició apostòlica. Malgrat això,
encara trobarem grups esparsos de montanistes cap al segle IV a Hispània, a començaments del
segle V a Roma mateix i, a Orient, fins ben entrat el segle IX.

EL GNOSTICISME I VALENTÍ D'ALEXANDRIA
 

No podem deixar el segle II sense dir una paraula sobre el gnosticisme, una 
doctrina difícil de definir, que abraçava un conjunt de corrents força dilatat 
tant a Orient com a Occident, amb fortes arrels platòniques, que venia a  
presentar una fe 'cristiana' de caire intel·lectual,  de la qual dependria la  
salvació que, segons ells, no seria conseqüència de la fe en Jesucrist. Qui  
propagà esta ideologia a la Roma del segle II fon Valentí d'Alexandria, un 
personatge que hi tingué un paper tan actiu, i mereixedor de tant de 
prestigi, que arribà a ser proposat com a bisbe de Roma. 

El gnosticisme és un conjunt de corrents sintètics filosòfico-religiosos que s'inserí en el
pensament cristià dels tres primers segles de l'Església. Consentit en un principi,  a poc a poc
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s'anà convertint en un moviment declaradament contrari al sentit evangèlic. El pare de l'Església
que descobriria l'engany que amagava aquest corrent de pensament fon, singularment,  sant
Ireneu de Lió, que arribà a afirmar que l'essència de la gnosi era la mateixa rebel·lió diabòlica
contra Déu. 

Segons aquest  gnosticisme valentinià,  els  iniciats  se  salven,  no pel  perdó dels  pecats
gràcies a la fe en Jesucrist, sinó per mitjà de la gnosi, o coneixement introspectiu de la divinitat,
que és un coneixement superior a la fe. Amb la fe, segons el gnosticisme, no n'hi ha prou; l'home
és autònom per salvar-se a si mateix. El gnosticisme és una mística secreta de la salvació en què
es fonen creences orientalistes i idees de la filosofia grega, principalment platòniques. És una
creença dualista: el bé enfront del mal, l'esperit enfront de la matèria, l'ànima enfront del cos. I és
a la base dels futurs pelagianisme i semipelagianisme, cavall de batallà a l'església durant els
segles IV i V.

            HETERODOXOS DEL SEGLE III
 

              HIPÒLIT DE ROMA

Entre les persones que podríem considerar heterodoxes durant 
aquest segle tercer, podríem esmentar Hipòlit de Roma, al qual
 ja ens havíem referit, i del qual hem transcrit fragments de la 
Traditio apostòlica. D'origen oriental, potser d'Alexandria d'Egipte, 
conegut també com Hipòlit de Roma o Hipòlit de Portus Romanus, 
per haver estat probablement bisbe d'esta ciutat portuària, és un 
dels primers escriptors cristians posteriors a l'època apostòlica; 
considerat també com el primer antipapa, per la seua oposició al papa 
Calixt I, i per haver estat contrari a l'admissió dels lapsi (que havien 
apostatat de la fe cristiana en temps de persecució) a la comunió eclesiàstica. 

La posició de sant Hipòlit potser es deuria a un excés d'estima de la seua persona per
damunt de la  jerarquia canònicament constituïda,  però no afectaria  la  seua doctrina que és
considerada plenament ortodoxa, ni la seua fama de santedat, ja que ell és admés com a sant
màrtir, la memòria del qual se celebra el dia 13 d'agost, després de la seua mort, ocorreguda
després d'un martiri cruel, a Sardenya, l'any 235. El seu cos consta que fon enterrat al  Campo
Verano de Roma, vora la via Tiburtina. Una escultura trobada l'any 1551 a l'Ager veranus, sobre la
tomba de sant Hipòlit, que hui trobem a l'entrada de la Biblioteca Vaticana, podria ser retrat del
mateix Sant. D'Hipòlit de Roma, però, no derivà cap moviment alternatiu a l'església ortodoxa
que suposàs una posteritat heterodoxa o cismàtica.

Els escriptors Eusebi,  sant Jeroni i  Foci esmenten les seues obres  Contra les heretgies i
Refutació  de  totes  les  heretgies,  l'Anticrist,  molts  comentaris  als  llibres  bíblics,  alguna  obra
històrica, i, sobretot la seua Traditio apostòlica o Constitució de l'església egipcíaca. 

NOVACIÀ I ELS NOVACIANS

Menció a banda mereixeria  Novacià (Novatianus), eclesiàstic nadiu, segons Filostorgi, de Frígia,
nascut cap a l'any 220 i mort a la ciutat de Roma, sembla que executat, l'any 258, als 37 o 38 anys.
Inicialment no era cristià, però es degué convertir al cristianisme, fins a ser ordenat prevere de
l'església de Roma, on es significà com a contrari a l'admissió  dels  lapsi (cristians que havien
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apostatat de la fe en temps de persecucions) a la comunió eclesial; admissió que defensava la
jerarquia moderada,  amb el suport del papa Corneli I, elegit el mes de juny de l'any 251. Per això
Novacià,  al  cap de poc,  rebutjaria l'autoritat del papa Corneli,  i  seria consagrat bisbe per un
sector del partit radical, format per tres prelats poc versats d'alguns racons d'Itàlia que, després,
però, es penedirien d'haver-lo ordenat. Un concili que tingué lloc l'any 252 condemnà Novacià i
ell  hagué  d'abandonar l'església oficial i  encapçalar una nova secta, els  membres de la qual
foren coneguts com a 'novacians'. 

Esta nova secta comença a prosperar. Però, si al principi tingué un nombre important de
seguidors, aviat una part el va anar abandonant. El judici del papa Corneli sobre Novacià és molt
negatiu, però el grup dels novacians es van mantenir prop de dos-cents anys i es van estendre
per molts països. Què passà amb el mateix Novacià, és una qüestió misteriosa. El bisbe sant Pacià
de Barcelona comenta que els seus seguidors el consideraven un màrtir. La seua personalitat ha
estat  confosa  sovint  amb  el  prevere  Novatus d'Àfrica,  un  dels  principals  instigadors  dels
desordres sobre els lapsi que es va produir després de la proclamació del papa sant Corneli. 

Sant Jeroni diu que Novacià va compondre diversos tractats:  De pascha, De sabbato, De
circumcissione, De sacerdote, De oratione, De civis judaicis, De instantia, De Attalo i d'altres, amb un
llibre voluminós De trinitate. De les seues obres es conserven els tractats De trinitate i el De regula
fidei, el De civis judaicis, i dos Epistulae. Ningú, ni en el passat ni actualment, sap donar raó de la
pena de mort que pesà sobre ell, i per la qual els sesus addictes el consideren sant màrtir.

ORIGENES I L'ORIGENISME

Orígenes (= fill d'Horus, Alexandria d'Egipte 185-Tir 251) és un dels genis  
més  grans  de la  història  de l'església  i  un dels  autors  més  prolífics  de  
l'antiguitat. Figura cabdal en l'estudi filològic i exegètic de la Bíblia, visqué 
molt  de prop la  persecució promoguda per  l'emperador  Septimi  Sever  
(193-211),  en la qual morí màrtir  son pare Leònides (22 d'abril  de 204),  
quan  Origenes  tenia  uns  quinze  anys.  Director  de  l'escola  catequètica  
d'Alexandria (211-130),  Orígenes viatjà  després a  Roma,  Grècia,  Aràbia i  
Palestina, on desplegà una gran activitat, sobretot a Cesarea, on seria 
ordenat prevere i on s'exiliaria posteriorment. Sota la persecució de 
l'emperador Deci (249-251), Orígenes seria empresonat i torturat. 
Com a conseqüència d'aixó moriria, segurament a Tir, l'any 251.

La figura i el pensament d'Orígenes foren objecte ensems d'admiració i de rebuig en vida
i després de mort. El seu pensament donà lloc a l'origenisme. I, si en vida, Orígenes tingué amics i
enemics, després de mort, i per un temps llarg, la seua figura i el seu pensament foren objecte
tant  d'adhesió com de refús. L'admiraven, entre els grecs, els alexandrins Dionís el Gran, Dídim,
Atanasi d'Alexandria, els Capadocis (sant Basili, sant Gregori de Nazianz i sant Gregori de Nissa),
Evagri  Pòntic,  Eusebi  de  Cesarea,  etc;  entre  els  llatins,  sant  Hilari,  sant  Ambròs  i  els  seus
traductors  Rufí  i  sant  Jeroni.  Aquest  darrer,  però,  després  de  lloar-lo  d'allò  més,  se  li  girà
d'esquena  quan  el  traductor  Rufí  l'acusà  d'haver-se  apropiat  i  presentat  com  a  seus  uns
comentaris  a l'apòstol sant Pau que, en realitat, havia escrit Orígenes. D'entre les moltes obres
que escriví,  el seu  Comentari  al Càntic  dels càntics entusiasmà tant el mateix sant Jeroni, que
arribà a dir que 'si ja havia superat tots els escriptors, en esta obra s'havia sobrepassat a si mateix'.

La  història  eclesiàstica  coneix,  lamentablement,  dos  etapes  de  disputes  i  lluites
origenistes.  La  primera  a  la  fi  del  segle  IV,  període  on  se  situen  algunes  de  les  figures
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esmentades, i, la segona, al segle VI, en què estes lluites i disputes origenistes i antiorigenistes
apareixen barrejades amb les lluites cristològiques entorn de la qüestiò dels  Tres Capítols.  En
efecte, l'any 543, l'emperador Justinià publicà un edicte amb el nom de Liber adversus Originem,
amb l'aprovació del papa Vigili. I, abans d'iniciar-se el II concili de Constantinoble (553), el seu
nom fon afegit a la llista dels heretges. Això féu que moltes de les seues obres es perdessen,
conservades sovint només en traduccions llatines, sobretot de Rufí i del mateix sant Jeroni. 

EL MANIQUEISME I ELS MANIQUEUS

El maniqueisme és una ideologia que provenia d'Orient. El seu fundador, Mani o Manes
(Selèucia-Ctesifont 216-277) manté un dualisme radical entre el principi de la llum i el de les
tene3bres, ambdós ingènits i eterns, amb el mateix poder, en constant antítesi. Això mateix es
troba  a  l'interior  de  l'home;  quan  aquest  es  coneix  ell  mateix,  comença  la  seua  redempció:
aleshores  el  Pare  de  la  llum  l'ajuda  a  alliberar-se  més  i  més  de  les  tenebres.  Déu  envià
progressivament els seus missatgers: Buda, Zoroastre, Jesús i Manes. L'ètica de la secta maniquea
se centra en l'abstenció de tot allò que lliga l'home a la matèria. La seua doctrina és fàcilment
transportable  al  cristianisme,  on  Crist  té  el  paper  principal.  El  mateix  Manes  s'havia
autoanomenat 'apòstol de Jesucrist'. Entre els seus himnes, hi trobem expressions com: 'Veniu a
mi, oh Crist viu, veniu a mi, llum del dia. Oh misericordiós, oh consolador, jo us invoque perquè, a
l'hora de la tribulació, us torneu cap a mi. Jo he pres sobre mi, amb puresa, el vostre jou suau.
Glòria i victòria al nostre Senyor, i als seus sants escollits i a l'ànima de la beneïda Maria'. Manes
mateix incorpora als seus escrits sagrats tot el NT juntament amb altres llibres que l'ortodòxia
catòlica considera apòcrifs com l'Evangeli de Tomàs, la Llegenda d'Abgar o el Pastor d'Hermes.

El progrés del maniqueisme fon evident, sobretot, a l'Àfrica proconsular, i això provocà
l'edicte de Dioclecià que ordenava cremar vius els dirigents del moviment. Durant el segle IV el
maniqueisme es propaga per la Gàl·lia i per Hispània i els Balcans. L'emperador Constantí I  els
concilis  del  segle  IV,  I  de  Nicea  (325)  i  I  de  Constantinoble  (381)  en  coneixen  la  situació;
l'emperador   Valentinià  I  (372)  mana  confiscar  els  seus  béns;  l'emperador  Teodosi  (379-395)
augmentà les sancions i Justinià I castigà amb la pena de mort el credo maniqueu. A l'Africa
proconsular el maniqueisme mantingué el seu poder d'atracció, com ho demostra la història del
jove Agustí, i amb ell i, després d'ell, la de molts joves de l'alta societat africana. La persecució,
però,  del  maniqueisme per  l'Estat  ajudà molt  la  labor  de l'Església  per  eradicar-lo.  La  religió
maniquea, que havia aconseguit els majors èxits a l'Orient asiàtic, a partir del segle IV, a l'espai
pròpiament mediterrani, malgrat la seua pervivència en casos aïllats, no seria mai, per a l'Església
en general, un perill comparable al primitiu gnosticisme.

Contra el maniqueisme escriví, especialment, sant Agustí, que, durant la seua joventut,
s'havia interessat per esta ideologia, en les obres  De moribus ecclesiae catholicae et de moribus
manichaeorum ('Dels costums de l'església catòlica i dels costums dels maniqueus', 387-388); De
Genesi contra manichaeos ('Sobre  el  Gènesi,  contra  els  maniqueus',  388);  Contra  Adrimentum
Manichaei discipulum ('Contra Adrimant,  deixeble de Mani',  394);  Contra Faustum manichaeum
('Contra el maniqueu Faust, 397-398) i  Contra Felicem manichaeum ('Contra el maniqueu Fèlix',
397-398). 
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HETERODOXOS DEL SEGLE IV

 EL PREVERE ARI I EL BISBE ALEXANDRE

El bisbe d'Alexandria, Alexandre, s'oposa a un dels preveres de major prestigi d'Orient, el berber
Ari.  Estes  postures encontrades marcaran gran part  de la  història  de l'Església del  segle  IV,  i
continuaran enfrontant cristians i autoritats eclesiàstiques i civils durant segles. En unes poques
frases podem resumir sintèticament les posicions dels protagonistes. Segons el prevere Ari, 

- el Verb (Jesús) no coexistí des de tota l'eternitat amb el Pare
- El Verb fon creat del no res
- El Verb no és Fill per naturalesa i pròpiament fill del Pare
- La naturalesa del Fill no procedeix de la del Pare
- El Verb començà a existir mitjançant un acte de la voluntat del Pare
- El Verb està per naturalesa subjecte al canvi, físicament i moralment.

Segons el bisbe Alexandre, però: 
- El Verb (Jesús) coexisteix amb el Pare des del principi
- El Verb no fou creat. Ell ho creà tot
- El Verb és Fill, no per adopció, sinó per naturalesa
- El Verb posseeix una naturalesa igual a la del Pare
- El Verb existeix per la comunicació de l'essència del Pare
- El Verb, per la seua naturalesa divina, no està subjecte al canvi ni al patiment

LA THALIA (EL BANQUET) DEL PREVERE ARI

Esta obra, Thalia, en la qual Ari exposa la seua doctrina, només és coneguda pels fragments que
esmenten els seus adversaris. Comprenia un text en prosa i alguns passatges en vers que els seus
seguidors aprenien de memòria. Ací en tenim alguns dels fragments: 

' ... Déu no sempre fou Pare, sinó que, alguna vegada, Deú estava sol sense ser pare. No
sempre existí el Fill perquè, havent estat fetes totes les coses del no res, i sent totes les coses
creatures i obres, també el Verb de Déu fou fet del no res, i alguna vegada no existia; ni existia
abans de ser fet,  sinó que també ell  tingué principi en ser creat.  Perquè Déu estava sol i  no
existien encara el Verb i la Saviesa ... Per naturalesa el Verb està subjecte a mudances, com tots,
però, sent senyor de si mateix, és bo mentre que ho vol. Si ho vol, pot canviar com nosaltres, ja
que és mudable per naturalesa ... El Verb no és Déu verdader. Encara que l'anomenem Déu, no
ho és de veritat, sinó sols per participació de gràcia, com tots els altres; així ell és Déu només de
nom. I, com totes les coses són diverses i diferents de Déu per essència, així també el Verb és
completament estrany i divers respecte de l'essència i propietat del Pare; és pròpiament una de
les coses fetes i  creades ...  Les essències del Pare i del Fill  i de l'Esperit Sant estan entre elles
naturalment dividides, segregades, distanciades, diverses, aïllades; són completament diverses
en les seues essències i glòries fins a l'infinit. El Verb, quant a semblança de la glòria i l'essència,
és del tot divers a les del Pare i l'Esperit Sant ...
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PUNT DE VISTA DE CONSTANTÍ EN LES DISPUTES DOGMÀTIQUES

Després d'haver residit a Occident, Constantí, vencedor de Licini (324) s'instal·la a Nicomèdia,
capital de l'Orient, on s'informa que, a Alexandria, ha sorgit una disputa ideològica que divideix
Orient. Amb la intenció de mantenir l'orde, invita a la pacificació dels dos adversaris que, segons
ell,  estan  discutint  només  sobre  paraules.  Al  final,  però,  s'adona  que  no  té  més  remei  que
convocar una trobada de bisbes,  el  conegut com concili  I  de Nicea,  per resoldre el conflicte.
Eusebi  de  Cesarea,  en  la  seua  obra  Vida  de  Constantí  (II,  69),  cita  una  carta  enviada  per
l'emperador  Constantí  als  dos  caps  en  disputa,  Ari  i  Alexandre.  Cal  avançar  que  el  mateix
historiador  Eusebi  era  personalment  partidari  del  pensament  d'Ari,  tot  i  mantenir-se
discretament al marge de la controvèrsia per no veure-s'hi implicat. Eusebi diu que l'emperador
Constantí, en to conciliador, havia escrit als dos implicats: 

'...  Constantí,  vencedor,  màxim, august,  a Alexandre i  a Ari.  He conegut l'origen de les
vostres diferències. Tu, Alexandre [bisbe d'Antioquia], preguntares als teus preveres què pensava
cada u sobre un text de la Llei [Proverbis 8, 22] o, millor dit, sobre un punt i un detall insignificant.
Tu, Ari, vas emetre imprudentment una opinió que no s'havia de concebre o, si era concebuda,
no havia d'escampar-se. Des d'aleshores la divisió s'ha establert entre vosaltres, s'ha refusat la
comunió, el poble sant s'ha dividit i  s'ha trencat la unitat. Doncs bé, que cada u de vosaltres
perdone l'altre i seguesca els consells del vostre servidor. Doncs què? Al començament no calia
haver plantejat eixes qüestions per evitar haver de respondre-hi. Semblants investigacions no
estan prescrites per cap llei, sinó que han estat suggerides per l'ociositat, mare de discussions
inútils. Pot servir d'exercici per a l'esperit; s'han de guardar, però,  dins nostre i no ser llançades a
la lleugera en reunions públiques ni confiar-les imprudentment a les tendències del poble. En
efecte, quantes persones hi ha incapaces de compendre una matèria tan difícil o d'explicar-la
convenientment?' I continua dient-los:

'No teniu cap diferència pel  que fa  als  preceptes  de la  Llei,  ni  heu introduït  cap nou
dogma sobre el culte a Déu. Els dos teniu els mateixos sentiments i us resulta fàcil entrar en la
mateixa comunió.  No és  just ni  honrat que, discutint amb obstinació sobre un assumpte de
mínima importància,  abuseu de l'autoritat  que teniu sobre el  poble  per  embolicar-lo  en les
vostres disputes ...'

Consells que semblen molt raonables, però que no aconseguiren l'efecte desitjat.  Més
encara, després de la celebració del concili de Nicea, la llei imperial castigava, fins i tot amb pena
de mort, els partidaris de la fe ariana que, al seu torn, acabarien fent el mateix quan diposarien
del poder; i així ho farien els fills de Constantí, Constant i Constanci, de tendència ariana. Quin
contraexemple tan lamentable en el si d'una mateixa Església! No hauria estat més acord amb
l'església de l'amor i de la pau, que cada u 'in suo sensu abundaret'  mentre mantingúes la fe,
l'esperança i l'amor. L'Església de l'amor, per a nosaltres, començava a desviar-se del bon camí, i
començava a anar pel camí del pedregal, és a dir, de la llei.

APOL·LINAR DE LAODICEA I L'APOL·LINARISME

L'apol·linarisme  és  una  doctrina  vinculada  a  una  secta  considerada  herètica  per  part  de
l'ortodòxia eclesiàstica, proposada pel bisbe de Laodicea Apol·linar (+ 392), com a reacció contra
l'arianisme i el gnosticisme. Apol·linar, enemic d'Ari, mantenia que la paraula divina ocupava el
lloc de l'ànima en Crist. Esta doctrina afirmava que la natura humana de Crist era incompleta:
només posseïa el cos i l'ànima interior o sensible, mentre la seua ment era divina. 

144



comunió d'església i llengua

Les doctrines apol·linaristes foren condemnades per un sínode a Roma (375), i  fon el I
concili de Constantinoble (381) el que va declarar-les herètiques, afirmant que les natures divina
i humana de Jesús eren completes (per tant amb cos i ànima plenament humans). Després de la
mort d'Apol·linar de Laodicea (392)  perduraren comunitats apol·linaristes tant a Constantinoble
com a Síria. I, tot i que alguns dels seus deixebles intentaren perpetuar-les, devers l'any 416 la
majoria dels seus addictes retornaren a la doctrina oficial eclesiàstica, i la resta s'integraren en el
moviment monofisita que sostenia una única naturalesa (i divina) en Crist que trobarien, però, la
seua clarificació o condemna en els concilis d'Efes (431) i Calcedònia (451).

MACEDONIS I PNEUMATÒMACS

El macedonianisme és un moviment de pensament cristià, sorgit a mitjan segle IV, que deu el
nom a Macedoni, arquebisbe de Constantinoble, que negava la divinitat de l'Esperit Sant. Eixit
del  si  d'una  església  que  es  trobava  immersa  en  les  disputes  teològiques  provades  per
l'arianisme, que negava la consustancialitat del Fill respecte del Pare, i, per tant, la divinitat de
Jesucrist, el macedonianisme no negava esta consustancialitat, però sí la de l'Esperit Sant, que
considerava una creatura del Fill, i, per tant, inferior a ell.

Condemnada formalment com a herètica al I concili ecumènic de Constantinoble (381)
que decretà, mitjançant la revisió del credo nicè, que l'Esperit Sant també era consustancial amb
el Pare i el Fill, conformant la trinitat de persones. Els seguidors d'aquest corrent de pensament
cristià  foren coneguts també com a 'pneumatòmacs', o adversaris de l'Esperit. Cal considerar que
aquest corrent d'opinió tingué poca vigència en les esglésies,  tot i  que cal considerar que la
famosa  qüestió  del  Filioque,  dels  segles  VII  al  IX,  hauria  de  ser  considerada  una  certa
conseqüència del macedonianisme i el moviment pneumatòmac.

DONAT I ELS DONATISTES

Els  orígens  de  Donat  (conegut  com  el  'Gran')  ens  porten  a  la  població  de  Casae  Nigrae,
assentament  situat  a  la  frontera  sud  de  les  planes  de  Numídia,  al  sud  de  Tevest,  una  àrea
ocupada  predominantment  per  descendents  del  poble  berber.  El  principi  de  la  discòrdia
donatista ens porta al bisbe Melquíades, responsable de rebatejar els lapsi de les persecucions,
fet que provocà un cisma (311), abans que Donat arribàs a Cartago. Un d'aquests  lapsi, conegut
també com a traïdor (traditores), de nom Fèlix d'Aptungi, participà en la consagració de Cecilià
com a bisbe de Cartago. N'hi hagué que no acceptaren esta consagració, i elegiren com a bisbe
rival Majorià. En morir aquest, el succeí Donat, disposat a continuar la lluita.  Els seus partidaris
(donatistes) sostenien  que els 'lapsi'  no podien ser readmesos a la comuniò eclesial si no es
tornaven a batejar i a ordenar, i que, naturalment, eren invàlids els rituals eclesiàstics que els
'traïdors'  havien administrat.  Aquest pensament (i  la pràctica consegüent) eren contraris  a la
doctrina i la postura oficial de l'església romana i, també, cartaginesa.

Arran  de  la  situació  creada,  la  secta  donatista  s'expandí  durant  quaranta  anys  per
l'església  nord-africana.  No  aconseguiren,  però,  de  convèncer  l'església  oficial  perque  no
pogueren demostar, en una sèrie de concilis,  si Cecilià havia estat o no un traditor o lapsus, ell o
el bisbe que l'ordenà. Aquest, però triomfà, de moment, a causa de la impopularitat de Cecilià
davant Roma i la poblaciò rural. A més, els bisbes i preveres donatistes eren més pròxims als
descendents  dels  indígenes  berbers  i  fenicis  anteriors  a  la  conquista  romana.  En  efecte,  la
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majoria dels clergues parlaven les lengües vernàcules líbia i púnica tan bé com el llatí, mentre
que els clergues catòlics només parlaven llatí. 

El  321  l'emperador  Constantí  permeté  el  retorn  dels  donatistes  desterrats,  i  Donat
reorganitza i consolida la seua església: s'alcen capelles, esglésies i basíliques. Mentre els catòlics
queden reduïfs a una minoria,  els donatistes tenen l'èxit al nord d'Àfrica, tot i que no triomfen a
Roma on només poden fundar una petita comunitat, i, només amb l'emperador Constant, tenen
un cert moment d'acollida per part de l'autoritat. 

A partir de l'any 340 els donatistes creen els circumceliones, un  moviment marginal, però
molt combatiu; els seus adeptes s'anomenen milites Christi o  agonistici, i es tenen per hereus i
representants  dels  màrtirs  cristians,  fins a l'extrem d'exposar-se a combats  sagnants  amb els
enemics de la fe, pagans o catòlics. El qui, d'entre ells, moria en el combat era considerat màrtir i
era sepultat en una església amb una làpida commemorativa. Un element social acompanyava
esta secta, que es considerava enemiga dels rics terratinents romans de Núbia i Mauritània, que
ells assaltaven i segrestaven, i dels quals se servia el règim donatista. 

Quan el 347, el bisbe Donat de Bagdad llançà els  circumceliones a la resistència armada
contra les tropes romanes a Numídia, la seua decisió tingué conseqüències fatals per a la causa,
perquè la seua resistència fon desbaratada i el bisbe, executat. Aquest i altres esdeveniments
feren  canviar  la  política  religiosa  de  l'emperador  al  nord  d'Àfrica.  Un  edicte  del  mateix  any
imposava la unió d'ambdues esglésies sota la direcció del pastor catòlic Grat de Cartago. Donat i
els altres dirigents foren exiliats, després de la conferència d'Arles, on l'apel·lació de Donat fon
rebutjada. Això produí una forta commoció en el poble baix, que, això no obstant, hi presentà
poca resistència. Donat romangué a la Gàl·lia fins a la seua mort.

La unió de les esglésies a l'Àfrica del nord durà només dotze anys, fins a l'arribada de
l'emperador  Julià  l'Apòstata  (361)  que  permeté  el  retorn  dels  donatistes  exiliats  i  exigí  la
restitució de les seues esglésies.  El  moviment donatista es consolidà amb el bisbe Parmenià,
successor de Donat, però la situació es deteriorà a partir de l'any 372, quan l'església donatista
donà suport a l'usurpador Firme, perquè els romans aplastaren la rebel·lió i prohibiren el culte
donatista, i, després de la mort de Parmenià, l'extremista Primià provocà una escissió (393). Els
circumcelones esdevingueren tropes paramilitars a les ordes del bisbe, i tot abocà a la decadència
definitiva dels fidels donatistes.

Contra els donatistes  escriví especialment sant Agustí, a començament del segle V, dos
llibres:  Ad  donatistas post  collationem ('Als  donatistes,  després  de  la  reunió',  411-412)  i  De
correctione donatistarum ('Del correctiu als donatistes', aplicat per les lleis imperials, 417)
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