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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 

Anàlisi de la crisi estructural que afectà a l’església gal·la entre el darrer quart del segle IV i el 

primer del segle VI, crisi causada per la cristianització a gran escala de les elits aristocràtiques 

gal·loromanes i per la reivindicació per part d’aquest estament de la translació a l’esfera de la jerarquia 

institucional de l’Església de la seva preeminència econòmica i social. Aquest procés implicà l’aparició 

d’algunes interpretacions del “fet existencial cristià” que tractaven de legitimar en el plànol teòric la 

presa del control de les comunitats cristianes per part de la noblesa senatorial. En relació a aquest últim 

punt, s’ha donat particular rellevància a l’anomenada “controvèrsia semipelagiana” a Provença, amb 

especial èmfasi en dos punts: a) la relació entre l’oposició a la teologia agustiniana de la gràcia en 

alguns cercles monàstics provençals –Marsella, Lérins– i l’emergència en aquests ambients d’una 

literatura autobiogràfica en la que la reflexió sobre els conceptes de uocatio divina i conuersio a 

l’ascetisme cristià està estretament vinculada a un esforç teòric de redefinició i reorientació de l’ethos

aristocràtic; i b) la relació entre els punts teològics debatuts en aquesta controvèrsia i les concepcions 

eclesiològiques dels pensadors que hi prengueren part –entengui’s aquí per eclesiologia la definició 

teòrica dels límits i dels fonaments de la “comunitat cristiana”, amb especial incidència en aquest cas en 

els plantejaments sobre el rol que l’aristòcrata havia d’exercir en aquestes noves comunitats 

“transversals”–. Aquest projecte  bianual ha posat de manifest la inexistència d’una “teologia 

semipelagiana”, ateses les antagòniques concepcions eclesiològiques dels autors tradicionalment 

associats a aquesta corrent de pensament: Cassià entén la comunitat cristiana com una elit ascètica en la 

que els criteris “laics” d’estratificació social queden suspesos, i rebutja –en la teoria i en la pràctica–

que aquesta elit hagi d’assumir el lideratge de la comunitat de fidels seglars; en els autors del cercle de 

Lérins, en canvi, l’oposició a la teologia agustiniana de la gràcia és inspirada per l’esforç d’importar a 

tota la comunitat cristiana els ideals monàstics, quelcom que fou també una via de legitimació de 

l’autoritat dels monjos-bisbes d’origen aristocràtic sorgits del cenobi de Lérins. 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 

Two-years long analysis of the structural crisis undergone by the Gallic church due to the large-

scale Christianization of the Gallo-roman aristocracy between the last quarter of the fourth century and 

the first quarter of the fifth century. A newly Christianized social elite demanded a governing role in the 

Christian community on the ground of its social and economic preeminence. This process of 

Christianization also led to the rise of interpretations of the Christian ethos aimed at underpinning the 

ascension of these aristocrats to the leadership of Christian communities. Concerning this last point 

particular attention has been paid to the so-called “Semi-pelagian Controversy” in Provence, focusing 

on two points: a) the relationship between monastic opposition to Augustine’s theology on grace in 

some milieus of Southern Gaul –Marseilles, Lérins– and the rise in these milieus of autobiographical 

literature in which reflections on the Christian concepts of God’s uocatio and human conuersio to 

asceticism were closely related to an effort of redefinition and reorientation of the aristocratic ethos; 

and b) the relationship between the theological issues discussed in this controversy and the 

ecclesiological views hold by those who took part in it. The term “Ecclesiology” designs here the 

theoretical definition of the borders and foundations of the Christian community, with particular 

reference to the views on the role that aristocrats should play in these new “transversal communities”. It 

is stated that there was not such a “Semi-pelagian theology”, since the authors usually linked to this 

school of thought had opposing views concerning ecclesiology. For Cassian, the Christian community 

was made up by an ascetic elite in which secular criteria for social stratification were cancelled. On this 

ground, he discredited any attempt by this elite to seize the leadership of the Church. On the contrary, 

Lerinian opposition to Augustine’s theology on grace was primarily guided by an aim to expand 

monastic ideals upon the whole Christian community. This was also a way of establishing the authority 

of the aristocratic monk-bishops trained in Lérins. 

 
 



           

 
 

 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

1) Introducció 

D’acord amb el que exposàrem en la nostra sol·licitud d’una beca Beatriu de Pinós, la 

recerca que hem dut a terme a París en el període comprés entre el 21 de juliol de 2010 i el 20 

de juliol de 2012 –en vinculació amb el Centre Lenain de Tillemont (UMR 8167) primer, i 

amb el Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584, Centre national de la 

recherche scientifique / École pratique des hautes études / Université Paris IV-Sorbonne) més 

tard– s’ha centrat en l’anàlisi de la crisi estructural que afectà les esglésies de la Gàl·lia entre 

el darrer quart del segle IV i el primer del segle VI, i la seva relació amb el procés de 

conversió al cristianisme de l’aristocràcia gal·loromana. Els dos grans eixos vertebradors de 

la nostra investigació han estat l’estudi del procés d’adaptació a un marc referencial cristià 

dels valors propis de l’ethos aristocràtic romà, amb les controvèrsies doctrinals que en el si de 

l’església gal·la va generar aquest procés –examinades no des de la tradicional perspectiva 

dogmàtica, sinó a partir dels models conceptuals de la sociologia de les religions de Max 

Weber–; i –paral·lelament– l’anàlisi de la praxis que es fonamentà en aquesta interpretació 

“aristocratitzant” del cristianisme, és a dir, la presa del poder episcopal per part dels membres 

de l’aristocràcia senatorial gal·loromana. El projecte fou estructurat en quatre etapes: a) estudi  



           

 
 

 

 

de la història social i política de la Gàl·lia en el període comprés entre el darrer quart del segle 

IV i l’any 529; b) examen de l’evolució de la presència d’individus provinents de famílies 

aristocràtiques dins l’estructura jeràrquica de les esglésies gal·les; c) anàlisi de les estratègies 

de persuasió social emprades pels aristòcrates en el seu “assalt” al poder episcopal; i d) estudi 

de les més importants controvèrsies doctrinals provocades per aquest procés de cristianització 

de l’aristocràcia gal·loromana i per la conseqüent adaptació a un univers referencial cristià 

dels valors de classe aristocràtics. 

Ens complau poder anunciar en aquesta memòria l’assoliment dels objectius previstos 

en el projecte inicial, el qual ha estat només lleugerament modificat atenent tant a la pròpia 

dinàmica interna de la nostra recerca com a les sinergies derivades de la col·laboració amb els 

esmentats grups d’investigació francesos. Així, per exemple, decidírem posposar 

cronològicament el desenvolupament de la “fase b” del projecte inicial atenent a la dinàmica 

de treball de l’equip francès encarregat de la publicació del volum de la Prosopographie 

chrétienne du Bas-Empire corresponent a la Gàl·lia –equip amb el que sempre hem mantingut 

un fructífer contacte–. Cal dir també que a l’hora d’abordar la “fase d” del projecte decidírem 

centrar-nos essencialment en l’anomenada “controvèrsia semipelagiana” a Provença, car 

constatàrem l’estreta relació dels aspectes teològics del debat amb la qüestió eclesiològica: 

definició dels límits i dels fonaments de la comunitat cristiana i rol que la noblesa secular 

podia reivindicar en la mateixa. En qualsevol cas, la nostra recerca ha seguit puntualment el 

pla de treball inicialment previst i els seus principals resultats han estat donats a conèixer a la 

comunitat científica –o ho seran en un futur proper– en forma de comunicacions presentades a 

congressos internacionals (Lilla, Oxford, Barcelona, Roma, Chicago), conferències i 

seminaris (École pratique des hautes-études de París, Université Charles-de-Gaulle / Lille III, 

Universitat de Barcelona), i monografies i articles ja publicats o d’imminent publicació. A 

continuació passem a ressenyar els principals resultats d’aquest projecte, tot prenent com a 

eix vertebrador del nostre discurs les esmentades publicacions, conferències i comunicacions 

a congressos. 

2) Crisi sociopolítica i reorientació de l’ètica aristocràtica: el testimoni de la 

literatura autobiogràfica 

En la primera fase del nostre projecte de recerca ens hem centrat en l’estudi de la 

història social i política de la Gàl·lia en el ventall cronològic comprès entre el darrer quart del 

segle IV i l’any 529, amb particular atenció a la incidència de la conjuntura sociopolítica 

d’aquest transcendental període –durant el qual assistim a l’esfondrament de l’estructura 

imperial en territori gal i al sorgiment i consolidació dels reialmes germànics– en la  



           

 
 

 

 

redefinició de l’ethos aristocràtic gal·loromà. Tal com assenyalàrem en el seu moment, 

aquesta fase de la nostra recerca havia de donar continuïtat a línies d’investigació ja encetades 

durant l’elaboració de la nostra tesi doctoral (R. Villegas Marín, El Carmen de prouidentia 

Dei. Estudio histórico y doctrinal, Barcelona, 2008). Per aquest motiu ens semblà 

imprescindible donar inici al nou projecte de recerca amb la publicació de les principals 

conclusions de la citada tesi, conclusions puntualment revisades a la llum de les primeres 

adquisicions de les noves línies d’investigació que anàvem obrint. La monografia que n’ha 

resultat (R. Villegas Marín, Pseudo-Próspero de Aquitania. Sobre la providencia de Dios. 

Introducción, texto latino revisado, traducción y comentario, Barcelona, 2010) proporciona a 

la comunitat científica l’anàlisi més completa fins ara publicada del Carmen de prouidentia 

Dei, una obra fonamental per al coneixement de la crisi dels ideals existencials de 

l’aristocràcia gal·loromana en el període immediatament consecutiu a l’esfondrament del 

limes renà i a les primeres grans onades de pobles germànics sobre territori imperial gal. Una 

introducció de 65 pp. i un extens comentari de 190 pp. emmarquen la publicació d’una edició 

revisada del Carmen –que corregeix els excessos intervencionistes del text llatí publicat per 

M. Marcovich l’any 1989– acompanyada de traducció castellana a fronte, la primera versió 

del poema a una llengua romànica fins aleshores publicada. Entre d’altres adquisicions del 

nostre estudi, creiem que aquesta monografia ha demostrat la necessitat d’interpretar el 

Carmen de prouidentia com una invitació adreçada a l’aristocràcia gal·loromana –estrat 

social del que també formava part l’autor del poema– a l’abandonament dels ideals 

existencials definidors del seu ethos i a l’assumpció de l’ascetisme cristià. Aquesta parènesi 

versificada segueix el model catequètic proposat per Agustí en el seu De catechizandis 

rudibus –una obra la recepció coetània de la qual havia estat fins al moment poc estudiada–, 

tot adaptant-lo literàriament als gustos estètics de l’audiència potencial a la que l’autor es 

volia dirigir.  

Ens complau poder afirmar que aquesta monografia ha rebut una càlida acollida per 

part de la comunitat científica. A la seva ressenya de l’obra –publicada als Études 

théologiques et religieuses 86/4 (2011), pp. 549-550–, Sylvain Jean Gabriel Sanchez es 

mostra d’acord amb les nostres conclusions sobre l’autoria del poema, tot escrivint: “En 

introduction (pp. 55-70), V[illegas] démontre l’attribution à un pseudo-Prospère qui serait un 

moine de Saint-Victor ou de Lérins, d’origine aristocratique” (p. 550). Així mateix, Sanchez 

lloa la qualitat de la traducció castellana del poema i valora que el nostre estudi hagi sabut 

posar de relleu la transcendència d’aquest document, testimoni de la crisi ideològica de 

 



           

 
 

 

 

 l’aristocràcia romana occidental al segle V; a més, Sanchez afegeix que els temes 

abordats al carmen i analitzats en el nostre estudi no deixen de ser d’actualitat en els nostres 

dies –quelcom que sempre hem defensat–: “Au-delà des querelles théologiques de cette 

époque en pleine mutation, la lecture de la belle traduction en castillan de V. instruira sur 

l’état d’esprit des chrétiens cultivés du Ve siècle et nourrira les questionnements 

philosophiques de nos contemporains sur la liberté et le déterminisme” (ibid.). 

 Juan Antonio Jiménez Sánchez, per la seva banda, anuncia –ressenya publicada a 

Augustinianum 51 (2011), pp. 567-571– que el nostre estudi està cridat a convertir-se en una 

obra de consulta obligada per als investigadors de la fenomenologia històrica del segle V gal: 

“En resumen, nos hallamos ante un libro que se convertirá en una obra de referencia y de 

mención obligada, no sólo en los estudios centrados en el Carmen de prouidentia Dei, sino 

también en todos aquellos dedicados a analizar la historia de la Galia del siglo V” (p. 571).  

En termes molt semblants als emprats per Jiménez s’ha expressat Janine Desmulliez, 

professora emèrita de l’Université Charles-de-Gaulle/Lille III, en una ressenya del nostre 

llibre publicada a la web de la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité: “Bref, cette étude de 

R. Villegas est appelée à devenir l’ouvrage de référence sur le De prouidentia. Les chercheurs 

qui s’intéressent à des sujets tels que la réception de la pensée d’Augustin, l’histoire politique 

et sociale de la Gaule du début du Ve siècle ou les théologies politiques chrétiennes y 

trouveront aussi des idées très justes. Cet excellent ouvrage novateur sur ces sujets mériterait 

d’être traduit en français ou dans d’autres langues” (http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/cr-

prospero.htm).  

També Thomas Humphries, professor a la Saint Leo University (Florida, USA), ha 

volgut destacar –en una ressenya publicada a la web permanent de la Oxford Patristics 

Conference– l’impacte que el nostre treball està cridat a tenir en la historiografia del segle V i, 

més concretament, en els estudis sobre la figura i l’obra de Pròsper d’Aquitània: “These days, 

one expects very little change in the fifth century. Yet, the figure of Prosper of Aquitaine has 

changed a great deal in our day, even a millenium and a half after his death. It is, of course, 

not Prosper himself who changes, but our understanding of Prosper that varies, and Raúl 

Villegas Marín has contributed to our changing understanding of Prosper. One of the key 

claims he defends in his recent study of the fifth century Carmen de providentia Dei (CDP) is 

that Prosper did not write this poem. Given that recent scholarship on Prosper (e. g. A. 

Hwang, Intrepid Lover, M. Marcovich, De prov. Dei) accepts Prosperian authorship of CDP, 

Marín’s argument is a significant change within the scholarship. Even apart from questions of 

authorship, Marín’s dating of CDP to the late 420s. is also a significant departure from other  



           

 
 

 

 

scholars, since many date the work earlier”. Humphries es mostra d’acord amb les 

principals conclusions del nostre estudi i valora la qualitat de la nostra traducció del poema, 

tot afirmant a la fi de la seva ressenya: “his contribution to scholarship on the issue will be 

appreciated by all who read it, as will his translation, the first in a modern Romance 

language” (http: //oxfordpatristics. blogspot.com.es/2012/03/thomas-humphries-review-

marin-raul.html). 

El Carmen de prouidentia Dei constitueix un testimoni paradigmàtic de l’emergència 

a la Gàl·lia d’inicis del segle V d’una literatura autobiogràfica, d’origen aristocràtic i finalitat 

parenètica, que tradueix la reflexió dels seus autors entorn del seu procés de conversió a 

l’ascetisme cristià. Víctimes de les convulsions sociopolítiques d’aquest complex inici de 

centúria, els autors del que Jacques Fontaine anomenà la “generació de 406” tracten de 

“racionalitzar” la seva crisi personal servint-se d’una teodicea cristiana: la pèrdua de les 

propietats fundiàries a mans dels bàrbars o per represàlies polítiques –a causa de la seva 

vinculació a usurpadors–, o bé l’exclusió dels cercles de poder, són sovint interpretades per 

aquests autors com una uocatio divina a abandonar els seus vells ideals aristocràtics i a 

abraçar la via de l’ascetisme cristià, una crida a la que ells, lliurement, han sabut donar 

resposta. Es tracta del que Joan Cassià anomenarà més tard –en la seva Conlatio 3– una 

uocatio ex necessitate, una de les tres vies emprades per la divinitat per cridar als homes a 

assumir la regla de vida evangèlica: Déu convida a alguns individus a renunciar al món tot 

privant-los d’allò que els vincula al món. En una comunicació presentada a Lilla (França) en 

el marc del XXXIV Symposium international d’Halma-Ipel (18 i 19 de novembre de 2010) 

analitzàrem la possible relació entre l’auge a la Gàl·lia d’inicis segle V d’una literatura 

autobiogràfica que fa visible l’existència d’una àmplia pluralitat d’interpretacions subjectives 

dels conceptes cristians de vocació i conversió, i l’oposició a la teologia agustiniana de la 

gràcia en els ambients ascètics en els que aquesta literatura va veure la llum. Un sistema 

teològic –l’agustinià– que concep la humanitat post-lapsària com una massa uniforma i 

impersonal i que explica la salvació dels homes com a resultat exclusiu de l’acció d’una 

uniformis potentia divina –la gràcia–. És aquesta una perspectiva d’anàlisi de l’anomenada 

“controvèrsia semipelagiana” a Provença absolutament innovadora, que aviat serà donada a 

conèixer a un espectre més ampli de la comunitat científica amb la publicació de les actes del 

citat simposi (R. Villegas Marín, “Diuersae sunt uocationes: la experiencia personal de la 

salvación en algunos autores provenzales del siglo V y la oposición a la teología agustiniana 

de la gracia”, a La vie des autres: Histoire, prosopographie, biographie dans l’Empire  

 



           

 
 

 

 

Romain. Actes du XXXIV Symposium international d’Halma-Ipel, Lilla [en premsa] 

DOCUMENT ADJUNT 1). 

3) L’ascetisme aristocràtic gal abans de Cassià i Lérins: tensions amb l’Església 

institucional 

Els dos treballs fins ara ressenyats es refereixen al període post-406 i tenen com a fil 

temàtic l’anàlisi socio-històrica de la primera etapa de la “controvèrsia semipelagiana” a 

Provença –enllaçant doncs les fases “a” i “d” del nostre projecte inicial–. Ara bé, d’acord amb 

el que havíem previst de bell antuvi, la nostra recerca s’ha projectat també sobre el període 

immediatament anterior al “moment axial” de 406, tot analitzant les controvèrsies provocades 

en territori gal per la primeríssima expansió de l’ideal ascètic entre l’aristocràcia 

gal·loromana. De l’estudi de l’obra de Sulpici Sever –Diàlegs, Cròniques, Vida de Martí de 

Tours– es desprèn inequívocament que els principals episodis de la controvèrsia 

priscil·lianista en territori gal han de ser interpretats com a testimonis d’una creixent tensió 

entre els líders institucionals de la comunitat cristiana –els bisbes– i una aristocràcia cristiana 

atreta per formes d’ascetisme –encara molt properes als ideals clàssics de la rusticatio i de la 

secessio in uillam– que semblaven escapar a la fiscalització episcopal. Aquesta tensió 

freqüentment s’expressà en termes de conflicte entre ortodòxia cristiana –sancionada pel 

bisbe, l’àmbit de poder efectiu del qual sovint quedava reduït a les zones urbanes– i 

heterodòxia / dissidència religiosa, que hauria trobat a les zones rurals –i en particular als 

grans fundi sobre els que els domini exercien un poder absolut– els espais de llibertat que la 

civilització urbana de l’Imperi romà cristià d’època teodosiana els negava. Analitzàrem 

aquest fenomen en una conferència (“Cité et territoire, orthodoxie et dissidence religieuse 

dans l’Empire chrétien”) pronunciada a l’Université Charles-de-Gaulle / Lille III l’1 d’abril 

de 2011, en el marc del seminari Cités, territoires et juridiction dans l’Empire romain tardif, 

organitzat pels professors S. Benoist i P. Jaillette (DOCUMENT ADJUNT 2). El text de la nostra 

conferència, però, transcendeix l’episodi priscil·lianista a la Gàl·lia, puix que fou concebut 

com un assaig entorn la incidència de les relacions i tensions de poder en la cristianització de 

les zones rurals de l’Imperi i en el complex dial·logisme ortodòxia / heterodòxia religiosa a 

l’Imperi cristià. La versió castellana d’aquesta conferència ha estat acceptada per a publicació 

a la revista Gerión, de la Universidad Complutense de Madrid (R. Villegas Marín, “Ciudad y 

territorio, ortodoxia y disidencia religiosa en el Imperio romano cristiano (ss. IV-V)”, Gerión 

[en premsa] DOCUMENT ADJUNT 3). 

 

 



           

 
 

 

 

4) La perspectiva eclesiològica de la “controvèrsia semipelagiana”: fronteres i 

fonaments de la comunitat cristiana i relació entre nobilitas secular i nobilitas cristiana 

segons Cassià, els autors de Lérins i l’agustinià Pròsper d’Aquitània 

Fruit del desenvolupament de les fases “c” i “d” del nostre projecte de recerca són un 

seguit d’estudis centrats en la teologia ascètica de Joan Cassià –el gran reformador del 

monacat gal després de l’eclipsi del model impulsat per Martí de Tours–. En una comunicació 

presentada a la XVI International Conference on Patristic Studies celebrada Oxford entre el 8 

i el 12 d’agost de 2011 (la qual portà per títol “Original Sin in the Provençal Ascetic 

Theology: John Cassian and Prosper of Aquitaine on the Criteria for Orthodoxy” DOCUMENT 

ADJUNT 4) analitzàrem els diferents criteris per a la fixació de l’ortodòxia cristiana al·legats 

pels protagonistes de la primera fase de la “controvèrsia semipelagiana” a Provença. Si 

Pròsper d’Aquitània va voler fer de l’obra d’Agustí d’Hipona –les especulacions teològiques 

del qual haurien estat aprovades per l’autoritat del bisbe de Roma– una pedra de toc de 

l’ortodòxia en matèria de gràcia divina i llibertat humana, Joan Cassià apel·là exclusivament a 

l’experiència ascètica com a font d’autoritat a l’hora de fixar uns principis antropològics 

cristians. La plena experiència vital de l’Evangeli esdevenia així un requisit previ per a “poder 

parlar sobre teologia”, idea aquesta que –indirectament– venia a legitimar la figura del monjo-

bisbe, en expansió a la Gàl·lia de la època. El text d’aquesta comunicació –confeccionada 

expressament per al workshop sobre la figura de Pròsper d’Aquitània que es va dur a terme 

durant dos dies consecutius en el marc del citat congrés, i al qual el seu organitzador, el 

professor A. Y. Hwang, ens va convidar a participar– ha estat adaptat de cara a la publicació 

de les actes de la Conference als Studia Patristica. El text que n’ha resultat –ja acceptat per a 

publicació– analitza la manera com Joan Cassià integrà la idea de pecat original en una 

pastoral orientada a combatre l’emergència dels vicis de la supèrbia i de la vanagloria en el si 

d’un monestir integrat majoritàriament per monjos d’origen aristocràtic (R. Villegas Marín, 

“Original Sin in the Provençal Ascetic Theology: John Cassian”, Studia Patristica [en 

premsa] DOCUMENT ADJUNT 5). 

També se centrà en Cassià el text d’una conferència pronunciada a l’École pratique 

des hautes études el 2 de desembre de 2011, la qual portava per títol “Fidèles sous la loi, 

fidèles sous la grâce: L’ecclésiologie de Jean Cassien” (DOCUMENT ADJUNT 6; la versió 

espanyola d’aquest text, R. Villegas Marín, “Fieles sub lege, fieles sub gratia: eclesiología y 

teología de la gracia en Juan Casiano”, es troba actualment sotmesa a referee per la Revue 

d’histoire ecclésiastique, DOCUMENT ADJUNT 7). Les tesis de Cassià entorn la gràcia divina i 

la llibertat humana –fins al moment analitzades exclusivament a partir dels criteris dogmàtics  



           

 
 

 

 

heretats tant dels debats entre catòlics i protestants com d’aquells generats en el si de 

l’Església catòlica per les tesis de Janseni, entre els segles XVI i XVII– foren per primer cop 

estudiades en relació amb els postulats eclesiològics del monjo marsellès (què implica “ésser 

cristià”? Quines són les “fronteres” de la comunitat cristiana?). El nostre treball mostra com 

Cassià concep una comunitat de creients formada per una massa de fidels que viuen sotmesos 

als praecepta morals de la llei divina ja revelada a l’Antic Testament, i una minoria de 

perfecti que s’han alliberat de la servitud de la Llei per assumir un patró ètic més exigent, el 

consilium evangèlic de perfecció. Segons Cassià, la gracia divina actua exclusivament sobre 

aquesta minoria d’homes que aspira a la perfecció, els ascetes, els únics que estrictament 

poden reivindicar el títol de cristians. Si les tesis sobre la gràcia d’Agustí d’Hipona tenen una 

marcada orientació “democratitzadora” de la comunitat cristiana –ascetes i fidels cristians que 

viuen en el segle comparteixen un mateix estat original de misèria espiritual i són igualment 

dependents de la gràcia divina–, Cassià concep una comunitat cristiana altament 

jerarquitzada, integrada per una majoria de parui o infirmi –cristians seculars– i una minoria 

de magni o fortes –l’elit ascètica–. Per bé que l’obra de Cassià s’insereix en un context d’auge 

de l’ascetisme entre l’aristocràcia gal·loromana cristiana, la jerarquia espiritual de la que parla 

l’abat marsellès no és en cap cas un reflex immediat de l’estratificació de la societat. A més, 

l’espiritualitat ascètica de Cassià tendeix a deixar en un segon pla la “projecció social” de 

l’ascetisme, així com a menystenir el rol de l’Església com a institució dispensadora d’una 

gràcia sacramental –per parlar en termes weberians–: l’aspiració màxima de l’asceta ha de ser 

la contemplació de Déu, objectiu al qual s’ha de sacrificar tota inclinació al proïsme i tota 

aspiració a servir a l’Església institucional integrant-se en la seva jerarquia.  

En aquest sentit –i contràriament al que fins ara s’havia afirmat–, les obres ascètiques 

de Cassià –les Conferències i les Institucions cenobítiques– tingueren una influència molt 

limitada al monestir de Lérins, el qual forní de bisbes a moltes seus eclesiàstiques entre el 

primer quart del segle V i el primer del VI. Tot i que un bon nombre de monjos de Lérins 

compartiren l’actitud crítica de Cassià envers la teologia agustiniana de la gràcia, ho feren a 

partir de postulats eclesiològics diferents. En aquests monjos plenament compromesos amb 

l’Església institucional –un Fauste, bisbe de Riez, per exemple–, l’oposició a determinats 

aspectes de la teologia agustiniana de la gràcia fou inspirada per la voluntat de salvaguardar 

entre els correligionaris sotmesos a la seva autoritat la dimensió ètica de la condició cristiana 

–fet que es palesa, per exemple, en la translació del vocabulari clàssic de l’agon ascètic a la 

predicació adreçada als seculars–. Aquest neguit s’explica en bona mesura pel sorgiment entre 

alguns fidels gal·loromans “de base” de l’època del que podríem anomenar una “soteriologia  



           

 
 

 

 

cristiana popular”, la qual garantia als homes la salvació amb la única condició de romandre 

tota la seva vida en el si de l’Esglèsia –i això independentment de la seva conducta moral–. 

Aquests fidels –misericordes, com els havia anomenat Agustí– consideraven que el cristià 

batejat que al final de la seva vida feia una professió formal de penediment dels seus pecats i 

rebia el sagrament de la penitència se salvaria, fins i tot si havia passat tota la seva vida pecant 

conscientment, confiant en la suficiència d’un penediment d’última hora. Front a aquestes 

idees, autors com Fauste de Riez o Cesari d’Arles insistiran en les seves obres –i en particular 

en la seva predicació– en la necessitat de preservar els dons conferits al cristià per la gràcia 

sacramental –baptisme, eucaristia, penitència– amb una conducta moral ajustada a la llei 

evangèlica, rebutjant així les interpretacions “quietistes” de les tesis agustinianes sobre 

l’absoluta “gratuïtat” de la salvació. Es tracta d’un argument desenvolupat en un article –

continuació del dedicat a Cassià– que estem enllestint actualment i que porta per títol 

“Eclesiología y teología de la gracia en Fausto de Riez”, però que hem desenvolupat ja 

parcialment en un important treball actualment sotmès a referee per la Revue d’études 

augustiniennes et patristiques (R. Villegas Marín, “El canon 3 del concilio de Orange (441), 

el Ad Ecclesiam de Salviano de Marsella y los debates en torno a la penitencia in extremis en 

la Galia de mediados del siglo V” DOCUMENT ADJUNT 8). Mostrem aquí com molts bisbes 

sorgits del cenobi de Lérins s’oposaren a l’administració de la penitència als pecadors que la 

reclamaven a l’hora de la mort –sense possibilitat, doncs, de dur a terme els exercicis de 

mortificació que exigia la condició de penitent– inspirats precisament per aquesta voluntat de 

preservar la dimensió ètica del Christianum esse; i com, un cop la facció episcopal sorgida de 

Lérins acceptà aquesta modalitat penitencial –c. 3 del concili d’Orange, del 441–, Salvià de 

Marsella –monjo del citat cenobi– dissenyà una estratègia pastoral orientada a posar de 

manifest entre els fidels que l’eficàcia de la penitència in extremis depenia de la sinceritat del 

penediment, la qual també a l’hora de la mort podia i s’havia de fer visible a través d’obres de 

caritat –per exemple, llegant el patrimoni a l’Església–. 

El desenvolupament de l’última fase del nostre projecte de recerca havia d’incloure 

necessàriament un estudi sobre el model de “guia espiritual per a aristòcrates” proposat per 

l’agustinià Pròsper d’Aquitània, el principal antagonista de Cassià i dels autors del cercle de 

Lérins a la Gàl·lia del primer terç del segle V, en la seva Epistula ad Demetriadem. En una 

comunicació presentada a l’Annual Meeting de la North American Patristics Society celebrat 

a Chicago entre el 24 i el 26 de maig de 2012 –comunicació que portà per títol “Augustinian 

Spiritual Direction: Prosper’s Letter to Demetrias” DOCUMENT ADJUNT 9–, defensàrem la 

hipòtesi segons la qual Pròsper va elaborar aquest escrit –adreçat a Demetríade, verge  



           

 
 

 

 

consagrada filla de la poderosa família dels Anicii– en resposta al ressorgiment de la 

“propaganda pelagiana” a la Roma de mitjans del segle V. Haurien circulat en els ambients 

aristocràtics romans d’aquesta època idees com les expressades per l’autor “pelagià” de 

l’anònim tractat De diuitiis –inclòs en l’anomenat “Corpus Caspari”–, segons el qual la plena 

assumpció de l’Evangeli passava per una total renúncia a les riqueses. En resposta a aquest 

corrent rigorista, Pròsper defensa en la seva carta a Demetríade que la virtut cristiana de la 

humilitas no és en cap cas incompatible amb la possessió de riqueses, car es tracta 

essencialment d’una disposició anímica interior: el reconeixement pel cristià de que qualsevol 

obra de virtut que du a terme és un do de la gràcia divina. Escrit de circumstàncies, per tant, la 

carta a Demetríade fou també concebuda per l’Aquità com un model de guia espiritual, amb 

el qual pretenia donar resposta a les acusacions dels seus vells oponents provençals, segons 

els quals la defensa de la teologia agustiniana de la gràcia era incompatible amb la promoció 

de l’ideal monàstic. Pròsper tractà d’incentivar el progrés ascètic de Demetríade tot 

mantenint-se fidel al pensament del bisbe d’Hipona, quelcom que no va aconseguir: no només 

perquè acabà assumint el principi de cooperació entre gràcia divina i lliure voluntat humana 

en el progrés espiritual de l’individu –idea molt propera, de fet, a les tesis de Cassià–, sinó 

perquè inserí en el seu discurs la retòrica d’una continuïtat entre noblesa secular i noblesa en 

la comunitat cristiana, que es podia i s’havia d’expressar en forma de patronatge econòmic de 

l’Església per part dels aristòcrates laics. 

5) Breu resum de les principals adquisicions del projecte 

Els nostres estudis sobre Cassià o Fauste de Riez i altres autors del cercle de Lérins –

Salvià de Marsella o Cesari d’Arles– han posat doncs de manifest la necessitat de trencar amb 

els vells esquemes interpretatius –heretats dels debats teològics d’època moderna– a l’hora 

d’analitzar l’anomenada “controvèrsia semipelagiana” al Midi gal. No es pot parlar d’una 

“teologia semipelagiana”: si el terme és anacrònic –fou forjat pels teòlegs calvinistes–, cal dir 

també que la corrent de pensament que pretenia designar no existí mai com a sistema 

homogeni i coherent. Cassià i els autors del cercle de Lérins s’alçaren contra les tesis 

predestinacionistes agustinianes, però ho feren a partir de concepcions eclesiològiques molt 

diferents. Creiem haver demostrat, en efecte, que les tesis d’aquests autors entorn la relació 

entre gràcia divina i llibertat humana han de ser analitzades principalment en relació amb els 

seus esforços per bastir una comunitat cristiana, tot definint-ne els límits i tot abordant la 

qüestió de quin havia de ser el rol de les elits socials en aquesta nova comunitat “transversal”. 

La comunitat cristiana concebuda per Cassià es redueix quasi exclusivament a una minoria 

d’ascetes que cerquen el bé suprem al que ha d’aspirar l’home –la theoría o contemplació de  



           

 
 

 

 

Déu–: per assolir aquest bé –que s’obté per gràcia divina, però per una gràcia que recompensa 

l’esforç ascètic previ de l’home–, aquesta elit ha d’escindir-se totalment del món. I això 

exigeix, finalment, l’eliminació de qualsevol impuls proïsta o proselitista. Significativament, 

no coneixem el nom de cap bisbe gal format a la comunitat monàstica fundada per Cassià a 

Marsella.  

Molt diferent és el cas de Lérins, monestir que acabà convertint-se en un “centre de 

formació episcopal”. En efecte, molts dels aristòcrates que nodriren aquest cenobi l’acabaren 

abandonant per ocupar càtedres episcopals, que es consolidaren en aquesta època com 

autèntics centres de poder: l’aristòcrata donava així compliment a la seva vocació al patronat 

comunitari. L’actitud crítica de molts autors sorgits de Lérins envers la teologia agustiniana 

de la gràcia s’explica essencialment, en el seu cas, per la seva voluntat de definir i bastir la 

comunitat cristiana a partir d’un criteri ètic, tot combatent qualsevol interpretació “quietista” 

de les teories agustinianes entorn l’absoluta gratuïtat de la salvació –interpretacions que, de 

fet, es podien veure afavorides per la contemporània evolució de la pràctica sacramental 

(generalització de l’administració de la penitència in extremis)–. Això explica que la retòrica 

del combat ascètic sigui emprada pels bisbes sorgits d’aquest cenobi insular també en la 

pastoral adreçada als seglars. Ara bé, cal tenir present que la difusió dels ideals ascètics entre 

els seglars fou també per a aquests bisbes un mecanisme de legitimació de la seva autoritat: el 

seu passat monàstic els acreditava com a líders d’una comunitat bastida, precisament, sobre 

l’ideal monàstic. 

6) Altres línies de recerca 

De manera subsidiària al desenvolupament del nostre projecte, durant els dos anys de 

gaudi de la beca postdoctoral hem mantingut obertes altres línies de recerca, sempre 

estretament vinculades a la nostra investigació principal.  

Atès que una tasca fonamental per a qualsevol historiador és la fixació del corpus 

documental del que disposa per a la reconstrucció d’una determinada problemàtica 

historiogràfica, en un important article que porta per títol “La epístola 18 del corpus del 

obispo romano León I (440-461): ¿un “falso simmaquiano”?” –acceptat per a publicació a la 

prestigiosa Revue d’histoire des textes, de la màxima categoria dins l’àmbit dels estudis 

clàssics– hem defensat que el document conegut com a “carta 18” de l’epistolari de Lleó 

Magne –un text fonamental per al dret canònic relatiu a la readmissió a l’Església de clergues 

de passat cismàtic o herètic– és en realitat un fals elaborat durant la fase final del cisma 

laurencià a Roma. La nostra hipòtesi es fonamenta en arguments filològics i històrics. En 

primer lloc, l’anomenada “epístola 18 de Lleó” és en realitat un centó que aplega fragments  



           

 
 

 

 

de tres documents diferents l’autenticitat dels quals és indiscutible –cartes 1 i 2 de Lleó i 

epístola del bisbe romà Sirici a Himeri de Tarragona–, fragments embastats de forma 

matussera i lleugerament interpolats pel falsari. El text que en resultà és un document amb 

inexplicables incoherències internes. A més, en ell s’afirma l’existència, en època de Lleó I, 

d’un cànon conciliar que prohibiria la promoció en el si del cursus honorum eclesiàstic de 

clergues ordenats a l’Església catòlica que, després d’unir-se a un cisma o a una heretgia, 

tornessin a la Catòlica: a la disciplina eclesiàstica de l’època, però, no hi ha cap evidència 

d’aquest cànon, que el propi Lleó Magne desconeixia puix que les línies d’actuació que 

defensà en casos semblants anaren precisament en el sentit contrari al prescrit en aquesta 

suposada resolució conciliar. A continuació, tot considerant que la pseudo-lleonina “epístola 

18” fou inclosa a les col·leccions canòniques Dionysiana i Quesnelliana –la composició de 

les quals se situa en el primer terç del segle VI–, presentem un context històric en el que un 

fals de la natura de l’“epístola 18” hauria pogut veure la llum: el cisma laurencià a Roma 

(498-506), durant el qual –com és sabut– les faccions enfrontades del clergat romà –partidaris 

de Símmac i de Laurenci– van produir una abundant literatura pseudoepigràfica amb 

intencionalitat polèmica. Un cop resolt el cisma, els clergues romans cismàtics partidaris de 

l’“antipapa” Laurenci van ser reintegrats en el clergat romà, fet que conduí a la saturació dels 

ordines eclesiàstics i a la reducció de les possibilitats de promoció en el seu si –cal tenir 

present que la defecció de clergues pro-laurencians obligà Símmac a procedir a noves 

ordenacions per completar els ordines de la jerarquia eclesiàstica que romania fidel a la seva 

persona–. Fou probablement en aquest context que els clergues que havien romàs fidels a 

Símmac –o aquells que havien estat ordenats per ell durant el cisma– van difondre un text 

pseudoepigràfic –la falsa pseudo-lleonina epístola 18– que volia fer creure que un antic cànon 

disciplinar, sancionat per l’autoritat del papa Lleó I, vedava la promoció dins la jerarquia 

eclesiàstica als clergues que, en el passat, haguessin abandonat la unitat catòlica per unir-se a 

un cisma o a una heretgia (R. Villegas Marín, “La epístola 18 del corpus del obispo romano 

León I (440-461): ¿un “falso simmaquiano”?, Revue d’histoire des textes, n. s., 8 [2013] [en 

premsa] DOCUMENT ADJUNT 10). Les importants conclusions del nostre estudi sobre 

l’“epístola 18” pseudo-lleonina foren també exposades en una conferència pronunciada a 

l’École pratique des hautes études el 13 de maig de 2011 (“L’épitre 18 du Pseudo-Léon I et le 

schisme laurentien à Rome [498-506]” DOCUMENT ADJUNT 11).  

L’obra d’Agustí d’Hipona ha estat també analitzada des de perspectives que 

transcendeixen els límits estrictes de la polèmica provocada per les seves tesis 

predestinacionistes en territori gal –l’eix central de la fase “d” del nostre projecte–. En una  



           

 
 

 

 

comunicació presentada al congrés internacional Constantinus, el primer emperador cristià? 

Religió i política al segle IV, celebrat a Barcelona i Tarragona entre el 20 i el 24 de març de 

2012 –i en la organització del qual participàrem activament com a membres de la Secretaria i 

del Comitè científic assessor– analitzàrem el rol concedit a la figura de Constantí –i, més 

generalment, a la dels principes Christiani– en la reflexió històrico-teològica d’Agustí. 

Mostràrem com el bisbe d’Hipona, lluny d’exaltar l’obra política del primer emperador cristià 

en la línea d’un Eusebi de Cesarea –l’autor de la teologia política de l’Imperi romà cristià–, 

tendí més aviat a excloure la menció de les seves mesures pro-eclesiàstiques d’un discurs que 

volia presentar a la divinitat com a únic agent de la historia salutis. El princeps Christianus és 

per a Agustí, essencialment –i se’ns permetrà evocar a Nietzsche–, l’exemple més clamorós 

de la “transvaloració dels vells valors aristocràtics” aportada al món pel cristianisme (R. 

Villegas Marín, “Maior temptatio: la figura de Constantino en la teología de la Historia de 

Agustín de Hipona”, Actes del Congrés internacional “Constantinus, el primer emperador 

cristià? Religió i política al segle IV”, Barcelona [en premsa] DOCUMENT ADJUNT 12).  

Finalment, en una comunicació presentada en col·laboració amb el nostre col·lega 

Carles Buenacasa Pérez al XXXIX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (celebrat a 

Roma entre el 10 i el 12 de maig de 2012), analitzàrem la contribució intel·lectual d’Agustí al 

procés –endegat i dirigit per la jerarquia catòlica africana– que conduí a la declaració oficial 

del donatisme com heretgia, categoria legal sancionable per la legislació imperial d’època 

teodosiana. La nostra contribució a aquesta comunicació consistí en l’anàlisi de 

l’argumentació teològica emprada per Agustí per tal de demostrar a la cort de l’emperador 

Honori el caràcter herètic del cisma donatista –pas previ a la seva repressió per l’estat–. El 

bisbe d’Hipona insistí particularment en la tesi segons la qual qualsevol grup cristià separat de 

la unitat catòlica ultratjava a Déu en la persona de l’Esperit Sant –cometia doncs un 

sacrilegium, delicte sancionat per les lleis–, i podia ser legítimament qualificat d’herètic, atès 

que un sol pecat essencial definia tant a l’herètic com al cismàtic, l’absència de caritas, 

d’amor envers Déu i els homes. L’anomenat “Edicte d’unió” imperial del 405 assumí 

parcialment, en la seva part expositiva, l’argumentació eclesiològica i teològica agustiniana, 

la qual superava la clàssica distinció teòrica entre cisma i heretgia (R. Villegas Marín i C. 

Buenacasa Pérez, “Agustín, autor intelectual del “edicto de unión” de 405”, Lex et religio nel 

tardoantico. Atti del XXXIX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana [en premsa] 

DOCUMENT ADJUNT 13). 
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ERIH: Discipline: Classical Studies; Category: INT 2. 

 

- Id.; “Original Sin in the Provençal Ascetic Theology: John Cassian”, a M. Vinzent 

(ed.), Studia Patristica. Papers Presented at the Sixteenth International Conference on 

Patristic Studies held in Oxford, 2011, Lovaina (en premsa). 



           

 
 

 

 

- Id.; “Eclesiología y teología de la gracia en Juan Casiano”, Revue d’histoire 

ecclésiastique (en premsa). 

ERIH: Discipline: History; Category: INT 1. 

 

- Id.; “El canon 3 del concilio de Orange (441), el Ad Ecclesiam de Salviano de 

Marsella y los debates en torno a la penitencia in extremis en la Galia de mediados del siglo 

V”, Revue d’études augustiniennes et patristiques (en premsa). 

ERIH: Discipline: Religious Studies and Theology; Category: INT 1. 

 

- Id.; “La epístola 18 del corpus del obispo romano León I (440-461): ¿un “falso 

simmaquiano”?”, Revue d’histoire des textes, n. s., 8 (2013) (en premsa). 

ERIH: Discipline: Classical Studies; Category: INT 1. 

 

- Id.; “Maior temptatio: la figura de Constantino en la teología de la Historia de 

Agustín de Hipona”, a Actes del Congrés internacional “Constantinus, el primer emperador 

cristià? Religió i política al segle IV”, Barcelona (en premsa). 

 

- R. Villegas Marín i C. Buenacasa Pérez, “Agustín, autor intelectual del “edicto de 

unión” de 405”, a Lex et religio nel tardoantico. Atti del XXXIX Incontro di Studiosi 

dell’Antichità Cristiana, Roma (en premsa). 

 

Conferències i comunicacions a congressos 

 

- Villegas Marín, R.; “Diuersae sunt uocationes: la experiencia personal de la 

salvación en algunos autores provenzales del siglo V y la oposición a la teología agustiniana 

de la gracia”, comunicació presentada a La vie des autres: Histoire, prosopographie, 

biographie dans l’Empire Romain. XXXIV Symposium international d’Halma-Ipel, Lilla, 

2010. 

 

- Id.; “Cité et territoire, orthodoxie et dissidence religieuse dans l’Empire chrétien”, 

conferència presentada al Séminaire d’Histoire romaine en Antiquité Tardive « Cités, 

territoires et juridiction dans l’Empire romain tardif », Université Charles-de-Gaulle/Lille 

III, Lilla, 2011. 

 



           

 
 

 

 

- Id.; “Original Sin in the Provençal Ascetic Theology: John Cassian and Prosper of 

Aquitaine on the Criteria for Orthodoxy”, comunicació presentada a la XVI International 

Conference on Patristic Studies, Oxford, 2011. 

 

- Id.; “Fidèles sous la Loi, fidèles sous la grâce : L’ecclésiologie de Jean Cassien”, 

conferència presentada per invitació de M.-Y. Perrin, titular de la càtedra Histoire et doctrines 

du christianisme latin, École pratique des hautes études, París, 2011. 

 

- Id.; “Augustinian Spiritual Direction: Prosper’s Letter to Demetrias”, comunicació 

presentada a l’Annual Meeting of the North American Patristics Society, Chicago, 2012. 

 

- Id.; “L'épitre 18 du Pseudo-León I et le schisme laurentien à Rome (498-506)”, 

conferència presentada per invitació de M.-Y. Perrin, titular de la càtedra Histoire et doctrines 

du christianisme latin, École pratique des hautes études, París, 2011. 

 

- Id.; “Maior temptatio: la figura de Constantino en la teología de la Historia de 

Agustín de Hipona”, comunicació presentada al congrés internacional Constantinus, el primer 

emperador cristià? Religió i política al segle IV, Barcelona, 2012. 

 

- R. Villegas Marín i C. Buenacasa Pérez; “Agustín, autor intelectual del “edicto de 

unión” de 405”, comunicació presentada al congrés internacional Lex et religio nel 

tardoantico. Atti del XXXIX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma, 2012. 


