
En conveni amb:

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 1



Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 2



Amb la col·laboració de:

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 3



Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 4



B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

PAU, FRUCTUÓS I EL CRISTIANISME
PRIMITIU A TARRAGONA 

(SEGLES I-VIII)
ACTES DEL CONGRÉS DE TARRAGONA

(19-21 DE JUNY DE 2008)

Eds.: 
Josep M. Gavaldà Ribot
Andreu Muñoz Melgar
Armand Puig i Tàrrech

Fundació Privada Liber

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 5



Biblioteca Tàrraco d’Arqueologia, núm. 6

Eds.: Josep M. Gavaldà Ribot, Andreu Muñoz Melgar i Armand Puig i Tàrrech

Edita: Fundació Privada Liber. 2010 i INSAF

liber@fundacioliber.org

Producció: Diggraf edicions

ISBN: 978-84-614-1690-5

Dipòsit legal: T-749-2010

Entitats organitzadores del Congrés:

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 6



11 NOTA PRELIMINAR

13 PRESENTACIÓ

15 PRÒLEG

17 INTRODUCCIÓ

CONFERÈNCIA INAUGURAL
27 Paul’s gospel of justification in construction and development. 

A sketch
Ulrich Luz

PONÈNCIES
I. EL CRISTIANISME A TARRAGONA DURANT ELS SEGLES I-II

La missió urbana Paulina i els cultes Romans
47 Paul and the Roman Provinces

Wayne A. Meeks 

59 Paul and Roman religion: graeco-roman divinities and cult 
to the emperor 
John M.G. Barclay

73 La Tarragona de mitjan segle I dC
Isabel Rodà de Llanza

La vida de sant Pau des de la captivitat de Cesarea fins al seu 
martiri a Roma

101 Romans 15 and Paul’s project of journey to Spain (Hispania)
Rainer Riesner

113 The probability of a Pauline travel to Spain in light of the Roman Law
Heike Omerzu

133 Les probabilitats d’una missió de Pau a Tarragona
Armand Puig i Tàrrech

Les tradicions sobre el viatge de sant Pau a Hispània
157 Les tradicions sobre el viatge de Pau a Hispània en la Primera carta 

de Climent i en el Cànon de Muratori
Agustí Borrell Viader

ÍNDEX

[ 7 ]

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 7



167 Les tradicions del viatge de sant Pau a Hispània en la literatura 
apòcrifa
Cristina Godoy Fernández

181 The tradition on St. Paul’s journey to Spain in the church fathers
Vasile Mihoc

II. EL CRISTIANISME A TARRAGONA DURANT EL SEGLE III

L’Església i l’Imperi Romà al segle III
193 La vita della chiesa nella meta’ del terzo secolo 

Angelo Di Berardino

217 La Tarragona de Fructuós: una visió retrospectiva  
Josep Maria Macias Solé

239 Le relazioni tra chiesa e impero romano nel III secolo. Gli editti 
contro i cristiani di Valeriano e Gallieno 
Maria Grazia Mara

Fructuós bisbe i màrtir
255 La Passio Fructuosi. Un approccio storico-letterario 

Gennaro Luongo

281 Passió dels sants màrtirs Fructuós, bisbe, Auguri i Eulogi diaques. 
Aproximació teològica 
Joan Torra i Bitlloch

293 Il martirio di Fruttuoso in Agostino e Prudenzio
Giuseppe Caruso

El martiri com a concepte i compromís
309 Il martirio negli autori cristiani del II e III secolo

Francesca Cocchini

325 El martirio como concepto y compromiso. Las Pasiones africanas, 
especialmente la Pasión de Cipriano
Juan José Ayán Calvo

III. EL CRISTIANISME A TARRAGONA DURANT ELS SEGLES IV-VIII

La veneració de Fructuós a Tarragona
351 El santuari paleocristià dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi 

en el suburbi de Tàrraco
Jordi López Vilar

381 La memòria de sant Fructuós en la basílica de l’amfiteatre de Tàrraco
Andreu Muñoz Melgar

397 Tarragona i el pas cap a una ciutat cristiana: fonts artístiques 
i epigràfiques
Josep Martí i Aixalà

[ 8 ]

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 8



L’Església de Tarragona i les Esglésies de Roma, 
Àfrica i Hispània 

407 Tarragona seu metropolitana i primada. Dels primers documents 
papals fins la restauració definitiva de Tarragona com a seu 
metropolitana i primada
Josep Maria Martí i Bonet

437 La correspondència Agustí-Consentius i la vida de les esglésies 
cristianes en la Mediterrània occidental. L’expansionisme del 
Vicariat d’Arle sobre la Tarraconense
Josep Amengual i Batle

463 Topografía cristiana en Tarragona según las fuentes antiguas
Achim Arbeiter

L’Església primada de Tarragona en el període tardoromà i en
el període Visigòtic

491 Els concilis provincials hispano-romans i visigòtics de Tarragona 
(segles IV-VII). Notes per al seu estudi
Manuel M. Fuentes i Gasó

519 Sant Fructuós en l’Oracional festiu hispànic de Verona 
Miquel S. Gros i Pujol

529 Pervivències, continuïtats i discontinuïtats: el cristianisme a

Catalunya 
entre l’antiguitat tardana i l’edat mitjana. Una visió arqueològica 
a partir de les necròpolis.
Joan Menchon i Bes

COMUNICACIONS

563 Los orígenes de las comunidades cristianas hispánicas en la 
antigüedad (históricos y míticos)
Pedro Castillo Maldonado

577 La Carta de Pau als Filipencs i el relat de la Passio Fructuosi
Josep Maria Gavaldà i Ribot

599 Sanctus et Patronus. El patrocinio santo de Fructuoso y la 
consolidación institucional de la metrópoli eclesiástica de Tarraco
en los siglos de la antigüedad tardía.
Meritxell Pérez Martínez 

617 L’eucologia de la Missa in diem sancti Fructuosi del Liber
Mozarabicus Sacramentorum, testimoni del culte i de la memòria 
dels sants màrtirs en la tradició litúrgica hispana
Rafael Serra Abellà

627 Templum et Ecclesia. Urbanismo y espacios sacros (pagano 
y cristiano) en las civitates tardorromanas de Hispania
José Javier Guidi Sánchez 

647 Comentari de Teodoret de Cir a Rm 15,14-24.

[ 9 ]

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 9



Albert Viciano i Vives

659 La Decretal del papa Sirici a Himeri de Tarragona
Albert Viciano i Vives

675 AGRAÏMENTS
677 TÍTOLS PUBLICATS PER LA BIBLIOTECA TÀRRACO 

D’ARQUEOLOGIA

[ 10 ]

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 10



[ 11 ]

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

NOTA PRELIMINAR

Des de la Fundació Privada Liber teníem la il·lusió de publicar el material pro-
duït en el Congrés Internacional «Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a
Tarragona (segles I-VIII)», que vam entendre que podia encaixar perfectament
en la nostra Biblioteca Tàrraco d'Arqueologia (BTA). Malgrat l’esforç pressupos-
tàri, tècnic i humà, la Fundació valorà, molt positivament, tan ingent material.
De manera que el sisè volum de la Biblioteca Tàrraco d'Arqueologia és, amb
diferència, el major de la col·lecció.

Aquesta vegada hem optat, donada l'alta especialitat dels continguts, per publi-
car els textos originals, respectant així la seva puresa i essència, oferint les seves
traduccions al català o castellà, segons fos l'original, en un CD adjunt. Així hem
pogut cristal·litzar en un sol volum totes les ponències i comunicacions, donant-
li la presència científica imprescindible.

Com en tota obra coral sempre hi ha, finalment, uns responsables que treballen
en el dia a dia perquè un projecte d'aquestes característiques pugui concretar-
se. En aquest punt, des de la Fundació hem d'agrair l'especial grau de col·labo-
ració i disposició d'Andreu Muñoz, sempre amb la paraula i el gest animós en
els moments de major dificultat davant de les adversitats que es presentaven.
Muñoz va ser el primer en acollir amb entusiasme la nostra proposta d'edició de
les ponències del Congrés i en conjuminar la forma del futur llibre. Igualment
devem la nostra gratitud a totes les persones que des de l'Institut Superior de
Ciències Religioses Sant Fructuós han col·laborat gairebé anònimament en
aquest projecte. I a la consellera de l'Ajuntament de Tarragona Rosa Ma. Rossell
que ens ajuda en la recerca dels recursos necessaris perquè les edicions de la
BTA vegin la llum. L'Arquebisbat i la Diputació de Tarragona, cadascun des de
les seves funcions, han aconseguit també que aquesta obra surti a la llum.

La rellevància d'aquest conjunt de texts, les signatures dels seus autors, ens
garanteixen la importància d'aquest volum per a la bibliografia sobre arqueo-
logia paleocristiana de Tàrraco i Hispània.

Joan Antoni Domènech
Director Fundació Privada Liber
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PRESENTACIÓ

Heus aquí la materialització per escrit del Congrés Internacional «Pau i
Fructuós. El cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)», un regal per dei-
xar petjada perpètua de les celebracions de l’Any Jubilar dedicat a la memòria
de sant Fructuós, bisbe, sant Auguri i sant Eulogi, diaques, en ocasió dels 1.750
anys del martiri que sofriren a l’Amfiteatre de Tarragona el 21 de gener de l’any
259 dC.

El recull de les actes de la trobada d’investigadors vinguts d’arreu del món ator-
ga al lector renovades i actualitzades visions del venerable viatge apostòlic de
Pau, així com dels inicis del cristianisme a la ciutat i del desenvolupament de
la comunitat cristiana a la capital romana de la Hispània Citerior. 

Però aquest compendi de treballs científics també ens permet introduir-nos en
les idees i en els llocs de les primeres comunitats cristianes de Tàrraco i redesco-
brir com es van estendre al llarg dels segles, deixant segell propi en la nostra ciu-
tat i formant part de la realitat cultural del nostre territori. 

Tarragona té un llegat paleocristià de primer ordre i, com a ciutat que agluti-
na saber i ganes de fer, d’avançar, i que no vol renunciar a cap dels seus aspec-
tes històrics, cal que sigui capaç de redescobrir aquesta joia en brut per tal de
posar-la en valor. I ara ens toca aprofitar l’oportunitat. Amb el treball conjunt
d’institucions i estudiosos cal difondre i, sobretot, fer més proper aquest patri-
moni. Cal posar-lo a l’abast de tothom, i reivindicar-ne la importància en els
circuits educatius, així com incloure’l en l’oferta turística de la ciutat. En defi-
nitiva, posar en relleu la potencialitat de la Tarragona paleocristiana.

Gràcies a l’Any Jubilar s’ha redescobert aquest patrimoni material i immaterial,
continuant la tasca de molts investigadors com ara Mn. Serra i Vilaró. La publi-
cació de les actes que teniu a les mans significa, sense cap mena de dubte, un
pas segur i ferm en aquest sentit. 

Rosa Maria Rossell Rigau
Tinent d’alcalde. Coordinadora de l’àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de
l’Ajuntament de Tarragona

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 13 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 13



Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 14



[ 15 ]

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

PRÒLEG

Em plau presentar les «Actes del Congrés Internacional Pau, Fructuós i el cris-
tianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)», celebrat a la ciutat de Tarragona
del 19 al 21 de juny de l’any 2008.

Aquest Congrés es va desenvolupar en el marc de l’Any Jubilar de Sant Fructuós
(21 de gener de 2008 – 25 de gener de 2009) concedit pel papa Benet XVI a l’ar-
xidiòcesi de Tarragona en commemoració del 1750 aniversari del martiri de
sant Fructuós, bisbe, i dels seus diaques sant Auguri i sant Eulogi, a l’amfitea-
tre de Tarragona, el 21 de gener de l’any 259 dC.

El Congrés va ser organitzat per l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant
Fructuós de l’Arquebisbat de Tarragona i va tenir el suport de la Facultat de
Teologia de Catalunya i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

La història de l’Església de Tarragona és llarga i fecunda. El primer testimoni
escrit de la comunitat cristiana de Tàrraco són les Actes del martiri de sant
Fructuós, bisbe, i dels seus dos diaques sant Auguri i sant Eulogi, esdevingut el
21 de gener de l’any 259 dC amb motiu de la persecució decretada pels empe-
radors Valerià i Gal·liè. Les actes del seu martiri són les més antigues de la
Península Ibèrica, constitueixen el primer document escrit sobre el cristianisme
a Catalunya i són un dels patrimonis historiogràfics més importants de la histò-
ria de l’Església Hispànica.

La Passio Fructuosi ens presenta una església local organitzada jeràrquicament
—l’episcopat de Fructuós, el diaconat d’Auguri i Eulogi i el lectorat
d’Augustal— i sòlidament arrelada a la Tàrraco romana. 

La persecució no estroncà la fraternitas. Cinquanta-cinc anys després del mar-
tiri del bisbe Fructuós, l’any 314, un bisbe de Tàrraco enviava dos delegats seus
—Probaci i Castori— al Concili d’Arle. A finals del segle IV dC es testimonia que
l’església de Tarragona assoleix una gran importància. Efectivament, l’any 384
el bisbe Himeri consulta al papa Damas alguns dubtes sobre afers de disciplina
eclesiàstica. Mort aquest, li contesta el seu successor, el papa Sirici, l’11 de febrer
de l’any 385. Es tracta de la primera decretal que un papa dirigeix a un bisbe
de l’Església llatina. Apareix, per tant, l’estructura provincial de la
Tarraconense i, fins i tot, la primacia a nivell peninsular. Les dades històriques
i els càlculs sobre una base epigràfica mostren que la comunitat cristiana de
Tàrraco era, a finals del segle IV, una de les més nombroses de la Península
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Ibèrica. La situació estratègica de Tarragona —porta d’entrada de Roma a la
Península— fa pensar que la introducció del cristianisme a Tàrraco vindria
d’un temps anterior a la primera dada històrica que, a través de la Passio
Fructuosi, coneixem d’aquesta comunitat cristiana. 

Unit a aquest patrimoni immaterial, l’Església de Tarragona també conserva un
patrimoni material paleocristià imponent, el més espectacular de la Península
Ibèrica. Només cal pensar en l’impressionant corpus epigràfic cristià descobert,
les basíliques paleocristianes o el magnificent conjunt de Centcelles, de la sego-
na meitat del segle IV, que conté un mosaic en cúpula amb clara iconografia
bíblica. 

L’Església de Tarragona estima i afirma la venerable tradició de la predicació
de l’apòstol Pau en aquesta ciutat, i la considera un fet històric altament pro-
bable. Una petita capella del segle XIII, situada avui a l’interior de l’edifici del
Seminari Pontifici i construïda sobre una roca, a l’acròpoli de la ciutat, evoca
l’estada de Pau a Tàrraco i les primeres paraules evangèliques que s’hi van pro-
nunciar. 

El Congrés va assolir el repte d’obrir nous camins en la investigació històrica i
científica sobre aquesta qüestió apassionant: el viatge apostòlic de Pau a
Hispània —anunciat pel mateix apòstol en el capítol 15 de la Carta als
Romans—, els inicis del cristianisme a Tàrraco, i, amb sant Fructuós, el poste-
rior desenvolupament d’una de les comunitats cristianes més antigues de la
Península Ibèrica. 

La inauguració del Congrés va coincidir providencialment amb l’inici de l’Any
de Sant Pau convocat pel papa Benet XVI a tota l’Església universal en ocasió
del bimil·lenari del naixement de l’Apòstol de les nacions (28 de juny del
2008–29 de juny del 2009). Desitjo que la publicació d’aquestes actes contri-
bueixin a l’estímul de les futures recerques entorn de la vida de Pau, la seva
activitat evangelitzadora i els seus escrits.

Dono les gràcies, de cor, a tots els qui van fer possible aquest important Congrés
i als qui, amb dedicació i cura, han possibilitat l’edició de les actes, que queden
com el final d’un treball ben fet. Gràcies a tots.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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INTRODUCCIÓ

Aquest Congrés, realment abundós per la quantitat i diversitat de temes tractats,
ha estat de fet un congrés de congressos. En aquest sentit, han quedat obertes
notables possibilitats futures que conviden a tractar més detalladament allò que
aquí ha estat objecte d’un estudi necessàriament sintètic. D’altra banda, la
Tàrraco romana i cristiana, hispànica i visigòtica, ha resultat ser una magni-
tud de gran riquesa històrica, mereixedora d’una recerca científica que en
desenvolupi l’estudi en el període apassionant dels segles I-VIII. 

Els temes del Congrés «Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona
(segles I-VIII)» han estat tres i també ha estat triple la proposta d’estudi. El pri-
mer dia de Congrés hem volgut explicar els segles I i II; hem dedicat al segle III
el segon dia, mentre que el tercer dia hem recorregut el període que va dels
segles IV al VIII. El protagonista del primer dia de Congrés era Pau; el segon,
Fructuós; i el tercer, la ciutat de Tàrraco, la qual ha estat, de fet, el fil conduc-
tor de tots tres dies. La nostra intenció era, en efecte, rellançar Tarragona dins
el mapa  de la recerca científica. Prou que hi és, per mèrits propis, però calia
redescobrir la importància d’una ciutat de primer ordre en l’antiguitat cristia-
na, després de l’embranzida que suposà, ja fa molts anys, la tasca extraordinà-
ria del canonge Josep Serra i Vilaró en el camp de l’arqueologia i de la història
paleocristianes.

La pregunta de fons del primera dia ha versat sobre les possibilitats de recons-
truir el final de la vida de Pau. El pòrtic del Congrés ha versat sobre teologia de
l’apòstol i ha anat a càrrec del Professor Ulrich Luz (Berna). Aquest s’ha pre-
guntat sobre les claus d’interpretació de la teologia paulina i, en particular, pel
lloc que hi ocupa la doctrina de la justificació per la fe. La resta de ponències
han estat de caire historicoteològic. De fet, la recerca exegètica ha cregut sovint
que era impossible traspassar els límits marcats per l’acabament del període de
dos anys de captivitat romana de l’apòstol Pau (vegeu Ac 28,30). Molts han pen-
sat que qualsevol hipòtesi era talment fràgil que calia constatar aquesta impos-
sibilitat i, a molt estirar, concloure que Pau hauria pogut sofrir martiri a Roma
en una data incerta –les propostes van des del 58 al 67 dC! En qualsevol cas, els
autors, que divergeixen en les dates, convergeixen en el fet que Pau hauria
sobreviscut un cert temps al bienni romà en captivitat –i aquí les propostes van
des d’un a cinc anys! Llavors, la pregunta, òbvia, a plantejar-se és quina hau-
ria estat la vida de Pau durant aquest (llarg) període: lloc o llocs de residència,
situació legal, condicions de vida, possibilitat d’una acció missionera, possibili-
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tat de redacció d’alguna carta a les comunitats que l’apòstol havia fundat... Les
incògnites són moltes i els materials documentaris per a respondre-les són més
aviat migrats. 

L’any 2001 el Professor F.-W. Horn va editar els resultats d’un Seminari dirigit
per ell mateix a la Facultat de Teologia Evangèlica de Mainz (Alemanya), amb
el títol Das Ende des Paulus (Berlín – Nova York: Gruyter), és a dir, «El final de
Pau». Aquest llibre mostra l’actual divisió d’opinions sobre el tema controvertit
del viatge i estada de l’apòstol Pau a Hispània. Una de les participants en aquest
Seminari va ser la Dra. Heike Omerzu, alhora una de les ponents d’aquest
Congrés, experta en legislació jurídica romana. La Dra. Omerzu ha defensat
aquí que Pau, immediatament després del bienni romà en captivitat, hauria
estat jutjat pel tribunal imperial, condemnat a mort i executat. Tanmateix, ella
mateixa ha obert una pista alternativa prou important: la possibilitat que Pau
hagués pogut assolir la commutació (provisional) de la pena en forma d’una
sentència d’exili, forçat (deportatio) o voluntari (relegatio), lluny de Roma.
Aquesta pista de caràcter jurídic, tot just esbossada, obre una línia de reflexió
que pot conduir en el futur a resultats interessants.

Aquesta reflexió, però, no es pot fer al marge de les fonts. I, de fet, el Congrés ha
tractat, indirectament, la qüestió de l’ús de les fonts antigues: documentàries,
epigràfiques, arqueològiques, és a dir, tot allò que permet d’accedir a dades
socioeconòmiques, socioreligioses o sociopolítiques dels períodes estudiats. En el
cas concret dels últims anys de la vida de Pau i del seu probable viatge hispà-
nic, han emergit dues fonts rellevants: Romans 15 i Primera carta de Climent
5, i, en grau menor, la Segona carta a Timoteu. Allò que Pau afirma en Romans
15 (la missió a tots els pobles i fins a l’extrem de la terra com a compliment del
designi diví) es fonamenta teològicament, segons ha mostrat el Professor Rainer
Riesner (Dortmund), en una visió escatològica de la missió, que cal relacionar-la
amb Isaïes 66,19, text present indirectament en Romans 15,16 i 15,18, i altres
textos del mateix llibre. D’aquesta manera, les dues referències directes de la
intenció que té Pau de dur a terme una gran missió hispànica (15,24-28), de
la qual Roma seria la plataforma de suport, trobarien la seva justificació plena:
Hispània és, per a Pau, una opció que ve donada pel designi diví. Així ho inter-
preten igualment els Pares de l’Església, tal com ha mostrat el Professor Vasile
Mihoc (Sibiu).

La realització d’aquesta missió queda, probablement, confirmada per la
Primera carta de Climent, el qual refereix una anada de Pau «al límit
d’Occident», expressió que indica sens dubte la Península Ibèrica, com ha
subratllat el Professor Agustí Borrell (Barcelona). De fet, també el Cànon de
Muratori esmenta l’anada de Pau a Hispània. I igualment ho fan les Actes de
Pere, un altre document del segle II. La predicació paulina als pagans és un
tema que es retroba en els Fets dels Apòstols (13,47) i en la Segona carta a
Timoteu (4,17), aquí en un context (4,16-19) que, com ha subratllat el
Professor Armand Puig i Tàrrech (Barcelona/Tarragona), explicita l’última
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part de la vida de Pau. Precisament, l’opció de Tarragona com a probable des-
tinació de l’estada de Pau a Hispània s’ha de relacionar amb 1Cl 5,6 on s’afir-
ma que l’apòstol «(una vegada) fou exiliat». Ara bé, Tarragona, com a capital
de la Hispània Citerior, reuneix moltes condicions per haver estat el lloc d’a-
quest exili, el qual, tanmateix, hauria condicionat decisivament els resultats de
l’activitat missionera de l’apòstol. Tarragona hauria estat l’escenari d’un exili
de Pau, potser una mica llarg i amb resultats minvats; per això, no seria estrany
que el record de Pau a Tarragona s’hagués diluït en la història. Tan sols, pot-
ser, les Actes de Xantipa, Polixena i Rebeca, un text que es por retrotreure al
segle III, s’hi refereixen, com va fer notar la Professora Cristina Godoy
(Barcelona). 

El Professor Riesner va sintetitzar, de manera matisada i prudent, els resultats
de la recerca pel que fa a la possibilitat d’un viatge i estada de Pau a
Tarragona: «És molt probable que Pau anés a Hispania al final de la seva vida
i és possible que Tarragona fos el lloc de la seva estada, atès que és la ciutat his-
pànica que té més elements a favor seu». Entre aquests elements hi ha sens dubte
la capitalitat provincial de Tàrraco, ciutat que s’afileraria en aquest sentit amb
Tessalònica, Corint, Efes i Ancira. En el segle I, Tarragona és la ciutat
d’Hispània amb un programa de monumentalització més important, el qual
culminarà a l’època flàvia, a final de segle I, quan quedi completada l’àrea de
l’acròpoli de la ciutat, particularment, el grandiós temple d’August, situat pro-
bablement sota l’actual Catedral. Com ha mostrat la Dra. Isabel Rodà
(Barcelona/Tarragona), la ciutat, amb les seves 1500 inscripcions conservades,
ha de ser considerada la «petita Roma» de la Península Ibèrica.

El Professor Wayne A. Meeks ha insistit en la consciència de província que afec-
ta tot l’Imperi i en el programa paulí d’unes comunitats concebudes com a
canòpia multiètnica. Tarragona participa de la seva identificació amb Roma
d’una manera especial. Els seus habitants afirmen ser «romans d’Hispania» o, si
es vol, «hispànics plenament connectats amb Roma», ja que mantenen una alta
consciència de romanitat —consciència que, en l’àmbit cristià, perdura fins als
nostres dies. El Professor John M. G. Barclay ha fixat la seva atenció en el culte
a l’emperador, especialment rellevant a Tarragona, el qual, però, no ha de ser
extrapolat del culte general a les divinitats paganes. Segons Barclay, aquest ele-
ment, central per a entendre el pensament de Pau, no pot ser entès en el marc
d’una ideologia militant antiimperial. Pau proposaria, en canvi, una mena
d’estratègia de la indiferència per tal de reduir l’impacte de la teologia oficial
romana en relació al culte als déus.

El segon dia ha estat dedicat al protomàrtir Fructuós, bisbe, que sofrí martiri
amb els seus dos diaques, Auguri i Eulogi, el 21 de gener del 259, sota els empe-
radors Valerià i Gal·liè. La primera observació a fer és que Tarragona, la pro-
bable ciutat paulina d’Hispània, és alhora la seu del protomàrtir hispànic. La
connexió històrica entre aquestes dues figures no és fàcil d’establir, però el
Congrés ha volgut precisar la forma que adopta la comunitat del temps de
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Fructuós, tal com apareix descrita en les Actes que porten el seu nom. Ha cal-
gut, doncs, preguntar-se per l’Església i la societat en el segle III.
El Professor Angelo di Berardino (Roma) ha descrit un segle que sembla, d’en-
trada obscur, caracteritzat per una crisi social, una mica desdibuixat entre el
segle II, amb un Imperi en plenitud, i el segle IV, el del triomf del cristianisme.
Tanmateix, en el segle III es produeix una gran operació cultural per part de la
religió cristiana. Aquesta comença a emprar la simbologia pagana i la cultura
clàssica i, per tant, s’autopostula com la continuació natural de l’Imperi romà.
Es tracta d’una reclamació de centralitat cultural i social en un moment en què
no es podien sospitar els formidables processos històrics que es produirien en el
segle IV. D’altra banda, en el segle III es planteja amb força la qüestió de la per-
tinença eclesial, el christianus sum dels bisbes Cebrià i Fructuós. També es plan-
tegen l’afirmació d’una moral cristiana, l’aparició d’una primera distinció cler-
gat-laïcat, la configuració d’una incipient divisió territorial, però sobretot el
canvi o svolta del 250, ran de la persecució de Deci, el qual trenca la pax publi-
ca i aboca el cristianisme a una resposta que aquest no pot donar, quan se l’o-
bliga a venerar públicament les divinitats romanes. Certament, no la donaran
les seves personalitats més conspícues —els bisbes de Roma, Cartago i
Tarragona, malgrat que alguns o molts cristians, els lapsi, es pleguessin a les exi-
gències imperials.

En els segles I i II, el cristianisme és vist com a problema. En donen fe els intents
apologètics per a fer disminuir aquesta percepció: els Fets dels Apòstols, Justí, els
apologetes. Ara, en el segle III, en el context d’un Imperi sense nord, el cristia-
nisme comença a ser vist com una solució, tal com mostren els decrets de
Gal·liè, que acaba la persecució impulsada per Valerià, i de Constantí, que
declara el cristianisme religio licita ja en ple segle IV. Ens ho ha mostrat la
Professora M. Grazia Mara (Roma). La «solució» és expressada per aquesta frase
de Lactanci, esmentada per Di Berardino: «spiritu fratres, religione conservi», és
a dir, «germans en l’esperit, servidors pel que fa a Déu». Els cristians fan una
aportació decisiva a la història humana, proposant l’amor a Déu i als altres,
viscut com a fraternitat, com a base de la seva vida.

El Dr. Josep M. Macias (Tarragona) ha fet el punt sobre la ciutat durant el segle
III. Tarragona, en aquest segle, segueix de prop els passos de Roma i del seu
Imperi. Quan l’Imperi puja, Tarragona va amunt i, quan l’Imperi baixa,
Tarragona va avall. Per tant, en el segle III Tarragona baixa. Ens en ho ha fet
veure la ponència del Dr. Josep M. Macias: la deriva d’una ciutat cap a l’autar-
quia, la manca d’epigrafia, l’entrada-ocupació de la ciutat pels gals, pocs anys
després del martiri de Fructuós, amb les destruccions consegüents. És en aquest
moment que a Tarragona el culte imperial, oficial, també entra en crisi. De fet,
es pot dir que a August li surt un contrincant, personificat pel bisbe Fructuós,
un home respectat per tota la ciutat: el contrincant és el Déu de Jesucrist. Així,
doncs, el culte imperial, totpoderós en temps de Pau, ha entrat en crisi en temps
de Fructuós, i el seu martiri no és aliè al fet que Tarragona, en els segles IV i V,
passi a ser, de manera paulatina, una ciutat primordialment i fortament cris-
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tiana: d’una ciutat abocada al culte d’August es passa a una ciutat abocada al
culte de Jesucrist Salvador. 
Les Actes de Fructuós són el document fonamental per a explicar aquest pas. El
Professor Gennaro Luongo (Nàpols) ens ha proposat una relectura interpretati-
va de les Actes de Fructuós o Passio Fructuosi. Es tracta d’un document cenyit,
d’estil eixut, auster, ple de referències bíbliques, sobretot de les cartes de Pau. El
seu autor, ¿ha estat un soldat, com H. Delehaye i P. Franchi de’Cavalieri pensa-
ven? Sembla que cal entendre —i així ho pensa també el Professor Francesco
Scorza Barcellona (Roma)— que hi ha hagut un redactor eclesiàstic posterior,
de Tarragona mateix i versat en la Bíblia, el qual, a no gaire distància dels fets,
hauria utilitzat les anotacions del primer redactor, contemporani dels fets.
Luongo ha plantejat alguns problemes d’interpretació com, per exemple, la frase
llatina hi adorantur, pronunciada pel governador Emilià Passio Fructuosi 2)
¿Cal referir-la a Fructuós i als dos diaques, com a «aquests» que han de ser ado-
rats, aquells que, amb subtil ironia, estan a punt de morir? ¿O bé «aquests», els
qui han de ser adorats, són els déus, que Fructuós, Auguri i Eulogi es neguen a
adorar? El Professor Joan Torra (Vic/Barcelona) ha presentat la teologia subja-
cent a la Passio Fructuosi i ha subratllat la seva dimensió eclesial i eclesiològi-
ca. Les Actes de Fructuós són el viu reflex d’una Església que viu amb força el
missatge cristià, fins al punt de donar-ne un testimoni martirial.

La Passio Fructuosi no és un text isolat. El Professor Juan José Ayán (Madrid)
ens ha fet comprendre la relació entre el context africà i hispànic i, en concret,
entre la Passio Cypriani i la Passio Fructuosi. La seva aportació ha plantejat el
debat de Cels contra el cristianisme. El filòsof pagà del segle II afirma: «el cris-
tianisme és una revolta contra l’emperador». I els cristians repliquen que ells no
volen derrocar el Cèsar, però que de fet el seu «rei» no és el Cèsar sinó Jesucrist.
Per a ells, el poder polític queda reduït a l’àmbit creatural, i la religió deixa de
ser un valor polític i diplomàtic, com subratllaven Ciceró o Polibi, quasi inscrit
en l’àmbit dels fets que la natura demana. El cristianisme es mou, però, en l’àm-
bit de la recerca personal de salvació i els seus màrtirs mostren la seva fe en el
Déu creador. Així, per als màrtirs de la persecució de Valerià, el martiri és una
prova de Déu (Montani i Lluci) o bé una lluita (Marià i Jaume). Francesca
Cocchini (Roma) ha explicat que, per a Orígenes, el martiri és un do de l’Esperit.

La Passio Fructuosi ha merescut una homilia d’Agustí i un himne en el
Peristèfanon de Prudenci. Tal com ha mostrat el Professor Giuseppe Caruso
(Roma), Agustí ha explicat Fructuós, no pas de manera laudativa, amb tons
afalagadors, sinó en un context litúrgic. És a dir, el context propi de la Passio
és la litúrgia, i és en allí on pren tot el seu sentit. Agustí, doncs, s’aproxima a les
Actes de Fructuós per la via teològica i litúrgica. Quant a Prudenci, l’escriptor
de Calahorra, moralitza la història dels màrtirs, contraposant Fructuós, per un
costat, i Emilià, per l’altre. Els altres personatges desapareixen. Prudenci opta
per la polarització entre el bé i el mal, entre el personatge que opta per la glòria
i el qui opta pel desastre. D’altra banda, introdueix una interpretació de tipus
anagògic, subratllant que el suplici esdevé pas cap a la vida benaurada i feliç
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celestial. 

El tercer dia del Congrés ha estat dedicat a les relíquies històriques estel·lars de
l’Església de Tàrraco entre els segles IV i VIII: Centcelles, vora Constantí, un
monument sobre el qual encara no hi ha acord pel que fa a la identificació
(segle IV), la Decretal del papa Sirici a Himeri, bisbe de Tarragona (segle IV), la
Necròpolis del Francolí (segles IV-V), les basíliques del Francolí, la septentrional
i la meridional (segles V), la basílica de l’amfiteatre (segle VI), l’Oracional o
Llibre eucològic de Verona (segle VII). L’aportació de Tarragona a la cultura
cristiana és realment extraordinària, del tot comparable a l’aportació que havia
fet la Tàrraco romana. 

En el Baix Imperi, Tarragona es manifesta en plena continuïtat amb Roma i
Milà. Així, per exemple, a la segona meitat del segle IV explota el culte dels màr-
tirs. És sabut que la ciutat de Milà ha estat concebuda urbanísticament pel bisbe
i prefecte Ambròs de forma radial, de manera que les basíliques dels màrtirs
constitueixen l’eix vertebrador del teixit urbà, amb santa Tecla, la titular de la
catedral, al seu bell mig. Si ens desplaçàvem a Roma, ens adonem, com ha mos-
trat el Dr. Jordi López (Tarragona), que el tipus de basílica septentrional del
Francolí, la del Parc Central, s’assembla a la basílica constantiniana de sant
Pere del Vaticà. Per tant, en el segle V, els bisbes tarragonins repeteixen els pro-
grames de Roma i Milà, que resten l’analogatum princeps. La romanitat es
manté indefectible i és cap de pont cap a la resta d’Hispània. Tarragona, a par-
tir del segle V, perd la capitalitat política en benefici de Barcelona, però conser-
va la capitalitat espiritual. Ho palesen, com ha subratllat el Professor Josep Martí
Aixalà (Tarragona), les 137 inscripcions cristianes, el títol de «patrons» donat
per Prudenci («Fructuosus, Augurius, Eulogius patroni») en el sentit gairebé
romà, no només cristià, dels màrtirs com a patrocinadors i benefactors de
Tarragona, i l’esmentat complex de Centcelles. Per això, des del punt de vista de
la capitalitat espiritual, com ha afirmat el Professor Josep M. Martí Bonet
(Barcelona), «Catalunya és Tarragona i Tarragona és Catalunya». 

De la mateixa que la Passio Fructuosi mostra una comunitat cristiana del tot
estructurada i sòlida, en ple segle III, a la Tàrraco romana, l’epistolari entre
Consenci, des de Menorca, i Agustí d’Hipona palesa, a inicis del segle V, una
vida eclesial del tot desenvolupada, en la qual tothom ocupa el seu lloc: el
metropolità, els bisbes sufraganis d’Osca i Lleida, els monjos, els preveres, la
classe dirigent de l’època. El probable rerefons de les tensions es troba en allò
que el Professor Josep Amengual (Mallorca) anomena «priscil·lianisme d’alt
nivell», apte per a intel·lectuals i persones inquietes, que consumeixen literatura
paral·lela, en concret uns «llibres màgics», probablement, les Actes de Joan, un
text amb tocs encratites. Aquesta Església del segle V encara està centrada en les
basíliques i el gran complex —episcopal, monàstic i funerari— del Francolí,
amb el sepulcre i les relíquies de Fructuós com a element de referència, però en
el segle VI es desplaçarà cap a l’àrea superior de la ciutat i ocuparà l’antiga
àrea de representació de la ciutat romana. Com ha mostrat el Professor Achim
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Arbeiter (Göttingen), serà allí on la vida eclesial tindrà lloc en els segles VI i VII.
Aquest canvi coincideix amb la construcció de la basílica de l’amfiteatre, con-
cebuda com a memorial de Fructuós i erigida, per això, en l’indret precís on fou
immolat el màrtir, tal com ha subratllat el Professor Andreu Muñoz
(Tarragona).

L’arquebisbe ha esdevingut, indiscutiblement, el primer ciutadà de Tarragona,
i les decisions eclesials del moment estan profundament entrellaçades amb les
de caire cívic i urbà. En el segle VI el pes específic de la ciutat es decanta una
vegada més cap a l’acròpoli, lluny de les zones suburbials del Francolí.
Continua en aquest moment la sèrie de concilis de la província metropolitana.
Com ha mostrat el Professor Manuel M. Fuentes (Tarragona/Barcelona), els
concilis mostren el paper de l’arquebisbe, a qui la Decretal del 385 dC havia
donat de facto les atribucions de primat per a Hispània i més enllà dels
Pirineus. Per això en l’epistolari de Consenci, el títol amb què signa Ticià de
Tarragona és «Titianus metropolita» —primera referència textual! És evident,
doncs, que, a principis del segle V, el metropolità Ticià posseeix atribucions que
l’assimilen a un primat. Els concilis són un exemple del lideratge de l’arquebis-
be tarragoní i de la seva seu, i això es manifesta també, encara que d’una
manera molt més condicionada a partir del III Concili de Toledo quan en el
reialme visigòtic s’acaba l’arianisme i Toledo esdevé la capital d’un estat fort,
en el qual Tarragona ocupa una posició perifèrica. De fet, com ha mostrat el
Professor Miquel dels Sants Gros (Barcelona/Vic), l’Oracional o Llibre eucològic
de Tarragona, ara conegut com de Verona, que és un dels documents més
importants de la litúrgia hispànica, és una còpia tarragonina, adaptada d’un
original toledà, en la qual han estat introduïdes cinc misses votives de sant
Fructuós i el seu ofici litúrgic.

La conquesta àrab, a inicis del segle VIII, suposa la fi de l’estat visigòtic i de
l’Església de Tarragona. Tot fa pensar que el bisbe Pròsper, amb el seu clergat,
els llibres litúrgics i les relíquies de Fructuós, hauria emigrat a Itàlia. Ara bé,
com ha mostrat el Professor Joan Menchon, és força més complicat aclarir la
situació del territori en el context de l’ocupació islàmica. En base a les pautes
d’enterrament, es pot afirmar que les coses no han canviat gaire en els segles IX
i X, i que la cultura resta la del món antic, almenys fins a la conquesta feudal.
El món carolingi es limitaria a ser, segons el ponent, un petit vernís. El món
antic no s’acabaria, doncs, el 713, data de la invasió islàmica, sinó vers l’any
1000, amb l’inici del feudalisme. Menchon ha fet notar que santa Tecla és
esmentada en la butlla Inter primas Hispaniarum (1091), ran de la concessió
del títol d’arquebisbe a Bernat Seniofred de Lluçà, bisbe de Vic. En qualsevol
cas, Tarragona només serà restaurada com a seu metropolitana en ple segle XII. 

Dr. Armand Puig i Tàrrech,
President del Congrés 
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PAUL’S GOSPEL OF JUSTIFICATION IN 
CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT1

A SKETCH

Ulrich LUZ

I

I did chose «justification» as my theme because I am speaking as a Protestant in
the Roman Catholic City of Tarragona. «Justification» was the fundamental issue
that lead to the schisma between Protestants and the Catholic Church in the six-
teenth century. In 1999 the «Joint declaration on the doctrine of Justification by
the Lutheran World Federation and the Catholic Church» was promoted and
accepted by both Churches.2 This has led me to reexamine the Pauline doctrine
of justification for the opening session of our congress. 

It is natural that with this a dialogue with the «New Perspective» was on my agen-
da, a perspective, whose representatives, while going on different paths in many
questions, all agree upon this that the Pauline theology of justification was not
an answer to the question posed in the time of the Reformation. They all would
say that both the Lutheran and the Catholic interpretation of justification in the
sixteenth century with their different accents have in common that they cannot
draw directly on Paul. They even might say that in their view the differences bet-
ween the Catholic and the Protestant confessional perspectives are smaller than
the differences between them and Paul.

In my dialogue with the representatives of the «New Perspective», mainly with
James D. G. Dunn, the assumption of a development of Pauline theological thin-
king is important for me. It is popular now in Germany, through Hans Hübners
subtle books and through the books of Udo Schnelle, student of Georg Strecker.3

1 Opening lecture of the conference. The style of an oral lecture with direct adresses to the audience is maintained.
2 <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_3110>.
3 Hans HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der paulinischen Theologie (FRLANT 119),

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1978; Udo SCHNELLE, Paulus. Leben und Denken, Berlin: de Gruyter
2003, esp. 326ff. For justification and doctrine of the law cf. also Georg STRECKER, «Befreiung und
Rechtfertigung. Zur Stellung der Rechtfertigungslehre in der Theologie des Paulus», in G. STRECKER, Eschaton
und Historie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1979, pp. 229-259; Ulrich WILCKENS, «Zur Entwicklung
des Paulinischen Gesetzesverstädnisses», NTS 28 (1982) 154-190; Heikki RÄISÄNEN, Paul and the Law (WUNT
29), Tübingen: Mohr-Siebeck 21987, XVI-XIX; Mark A. SEIFRID, Justification by Faith. The Origin and
Development of a Central Pauline Theme (NTS 68), Leiden: Brill 1992, esp. 255f.
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My main hypothesis will be that the roots of Pauline justification-theology were
in Prepauline baptismal theology of the church: Baptism was interpreted in the
Church as justification, as acquittal through Christ already now, as seal for the
believer in the last judgment. In Galatians Paul has accentuated his own sote-
riological categories of justification as a «Kampfeslehre» (polemical doctrine).
Here he has moved far away from what are the stable foundations of Jewish
theological thinking. I think that E. P. Sander’s view of Palestinian Judaism and
Paulinism as two different types of religions4 has much to commend itself when
we look at Galatians. However in Romans Paul comes much closer to what
James D. G. Dunn calls the «stable foundations» of Paul’s theology in Jewish
covenantal nomism.5 I interpret Romans as a partial return of the Jew Paul to
these stable foundations of Jewish life and religion, in a dialogue with his
Jewish Christian dialogue partners and adversaries and with the Bible. The way
of the theologian Paul is thus for me not a way on these stable foundations just
with a new fulcrum point, Christ, but rather a partial return to them. The epis-
tle to the Philippians finally demonstrates that not only a salvation-historical,
but also an individual application of this theology has Pauline roots. Philippians
forms one of the bridges between Paul and the Reformation. In the following
brief sketch of the Pauline theological deployments of justification-theology I
will proceed chronologically.

II

The pre-Christian Paul, was, I think, not a very «common» Jew. He says proudly
in Gal 1,13f that he «progressed in Jewish life-style more than many of my
fellow-contemporaries in my people» and that he was «exceedingly zealous for
my ancestral traditions.» This exceeding zeal is not only confirmed by the fact
that he persecuted the communities of Jewish believers in Jesus,6 but also by
the fact that he, a Jew from the Diaspora, had come to Jerusalem and became
a Pharisee. Since we know almost nothing about the existence of a Pharisaic
movement in the diaspora, this might have happened in Jerusalem.7 It seems
to me appropriate to postulate a «first conversion» of Paul to a very rigorous
form of Pharisaism,8 and to call him «an extreme case», as Bruce Chilton does

4 E. P. SANDERS, Paul and Palestinian Judaism, London: SCM 1977, 548f.
5 James D. G. DUNN, The Theology of Paul the Apostle, Edinburgh: T.T. Clark 1998, pp. 716-722.
6 We do not know exactly for what reasons. Because they venerated a crucified Messiah? On account of their

interpretation or partial abrogation of the Torah? Or on account of their liberal attitude towards the Gentiles?
7 However according to Acts 23,6 Paul is ui`o.j Farisai,wn. According to Charles Kingsley BARRETT, Acts, II,

(ICC), London: T.T. Clark 1998, p. 1063 this does not necessarily refer «to a line of ancestors all belonging
to the Pharisaic party», but could also mean «the quintessential Pharisee.»

8 If Roland Deines characterisation of the Pharisees as «not [...] the holy, but [...] the sanctifying remnant» and, as
a «movement within the nation for the nation» («The Pharisees between “Judaisms” and “Common Judaism”»,
in D. A. CARSON et al., Justification and Variegated Nomism, I, (WUNT II 140), Tübingen: Mohr-Siebeck 2001,
p. 502.501) is correct, then Paul was not a typical Pharisee, because he did not adopt the basic Pharisaic prin-
ciple to educate those not living up to their standards, but he excluded and persecuted such people.
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in his novel-like biography of Paul.9 VIoudaismo,j (Gal 1,13) suggests as opposi-
tional term evllhnismo,j and the patrikai. parado,seij recall not so much the Torah
itself but the special halakhot of the Pharisees (cf. Mark 7,5; Jos Ant 13,297).10

The self-characterisations of the Lukan Paul in Acts 22,3 and Gal 1,14 are quite
on the same line in this respect. The Pauline self-characterisation of his past is,
as I think, quite favorable for the hypothesis proposed by James Dunn and
others, that the Jewish identity-markers could have been a key in Paul’s con-
victions that were turned upside down through his vision of Christ. However it
presents some difficulties for Dunn’s attempt to base Paul’s theology upon the
basic convictions of common Judaism as it was constructed by E. P. Sanders.
Whatever «common Judaism» might be exactly, Paul’s Judaism was not very
common in many respects.

Naturally we are in the danger to speculate when we ask in what other res-
pects Paul’s Judaism might have been uncommon. It is tempting to think of
Paul’s extreme apocalyptic anthropological pessimism that leads him into close
vicinity of 4th Esra, another example of a very uncommon type of Judaism.
Paul expresses this pessimism in different ways particularly in Galatians11 and
Romans,12 the most «Jewish» of his letters. In general it seems likely to me that
Paul had a leaning towards apocalyptic convictions, a tendency that is not sur-
prising among Pharisees who believed in the resurrection of the dead and for
whom not only the Pentateuch, but also the Prophets and the ketubim were
part of the normative tradition. If the Jew Paul had apocalyptical leanings not
only the future resurrection but also the ultimate judgment must have been an
important part of his pre-Christian fundamental convictions.

Paul’s vision of the exalted Christ and his call to become Christ’s apostle to the
nations implied for him a complete turn-around of all the convictions that were
connected with his zeal for his ivoudaismo,j and the ancestral traditions. His con-
victions about the exclusive relation of God to the elected people Israel were
totally changed. He took over the liberal position towards the Gentiles from the
«Hellenists» he had persecuted.13 His interpretation of the Torah was certainly
affected, insofar now the boundary marking commandments of the Torah were

9 Bruce CHILTON, Rabbi Paul: An Intellectual Biography, New York, NY: Doubleday 2004, p. 39.65. Different
from him Karl-Wilhelm NIEBUHR, Heidenapostel aus Israel (WUNT 62), Tübingen: Mohr-Siebeck 1992, p. 66
emphasizes: «Paulus gehört nicht an den Rand des Judentums seiner Zeit, sondern in dessen Zentrum.»
Indeed: to be zhlwth,j for the ancestral traditions is characteristic for all Pharisees and with them probably
for the mainstream of Judaism. But to be «exceedingly» zealous up to the point to persecute actively dis-
senting Jewish groups is not.

10 For ivoudaismo,j cf. NIEBUHR, Heidenapostel aus Israel, 21-24.
11 Cf. Gal 3,22; 5,16f.
12 Cf. below p. 38.
13 Certainly Paul’s call to be apostle of the Gentiles near Damaskus was the starting point of a new evalua-

tion of the Torah by the former Pharisee. It is likely that Paul took over convictions of the Hellenists per-
secuted by him. Therefore the question of Paul’s new view of the Torah after Damascus is closely con-
nected with the question what was the position of the Hellenists in this respect. This we do not know.
The question if Paul’s «conversion» and call to be apostle of the Gentiles included already a (partial?) abro-
gation of the Torah (for the Gentiles only?) is difficult.
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no more the focus of the whole Torah. Concerning his earlier life in Judaism
Paul uses the negative term ve,ktrwma in 1Cor 15,8. The «abortive fetus» became
Christ’s apostle. This was certainly an experience of overwhelming grace
through Christ. But it might be significant that Paul does not use the term
a`martwlo,j when he speaks about his call in his authentic letters.14 The late text
Phil 3,8-10 is the only text where Paul uses categories of justification (among
others) in order to interpret his Damascus-experience in his retroperspective.15

Only Philippians 3 contains an individual application of Paul’s doctrine of jus-
tification. It seems to me also important that in Galatians Paul introduces cate-
gories of justification only in his polemical afterthoughts about the conflict in
Antioch in 2,15ff.

Conclusion: It seems to me rather unlikely that «justification» was a category
which Paul used in his earliest period in order to interpret his own biographi-
cal experiences.16 On the whole I would like join Udo Schnelle’s two-sided sta-
tement: «The content of what happened in Damascus [...] cannot simply be
equalized with his doctrine of justification written down decades later in the
letters to the Galatians and Romans.» And: «It is clear that “Damascus” necessa-
rily had consequences for the Pauline understanding of Torah and justice.»17

III

In Paul’s earlier letters18 only few traces of a doctrine of justification are recog-
nizable. In the short first letter to the Thessalonians we find none.19

In 1 Corinthians there are three texts to be considered. In 6,11 Paul reminds
the Corinthians of their baptism using baptismal traditions.20 The three parallel
aorists avpelou,sasqe( h``gia,sqhte and evdikaiw,qhte are traditional interpretations of
what happens with the Corinthians through their baptism «in the name of the

14 This is different in 1Tim 1,12-15.
15 Paul’s earlier selfcharacterisation of his pre-Christian life in Gal 1,13f differs from the later in Phil 3,6: In

Phil 3,6 Paul generalizes his zeal in categories of his justification-theology: kata. th.n evn no,mw| dikaiosu,nhn
geno,menoj a;memptoj. The special boundary-marking prescriptions and Pharisaic halakot stand here for jus-
tice through works of the law generally. The line of thought from the concrete descriptions in Gal 1,13f
and the concrete case of the conflict in Antiochia Gal 2,11ff to the general principle of Gal 2,16 is the
same. Cf. also Heikki RÄISÄNEN, «Paul’s Call Experience and his Later View of the Law», in Heikki RÄISÄNEN,
The Torah and Christ (SESJ 45), Helsinki 1986, 67.

16 For a different view cf. Christian DIETZFELBINGER, Die Berufung des Paulus als Ursprung seiner Theologie
(WMANT 58), Neukirchen: Neukirchener Verlag 1985, pp. 190-125; Seyoon KIM, The Origin of Paul’s
Gospel (WUNT II.4), Tübingen: Mohr-Siebeck 21984, pp. 269-311; Peter STUHLMACHER, Biblische Theologie
des Neuen Testaments, I, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1992, pp. 245-250. 

17 SCHNELLE, Paulus, 90. Cf. also SEIFRID, Justification, 179f.
18 1Thess; 1Cor; 2Cor. I think that the letter to the Galatians was written after the Corinthian corresponden-

ce is most likely hypothesis.
19 Since the letter is comparatively short this is no proof that «justification» as a soteriological interpretation

of baptism was unknown to Paul at the time when he wrote the letter.
20 Rom 3,24 might be another possible example of the use of justification-terminology in a Prepauline inter-

pretation of baptism —but the connection of this tradition with baptism is less evident.
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Lord Jesus Christ» and «through the spirit of our God.» Because the formulations
are traditional, evdikaiw,qhte should not be interpreted «in the horizon of the
Pauline doctrine of justification.»21 Interpreted in its own context we learn that
the early Christians interpreted the act of baptism both as sanctification, which
refers primarily to their present life, and as justification, which refers to the sig-
nificance of baptism for the last judgment.22 A similar concept of baptism stays
behind the sealing (sfragisa,menoj) in 2Cor 1,21: Baptism functions as a «seal»
in the last judgment. In connection with baptism and the gift of the spirit «jus-
tification» rather connotes a real justification and not a mere forensic declara-
tion —if this anachronistic alternative is valid at all.23 In any case 1Cor 6,11
gives us important insights into the Prepauline background of his theology of
justification in early Christian baptismal theology. It is a soteriological category,
an interpretation of God’s saving grace. It is one interpretative category of bap-
tismal grace besides others, accentuating particularily the eschatological rele-
vance of baptism.24

1Cor 1,30 is closely related with 6,11 because two of its four predicatives of
Christ recall this baptismal tradition. «Christ became for us wisdom from God,
justice, sanctification and redemption.» Sofi,a is an abstract formulation instead
of a concrete one and takes up the immediate context: For those being in Christ
it is Christ who is wisdom, given by God. The next three words amplify this,
probably in the light of the traditional interpretation of baptism: Christ is also
justice, sanctification and redemption for those in Christ, from God. «Justice»
combined with «from God» is understood as a gift of God, and this gift is Christ.
Compared with 6,11 our text is a generalisation of the baptismal tradition: What
happened once in baptism is true for the whole life of Christians.

This is not too different in 2Cor 5,21: God «made him to be sin who knew no
sin so that in/through him we might become justice of God in/through him.» I
take «justice of God» here in the same sense as «justice [...] from God» in 1Cor
1,30: the «justice» that God has given to men by making Christ to be sin. Like
in 1Cor 1,30 Paul formulates in abstract nouns: «Justice of God» corresponds to
«sin». 2Cor 5,21 comes very close to 1Cor 1,30, but there is no allusion to bap-
tism here.

I conclude: The Corinthian correspondence shows how the Christian interpre-
tation of baptism became the point of departure for a soteriological use of

21 Against Wolfgang SCHRAGE, «Der erste Brief an die Korinther (1Kor 1,1-6,11)», in EKK: Evangelisch-
Katholischer Kommentar zum Neuen Testament VII 1, Neukirchen – Zürich: Neukirchener Verlag –
Benziger 1991, p. 433.

22 Cf. Karl KERTELGE, «Rechtfertigung» bei Paulus (NTA NF 3), Münster: Aschendorff 21966, pp. 112-160.
23 Cf. Udo SCHNELLE, Gerechtigkeit und Christusgegenwart (GThA 24), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

1983, 40.52f.
24 In view of the traditional root of dikaiousqai in traditional Christian baptismal terminology E. P. Sanders

is (partly) right when he interprets the Pauline use of dikaiousqai / dikaiosu,nh as transfer-terminology
(Paul and Palestinian Judaism, 544). In the majority of Jewish texts the stem zdq is used differently.
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dikaiousqai / dikaiosu,nh. These terms emphasize the eschatological dimension
of God’s effectful and graceful saving activity through Christ. This terminology
is not dominant in the Corinthian correspondance, but used rather bypassingly.
It shows that the doctrine of justification in the letters to the Galatians and to
the Romans is by no means a newly and ad hoc created «antijüdische
Kampfeslehre»,25 but has its roots in soteriological terminology used by the
churches and by Paul already earlier. Its polemical expansion and application
to the salvation-historical question of the salvation of Jews and Gentiles in
Galatians is a contextual application. 

Let me add some remarks about Paul’s understanding of the Torah in the
Corinthian correspondence before turning to Galatians: According to 1Cor 9,19-
23 the Torah is ultimately an adiaphoron. Paul, the missionary of Gentiles and
Jews, is free; his obedience to the Torah depends on his missionary strategies.
In a similar way in 1Cor 7,18-20 circumcision or non-circumcision are different
forms of klh,seij elements of the different religio-cultural situation of Jews and
non Jews. Through baptism, the spirit and the integration into the body of Christ
Jews and non-Jews are on the same level (1Cor 12,13). This attitude naturally
implies a devaluation of the Torah and of the election of Israel. It presupposes
the equality of Jews and Gentiles in front of God that is so important in Galatians
and in Romans. It makes it also understandable why Paul in the conflict in
Antioch did not ask for eating kosher food in table fellowships of mixed com-
munities. For him —unlike for other Jews— remaining in the klhsij of the Torah
is an adiaphoron.26

1Cor 15,56 is an aphoristic and therefore enigmatic remark. Regardless whether
we take Rom 7,7ff or Rom 5,20f as key for its interpretation, it is clear that an
apocalyptic view of the old age dominated by sin and death is presupposed
here. The Torah plays no positive role in this text. The same is true for 2Cor 3,4-
18 with its opposition of the old and the new covenant. The old covenant is on
the negative side here and loses its do,xa when it comes into the light of the new
covenant (2Cor 3,10). It is a diakoni,a thj katakri,sewj — this could refer to the
Torah and presuppose convictions like those expressed later in Gal 3,10 or Rom
4,25. Looking at these texts it is difficult to say that Israel and the Torah belong
to «the stable foundations of Paul’s theology».27

In all these texts Paul rarily differentiates between different functions or parts of
the Torah. Even in 2Cor 3 the Torah is seen almost entirely in its function as
gra,mma; there is no neutral grafh,, mentioned besides gra,mma, not to speak about

25 William WREDE, Paulus (RV I 5-6), Tübingen: Mohr-Siebeck 21907, 72f.
26 I do not think that the «Fundamentalkritik der Bedeutung der Tora für die Judenchristen» is the result of

an «Erkenntniszuwachs» of Paul in the Galatian crisis (against SCHNELLE, Paulus, 327). Even Räisänen for
whom the polemical situation in Antioch and in Galatia is very important for the origins of Paul’s con-
cept of the law (cf. Paul, 256-263) says: «Paul thus assumes a priori that faith and law exclude each other»
(163). The fundamental devaluation of the significance of the Torah and of Israel must have very early
roots in Pauline thinking (in «Damascus?») —only the arguments for it are developed later (in the Galatian
conflict?).
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evpaggeli,a28 The only exception is 1Cor 7,17, where Paul distinguishes between
peritomh, and th,rhsij evntolwn.

Conclusion: The Corinthian correspondence contains several traces of funda-
mental reflections about the Torah, its function and its significance. Naturally
theses traces do not allow us to outline a complete doctrine about the Torah
that Paul might have had at that time. However it is irritating that almost all
these traces point to the negative side.

IV

In the crisis in Galatia Paul has chosen the traditional soteriological concept of
justification as his main line of argument. He accentuates it polemically against
his Jewish Christian adversaries in order to show that justification does not
depend on «works of the law.»29 This basic thesis is formulated twice in 2,16 as
a fundamental principle:30 «No human being is justified by works of the law»,
only through faith in Jesus Christ. James D. G. Dunn has interpreted the gene-
ral expression «works of the law» in Gal 2,16 as denoting those «boundary mar-
king» laws that separated Jews from Gentiles and were the key-issues in the
controversy in Antioch and later in Galatia: dietary laws and circumcision.31

Regarding the co-text of 2,11-15 this is certainly correct.32 However the signifi-
cance of the fundamental principle of 2,16 goes beyond the special case of the
boundary-marking ritual laws: Paul speaks generally about o` no,moj in the follo-
wing text 2,19-5,18. He never makes clear that he means only specific boun-
dary-marking laws. This indicates that what he says in the general principle v.
16 has a surplus of meaning beyond its immediate co-text.

At first glance Gal 2,16 fits well into the pattern of Jewish «covenantal nomism»
as it has been constructed by Sanders and adopted by Dunn: God’s grace and
election —the basis of the covenant— is preceeding human activities. Therefore

27 Cf. DUNN, Theology, 716.
28 Contra James D. G. DUNN, «Paul and the Torah», in James D. G. DUNN, The New Perspective on Paul (WUNT

185), Tübingen: Mohr-Siebeck 2005, p. 450: «The contrast between Spirit and letter is very close to that
between promise and law.» No! The Spirit is not a part of the Old Covenant, but a new principle.
VEpaggeli,a is a category of salvation history, namely the gospel as it pre-existed in Israels history. The
concepts of 2Cor 3 and Gal 3 are very different. Is Paul’s concept about the specific evpaggeli,a of God
given to Abraham (Gal 3,6-9) a new theological idea of Paul in his letter to the Galatians? If yes, Paul’s
«Erkenntniszuwachs» (cf. n. 26) concerning Torah and Bible in Galatians would also be positive.

29 Paul’s «doctrine» of justification as it is formulated in Gal or Rom is thus neither simply the center of
Pauline theology or the «first and chief article» of theology at all (Joint Declaration 1) nor a mere
«Fragment» or «Nebenkrater» of the pauline doctrine of salvation (Albert SCHWEITZER, Die Mystik des Apostels
Paulus, Tübingen: Mohr-Siebeck 1930, pp. 216.220), but a specific contextualisation of Paul’s basic belief
into the empowering grace of God, that was interpreted as «justification» already in the Church before
him.

30 Cf. the fixed and general formulations: ouv dikaiwqh,setai ... eva.n mh,, a;nqrwpoj( pasa sa,rx.
31 James D. G. DUNN, The Epistle to the Galatians (BNTC), Peabody, MA: Hendrickson 1993, 136f; Theology,

359.
32 Cf. 4QMMT, where m’sj htwrh (= deeds of the Torah, = halakot that have to be practised) is a general
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the Torah cannot «justify», because it is given as help for the people to «stay in»
in the covenant. However the subsequent discussion of Sanders masterful cons-
truction of Judaism has shown that it is not so easy: Judaism is more variegated
than Sanders suggests.33

My own main problems with Sanders are twofold: 
1. Sander’s distinction between «getting in» and «staying in» as basic moments of
the structure of a religion34 is not neutral. Rather it presupposes the (Christian!)
distinction between God’s grace and human activities. In many Jewish texts it is
not appropriate to say that the Torah «follows upon the prior act of divine initia-
tive»,35 but rather that the Torah is God’s grace given to Israel. What is new in
Gal 2,16 is exactly the clear separation between God’s graceful activity through
Christ which precedes human deeds and is the basis of justification through faith,
and «works of the law» which are no basis for justification. In many Jewish texts
the gift of the Torah is both the basis for «getting in» and for «staying in». For
many people the gift of the Torah is even the basis for «getting in», e.g. for Jews
joining the jachad of Qumran or for pagans becoming proselytes.

2. The Pauline use of the verb dikaio,w associates a forensic and eschatological
context, primarily the last judgment. The chance to «get in» offered by Paul
through Christ is interpreted as antecipation of the acquittal in the last judgment.
There are Jewish texts where the last judgment is the place where the gift of life
is not simply confirmed but rather decided upon. This is particularily the case in
apocalyptical texts where the ultimate judgment becomes decisive for eternal life
and death and in texts where the judgment is thought of primarily in individual
categories.36 Jewish texts where the last judgment plays a decisive role are most
important for the comparison with Paul.37

In Gal 2,19f Paul formulates his own experience how he «got in». It was an
experience of dying and getting a new person-center through Christ: «Through
the law I died to the law; it is now longer I that lives but Christ lives in me.»
This would be «of course exaggerated»,38 if Paul wanted to say only that through
his encounter with Christ he was taught a new, namely universalistic interpre-
tation of God’s covenant with Israel and the Torah. To become Christian means

expression, but the author of the letter speaks only about some of them, namely those special halakot that
separate the group of the teacher from main-stream temple Judaism. 

33 Cf. esp. D. A. CARSON – Peter T. O’BRIEN – Mark A. SEIFRID (eds.), Justification and Variegated Nomism I:
The Complexities of Second Temple Judaism (WUNT II.140), Tübingen: Mohr-Siebeck 2001.

34 SANDERS, Paul and Palestinian, 17.
35 James D. G. DUNN, «Paul and the Law», in James D. G. DUNN, The New Perspective on Paul , p. 135 (with

reference to Ex 20.2 «I am the Lord, your God [...]» which preceeds the Decalogue Ex 20,3-17). 
36 The last judgment is underemphasized by Sanders. This has been noted several times, e.g. by Simon J.

GATHERCOLE, Where is boasting?, Grand Rapids, MI: Eerdmans 2002, p. 264; Richard BAUCKHAM,
«Apocalypses», in D. A. CARSON et. al. (eds.), Justification and Variegated Nomism, I, 135-187; «Summaries
and Conclusions», ibíd. 545f; Jörg FREY, «Das Judentum des Paulus», in Oda WISCHMEYER (ed.), Paulus.
Leben - Umwelt - Werk - Briefe, Tübingen: Narr – Francke – Attempto 2006, 39f «Dass es dabei (sc. bei
den “Werken des Gesetzes”) nicht um das “getting in”, sondern um das “staying in” geht, ist zweitrangig,
wenn es um die endgerichtliche Entscheidung geht» (39).

37 This is valid also for 4QMMT: The «reckon(ing) [...] as justice» happens «at the end of time» (4Q MMT 28-
32 = Martinez-Tigchelaar II 804f). Through his selection of «some works of the Torah» the author of the
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for Paul much more: a rebirth, to become a new creation. This is a category
surpassing the frame of covenantal nomism.

For Dunn the basic issue in the Pauline understanding of the covenant-faith in
Galatians is the universal dimension of the «covenant» that included the Gentiles
from Abraham on (Gal 3,6ff).39 However Paul does not normally interpret the
promise to Abraham in covenant-categories.40 Gal 3,17 might be the only
exception.41 Elsewhere in Galatians he speaks about two different, oppositonal
covenants, that have little in common (4,24; cf. also 2Cor 3). To extend the term
«covenantal nomism» to the model of theology that Paul presents in Galatians
seems to me very difficult.42 Rather one could say: If anybody, then Paul’s
opponents in Galatia propagate something like a «covenantal nomism».43

The role of the Torah in Galatians is, as I see it, entirely negative: It was the
instrument leading Paul to death which has lost its power over Paul now (2,19).
The Torah is not source of the spirit (3,2). The Torah puts people under a curse,
because nobody can fulfill its requirements completely (3,10). In 3,10 Paul
takes up the general principle of 2,16 (evx e;rgwn no,mou) and formulates once
more a general principle (o[soi …): He seems to speak about the impossibility
to do all what the Torah requires. Gal 3,10-12 is a difficult text for Dunn.
According to him his opponents are under a curse: They have not done every-
thing the Torah requires because they neglected its universal promise to the
Gentiles.44 It is difficult for me to subsume this negligence under tou poihsai
auvta,. I rather think Paul formulates here again a general principle on the basis
of the premises of his Christian faith: It is evident (dhlon) that the principle of
justification through doing the works of the law is no more valid because ( ò,ti)
the just-on-the-basis-of-faith will have life (3,11) (Paul will expand this short
remark later in Rom 1-3). Saying this he neglects completely that the Torah
offers to Israel possibilities of expiation and atonement so that there is no need
for Israel «to abide by all what has been written» in the Torah. But because
there is salvation (only) through Christ, there cannot be salvation through the
Law. The Law isn’t but an episode beginning 430 years after God’s promise to
Abraham and has no possibility to make the promise to Abraham invalid
(3,17f). 

letter offers to the highpriest and his people a chance to repent and to be justified in the last judgment.
38 DUNN, Galatians, 145.
39 DUNN, Galatians, 163: «Paul seeks to shift the focus of Jewish covenant identity away from its preoccupa-

tion with the law and back to its original focus in the grace of God.»
40 Only possibly in 3,17 —after the comparison of God’s promise to Abraham with a human «will». 
41 But in Gal 3,15-17 Paul compares the diaqh,kh prokekurwme,nh u`po. tou qeou with a human «will» (avnqrw,pou

kekurwme,nh diaqh,kh).
42 Even Dunn is rather hesitant to speak about «covenantal nomism» in Galatians. In his: «The Theology of

Galatians», in The New Perspective, p. 186, he opposes the narrow covenantal nomism of his opponents
to Paul’s own universalist concept. «It is this implication for covenantal nomism he works out, probably
for the first time in such a detail, in his letter to his converts in Galatia.»

43 Charles Kingsley BARRETT, Freedom and obligation, London: SPCK 1985, p. 10.
44 Dunn speaks abouts those who abuse the Torah «through putting too much weight [...] in the boundary

markers» (Galatians, 172 ; cf. «Works of Law and the Curse of the Law», in DUNN, New Perspective, 122-
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But what is the Law? 3,19 seems to suggest that Paul wants to give a positive
answer. But does he really?45 The Law is inferior to the promise of God, becau-
se it is given by angels through the mediation of Moses.46 Paul says: It is not
against the promises (3,21) —however it is not fully clear, why not. Its function
is to keep Israel in custody till the coming of Christ. This custody is not prima-
rily a protective custody and the function of this «pedagogue» is not seen by
Paul in a positive light: This is evidenced by the parallel v. 22: sune,kleisen h`
grafh. ta. pa,nta u`po. a`marti,an.47 Paul takes this up in v. 23 by repeating the verb
sunklei,w. It is also evidenced by the fact that through the coming of Christ the
Jews were freed from the law. In 4,3 Paul parallels the Torah with the stoiceia
tou ko,smou and evaluates the former existence of the Galatians in paganism
under their rulership as «slavery». In 4,8-10 he equals the impending adoption
of the Torah by the Galatians with their former douleia to idols and elements
of the world. Nothing of all the positive potentialities of Torah in covenantal
nomism is visible here. To this corresponds that ethically evleuqeri,a from any
doulei,a of the law is the leading principle in Gal 5 (5,1.18) and that the com-
plete law is fulfilled in one word, the commandment of love (5,14).48

Why is the role of the Torah so negative? For the moment I neglect a possible
explanation by means of the the polemical situation that Paul had to face in the
conflict in Antioch or later in Galatia49 and look for an explanation on a syste-
matical level: The role of the Torah had to be so negative because the role of
Christ was so positive. «That by the law nobody is justified is obvious because
“the just by faith shall live”» (3,11) «For if the law had been given which could
make alive, then justice certainly would be from the law» (3,21) —and this is
impossible because justice and life is from Christ. The law puts men inevitably
under a curse, but Christ, who has become a curse for our sake, delivers us
from that curse (Gal 3,13f). It seems to me that Christ and Torah are seen as
two oppositional axiomatic principles of salvation, as two different centers of
two different religions in the way Sanders has seen it, so that one could modify
Sander’s famous dictum and say: «This is what Paul finds wrong» in the Torah:
«it is not» Christ.50 But if we look at what Dunn names as the «stable founda-
tion(s) of Paul’s theology» in Jewish basic beliefs certainly neither the election

125). The key-word poiein (v. 10.12) points to another direction. The problem is not a narrow or exclu-
sivist interpretation of law or covenant, but a lack of deeds.

45 To load the (very common!) preposition ca,rin with a connotation of «grace» (James D. G. DUNN, «Was Paul
against the Law», in DUNN, New Perspective, 263f) is a very bold hypothesis. The same is true for the con-
nection of «the angels» (plural!) with the guardian angel of Israel, and even more for the attempt to call
the law a «guardian angel» of Israel (Galatians, 192; «Was Paul against», 265).

46 The angels are not negative figures and by no means demonic powers. For Paul it is sufficient to empha-
size their plurality and thus a difference from the one God.

47 Contra DUNN, Galatians, 196-200; Theology, 140-142.
48 I think that Hans HÜBNER, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der paulinischen Theologie

(FRLANT 119), Göttingen: Vandenhoeck – Ruprecht 1978, is right when he emphasies the idea of reduc-
tion in Gal 5,14: ̀O ga.r paj no,moj (a surprising formulation with the meaning «the law in its totality», maybe
recalling 3,10: «to remain in all what is written in the law») is opposed to «one word» (not: commandment).
This is more than a Jewish reductio in unum, or a kelal.

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 36 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 36



of Israel,51 nor the Torah, nor the temple belongs to them in Galatians —it is
just God and Scripture what remains. 

V

The epistle to the Romans is a comprehensive presentation of the Pauline gos-
pel to the churches in Rome, using justification as basic category. The horizon
of justification-theology in Romans is largely the same as in Galatians: Not indi-
vidual salvation, but salvation history. The main concern of Paul is the univer-
sal horizon of God’s salvific activities for all mankind, through justification of
Jews and Gentiles, by faith alone (Rom 3,21-30). In Galatians justification by
faith had an entirely polemical focus. In Romans this is no more the case. But
Paul’s deployment of his gospel of justification remains part of a concrete dia-
logical situation, in spite of the fact that it is rather apologetical than polemical.
With Jacob Jervell and others I think that its «inner situation» is Paul’s dialogue
with the church in Jerusalem.52 With regard to this dialogue with Jewish
Christians justification is a fitting theological category-system for the dialogue.
Justification is not the gospel of Paul, but the category system for one explana-
tion of his gospel, fitting to a particular context.53

However Romans is not entirely defensive. Some sections have a different con-
cern: Paraenesis (Rom 6,1-7,6;54 8,12-17); the situation of the individual without
and with Christ (Rom 7,6-8,11); church-building (Rom 12).55 In most of these
sections «justification» is not Paul’s leading category-system.

Compared with Galatians I observe in the letter to the Romans three types of
changes. I would like to call them «expansions», «fundamentalisations» and «revi-
sions». They demonstrate that Paul is a theologian in dialogue who is capable
to develop and revise its own positions.

Among the expansions are firstly Paul’s deployments of the total power of sin
dominating humanity before the coming of Christ in the spirit of apocalyptical
pessimism. Paul expands this in three different ways. In Romans 1,18-3,20 he
explicates the principle he had formulated in Gal 2,16 and restates it in Rom

49 This is Räisänen’s explanation (cf. above n. 26). It is not wrong, but for me not the main point.
50 SANDERS, Paul and Palestinian, 552.
51 The interpretation of VIsrah.l tou qeou? as a reference to the church is to be prefered; cf. Hans Dieter BETZ,

Galatians (Hermeneia), Philadelphia, PA: Fortress 1979, pp. 321-323. 
52 It is exaggerated, but not totally unfounded to speak with Jacob Jervell about Romans as a letter to

Jerusalem («Der Brief nach Jerusalem», StTh 25 {1971} 61-73).
53 What is then the center of Paul’s Gospel? I say it with words of J. D. G. Dunn: «It was a profound con-

ception of the relation between God and humankind —a relation of utter dependence, of unconditional
trust» (Theology, 379). His fundamental convictions were: «Solus Deus, solus Christus, sola gratia.»

54 Rom 6 has an apologetical starting point (v. 1.15!), but its main concern is paraenetical, cf. the direct adres-
ses to the Roman Christians in the 2. person plur. in vv. 11-14.16-22.

55 It important for SEIFRID, Justification, that a «reading of Romans as a defensive letter [...] fails to be con-
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3,20 as summary: evx e;rgwn no,mou ouv dikaiwqh,setai pasa sa,rx. Paul demonstra-
tes it empirically and not without contradictions. He takes up arguments from
the justification theology of Sap Sal 11-13, partly reversing them. In 2,17-27 it
seems to me evident that the sin of the Jews is not their exclusivist overevalua-
tion of boundary–marking prescriptions, but the fact that they —in spite of their
boasting over gentiles—56 are transgressors of the law (2,21-27).57 Another
explication of the universality of sin —and of grace— is given in the excursus
of 5,12-21 about the aeon of Adam —in close proximity to 4Esra 3— and of
Christ. Rom 7,7-25 gives a third explication where Paul adopts popular psycho-
logy in order to illustrate the hopeless situation of the individual ruled by sin.
In all cases the role of the law is neutral or negative: It qualifies sins as trans-
gressions (4,15), it augments sins (5,20), it provokes them (7,7-11). In no case
Paul indicates that it is only a part of the Torah —the boundary-marking laws—
that has such a negative effect.58 It is difficult to say to what extent this pessi-
mism of Paul goes back to his pre-Christian apocalypticism and to what extent
it is produced or at least reinforced by his faith in the universal dimension of
the justification through Christ on the basis of grace alone.59

In all these texts «sin» is in the same time an enslaving power60 and a misdeed.
As a misdeed it does not consist in keeping the commandments of the Torah
—this is a common denominator between Luther’s interpretation of ivdi,a dikaiosu,nh
as morality of the religious person and Dunn’s interpretation of it as Israels
exclusivity, based upon keeping faithfully the boundary-marking laws—61 but
in not keeping the law, in its transgressions that become visible through the
law (Rom 3,19f; 4,15). The only Pauline verse that does not fit into this under-
standing is Rom 14,23: «Whatever is not out of faith is sin.» This verse is a —I
think one of the very few— bridge between Pauline and Reformatorian under-
standing of sin. I have no explanation for this singular statement.

Among the «expansions» I would count secondly that Paul expands in Romans
the eschatological dimension of justification that is implicit in the traditional

vincing» (209). For him, the letter «is a proclamation of the Gospel in advance» of Paul’s arrival in Rome
(207). I agree with him insofar as I think too that not all parts of Romans are defensive.

56 GATHERCOLE, Boasting, 215, rightly summarizes that the Jewish boasting in 2,17-24 is not simply based on
«national pride in the law» (James D. G. DUNN, Romans 1-8 [WBC 38A], Dallas, TX: Word Books 1988, p.
117), but it includes «confidence on the basis of obedience.»

57 Para,basij Æ paraba,thj is a key-word (2,23.15.27).
58 Cf. Jean Noël ALETTI, Israël et la loi dans la lettre aux Romains (LeDiv 173), Paris: Cerf 1998, p. 293.
59 E. P. SANDERS, Paul, Oxford: OUP 1991, pp. 34-39, mentions both possibilities and thinks, that the second

explanation is decisive. Paul «is inclined to read history backwards.» Since Christ «had not died in vain»,
sin is universal and «the law had never been intended to bring righteousness.» Paul has «a fixed conclu-
sion». «That description (sc. Rom 1-2) did not rest on empirical observation» (all quotations 99). Till here
I agree with Sanders. He continues: «This is a theological, in fact dogmatic view [...]». I do not agree with
Sanders’ narrow, dogmatic view of theology in this text. Timo LAATO, Paulus und das Judentum:
Anthropologische Erwägungen, Abo: Abo Akademis Förlag 1991, points to the different anthropological
concepts of Judaism and Paul: optimism and emphasis on free will here, pessimism there. But he gives
no explanation for the reasons of these differences.

60 In Rom 1,18-3,20 the character of sin as enslaving power is visible in the threefold pare,dwken o` qeo,j in
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baptismal soteriology of justification. The letter to the Romans is the only letter
where the eschatological horizon of justification through faith alone is opened
up. It is announced programmatically in Rom 5,9: Dikaiwqe,ntej nun evn tw| ai[mati
auvtou swqhso,meqa diV auvvtou avpo. thj ovrghj. After a brief explanation in 5,9-11 it
is taken up again in 8,1: ouvde.n ga.r nun kata,krima toij evn Cristw| VIhsou. What
this means becomes evident in Rom 8,28-39: «God will carry through his salvi-
fic activity till the final glorification» (Rom 8,28-30). «God does not condemn,
but acquit. Christ is not judge, but intercessor for those believing in him» (Rom
8,33.34). I cannot discuss the complexity of Paul’s theology of the last judgment
here,62 but I would like to say, that Rom 5,9-11 and Romans 8 —not Rom 2 or
texts like 2Cor 5,10— form the center of Paul’s theology of the last judgment:
Only these texts are directly connected with his theology of justification and
only in these texts the role of God and Christ in the last judgment is directly
connected with creedal formulations (Rom 8,32.34). If this is correct, Paul’s
message of freedom from condemnation for those justified by faith in Christ has
a remarkably different accent in comparison with several early Jewish and
Christian texts about the last judgment.

The most important fundamentalisation consists in the theocentric horizon of
Paul's theology of justification in Romans. In Romans —not in Galatians— Paul
speaks about dikaiosu,nh qeou (1,17; 3,5; 3,21f.25f; 10,3). He uses this expres-
sion in a way different from 2Cor 5,21, where it meant the gift given to humans
through Christ, and also different from Phil 3,9 where his expression for the gift
of God is dikaiosuu,nh evk qeou. In Romans justice of God is Gods own justice
encompassing both what God is and what he does (eivj to. eivnai auvto.n di,kaion
kai. dikaiounta to.n evk pi,stewj  vIhsou, 3,26).63 Rom 3,24-26 comes close to some-
thing like a «definition» of God: That God has put forward Christ as sacrifice of
atonement, effective through faith, in order to reveal his justice, is a «landmark»
of the one biblical God, who is God of Jews and Gentiles. Paul’s doctrine of
justification is of fundamental theological importance.64

There are three points where Paul reaccentuates what he has said in his letter
to the Galatians in a way, that one should speak about revisions of his earlier
position.65

1,24.26.28.
61 Cf. James D. G. DUNN, Romans 9-16 (WBC 38B), Dallas, TX: Word Book 1988, p. 595.
62 Cf. Ulrich LUZ, «Neutestamentliche Lichtblicke auf die dunklen Seiten Gottes. Ueberlegungen zu den

Gerichtsaussagen der Paulustradition», in Magdalena FRETTLÖH – Hans LICHTENBERGER (eds.), Gott wahr neh-
men (FS Ch. Link), Neukirchen: Neukirchener Verlag 2003, esp. pp. 266-275.

63 I take the genetive in dikaiosu,nh qeou as a subjective genetive, following the exegetical tradition of Ernst
KÄSEMANN, «Gottesgerechtigkeit bei Paulus», in Ernst KÄSEMANN, Exegetische Versuche und Besinnungen II,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1964, pp. 181-193.

64 The only other Pauline text where a similar «definition» of God is made, is 1Cor 1,25, in connection with
the lo,goj tou staurou.

65 Frequently one takes the short temporal interval between Galatians and Romans of maybe less than a year

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 39 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 39



The first point concerns the Torah. Sure, the negative impacts of the Torah
remain in Romans. But Paul’s efforts not to abolish, but to «uphold» the law
(Rom 3,31) and to make a clear difference between the law and the sin (Rom
7,7-12) are much stronger than in the earlier letter. The law —as part of the
Scripture— gives testimony for the justice of God revealed independently of the
law (3,21). The requirement of the law is fulfilled by the Christians who walk
according to the Spirit (8,4). Like in Gal 5,14 love is the fulfillment of the law
(Rom 13,8), but the love-commandment is not a reduction of the totality of the
law into one single word. Rather the basic ethical commandments of the Torah
are «summed up» (avnakefalaioutai) in the commandment of love (13,9).66 Paul
emphasizes the positive significance of the ethical commandments of the Torah
as guidelines and help for all Christians to «stay in» the new life with Christ.
Finally in Rom 9,4 the Torah is mentioned for the first time as one of the pri-
viledges of Israel and as a constitutive moment of its election.

The second revision concerns the new life under the rule of justice. The shift
from Galatians 5 with its emphasis on freedom from the law to Romans 6 with
its emphasis on the new life of obedience under the rule of justice and sancti-
fication is remarkable. Evidently a new dialogical situation —Paul has to defend
his theology of grace against a Jewish Christian reproach that it opens the door
for «persisting in sin» (6,1; cf. 3,8; 6,15)— has moved Paul to change the
accents. Dikaiosu,nh is a key word in Rom 6 and means the ethical demands of
God and in the same time a power governing the new life. I do not think that
the co-text of Romans 1-8 allows to separate «justice of God», «justification» and
«ethical justice demanded by God.»67 In Romans the vocabulary of the stem «jus-
tice» covers both, the «getting in» and the «staying in» the new reality of Christ.
To separate justification from the new life of sanctification would mean to «tear
Christ into pieces», as Calvin pointedly says.68 However it is remarkable that in
chapter 6 not justification, but participation-language is dominating, because
for Paul it is important that through Christ God has created a new reality for
Christians which makes it impossible to return under the rule of sin.69 Or to say
it again with Calvin: «This renewal happened in Jesus Christ, not only through
him.»70

The third revision concerns Israel. Only in Romans Paul reflects the special
election of Israel which is not abolished through the universal justification by
faith: «to the Jew first and also to the Greek» (1,16; cf. 3,1). Rom 9-11 is the only

(cf. n. 18) as an argument against the hypothesis of a major theological development of Paul between the
two. Why? A person in an intensive dialogue is able to revise his position within a short time!

66 VAnakefalai,wsij means according to Quintilianus, Inst. 6,1,1 «rerum repetitio et congregatio», not reduc-
tio.

67 Cf. Ernst KÄSEMANN, An die Römer (HNT 8a), Tübingen: Mohr-Siebeck 1973, p. 170; DUNN, Romans 1-8,
353.

68 Johannes CALVINUS, Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos, in T. H. L. PARKER – D. C. PARKER (eds.),
Opera Exegetica XIII, Genève: Droz 1999, p. 117 (ad Rom 6,1).

69 Samuel VOLLENWEIDER, Freiheit als neue Schöpfung (FRLANT 147), Göttingen: Vandenhoeck – Ruprecht
1989, 333f has rightly observed that «indicative-language» and not admonitions are dominating also in the
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section of the letter that is completely new and that is not based on earlier
reflections of Paul in earlier letters. The final thesis of this section is that «all
Israel will be saved» (Rom 11,26) through Gods grace, because his word does
not fall down and his gift and calling is irrevocable. It will be saved through
Christ, the Deliverer from Zion, but not through the mission of the church. This
is a reversal of 1Thess 2,16, where God’s wrath had finally overtaken Israel. It
is a great step beyond Gal 6,16 where almost surely «Israel of God» is the
church. That «all Israel will be saved» (with some or many exceptions; cf. Sanh
10,1-4) is a common Jewish conviction fitting into the main-stream of Jewish
covenantal nomism. But the case of Rom 9-11 is different; Paul does not come
to this conclusion at the end of his argumentation in Rom 9-11 because his
«faith remained in large measure the faith and religion of his fathers»,71 but
because Christ and the universal and unconditioned grace of God incorporated
in him was «the fulcrum point» in his theology. This fulcrum-point moved Paul,
the almost-apostate from his ancestral religion, to return to this basic convic-
tions of Judaism, in a process of constant and self-critical dialogue with his
Jewish Christian brethren or opponents and with his Bible.

The «revision» of Paul’s attitude to Israel in Rom 9-11 is the most spectacular
case to illustrate this.72 But also the two other revisions —the search for a posi-
tive role of the Torah in the life of Christians and the stronger emphasis on a
praxis of new life in Rom 6 and even the theocentric «fundamentalisation» of
his justification-soteriology can and should be interpreted as a return to funda-
mental convictions of Judaism. In the epistle to the Romans Paul’s ways of the-
ologizing are closer to the basic beliefs of Jewish «covenantal nomism» than
those in Galatians. Or with other words: The epistle to the Romans makes clear
that the new axiomatic principle of Paul’s religion, or, with the words of
J. Dunn, the new fulcrum point of Pauls theology rests embedded in his Jewish
heretage and in his faith in the one God of Israel.

VI

The epistle to the Philippians can be treated briefely. It takes up justification-
terminology only incidentally in 3,4-9. However it is important for two reasons.
First it shows a biographical, individual application of the gospel of justification
on Paul himself. In Philippians 3 the basic question is not more salvation-his-
torical, but individual. This is the reason why Paul speaks in 3,9 about  dikaio-
su,nh evk qeou and not about dikaiosu,nh qeou. He contrasts it with «my justice» and
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71 DUNN, Theology, 716.
72 SANDERS, Paul, 123, speaks about «an ingenious revision of the plan of salvation.»
73 DUNN, Theology, 370f, rejects a «Reformatorian» interpretation of «my justice». However I have difficulties

to understand the difference between «justice achieved by me» and «justice belonging to me» (= Dunn).
For him, the author of Eph 2,8f is the first to (mis)understand Paul in the Reformatorian sense. For me,
this is no wonder. The main problem which had led to the salvation-historical application of the traditio-
nal soteriological concept of justification by grace, the relation between the universal salvation and the
particular election of Israel, had been settled at the times of Ephesians. What remains is the  center of tra-
ditional justification-soteriology: God’s limitless grace, preceeding all human works.

74 Different from Gal 2,20 the «I» is replaced by a plural in Rom 8,4ff.
75 According to SEIFRID, Justification, 249, «Rom 7,14-25 indicates that (Paul) perceived a continuing relevan-

ce of “justification by faith” for the existence of the believer.» It is true that Rom 7,14ff opens a door for
an individual perspective of Paul’s gospel. But different from Phil 3 justification-terminology plays no role

not with Israel’s justice.73 This individual application of justification is not enti-
rely new, but it is prepared by Galatians and Romans: In the letter to the
Galatians the «mystical» and «individual» turn of Paul’s argument in 2,19f is its
most important testimony. In the epistle to the Romans 7,14-25 and 8,1-11 open
the door for an individual —or rather communal!—74 application.75 The indivi-
dual application of justification-theology has even older roots: The traditional
baptismal theology of grace expressed by justification and other terminologies
has both an individual and a communal dimension. Phl 3 in its individual hori-
zon forms an important bridge between Paul and the individualistic reception
of his justification-theology in the Reformation. In the eyes of Paul, this is basi-
cally a legitimate possibility of reception.

The other important point is that Phil 3,4-9 combines terminology of justifica-
tion with other terminologies, particularily terminology of participation. They
are complementary and deepen and interpret each another mutually. This is not
new to already in Rom 6 Paul introduced participation-terminology in order to
express the reality of the new life of those justified by faith. In this respect too
Philippians forms an important bridge to the confessional debates since the six-
teenth century where the Roman Catholics tended to emphasize participative,
the Protestants forensic categories. Both are inclusive, not exclusive.

VII

I hope it has become sufficiently clear that I am deeply endebted to the basic
insights of the «New Perspective». I am endebted especially to James D. G.
Dunn in particular for his insight into the dialogical character of Paul’s theolo-
gical thinking,76 even if I take it up in my own way: The salvation-historical
question was the basic theological question for Paul, the Jewish apostle to the
nations, when he wrote Galatians and Romans. But this application of justifica-
tion-theology in itself is neither the center of Christian doctrine of justification
as a whole nor the center of Paul’s own theology. This center is the experien-
ce of God’s unexpected, unlimited and universal grace through Christ that
transforms everything, including the function of the Torah and the special elec-
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in Rom 7,7ff.
76 DUNN, Theology, 713-716.
77 Luthers interpretation of Roman 6 has its center in the «simul iustus et peccator»: «Quia qui sine fide Christi

tion of Israel. Pauline justification-theology in Galatians and Romans is a spe-
cific way of interpretation and application of this center.

Reformation-theology is another application in another situation. I tried to
show that there is a bridge from Paul’s early soteriology of baptismal grace,
interpreted as justification, on one side, and from Paul’s individual application
of justification in Philippians on the other, to the Reformatorian application on
the individual. The bridge between Paul and the Reformators would be larger
if other dimensions of Paul’s theology would be given more attention, for
example what one calls Paul’s mysticism. On the whole, Paul is an extremely
important forerunner on Europe’s way to individualisation and individual piety
of grace. On this way he is the father of all of us, in different constellations of
proximity to Paul. I made some allusions to Calvin in my section about Rom 6,
because I believe that what I would call the «mystical realism» of Calvin’s the-
ology of sanctification comes surprisingly close to Rom 6, much closer than for
example Luther.77 And I would like to remind us that participative categories
played always an important role in the Roman Catholic reception of Paul. Paul
is the father of all of us. If we read him, we discover not only him, but through
our different receptions also ourselves. And that both might happen is my wish
for our congress.
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PAUL AND THE ROMAN PROVINCES

Wayne A. MEEKS

Paul was a man of the Greek cities in the Roman empire. That has been a com-
monplace since William Ramsay’s book, The Cities of St. Paul.1 Twenty-five
years ago I published a book called, by a double anachronism, The First Urban
Christians. My first sentence was, «Paul was a city person.»2 What I did not noti-
ce then was the peculiar way in which Paul was also a man of the Roman pro-
vinces. This peculiarity is apparent in language he sometimes uses when he
writes to the groups of believers in those cities. His usual way of addressing
them names their city: Thessalonica, Corinth, Philippi. Occasionally, however,
he identifies them and others by the names of their provinces. In his first sur-
viving letter, he declares to «the Meeting of the Thessalonians» that they have
made themselves a model to be imitated by all the believers «both in Macedonia
and in Achaia» (1Thess 1,1.7-8). He exhorts them to extend their mutual love
«to all the brothers in the whole of Macedonia» (4,10). Writing to Corinth from
Ephesus, he conveys greetings from «the Meetings of Asia» (1Cor 16,19). Later
he writes again not only to «God’s Meeting in Corinth», but to «all the holy ones
who are in the whole of Achaia» (2Cor 1,1). In a rhetorical ploy to stir up inte-
rest in the collection he plans for Jerusalem, he suggests rivalry between
Macedonia and Achaia. On the one hand he tells the Achaians how generous
the Macedonians are prepared to be (8,1-6). On the other, he tells how he has
boasted to the Macedonians of the Achaians’ readiness, so that they would be
embarrassed if the Macedonian delegates come and see them unprepared (9,1-
4). The Meetings of Galatia, he has told them earlier, have also been instructed
about the collection (1Cor 16,1). The rhetoric was apparently successful, for
when Paul writes to Rome from Corinth he is able to say that both «Macedonia
and Achaia were pleased to make a contribution for the poor of the holy ones
in Jerusalem», though the Galatians seem to have dropped out (Rom 15,26).

The Galatians are an extreme case of Paul’s tendency to identify people by their
province, for we never learn what city or cities these Galatians live in. Surely
they did live in one or more cities. Everything we know about Paul’s practice

1 William Mitchell RAMSAY, The Cities of St. Paul: Their Influence on His Life and Thought, New York, NY: A.C.
Armstrong 1908.

2 Wayne A. MEEKS, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, New Haven, CT: Yale
University Press 1983, p. 9.
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elsewhere would lead us to expect that. And the letter itself clearly implies that
the addressees not only speak Greek, but can appreciate the rhetorical subtle-
ties of its writer. These evkklhsi,ai were in one or more of the hellenized cities
of the province, not in the countryside. But what city? Attempts to harmonize
the letter with the account in Acts by placing the Galatians in one of the colo-
nies of the southern edge of the province have failed. To people there Paul
would hardly have dared phrase his calculated insult, «You stupid Celts!»
(avno,htoi Gala,tai) (3,1). Rather, he would have stung them with «You stupid
Pisidians» or the like.3 But why not then «Ancyrans» or «Tavians»? We do not
know. Paul never calls them anything but Galatians, nor their place of residen-
ce anything but Galatia.

Now this was a rather odd way to identify people. The provincial boundaries,
in the world Paul knew, were imposed by the Romans. They were an organi-
zational device conceived to make the administration and pacification of an
empire easier. If a person in one of those places subject to Rome were asked
who he was, very rarely would the reply mention the province. On one’s
tombstone or when submitting a petition or other legal document, for exam-
ple, it was enough generally to mention one’s father’s name or, in some con-
texts, other family as well. If a place needed to be specified, it would be the
city. It was the city that gave pride; it was between cities that competition for
honor and advantage was fiercest. It was good to be able to boast, as the wri-
ter of Acts makes Paul say to the chiliarch in Jerusalem, «I am a Tarsean […],
citizen of no insignificant city.» To be sure, he adds that it is Tarsus «of Cilicia»
to which he belongs, and, oh yes, one other provincial or rather sub-provincial
note: «I am a Judaean» (Acts 21,39; cf. 22,3) —a note to which we shall return
shortly. But it is as one who is far from home that he speaks thus. It is distan-
ce that makes the provinces important. If one could imagine oneself rising as
in a balloon higher and higher above the surface of the earth, it is as if the local
markings of identity —first family and household, then circle of friends or
patrons or clients, then urban district, then city— become smaller and smaller
and at last the province comes into focus.

So it was the geographers and the map-makers in antiquity who wrote of pro-
vinces and wove them into their picture of an imperial world. So Strabo lists
the provinces that Augustus assigned «to the People [of Rome]» (Geogr. 17.3.25);
Appian similarly (Hist. rom. praef. 1-6); and Cassius Dio (Hist. 53.7-10). Pliny,
undertaking to describe «the whole circuit of the earth», beginning at the straits
of Gibralter and moving systematically through the inland seas, lays out the
provincial boundaries almost as if they, like their rivers and mountains, were
part of the natural landscape (Hist. Nat 3-6). Ptolemy used the provinces to
organize his maps; later makers of maps, even when they did not show the
boundaries of the provinces, would include the names, as we see in the

3 Cf. ibíd. 42-43. J. Louis MARTYN, Galatians: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor
Bible), New York, NY – London: Doubleday 1997, 15f.
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Peutinger and Madaba maps. For these learned writers with an imperial per-
spective, the provincial structure really did shape their worldview. But they
were exceptional. Richard Talbert, a leading scholar of ancient cartography, has
this to say about this construction of worldview by provinces: «[…] typically it
was, so to speak, an outsider’s perspective. It reflected the viewpoint of the
Roman authorities, or of individuals seeking to grasp their surroundings well
beyond home. It was seldom a vision that altered those individuals’ self-iden-
tity.» Roman reorganization might diminish old ethnic identities, «but the prefe-
rred substitute was identity by city, not by province nor even a subdivision of
one such as a conventus. Rome on purpose offered most of its subjects little
cause to identify closely with their province.»4

What are we to make, then, of Paul’s usage? Why do we find Paul among the
mapmakers and imperial geographers? Does he belong to that company with
«an outsider’s perspective»? Does he share «the viewpoint of the Roman autho-
rities»? Or is he only one of those «individuals seeking to grasp their surroun-
dings well beyond home»? It is true that he could write to one of the groups he
founded that «Our commonwealth is in heaven» (Phl 3,20), and that would sug-
gest they were all quite far from home indeed. But why the Roman provinces
would then seem important to their identity is not obvious, to say the least.
Perhaps there was also a more earthly perspective that brought the provinces
into Paul’s sense of identity.

There is another small clue in the language Paul shares with some of the geo-
graphers and cartographers. When Cassius Dio and Appian enumerate the pro-
vinces, the Greek word they use for the Latin provincia is not the administra-
tive term, evparci,a, used by Strabo, Polybius, and others, including the author
of Acts 23,34. Rather it is e;qnoj, «people» or «nation». Appian, in the preface to
his Roman History, indicates that the purpose of the provincial organization,
beginning with Augustus’ extraordinary vision, was to set boundaries around
the peoples ruled by the Romans, so that the whole empire could become a
single entity, like a giant estate.5

In a certain sense we might say that, like Augustus, Paul too had an «ethnic»
problem, which he addresses in several places in his letters. We are likely to
miss the significance of this language, because when Paul speaks of ta. e;qnh,
we translate «the gentiles». And that translation is justified, of course, by the
antithesis between the people Israel and «the nations», which plays so large a
role in the prophetic and deuteronomistic traditions of the Bible. The trouble
is, we almost inevitably think of that antithesis as between two «religions», and

4 J. A. TALBERT, «Rome’s Provinces as Framework for World-View», in L. de LIGT – E. A. HEMELRIJK – H. W.
SINGOR (eds.), Roman Rule and Civic Life: Local and Regional Perspectives; Proceedings of the Fourth
Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. - A.D. 476), Leiden,
June 25-28, 2003, Impact of Empire, Amsterdam: J.C. Gieben 2004, 36 f.

5 Ibíd., 24 f, with reference particularly to Appian, Hist. Rom. praef. 7, end.
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of Paul’s concern as making place for a «new religion», Christianity. It is very
difficult to set aside the western, post-Enlightenment concept of religion, even
though we know perfectly well that there was nothing corresponding to it in
ancient ways of thinking. We know that no one in the Roman empire would
have spoken of «a religion», certainly not in the way we use the word, to refer
to a coherent set of beliefs and practices that an individual might voluntarily
choose as opposed to another such set. That notion is the product of centuries
of struggle by the Christians mainly of Europe to understand recalcitrant others,
first the Jews in their midst, then expanding Muslim populations, finally the
new world of the Western Hemisphere and the exotic natives encountered by
European explorers and missionaries around the world. Shaped first by pole-
mics and apologetics, later by liberal movements appalled by the religious wars
of the sixteenth and seventeenth centuries, then refined but finally made pro-
blematic by the new social sciences of anthropology and ethnography, the
notion of «a religion» remains a stubborn part of our intellectual equipment. But
it was not available to Paul and his early readers, and it is often misleading
when we use it in our attempts to explain what he was saying.6 If we thought
about the ethne Paul was concerned with, not in religious terms —«Judaism»
and «paganism» and «Christianity»—, but rather in something like geographical
terms, would that help us to understand some of the things in his letters that
have so long puzzled us?

There is one further complication. It was well and good for the geographers
and map-makers of the high empire to put all those ethne in their places by
drawing neat boundaries around them. They must have known, as Augustus
knew without question, that the real people so designated had a way of lea-
king out of those boundaries and showing up in quite other places. Migration
of peoples had become substantial already in the time of Alexander and his
successors. It accelerated under Rome’s hegemony, facilitated by policies initia-
ted by Julius Caesar, Ptolemy, and Augustus: the building of roads, campaigns
against pirates and bandits, foundation of veterans’ colonies in the provinces.
Every city of any size at all would soon be home to many immigrants. In those
cities they rather quickly came to look and act not very different from those
who were born there or, for that matter, not conspicuously different from
Romans —who in turn were not very different, in the eastern parts of the
Mediterranean world, from Greeks. Nevertheless, they tended to seek out
others of the same origins who had arrived earlier. Not infrequently they for-
med clubs of people of the same ethnos, celebrating national festivals, hono-
ring the gods of the homeland, eventually setting up shrines to those deities in

6 A recent dissertation provides a clear statement of the problem, a concise history of the development of
the category of religion, and an interesting proposal for alternative means of addressing the issue of Jew
and gentile in Paul’s letters: Brent NONGBRI, «Paul Without Religion: The Creation of a Category and the
Search for an Apostle Beyond the New Perspective» (Ph. D. diss., Yale University), New Haven, CT, 2008.
The essential issue was stated thirty years ago by Nils A. Dahl in his review of E. P. SANDERS, «Paul and
Palestinian Judaism», RelSRev 4 (1978) 153-58.
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neighborhoods they had made their homes away from home, perhaps joining
together to lobby the representative of the Roman emperor or people about
some matter of special concern to their group. They might call themselves by
their native city or by a wider ethnic region, occasionally the Roman province.7

Here, I think, is the clue to Paul’s peculiar emphasis on the provinces. It was
not the provinces as seen by map-makers and governors that concerned him.
Rather it was the provincials as they encountered one another, those ethné
mixing in the cities. The ones we know best, of course, were named by what
was by then a subsidiary of the Province Syria, that is, Judaea, from which they
or their ancestors had journeyed, perhaps generations before. That was the eth-
nos that gave Paul his primary identity. Wherever they might live, for however
long, however little they might differ from their fellow residents of Tarsus, say,
or Ephesus or Corinth or Philippi or Thessalonica, indistinguishable from the
rest in dress, language, or personal appearance, still they —or many of them at
least— remained, to themselves and others, VIoudai/oi, «Judaeans.»8

That was an «ethnic identity» of which Paul was very proud, as he tells us repe-
atedly (e.g., Gal 1,13-14; 2Cor 11,22; Phl 3,4). It was an identity that he never
denied. We should not be misled by the hyperbolic rhetoric of Philippians 3,7-
11, in which Paul declares that the astonishing discovery of the crucified Jesus
as the Messiah has bankrupted his spiritual capital. Nor should we persist in
our habit of reading his account of his prophetic call, in Galatians 1, 15-24, as
a conversion narrative in our conventional religious sense of the term. Paul was
a Ioudaios, before and after that revelatory event. To be sure, his Ioudaismos
was relativized in a most radical way, as the extreme language of the letter to
Galatians makes clear. But that relativization had almost nothing in common
with the relativity that emerges in our modern notions of religious pluralism. It
was not the abandoning of a «particularist religion» for a «universal» one, as
nineteenth-century biblical theology liked to imagine. Paul remains a Ioudaios
and Titus remains a  ̀,Ellhn and the Galatians remain Galatians. And, for that
matter, slaves remain slaves and free persons free, males remain male and
females female, even though the act of baptism into the crucified Messiah has
made all of them one (Gal 3,26-28). Paul is struggling here for effective langua-
ge to defend his practice of gathering communities from ta ethn in which, as
he writes to the Romans, «there is no separation» —not «no difference», but «no
separation», diastolh. — between Ioudaios and Hellen (Rom 10,12).

7 For some examples of ethnic associations, see Gert LÜDERITZ, «What is the Politeuma?» in Jan Willem van
HENTEN – Pieter Willem van der HORST (eds.), Studies in Early Jewish Epigraphy, Arbeiten zur Geschichte
des antiken Judentums und des Urchristentums, Leiden: E. J. Brill 1994, pp. 196–202. He cites epigraphic
evidence for Cilicians, Boeotians, Cretans, Phrygians, and Lycians who have politeumata in various cities
between the third century BCE and second century CE.

8 See the essays collected in Shaye J. D. COHEN – Ernest S. FRERICHS (eds.), Diasporas in Antiquity (Brown
Judaic Studies 228), Atlanta, GA.: Scholars Press 1993.
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9 Most clearly, as Margaret Mitchell has pointed out, in 1 Corinthians: Margaret Mary MITCHELL, Paul and the
Rhetoric of Reconciliation: An Exegetical Investigation of the Language and Composition of 1 Corinthians
(Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 28), Tübingen – Louisville, KY: J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck) – Westminster/John Knox 1992.

10 Ramsay MACMULLEN, Romanization in the Time of Augustus, New Haven, CT – London: Yale University
Press 2000.

The problems Paul faced in those little household communities, those «Town
Meetings of God» in Thessalonica and Corinth and Philippi and the rest, were
in a certain sense a microcosmic version of the problems faced by the magis-
trates of those cities and colonies —indeed, of the problems faced by Augustus
in drawing his boundaries and parceling out his provinces. It was something
like what today we would call «the management of ethnic diversity.» As the
public orators never tired of reminding their audiences, happy life in a city
depended on the preservation of homonoia, «concord», and thus avoiding fac-
tions and discord. It is not surprising that elements of that civic oratory are
found frequently in Paul’s letters.9 What was at stake in those appeals for con-
cord —and in measures ranging from rhetoric to police action taken by the
magistrates— was the attempt to impose upon those people of diverse origins,
histories, and habits some common civility. In the period of the Roman empi-
re we are accustomed to call that process «romanization», but it was much more
complicated than just making people act as if they were Romans. The forms of
civility were themselves subject to negotiation —daily negotiation, on a large
scale sometimes, more often on a microscopic, even unconscious level. Civility
was not just imposed from the top down, it filtered down, by the natural imi-
tation of the powerful by the less powerful. Moreover, imitation also occurred
across ethnic lines in the same social stratum and even, occasionally, upward,
across those divisions.10 The disputes we can glimpse in Paul’s letters —un-cle-
arly, to be sure, because we see only one side of the multiple conversations—
provide a rare view of that kind of negotiations, in a group that was trying to
invent its own special form of civility, its own civic order in microcosm, posi-
ted on the audacious claim that it was destined to embrace panta ta ethne.

In our own time, urban sociologists have been trying to develop the observatio-
nal and analytical tools to understand the many kinds of encounter between dif-
ferent ethnic and racial groups that occur daily in every modern city. Now the
risks of transposing emerging theories of modern urban sociology onto the limi-
ted data we possess from the cities of Roman provinces are obvious. It would
be difficult to exaggerate the differences between the culture of the modern city
and that of cities in antiquity. Nevertheless, there may be some analogies bet-
ween the two kinds of urban society that would allow the historian to learn from
the urban ethnographer —or at least to jog our minds out of our conventional
ways of thinking about these issues in idealist or theological terms.

The American sociologist Elijah Anderson has developed some categories that
are particularly suggestive for our inquiries. They emerge from more than thirty
years of disciplined observation in one American city, Philadelphia, during

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 52 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 52



which time Anderson has examined not only the tensions and conflicts betwe-
en racial and ethnic groups that have so plagued American cities during this
era, but also the special places where those tensions are set aside while peo-
ple communicate with each other with civility —with forms of civility they
themselves have divised. Anderson calls such places «cosmopolitan canopies».
A «cosmopolitan canopy» can emerge in a public building, a market, a park, a
cluster of cafés. Seldom is it planned as such; architecture and the city’s history
provide the opportunity; migration of people produces the impetus for mee-
ting; the people themselves teach each other forms of behavior that enable all
to be comfortable in this neutral place. They gather there from their own neigh-
borhoods —typically much more homogeneous in race, class, and ethnicity—
but this place, they sense, belongs to all. There, they learn, they must «switch
codes», from the forms of communication and the social expectations that are
peculiar to the ethnos of each, to a more cosmopolitan code. It is that mecha-
nism of self-teaching, of inventing together a new civility appropriate to the
diverse city, that Anderson is most interested in describing.11

The cities of the Roman provinces, shaped as they were by the urban architec-
tural traditions of both Greece and Rome, provided ample physical spaces for
something like «cosmopolitan canopies». The market places, the fora or agorai,
the colonnaded streets and sacred processional roads, the theaters, the baths
and palaistrai —all are places where people of many races and origins might
mingle— albeit with certain spoken and unspoken limits set by social class and
gender roles. Those roles, too, of course, were learned largely in those cano-
pies. For all were performers in those public spaces, and all were also audien-
ce, observing each other with anxious or critical eyes. Civility, the behavior
necessary for harmonious life in a city, was being constantly taught and nego-
tiated. To be sure, the patterns of civility that had to be learned were mostly
imposed from the top down; the society was steeply hierarchical, and the lower
classes learned for the most part to obey and, in the small ways permitted
them, to imitate their betters. However, that was not the whole story. Even the
most powerful had to take account of the inertial resistance of the weaker mas-
ses. At every level there were not only vertical pressures but also horizontal
attractions and maneuverings. The whole city was a theater of manners —and
a school of manners.12 In that sense, its great public spaces were something
like the «cosmopolitan canopies» Anderson finds in the modern city.
Without pushing the analogy too far, I think we may say that Paul, too, was

11 Elijah ANDERSON, «The Cosmopolitan Canopy», ANNALS of the American Academy of Political and Social
Science, 595 (September 2004) 14-31. A book enlarging on his observations is forthcoming.

12 The visual culture of Rome and the provincial cities has been the subject of some investigation, though
more is needed. For example Christopher A. FRILINGOS, Spectacles of Empire: Monsters, Martyrs, and the
Book of Revelation (Divinations: Rereading Late Ancient Religion), Philadelphia, PA: University of
Pennsylvania Press 2004, has examined what he calls «the culture of seeing» in Rome as a way of re-ima-
gining the function of the literary images of the Apocalypse. Jas ELSNER, Roman Eyes: Visuality &
Subjectivity in Art & Text, Princeton, NJ: Princeton University Press 2007, explores a variety of connec-
tions between artistic traditions and ritual function in antiquity.
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13 That remains one of the pivotal insights expressed in the christological writings of Nils A. Dahl, begin-
ning with «The Crucified Messiah», in Donald H. JUEL (ed.), Jesus the Christ: The Historical Origins of
Christological Doctrine, Minneapolis, MN: Fortress Press 1991, pp. 27-47; first published as «Der gekreu-
zigte Messias», in H. RISTOW – K. MATTHIAE (eds.), Der historische Jesus und der kerygmatische Christus,
Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1960.

trying to create a «cosmopolitan canopy». Rather, it would be more in keeping
with his own way of speaking to say that he believed that God was creating a
«cosmopolitan canopy», and that he, Paul, was chosen as God’s prophet and the
Messiah’s envoy to announce that new thing. «The end of the ages» having arri-
ved (1Cor 10,11) with God’s Messiah, the time was fulfilled for that promise
made of old to Abraham, that «good news» which «scripture […] proclaimed in
advance» to him and to his seed, that in him «all the nations [ethne?] would be
blessed» (Gal 3,8).

Paul was not the first reader of scripture to believe that, at the end of the ages,
not only Israel’s diaspora, but «all the nations» would be gathered to Israel’s
God. Indeed those opponents of Paul who «troubled» the Meetings of Galatia,
and whom Paul had still very much in mind when he wrote his protreptic let-
ter to the Romans, must have agreed with him at least on that. Their practical
conclusion from that belief and from the conviction that Jesus was the expec-
ted Messiah, however, was different from Paul’s —and in a way far less com-
plex. If the Messiah had come, if the time had come for gathering the nations
to Israel’s God, then the consequence must be that any who belonged to those
other nations and who heeded the eschatological call should simply join the
people of God. To these opponents of Paul, that meant to join the ethnos of
the «Judaeans». There were procedures in place for that, though various autho-
rities held different views about the requirements. Paul’s opponents, those
other preachers of Messiah Jesus among the nations, were apparently «liberals»,
compared with some other interpreters of the law of the proselyte. According
to them one was not required to keep all of the misvot to be found in Torah,
as the Pharisee Paul would have said in his earlier career (Gal 5,3; 6,13), but
some rules must be kept, and particularly all males must be circumcised to sig-
nify their belonging to the convenanted people.

Paul had come to a different conclusion, one more radical, more difficult to arti-
culate, but one he directly deduced from what was for him the center of «the
good news» —viz., that the crucifixion of Jesus the Messiah shattered previous
expectations of the Messiah’s role and therefore of God’s plan for the nations.13

A crucified messiah was a skandalon and foolishness (1Cor 1,18-25). The Torah
that pronounced a curse on this ultimate humiliation of the Messiah (Gal 3,10-
14) —though it had predicted his coming, for those who read it aright— could
no longer define in any legal sense the means by which the nations were to
receive the promise. For God, in raising Jesus from the dead, had vindicated
his faithful obedience and thus declared a new era of freedom for all those
who, by means of Jesus’ faith, would enter the new creation thus inaugurated

.
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(Gal 5,1 et passim). To be baptized into Messiah Jesus, then, was not to be natu-
ralized, as a prosh,lutos, into another ethnos. It was to enter that new family of
the free children of God, where there was «no separation» between Judaean and
Greek.

The social embodiment of that eschatological family required something ana-
logous to a «cosmopolitan canopy». It did not take shape in the great public
spaces of the cities to which Paul and his fellow workers brought their gospel.
Rather their practice was to seek out patrons who could shelter the meetings
of the new initiates in their private houses or flats. There it was possible,
though certainly not easy, to negotiate a new kind of civility, in which persons
of different ethnicity, not to mention different class and status and gender,
could together «build up» the household of God. That was not easy. Even a
superficial reading of Paul’s Corinthian correspondence will quickly reveal how
very tense those negotiations could be. No wonder —for Paul and his associa-
tes were trying to combine something radically new with something that appe-
ared altogether familiar.

Ironically, the practice of forming an association under the protection of a hou-
seholder-patron was precisely the pattern that prevailed among immigrant
groups who sought to balance their ethnic identity with the necessity to adjust
their lives to the constantly evolving culture of the provincial cities. Far from
serving as a «cosmopolitan canopy», such organizations enabled immigrants to
preserve important aspects of the culture they or their ancestors had brought
from their places of origin. They served, like the ethnic neighborhoods in
modern cities examined by Elijah Anderson, to shelter the «little traditions» of
home rather than the «great traditions» of the city and empire. In those protec-
ted spaces of the household they could freely be «locals», not «cosmopolitans».14

Thus these initiates into Messiah Jesus, following a familiar pattern as they evol-
ved an Organization fitting their novel beliefs and practices, unwittingly crea-
ted a paradoxical social arrangement. They looked very much like an immi-
grant association —like the local club binding together resident aliens of a par-
ticular ethnos. Indeed, they followed precisely the pattern by which the
Judeans had organized their identity as «Jews» in each city where their numbers
became sufficient for that. In short, the initiatory ceremony of baptism, as I
have argued elsewhere, made these believers from different origins and histo-
ries into «artificial immigrants».15 When they came together «on the Lord’s Day»,
the neighbors might understandably have thought they were a club of resident

14 The terms «locals» and «cosmopolitans» employed by Anderson were first suggested by Robert K. MERTON,
Social Theory and Social Structure, New York, NY: Free Press 31968 (1949). The contrast between «little
traditions» and «great traditions», coined by the anthropologist Robert Redfield to describe peasant socie-
ties (The Little Community, and Peasant Society and Culture; Chicago IL: University of Chicago Press
1960) is adapted by Anderson to describe the different situation of the multiethnic city.

15 Wayne A. MEEKS, «Corinthian Christians as Artificial Aliens», in Troels ENGBERG-PEDERSEN (ed.), Paul Beyond
the Judaism/Hellenism Divide, Louisville, KY: Westminster John Knox, 2001, pp. 129–38.
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aliens —but, if they looked more closely, they would have found a puzzling
phenomenon: a multi-ethnic ethnos.

It is hardly surprising then that we sometimes have trouble following Paul’s
arguments and that we can find numerous inconsistencies in his language. To
be sure, part of the problem comes from the fact that we have only an incom-
plete collection of letters, or perhaps in some cases parts of letters, written on
different occasions to different places and situations. Further, these letters gene-
rally are attempts to defend, correct, or modify practices. They present no syste-
matic theory, but rather post-hoc interpretation. And there is the further fact
that Paul’s rhetoric blends biblical language and traditional interpretations with
oratorical strategies and political tag-lines developed by Greek and Roman phi-
losophers and rhetoricians. It should not astonish us, then, that Paul the self-
styled Apostle to ta. ev ,qnh can even be inconsistent in his use of that phrase.
Usually he uses it to construct the audience of his letters as «the nations,» as
those non-Jewish provincials to whom he was uniquely commissioned by God
to preach. Occasionally, however, he can speak of the addressees as no longer
«the nations,» as if they were now made into Jews or «the Israel of God» (1Thess
4,5; 1Cor 5,1; 12,2; cf Gal 4,8f.; 6,16; so also Paul’s unknown disciple in the
encyclical letter we call Ephesians, 4,17). When one is trying to describe a «new
creation» being born at «the end of the ages», language sometimes breaks.

To return to our initial question, why is it that we find Paul so oddly identif-
ying those ethne who have responded to his gospel as Macedonians or
Achaians or Galatians, as if that provincial designation could name their pri-
mary identification before they became in Christ «children of God»? I confess
that I do not know. I suppose it is quite natural that anyone who had traveled
as many miles by ship and foot and rented horse as Paul had done, on the ship-
ping routes and Roman roads of the eastern provinces, would have developed
an interest in geography. Perhaps, like the Strabos and the Plinys of his time
he thrilled to the sheer immensity of those spaces, as in that curious hyperbo-
le by which he explains his travel plans to saints in Rome by boasting of the
extent of his labors: «so that from Jerusalem and round about as far as Illyricum
I have filled up the gospel of Christ.» There remaining no more room for him
in that vast area, he now, at long last, after delivering the collection to
Jerusalem, will visit the capital of the empire. The believers there, he hopes,
will send him on his way to a new province, to Spania (Rom 15,17-29).16

16 I confess that, despite the arguments of learned colleagues at the Congrés, I find it unlikely that Paul’s
wish was fulfilled. Having experienced the beauty of Tarragona, however, and the extraordinary hospi-
tality provided by the Congrés’s organizers, I understand more fully Paul’s desire to come, and, if he did
not succeed, I hope that his heavenly reward was adequate recompense for the loss.

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 56 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 56



[ 57 ]

Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

BIBLIOGRAPHY

ANDERSON, Elijah, «The Cosmopolitan Canopy»,
ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science 595 (September 2004) 14-31.

COHEN, Shaye J. D. – FRERICHS, Ernest S. (eds.),
Diasporas in Antiquity (Brown Judaic Studies
288), Atlanta, GA: Scholars Press 1993.

DAHL, Nils Alstrup, «The Crucified Messiah», in
Donald H. JUEL (ed.), Jesus the Christ: The
Historical Origins of Christological Doctrine,
Minneapolis, MN: Fortress Press 1991, pp. 27-47.

ELSNER, Ja, Roman Eyes: Visuality & Subjectivity in
Art & Text, Princeton, NJ: Princeton University
Press 2007.

FRILINGOS, Christopher A., Spectacles of Empire:
Monsters, Martyrs, and the Book of Revelation
(Divinations: Rereading Late Ancient Religion),
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania
Press 2004.

LÜDERITZ, Gert, «What is the Politeuma?», in Jan
Willem van HENTEN – Pieter Willem van der
HORST (eds.), Studies in Early Jewish Epigraphy,
Arbeiten Zur Geschichte Des Antiken Judentums
und Des Urchristentums, Leiden: E. J. Brill 1994,
pp. 183-225.

MACMULLEN, Ramsay, Romanization  in the Time
of Augustus, New Haven, CT – London: Yale
University Press 2000.

MEEKS, Wayne A., «Corinthian Christians as
Artificial Aliens», in Troels ENGBERG-PEDERSEN

(ed.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide,
Louisville, KY: Westminster John Knox 2001, pp.
129-38.

— The First Urban Christians: The Social World of
the Apostle Paul, New Haven, CT: Yale University
Press 1983.

MARTYN, J. Louis, Galatians: A New Translation
with Introduction and Commentary (Anchor
Bible 33A), New York, NY – London: Doubleday
1997.

MERTON, Robert K., Social Theory and Social
Structure, New York, NY: Free Press 31968

(1949).
MITCHELL, Margaret Mary, Paul and the Rhetoric of
Reconciliation: An Exegetical Investigation of the
Language and Composition of 1 Corinthians
(Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie
28), Tübingen – Louisville, KY: J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) – Westminster/John Knox 1992.

NONGBRI, Brent, «Paul Without Religion: The
Creation of a Category and the Search for an
Apostle Beyond the New Perspective», (Ph.D.
diss., Yale University), New Haven, CT: Yale
University 2008.

RAMSAY, William Mitchell, The Cities of St. Paul:
Their Influence on His Life and Thought, New
York, NY: A.C. Armstrong 1908.

TALBERT, R. J. A., «Rome’s Provinces as Framework
for World-View». in L. DE LIGT – E. A. HEMELRIJK –
H. W. SINGOR (eds.), Roman Rule and Civic Life:
Local and Regional Perspectives; Proceedings of
the Fourth Workshop of the International Network
Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. -
A.D. 476), Leiden, June 25–28, 2003 (Impact of
Empire), Amsterdam: J. C. Gieben 2004, pp. 21
37.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 57



Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 58



PAUL AND ROMAN RELIGION: 
GRAECO-ROMAN DIVINITIES AND CULT TO THE EMPEROR

John M. G. BARCLAY

In a charming introduction to a dialogue on Virgil (now mostly lost), a popu-
lar Roman author of the early second century CE named Publius Annius (or
Lucius Annaeus) Florus sets the scene in a city he clearly knew well, the city
of Tarraco (Tarragona).1 After travelling around many parts of the
Mediterranean, he reports, he has chosen to settle in Tarraco. The climate is
wonderful (spring-like all through the year), the environment is lovely (the
wine as good as any in Italy, 2.8), and the people honest, frugal and hospita-
ble, enjoying a gentle pace of life (2.7). Although the town may seem provin-
cial compared to the bustle of Rome, it has, Florus insists, its own dignity. Its
very name speaks glory (it had been refounded as a colony by Julius Caesar as
Colonia Urbs Triumphalis Tarraco), and as the seat of the Roman governor of
the province Hispania citerior (or Tarraconensis) it housed the imperial mili-
tary standards. At this point, writing in about 122 CE (with a dramatic date just
after 102 CE), we expect Florus to wax lyrical about the spectacular temple to
Augustus in the remodelled Flavian upper Forum. It is possible that this is inde-
ed the temple in whose groves the dialogue takes place (in the shade of the
trees, enjoying the breeze, 1.1),2 but Florus draws attention rather to the city’s
«ancient temples» (vetera templa), and in particular the temple of Jupiter
Ammon, associated with a mythological tale of an abducted virgin (2.9). Like
other places which he had visited on his Mediterranean tours (Crete, Sicily,
Egypt), the identity and the fame of Tarraco are bound up with religion: tem-
ples and processions, altars and festivals, sacrifices, priests and myths are, as in
any city of the Graeco-Roman world, essential to the fabric of civic life.

1. TARRACO, RELIGION AND IMPERIAL CULT

Florus’ reference to Jupiter Ammon (the «horned god»), illuminated by a beau-
tiful marble roundel found in Tarraco,3 illustrates well the character of religion

1 Text and French translation in Paul Jal (ed.), Florus, Oeuvres (Budé edition), 2 vols., Paris: Société d’Édi-
tion «Les Belles Lettres» 1967, vol. 2, pp. 111-15.

2 So J. S. RICHARDSON, The Romans in Spain, Oxford: Blackwell 1996, p. 222.
3 See S. J. KEAY, Roman Spain, Berkeley, CA: University of California Press 1988, p. 146.
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in the Mediterranean world. Ammon was an Egyptian god, with the head of a
ram, known to Greeks especially through his oracle at Siwa, famously visited
by Alexander the Great. Associated with Zeus by the syncretistic identification
of deities common in antiquity, Ammon was then «Romanised» as Jupiter
Ammon, just as the Phoenician deity Melkart, introduced by Carthaginian set-
tlers in the south of Spain, became associated with Greek Heracles, and thus
Roman Hercules. The Spanish peninsula was, indeed, a melting-pot of cultures
and religious traditions. Indigenous cults survived into the Roman era espe-
cially in the myths and rituals of the countryside, Phoenician and Greek deities
were introduced into coastal cities by settlers and traders from the 7th century
BCE onwards, and Roman cults were strongly represented in Roman colonies
and sites of Roman settlement, together with all the other deities which spread
across the Mediterranean world from the East. Thus, in Tarraco itself or in its
surroundings , there is evidence for everything from a pre-Roman cult in a cave
sanctuary (Cova de la Font Major at l’Espluga de Francolí) to the worship of Isis
(RIT 35). Since Tarraco became a Roman military base from the end of the 3rd
century BCE, and then a Roman colony under Julius Caesar in the 40s BCE, it
is nor surprising that Roman traditions are most in evidence in the epigraphi-
cal remains.4 There is evidence here for a temple of Minerva, restored by one
Q. Assius Messor in the 2nd century CE (RIT 39), while inscriptions indicate
dedications and vows to Jupiter (Iovi Optimo Maximo; RIT 32, 33, etc.) or to the
Capitoline triad, Jupiter, Juno and Minerva (RIT 34). As one would expect in a
military base, there are statues or altars to Mars (RIT 38), while the religious
dimension of other spheres of life are illustrated by phallic statuettes of
Priapus.5 A painting of Nemesis, the Greek goddess of fate, found in the base-
ment of the amphitheatre of Tarraco, may illustrate the hopes and fears of gla-
diators getting ready to hazard their lives in the arena above (RIT 45-46). What
is evident, even in this relatively quiet corner of the Roman world, is the pre-
sence of multiple cultic traditions, none exclusive and all co-existing in a plu-
ralism that represented the multifaceted lives of a multicultural city. In such a
context, Roman deities are merged with, and superimposed upon, other and
earlier religious traditions. Their predominance represents the fact that Tarraco
was, first and foremost, a Roman provincial capital, the seat of the provincial
governor and the centre for the provincial conventus whose members, the lea-
ding families of the province, were keen to express their Roman identity and
their loyalty to the Roman powers-that-be.

The political significance of religion in Tarraco is well illustrated by the arrival
and growth of cultic practices associated with the emperor.6 As soon as
Octavian had become established as undisputed princeps of the Roman world,

4 On the use of specifically Roman religious traditions in coloniae, see Mary BEARD – John NORTH – Simon
PRICE, Religions of Rome, 2 vols., Cambridge: Cambridge University Press 1998, vol. 1, pp. 328-34.

5 KEAY, Roman Spain, 151.
6 To speak of «the imperial cult» would suggest a single and uniform phenomenon; see BEARD – NORTH –

PRICE, Religions of Rome, vol. 1, pp. 348-63.
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and was granted by the Senate the religious-sounding title Augustus, it was
inevitable that his power would be recognised in religious forms. On his first
extended visit to Spain, he spent more than a year in Tarraco (26-25 BCE), recu-
perating from an illness contracted during the «Cantabrian War» in the north-
west of Spain. During that period (Suetonius, Aug. 26.3), Tarraco became the
centre of imperial power, on which the eyes of the empire were focused. It
appears that a delegation from Mytilene arrived in Tarraco, bringing news to
Augustus of a decree according him honours equal to the gods, which he was
happy to accept.7 The citizens of Tarraco were quick to follow suit. From both
literary sources (Quintilian 6.3.77) and coins,8 we know that Tarraco set up an
altar to Augustus (probably to both Roma and Augustus), displaying on its front
the imperial insignia which had been awarded to Augustus by the Senate. At
some point, whether by accident or design, a palm tree was found to take root
on this altar, and since the palm was the symbol of victory, the people of
Tarraco were quick to inform Augustus of this excellent omen (Quintilian
records his ironic retort: «that shows how often you kindle fire on it!»). The altar
did not involve a temple building or cult statue, and some ambiguity might
surround what was implied regarding Augustus’ status in this regard, but the
niceties of ontological definition were less important than the symbolic signifi-
cance of the altar. Here the élite of Tarraco, many of whom probably conside-
red themselves «Romans in Spain» rather than «Spaniards», could express their
commitment to Augustus’ imperial rule in cultic form.9

The strength of this commitment, and the anxiety to express it, is evidenced by
a notice in Tacitus that immediately after the death of Augustus (14 CE), when
the deceased was declared divus Augustus, the «people of Spain» (Hispani)
requested Tiberius that a temple to Augustus should be constructed in the
colony of Tarraco (Tacitus, Ann. 1.78). The initiative probably came from the
leading figures in the province of Tarraconensis, rather than all three provinces
of Spain: although there is evidence for a similar temple in Lusitania, the pro-
vince of Baetica does not appear to have had an equivalent. Tiberius duly gave
his permission, and coins from his era (14-37 CE) indicate the design of the
intended temple which was apparently dedicated to Aeternitas Augusta, the
divinised quality of «eternity» attributed to Augustus (and perhaps to the
Augustan dynasty).10 The temple, it seems, was built on an upper terrace, on a
site overlapping that of the present Cathedral, attached to a new Forum com-

7 OGIS 2.456; see Robert ÉTIENNE, Le Culte Impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à Dioclétien
(Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 191), Paris: de Boccard 1958, pp. 365-67.

8 Duncan FISHWICK, The Imperial Cult in the Latin West. Studies of the Ruler Cult of the Western Provinces of
the Roman Empire, vol. 1.1, Leiden: E. J. Brill 1987, plate xxxviib.

9 FISHWICK, Imperial Cult, vol. 1.1, 171-79; see Étienne, Culte Impérial, 368-78; BEARD – NORTH – PRICE,
Religions of Rome, 339: «It is clear enough that local elites expressed their own status, as against their social
and political inferiors, by parading close ties with the gods of Rome.»

10 FISHWICK, Imperial Cult, vol. 1.1, 150-58, with plates xxvii-xxxv; see Duncan FISHWICK, «Four Temples at
Tarraco», in A. SMALL (ed.), Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity (Journal
of Roman Archaeology Supplement 17), Ann Arbor, MI: University of Michigan Press 1996, pp. 165-84.
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11 On the site, see X. DUPRÉ I RAVENTÓS, «Un gran complejo provincial de época flavia en Tarragona: aspec-
tos cronológicos», in Walter TRIMMLICH – Paul ZANKER (eds.), Stadtbild und Ideologie, Munich: Verlag der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1990, pp. 319-25; J. M. MACIAS – J. J. MENCHON – A. MUÑOZ – I.
TEIXELL, «Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su Entorno: Avances y Retrocesos en la Investigación
sobre el Culto Imperial», in Trinidad NOGALES – Julián GONZÁLEZ (eds.), Culto Imperial: política y poder
(Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 1), Rome: «L’erma» di Bretschneider 2007, pp. 763-87.

12 S. R. F. PRICE, Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge: Cambridge University
Press 1984, pp. 234-48.

13 On the relationship between local and central initiative, see BEARD – NORTH – PRICE, Religions of Rome,
vol. 1, 356-57.

14 Geza ALFÖLDY, Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris, Madrid: Instituto Español de Arqueología 1973. 

plex which was subsequently redesigned and made more magnificent under
Flavian rule. If Paul came to Tarraco, this temple was either built or close to
completion, and stood out prominently as a massive statement of loyalty to
Rome. Within it was a statue of Augustus depicted as Jupiter, seated and hol-
ding in his right hand a globe, topped by a winged victory. One can hardly
imagine a stronger identification between the power that established and paci-
fied the Roman Empire, and the power that rules the universe, variously iden-
tifiable as Jupiter, Zeus or Ammon.11

Power is, indeed, a major criterion ingredient in all religion in antiquity: the
power inherent in nature or in human relations is recognised, placated, honou-
red or harnessed by religious rites and symbols.12 It was thus inevitable that the
power of Rome, and specifically of her emperors, would acquire religious con-
notations, however much the excesses of Julius Caesar had made emperors
cautious about what they could claim for themselves, during their lifetimes, in
Rome itself. As the example of Tarraco illustrates, the initiative for the deifica-
tion of imperial power quite often came from the local inhabitants themselves.13

The locally diverse expressions of such honour which grew up in the first cen-
tury CE —the altars, temples, coins, statues, processions, festivals, sacrifices and
priesthoods, which we collectively label «the imperial cult»— were not part of
some forcibly imposed religious strategy. The early Roman emperors were
generally content, it seems, to allow local variation, and to let one city or pro-
vince copy another in this public expression of loyalty to Rome. Tacitus sug-
gests that Tarraco set the trend in offering to build a temple to divus Augustus,
thus providing a precedent for others (Ann. 1.78). In time, some form of the
imperial cult (normally sacrifices, festivals and temples) became central to the
identity of each province, with the provincial conventus gathering for this pur-
pose; the imperial priesthood thus became a highly coveted honour, as witnes-
sed by the lavish inscriptions set up by imperial flamines in the vicinity of the
temple to Augustus in Tarraco (e.g., RIT 290-328).14 The impact on the whole
population was large, not only visually (in statues, temples and coins) but also
socially: as the calendar became orientated to imperial birthdays and victories,
so festivals, complete with processions of golden imperial statues and free dis-
tribution of food, became central moments in the civic life of colonies such as
Tarraco. Of course the imperial cult was not exclusive of others; in fact, it often
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merged with others to the extent that it became common to dedicate altars to
Isis Augusta (RIT 35) or Juno Augusta (RIT 36), or, as we have seen, to asso-
ciate Augustus with Jupiter and Zeus Ammon.15 But in its visible and social
expressions, the imperial cult expressed a bond of loyalty to Rome that was
crucial in holding the empire together. As Hopkins writes, «The processions,
dedications and sacrifices were the symbolic forms by which the local elite and
the local populace of free men and slaves, townsmen and peasants, reaffirmed
their relative positions and their subordination, however they perceived it, to
their distant emperor. How else would anyone have known that he ruled?»16

2. PAUL AND THE RHETORIC OF «IDOLATRY»

How should we imagine Paul responding to all this if he did indeed come to
Spain, crossing from Italy by the standard route between Ostia and Tarraco? We
can judge only, of course, by what he said in letters to other places in other
circumstances, but when we examine those letters we find some remarkable
phenomena. Although he had met many different kinds of cult, in many diffe-
rent contexts, Paul never differentiates between one cult and another, and
never names the various deities which he undoubtedly encountered. Although
he recognizes that there are «many gods» and «many lords» (1Cor 8,5), he shows
no interest in their differing identities, but lumps them together into a single
category. His converts in Thessalonica, he says, have «turned from idols
(ei;dwla) to serve the true and living God» (1Thess 1,9); likewise his converts in
Corinth were once led astray to «voiceless idols» (ta. ei;dwla ta. a;fwna 1Cor 12,2;
cf. 2Cor 6,16). Both the Corinthian believers and the converts in Galatia are
warned against a generic sin labelled «idolatry» (evidwlolatri,a, 1Cor 5,11; 6,9;
Gal 5,20), while the latter are told that at one time (before their «calling») they
did not know God, but were enslaved to «beings that by nature are not gods»
(oi` fu,sei mh. o;ntej qeoi,, Gal 4,8). By questioning the ontological status of these
beings —he elsewhere calls them «so-called gods (lego,menoi qeoi,) whether in
heaven or on earth» (1Cor 8,5)— Paul leaves unclear precisely what they are,
and elsewhere fills this gap in various ways. In Galatians they are referred to
as «weak and impoverished stoicei/a» (Gal 4,9), leaving commentators still unsu-
re quite what he means by this term, although it is used again, in a different
context, by himself or his imitator, in Col 2,8.20 («the stoicei/a of the ko,smoj»).
In 1 Corinthians, having declared that an ei;dwlon is nothing in the world (1Cor
8,4), he warns his converts that if they get involved in sacrifices they will make
themselves partners not of Christ but of daimo,nia (1Cor 10,20-21). But in
Romans, where he notes with approval how Jews «abhor idols» (o` bdelusso,menoj
ta ei;dwla, 2,22), he implies that there is nothing involved in «idol-worship»

[ 63 ]

15 On the interpretation of such titles, and the non-exclusivity of imperial cult, see BEARD – NORTH – PRICE,
Religions of Rome, vol. 1, 348, 352, 360-361.

16 Keith HOPKINS, Conquerors and Slaves, Cambridge: Cambridge University Press 1978, p. 210.
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17 For Septuagintal use of ei;dwlon see Robert HAYWARD, «Observations on Idols in Septuagint Pentateuch» in
S. C. BARTON (ed.), Idolatry. False Worship in the Bible, Early Judaism and Christianity, London: T & T
Clark 2007, pp. 40-57.

beyond a vain and foolish exercise in honouring images of mortal men or ani-
mals (Rom 1,18-23).

Anyone at home in the richly diverse and sophisticated world of religious prac-
tice and belief in the Roman empire would be quite startled by this Pauline rhe-
toric. Not only does he homogenize all the different forms of religiosity, trea-
ting them as a single phenomenon, but he is relentlessly negative in his verdict
upon them. They are ei;dwla (phantoms, or phantasms, the mere appearance of
reality), they are dumb and lifeless, they are falsely labelled «gods», and they
are quite properly «abhorred». Although Paul knows the proper label for some-
thing offered in sacrifice (i`ero,quton, 1Cor 10,28), he prefers the obviously pejo-
rative label eivdwlo,quton (1Cor 8,1; 10,19); in every context in which he speaks
of these things, there is aggression in his voice. And, we should note, despite
the obvious and growing importance of the imperial cult in his day in practi-
cally every city that he visited, there is no special mention made by Paul of the
cult of the emperors; it seems to fall into the same negative category as every
other cult which he dismissively labels «idolatry» (eivdwlolatri,a). In other words,
if Paul came to Tarraco and witnessed here the wide diversity of cults we have
mentioned —Isis here, Minerva there, Nemesis here, Jupiter Ammon there—
including the magnificent new temple of Augustus being built in the upper
Forum, he would have dismissed them all with a single wave of the hand as
«idol-worship» dedicated to «beings that are no gods».

How should we explain this remarkable phenomenon? Two factors, I believe,
are decisive, and we should consider them in turn: first, Paul’s Jewish heritage,
and secondly, an apocalyptic dualism sharpened by the impact of the Christ-
event.

2.1. Paul’s Jewish Heritage

Paul’s reference to the Jew who «abhors idolatry» (Rom 2,22) indicates what we
could have deduced also from the language he uses in this connection. The repe-
ated use of terms such as ei;dwlon and eivdwlolatri,a, the contrast between «idols»
and «the true and living God» (1Thess 1,10), the blanket negative assessment of
images, whether of human beings or of animals (Rom 1,23) —all these are derived
from the rhetorics and polemics of Jews, who had learned thereby to define them-
selves in ideological and social antithesis to the other ethnic and religious traditions
they encountered. The biblical tradition was already steeped in such polemics,
which were sharpened and simplified by their translation into Greek.17 Jews in the
Diaspora developed a composite set of indicators to define what was illegiti-
mate religion. At its simplest, any worship that was conducted by non-Jews was
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18 For the Diaspora Jewish reaction to alien, pluralist and iconic cult, see John M. G. BARCLAY, Jews in the
Mediterranean Diaspora from Alexander to Trajan (323 BCE – 117 CE), Edinburgh: T & T Clark 1996, pp.
428-34.

19 For this distinction, and a wider analysis of Jewish modes of critique regarding idolatry, see Moshe
HALBERTAL – Avishai MARGALIT, Idolatry, Cambridge, MA: Harvard University Press 1992.

20 For full analysis see Maurice GILBERT, La critique des dieux dans le Livre de la Sagesse (Sg 13-15), Rome:
Biblical Institute Press 1973.

by definition wrong: as both Philo and Josephus maintain, there can only be
one Temple for the one God, and that temple is in Jerusalem (Philo, Spec. 1,67;
Josephus, Apion. 2,193). More specifically, criticism was levelled at any impli-
cation that there was or could be more than one deity. But since non-Jews, too,
could affirm the existence of one Supreme Deity, Jewish purism in this respect
was importantly twinned with a purity of practice: no image or representation
of the deity must be used in worship.18 This latter stipulation was, of course,
open to interpretation in practice (concerning what constituted an image and
what constituted worship), but it provided the necessary ammunition for coun-
tless Jewish tirades against the use of images, either as representations of God
or (worse) as substitutes for God.19

Two first-century Alexandrian Jews, the author of Wisdom of Solomon and the
philosopher Philo, give us a good sense of the Jewish armoury deployed in
assault on non-Jewish religion at a time contemporary to Paul. The author of
Wisdom includes an extended digression on the folly of non-Jews in this
regard. There are some who suppose that the natural elements —fire, or wind,
or the stars— are divine beings, but they stupidly fail to see beyond this crea-
ted world to the Creator who made them (Wis 13,1-9). More wretched are those
who make from wood or clay the images that are worshipped: our author accu-
ses them of crass ignorance in thinking that these dumb and lifeless objects are
worth decorating or addressing in prayer, as if the objects were gods themsel-
ves (13,10-15,17). And off the scale of stupidity are the Egyptians, as degraded
as the animals they worship (15,18-19).20 A similar three-fold scheme can be
found in Philo (e.g., Decal. 52-81). Philo considers that the Gods celebrated in
the myths, and worshipped in anthropological form in both Greek and Roman
traditions, are really personifications of the elements: Hera is air, Poseidon is
water, Demeter is earth, etc. (Decal. 42-65; Spec. 1,12-20). He is building on a
long-established allegorisation of myth, but instead of seeing this, like the
Stoics, as a rational justification for these cults, he regards this whole appara-
tus as a categorical error, a failure to distinguish between the God who created
the universe, and stands outside and beyond it, and the natural elements that
are part of creation. For Philo, any visible representation of God obscures the
character of God, who is incorporeal, invisible and uncreated (Leg. 3,36; Poster.
165-69; Decal. 66-76).

The principle of the transcendence of God is what, for Philo, makes any wors-
hip of material things, and any use of material images, by definition misguided
(cf. Opif. 170-72). As Josephus puts it, if we assume that any image is meant to
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represent the deity by some form of similarity, «every material, however costly,
is unworthy to form his image, and every skill unskilled in imagining his like-
ness. We have seen nothing comparable, nor can we imagine it, nor it is holy
to represent it» (Apion. 2,191).21 From this vantage point, every diversity of non-
Jewish cult in the Mediterranean world can be swept into the same category
and dismissed as inadequate, misleading or positively impious. Such rhetoric
serves the crucial function of preserving Jewish distinctiveness, for there is a
clear correlation between the «otherness» of the deity whom Jews worship,
above the created order, and the «otherness» of the Jews who alone worship
this true God aright. As the Letter of Aristeas puts it: «the wise lawgiver […] hed-
ged us about with impenetrable fences and iron walls to prevent us from
mixing in any way with people of other nations, being preserved pure in body
and soul, separated from false beliefs, honouring the one God who is power-
ful above the whole creation» (parV o[lhn th.n pa/san kti,sin, 139). The logic is
clear: just as God is powerful above/beyond the whole creation, so Jews are
necessarily distinct from «other nations» and their «false beliefs». Against this
background, what Paul says about «idols» appears less remarkable, just the stan-
dard polemics of a Diaspora Jew.

2.2. Paul’s Apocalyptic Christology

Paul’s Jewish convictions were, of course, modified and expanded by his
understanding of the Christ event, and we can trace the influence of that event
on his attitude to «idolatry» in at least two respects. In the first place, the Jewish
antithesis between «idols» and «the true and living God» is now modified by the
acclamation of Jesus as «Lord», so that «one God» and «one Lord» stand together
on one side of the antithesis, against the many so-called gods and lords on the
other (1Cor 8,4-6). Since ku,rioj is indeed a common title for deities in the
Mediterranean world, the primitive Christian confession, ku,rioj  `Ihsou/j, when
understood within its Jewish matrix as an exclusive claim, provided a strong
reason to dismiss the pretensions of any other «divinity» who had acquired this
label. By the same theological dynamic, when Paul warns the Corinthian belie-
vers against «idolatry» using Jewish narratives concerning the people of Israel in
the wilderness, he speaks of the danger of putting «the Lord» to the test, mea-
ning (as the textual variants suggest) aggravating Christ (1Cor 10,9). Thus, in
warning them against participation in the worship of «idols», he insists that one
cannot drink from the cup of the Lord and the cup of daimo,nia; one cannot
share in the table of the Lord and the table of daimo,nia (1Cor 10,21). Here the
new Christian ritual of the Lord’s Supper has become a defining mark of
Christian difference, participation in which becomes the «impenetrable fence

21 For commentary, see John M. G. BARCLAY, Flavius Josephus, Translation and Commentary. Volume 10:
Against Apion, Leiden: Brill 2007, [ad loc.]; see M. G. J. BARCLAY, «Snarling Sweetly: Josephus on Images
and Idolatry», in S. C. BARTON (ed.), Idolatry. False Worship in the Bible, Early Judaism and Christianity,
London: T & T Clark 2007, pp. 73-87.
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22 Paul’s subtle argumentation regarding «idols» and «idol-food» in 1 Corinthians 8-10 has elicited a volumi-
nous scholarly literature. Of recent contributions, see especially Derek NEWTON, Deity and Diet: The
Dilemma of Sacrificial Food in Corinth, (JSNTSup 169) Sheffield: Sheffield Academic Press 1998; David G.
HORRELL, «Idol-Food, Idolatry and Ethics in Paul» in S. C. BARTON (ed.), Idolatry. False Worship in the Bible,
Early Judaism and Christianity, London: T & T Clark 2007, pp. 120-40.

23 On the significance of this notion of cosmic war, see James RIVES, «Christian Expansion and Christian
Ideology» in W. V. HARRIS (ed.), The Spread of Christianity in the First Four Centuries, Leiden: Brill 2005,
pp. 15-41; see also Robin Lane FOX, Pagans and Christians, London: Penguin 1986, pp. 325-30.

and iron wall» of the Christian community, as it keeps itself free of contamina-
tion by idols.22

Secondly, the Christ event has reinforced and sharpened Paul’s apocalyptic
convictions to the point where he believes that the crucifixion of Christ has
dealt the death-blow to the ko,smoj, while the resurrection has signalled the
beginning of the new creation (Gal 6,14-15; 2Cor 5,17). The dividing-line bet-
ween the Christian community and «idolatry» does not run on ethnic lines (bet-
ween Jews and non-Jews), but it is freighted with equal if not greater meaning,
since outside the church lies «the world», the sphere of «the flesh», and «the pre-
sent evil age». If reality is structured by this dualism, «idolatry» can be numbe-
red among the numerous «works of the flesh» (Gal 5,19-21), in contrast to the
fruit of the Spirit (Gal 5,22-23). Similarly, the «non-gods», to which the Galatians
were once enslaved, can be categorized, along with other entities, as «the ele-
ments of the world» (Gal 4,3.9) —all forms of slavery and impoverishment from
which the gift of Christ has, according to Paul, «set us free» (Gal 5,1). And if the
world is seen in terms of such straightforward contrasts, it is easy to see how
the «idols» which Paul excoriates can also be associated with the malevolent
powers that populate the apocalyptic cosmos. Such an association is suggested
by the parallel contrasts Paul draws in 2Cor 6,15-16 between Christ and Beliar,
believer and unbeliever, the temple of God and idols. But it is made more
explicit in the antithesis we noted just now between «the table of the Lord» and
«the table of daimo,nia» (1Cor 10,21). The term daimo,nion is derived by Paul from
a passage in Deuteronomy (32,17) which he cites in this context. It could be
heard as a relatively neutral term referring to the semi-divine beings, situated
between gods and humanity, that Greeks normally called dai,monej. But in Paul’s
apocalyptic cosmos, where the world is at war until Christ puts all his enemies
under his feet (1Cor 15,20-28), there are no neutral beings, and if these entities
form an alternative to Christ, they must be ranged against him. Thus we have
here a hint, of immense significance to later Christianity, that the beings which
were ordinarily worshipped at the altars and temples of a town such as Tarraco
were actually demonic powers, not just phantoms but powerfully malevolent
forces on the opposite side in the cosmic war.23

What, then, of the imperial cult? What attitude can we deduce that Paul took
to that, and would have taken to its manifestations in Tarraco? One hundred
years ago, in his famous book Licht vom Osten (1908), Adolf Deissmann noted
the extensive parallels between the terms used in the early Christian proclama-
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24 Adolf DEISSMANN, Light from the Ancient East, London: Hodder & Stoughton 1911, pp. 346-84.
25 See, e.g., R. A. HORSLEY (ed.), Paul and Empire: Religion and Power in Roman Imperial Society, Harrisburg:

Trinity Press International 1997; Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation, Harrisburg:
Trinity Press International 2000; Paul and the Roman Imperial Order, Harrisburg: Trinity Press
International 2004; N. T. WRIGHT, Paul. Fresh Perspectives, London: SPCK 2005, pp. 59-79.

tion of Jesus and the vocabulary of the imperial cult, which hailed Augustus,
for instance, as Lord, Son of God and Saviour of humanity, bringing peace and
blessing to all, as communicated through announcements of «good news».24 The
last few years have seen a revival of interest in this phenomenon in support of
a thesis that the early Christians, and Paul in particular, were subtly engaged in
competition with the imperial cult, and named Jesus «Saviour» and «Lord» in
order to rival, and by implication, dismiss, the claims made for the deified
emperors. This revival has been fuelled by recent archaeological discoveries,
which have emphasized the social and political importance of the imperial cult,
especially in the provinces and in most of the cities where Paul worked. Since
it is attractive to some to find Paul thus directly engaged in politics, it has beco-
me fashionable in recent years to read between the lines of Paul’s letters and
to discover there, coded or implicit, a contradiction of the imperial claims of
Caesar, such that every time Paul says «Jesus is Lord» we are meant to hear also
«and Caesar is not».25 Caesar’s empire and Jesus’ «empire» are thus placed in
direct antithesis, and the scene is apparently set for the battle that will ultima-
tely result in the martyrdom of saints such as Bishop Fructuosus of Tarraco.

I am not a follower of this recent fashion, not because I underestimate the
importance of the imperial cult, nor because I think Paul is «apolitical», but
because I do not find any indication in Paul’s letters that he is interested in the
imperial cult as a distinct phenomenon, or that he finds imperial pretensions
any more serious than those of other «so-called lords». I find nothing on the sur-
face of Paul’s texts to indicate any special focus on, or fear of, the emperor and
his worshippers —nothing even to identify the «rulers of this world» as specifi-
cally Roman (1Cor 2,6.8). At the same time, I am strongly disinclined to «read
between the lines» of the text, as it is all too easy to read our own imaginations
into what we think Paul’s hearers would have heard, or what Paul might have
meant but decided to put in coded form. There is no reason to think that the
imperial cult was anything more, in Paul’s eyes, than one more manifestation
of foolish «idolatry», the creation of yet another image of an obviously «mortal
man» in place of the glory that belongs to God, the addition of one more «Lord»
in place of the one Lord, Jesus Christ. In other words, Paul would undoubtedly
have scorned the imperial cult, as he scorned every form of «idolatry», and he
would not have been in the slightest impressed by the grandeur of its temple
in Tarraco, or the popularity of its festivals and processions. Indeed, one may
say that his greatest insult to that cult is precisely that he does not give it any
special attention or any direct response (coded or otherwise). However signi-
ficant it appeared to others (and still appears to us), from Paul’s apocalyptic
perspective it was as doomed as the rest of this world, and the rulers of this
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26 Before the 3rd century, however, it was on rare occasions, and generally only when they were already in
court on other charges, that Christians were confronted with the demand to pay homage to imperial ima-
ges; see G. E. M. DE STE CROIX, «Why were the early Christians persecuted?», in M. I. FINLEY (ed.), Studies
in Ancient Society, London: Routledge and Kegan Paul 1974, pp. 210-49; Fergus MILLAR, «The Imperial Cult
and the Persecutions» in W. den BOER (ed.), Le culte des souverains dans l’empire romain (Fondation Hardt
Entretiens 19), Geneva: Fondation Hardt 1972, pp. 145-65.

27 W. P. BOWERS, «Jewish Communities in Spain in the Time of Paul the Apostle», JTS 26 (1975) 395-402.
28 RIVES, «Christian Expansion», 16.
29 Keith HOPKINS, A World Full of Gods. Pagans, Jews and Christians in the Roman Empire, London: Phoenix

1999, p. 78.

world, to pass away (1Cor 2,6-8). Whatever the inhabitants of Tarraco might
think, for Paul there were far bigger forces ruling the cosmos (and threatening
the gospel) than the emperors, living or dead: there was death, and there were
angels and cosmic powers present and future —and no reason to consider the
imperial cult an independently important element in this mix (Rom 8,38-39).

Does this mean that there is no connection between Paul and Bishop
Fructuosus? That would be a strange conclusion, given that they both appa-
rently died as martyrs, at the hands of an emperor or his agents. The circums-
tances in which they died were certainly very different, and it was not until
after Paul’s lifetime that the imperial cult became a means to identify Christians,
and to charge them with political insubordination.26 But the connection betwe-
en Paul and Fructuosus lies at a deeper level than mere opposition to the impe-
rial cult. As we have seen, Paul adapts from his Jewish heritage a pattern of dis-
course and belief that contradicts the systems of thought and practice common
in all non-Jewish religious traditions, systems carefully sustained and develo-
ped by the Roman empire. It seems unlikely that there were Jews already set-
tled in Tarragona, or in any other part of Spain, before 70 CE.27 In this case,
Paul’s introduction of an exclusive cult, which required its adherents to cease
participating in any other, must have seemed strange indeed. But as Rives has
argued, it was not just its aggressive «intolerance» that was decisively novel
about Christianity; it was the combination of such exclusivity with the Christian
drive towards homogeneity, and its creation of a totalising ideology (uniting the
discourses of myth, ritual and philosophy), that created something genuinely
new in the Roman world, not just a new cult, competing for adherents on the
same terms as others, but «a new social and conceptual system, a new ideology
of religion.»28 This new ideology did not just challenge Caesar’s divine claims,
it offered a radical alternative to the structures of Roman religion and thus of
Roman civilisation as a whole. In the words of Keith Hopkins, «Christianity sub-
verted the whole priestly calendar of civic rituals and public festivals on which
Roman rule in the provinces rested. Christianity was a revolutionary move-
ment.»29 Paul has a good claim to be the founding ideologue of that revolution,
and it was because of the loyalty of Fructuosus and his church in Tarraco to
this fundamentally different vision of the world that Roman emperors were to
sense in them such a significant threat.
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LA TARRAGONA DE MITJAN SEGLE I dC

Isabel RODÀ DE LLANZA

1. LA CAPITAL PROVINCIAL

A mitjan segle I dC Tarraco era una ciutat opulenta,1 amb plena vitalitat, amb
un sòlid passat que arrencava de l’any 218 aC, fent veritat la cèlebre sentència
de Plini que la qualificava de Scipionum opus. En efecte, ho fa ben palès la
seva muralla de base ciclòpia ornada ja de bon començament amb l’escultura
romana més antiga de la península Ibèrica que representa la deessa Minerva, a
qui fa també referència la inscripció de la torre homònima, també coneguda
com la torre Sant Magí, al cim del recinte fortificat de la part alta de la ciutat.2

Ni a la mateixa Itàlia hi ha gaires restes d’aquesta monumentalitat en ciutats
republicanes de la mateixa època. I el procés continuà a bon ritme, puix que
la font dels lleons, excavada a la zona portuària, és un exemple extraordinari
de sumptuosa construcció de tipus hel·lenístic de les darreries del segle II aC,
amb una destinació utilitària evident.3

El desenvolupament urbanístic de Tarraco no ens és encara suficientment
conegut en l’etapa republicana, en què compartí protagonisme amb Carthago
Nova,4 però sabem de l’ampliació de la muralla al segle II aC i que abans del
71 aC dedicà una inscripció a Pompeu Magne (fig. 1), que testimonia l’ús i
explotació de la pedra d’Alcover ja en aquesta època.5 La ciutat, però, sabé can-
viar oportunament de bàndol ja que s’apuntà al cesarià, i va fer gravar al dors
de la placa de Pompeu un homenatge a Muci Escèvola (fig. 1) i va triar com a
patró municipal l’influent Gneu Domici Calví (fig. 2), íntim col·laborador de Juli

1 Pomponi Mela (II,90) diu: «Tarraco urbs est in his oris maritimarum opulentissima.»
2 Sobre la primera muralla vegeu Th. HAUSCHILD 1988 y 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, núm. 2, 3, 24, 38; X.

AQUILUÉ et al. 1991; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO – I. FIZ 2004, pp. 117-119. Per al relleu de
Minerva: W. GRÜNHAGEN 1976 i F. PINA 2003. Per a la inscripció vegeu G. ALFÖLDY 1981 i B. DÍAZ 2008, pp.
146-148, núm. C58 amb bona bibliografia. Vegeu un estat de la qüestió a I. RODÀ, 2009 i la bona síntesis
elaborada per J. A. REMOLÀ – E. RAMON, «Tarraco, origine et evolution d’une ville», a P. SADA – D. CAZES

(coords.), 2006, pp. 31-53.
3 J. A. REMOLÀ – C. A. POCIÑA, «La font dels lleons», en P. SADA (dir.), 2004, pp. 53-66; J.A. REMOLÀ – E. RAMON,

«Tarraco, origine et evolution d’une ville», 36-37; J. M. MACIAS et al. 2007, pp. 144-145, núm. 588 (JLV); I.
TEIXELL 2008, pp. 28-29; C. A. POCIÑA, «Evolució arquitectònica de la font monumental romana del carrer de
Pere Martell», a Tarraco. Construcció…[en premsa].

4 J. RUIZ DE ARBULO, 1992. Vegeu també M. DÍAZ – J. M. PUCHE 2003.
5 RIT 1-2; J. MASSÓ, «Inscripció opistògrafa, dedicada a Pompeu i a Escèvola», en I. RODÀ (ed.) 2001, 73, núm.

30; J. MASSÓ, «Plaque lapidarie d’un piédestal», en P. SADA – D. CAZES (coord.), 2006, 86, núm. 3.1; B. DÍAZ

2008, pp. 148-149, núm. C59 amb bibliografia exhaustiva.
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Cèsar que havia estat designat també pels emporitans com el seu patró.6

D’aquesta manera, les dues ciutats que havien acollit el desembarcament dels
romans el 218 aC arran dels esdeveniments de la segona guerra púnica, reem-
prenen sota Cèsar una història paral·lela.

6 Així ens ho fa saber a Tarraco la genial restitució de la inscripció fragmentària RIT 362 feta per G. ALFÖLDY

2000. Vegeu J. MASSÓ, «Inscripció dedicada al patró de la colònia Tarraco», en I. RODÀ (ed.), 2001, 79, núm.
39 i B. DÍAZ, 2008, 149-150, núm. C60 amb bibliografia completa. Sobre els patrons d’Empúries vegeu, I.
RODÀ 1986-1989 i B. DÍAZ 2008, 165-168, núm. C80-82.

7 J. RUIZ DE ARBULO 2002 i 2009; G. ALFÖLDY, «Introducción histórica», en X. DUPRÉ (ed.), 2004, p. 8; I. ARRAYÁS

2005, pp. 72-86. Vegeu també G. ALFÖLDY 1998 i «Tarraco, capital de la província més gran de l’Imperi
romà», a I. RODÀ (ed.), 2001, pp. 26-28.

Figura 1.- Inscripció opistògrafa amb dedicació a Pompeu Magne i a Muci Escèvola (RIT 1-2).
MNAT.
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Sembla i és ara comunament acceptat que fou Cèsar qui atorgà a Tarraco la
categoria jurídica de colònia i que la seva esplendor continuà en temps
d’August i els primers emperadors, convertint-se en capital de la província més
gran de l’Imperi romà.7 I durant un cert període de temps podem dir que fins
i tot fou la capital de l’Imperi ja que August hi residí uns anys; per tant, on hi
havia l’emperador també hi havia el centre del poder i de les decisions del
govern.
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August se sentí bé a Tarragona, on a més de recuperar la salut, gaudia de popu-
laritat més enllà potser de l’adulació envers el príncep. Ens ho fa veure una
anècdota que ens transmet Quintilià (Inst. VI,3,77): quan els tarraconenses
mostraren a l’emperador l’altar dedicat a ell, sobre el qual “prodigiosament” hi
havia crescut una palma, August, amb bon humor i fina ironia, va respondre
que allò no era cap prodigi, senzillament era degut al fet que no el feien ser-
vir gaire ja que, altrament, el foc sagrat no hauria permès el naixement d’aques-
ta planta. És aquest altar el que surt representat a les monedes encunyades a
la ciutat?8

Immediatament després de la mort d’August, una ambaixada de tarraconenses
anà l’any 15 dC a Roma a demanar permís al nou príncep per aixecar un gran
temple en honor del primer emperador i pare adoptiu del regnant. Tiberi con-
cedí el permís de bon grat i, segons ens informa l’historiador Tàcit, aquest fet
fou considerat un exemple per a totes les províncies de l’Imperi, frase que ha

Figura 2.- Reconstrucció de la inscripció de Domici Calví com a patronus de Tarraco (RIT 362;
Alföldy 2000). MNAT.

8 A. BURNETT – M. AMANDRY – P. P. RIPOLLÈS 1991, pp. 104-105, núm. 218, 221, 225, 231; P. CAPUS, «Sesterce de
l’atelier monétaire de Tarraco», a P. SADA – D. CAZES (coords.), 2006, p. 91, núm. 3.6.; D. FISHWICK, 1982,
pp. 223-233; J. RUIZ DE ARBULO –R. MAR –J. DOMINGO –I. FIZ 2004, pp. 123-126. Per a un estat de la qüestió,
vegeu J. RUIZ DE ARBULO, «El altar y el templo de Augusto en la colonia Tarraco. Estado de la cuestión», a
J. M. NOGUERA (ed.), 2009, pp. 155-189.
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fet córrer molts litres de tinta, però que, donat tot l’èmfasi del procés, ens inclinem
a pensar que el temple devia depassar la categoria municipal per entrar en les esfe-
res de l’àmbit provincial, si bé no podem parlar encara d’una organització ben
constituïda del culte imperial a aquest nivell perquè estem mancats de dades.9

En efecte, els tarraconenses, tot just retornada de Roma la seva ambaixada,
decidiren la construcció com un temple de dimensions excepcionals i amb una
façana octàstila, és a dir, de vuit columnes, similar doncs al de Mars Ultor, Mart
Venjador, del fòrum d’August a Roma. De nou ens trobem amb un edifici
extraordinari ja que n’hi ha ben pocs, de temples octàstils, arreu de l’Imperi
romà i en tots els casos són construccions singulars.

Durant molt de temps s’ha discutit l’emplaçament d’aquest temple, però sem-
bla que ara ja el tenim i en realitat és on havia de ser: coronant la part alta de
la ciutat, sota la catedral.10 Era el més lògic, ja que per a un temple tan fora de
sèrie s’havia de triar el millor emplaçament i el més espectacular. Però ho haví-
em de demostrar. I això ha estat possible gràcies a les recents prospeccions
geofísiques dutes a terme a l’interior de la catedral, que han revelat el que se’n
diu anomalies de tanta potència que només poden correspondre a l’estructura
del podi del temple.11

Segurament la construcció d’un recinte de culte tan enorme es perllongà al
llarg de forças anys, però els tarraconenses, diligents i amb ganes de fer lluir
el projecte, s’afanyaren a encunyar sestercis amb la representació de la façana
octàstila del temple (fig. 3) i amb la imatge d’August entronitzat i divinitzat,
especificant per a més claredat, Deo Augusto.12 Segurament aquestes monedes
circulaven, amb evident caire propagandístic, quan les obres del temple eren
amb prou feines començades.

De l’alçat i els colossals elements arquitectònics que devien haver guarnit el
temple de Tarraco no en sabem gaire, ja que deuen haver estat objecte de reu-
tilització de ben segur ja durant l’antiguitat tardana, tenint en compte a més el
funcionament d’abocadors a la plaça de representació al segle V (440-450
dC).13 Però algunes engrunes ens en han quedat i ha estat molt determinant la
seva identificació.

9 G. ALFÖLDY 2002; D. FISHWICK 1999; D. FISHWICK [en premsa]; I. RODÀ, «Documentos e imágenes de culto
imperial en la Tarraconense septentrional», a T. NOGALES – J. GONZÁLEZ (eds.), 2007, pp. 743-748; EAD.,
«Espacios de representación en los foros de Hispania», a J. M. NOGUERA (ed.), 2009, pp. 69-87.

10  J. M. MACIAS – J .J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de Tarragona y su entor-
no: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto imperial», a T. NOGALES – J. GONZÁLEZ (eds.),
2007, pp. 765-774; IDD. 2007.

11 A. CASAS et al., [en premsa]; J. M. MACIAS – J. J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «La construcció del recin-
te superior de culte», en Tarraco.Construcció…, [en premsa]. L’estiu del 2010 es duran a terme les exca-
vacions a l’interior de la catedral.

12 A. BURNETT – M. AMANDRY – P.P. RIPOLLÈS 1992, 104-105, núm. 219, 222, 224, 226; P. CAPUS, «Sesterce de l’a-
telier monétaire de Tarraco», a P. SADA – D. CAZES (coord.), 2006, p. 90, núm. 3.5.

13 TED’A 1989, pp. 446-448; X. AQUILUÉ 1993, pp. 97-123.

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 76 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 76



Fou de la
màxima importància la detecció d’uns primers fragments de decoració arquitectòni-
ca d’època julioclàudia atribuïbles als monuments provincials, sense descartar fins i
tot la seva pertinença al temple d’August.14 No poden ser d’una primera restauració
i més aviat pensem que pertanyien a l’ornamentació del projecte original que, com
hem dit més amunt, es degué esgraonar durant decennis i que pogué combinar
materials constructius locals («pedra del Mèdol»)15 amb d’altres d’importació (marbre
de Luni-Carrara). Tan abundosos són els elements ornamentals, majoritàriament de
marbre blanc de Luni-Carrara, que s’està intuint la possible existència d’un altre
recinte, al nord de l’actual plaça del Fòrum, que podria conformar una mena de
forum adiectum,16 amb la qual cosa augmentaria la complexitat estructural de la
part alta de Tarraco al llarg del segle I dC.

Tot el sector de la part alta de Tarragona continuà experimentant una total
remodelació d’ençà el regnat dels primers emperadors flavis, que va fer des-
aparèixer les petges de les fases anteriors ja que, en certs punts, els rebaixos
arribaren a la roca mare. I aquest procés sembla que s’inicià als darrers anys
de la dinastia juliclàudia.17

14 P. PENSABENE, «La decorazione architettonica dei monumenti provinciali di Tarraco», a R. MAR (ed.), 1993, pp.
36-37, núm. 4-5;. P. PENSABENE – R. MAR, «Dos frisos marmóreos en la acrópolis de Tarraco, el templo de
Augusto y el complejo provincial de culto imperial», a J. RUIZ DE ARBULO (ed.), 2004, pp. 73-87; P. PENSABENE

2005, pp. 236-239; J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de
Tarragona y su entorno»,771-774, n. 10; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR –J. DOMINGO – I. FIZ 2004, 134-135 i 146.

15 M. BOADA (dir.) 2004, pp. 12-85 amb textos d’A. ÀLVAREZ – P. ARROYO (geologia) i I. RODÀ – A. GUTIÉRREZ

(història i arqueologia).
16 J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de Tarragona y su entor-

no», 775-782, n. 10. Agraïm les valuoses informacions que ens ha aportat el col·lega J. M. MACIAS.
17 TED’A 1989 i X. DUPRÉ, «Un gran complejo provincial de época flavia en Tarragona», a W. TRILLMICH – P.

ZANKER 1990, pp. 319-325 veien clara la unitat constructiva en època flàvia. Per als elements flavis, J. RUIZ

DE ARBULO 1998, pp. 48-57 i  J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR –J. DOMINGO – I. FIZ 2004, 139-142. Les excava-
cions de la torre de l’antiga Audiència permeteren precisar una datació posterior al 60 dC, vegeu X. DUPRÉ

– J. M. CARRETÉ 1993, pp. 78-81. Recentment es comença a percebre que els moviments edilicis podien
haver començat a finals dels juliclaudis, com s’apunta a P. PENSABENE – R. MAR, «Dos frisos marmóreos de
la acrópolis de Tarraco, el templo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial», a J. RUIZ DE

ARBULO, 2004, p. 78 i a J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de
Tarragona y su entorno», 774-775, n. 10.

Figura 3.- Sesterci de Tiberi encunyat a Tarraco (Burnett-
Amandry-Ripollès 1992, 226). MNAT.
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18 Vegeu J. A. REMOLÀ, «Arquitectura funeraria», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 83-95. Per a un estat actual de les
troballes viàries i d’enterraments, vegeu J. M. MACIAS et al. 2007, pp. 221 i 223 amb la indicació de les
nombroses referències. Actualment és en curs molt avançat d’elaboració a l’ICAC una tesi sobre les necrò-
polis de Tarraco a càrrec de J. Ciurana.

19 J. M. MACIAS et al. 2007, p. 85, núm. 238 (JMS); J. LÓPEZ – LL. PIÑOL 2008; J. RUIZ DE ARBULO 1998, p. 47.
20 J. M. MACIAS et al. 2007, núm. 166, 181, 858, 697, 699, 719, 721, 726, 728, 729 i 733 per a les troballes de

trams dels aqüeductes del Gaià i del Francolí i fig. 18 per al recorregut; per al llac subterrani i el cuni-
culus, núm. 15, 238, 464, 469 com a elements més segurs. Vegeu de manera global sobre l’aigua a
Tarraco el volum de P. SADA (dir.), 2004 i el treball de J. LÓPEZ –LL. PIÑOL 1998.

21 R. MAR – P. PENSABENE, «L’urbanisme a Tàrraco» en I. RODÀ (ed.), 2001, pp. 37-45; R. GABRIEL 2001, que
recull un importantíssim material gràfic d’època, contemporani del primer eixample de la ciutat al primer
terç del segle XX.

Vespasià, en encetar el seu govern, privilegià les ciutats romanes d’Hispània
amb la concessió del dret llatí (ius Latii), ja que Hispània havia desenvolupat
un paper clau en l’anomenat any dels tres emperadors que seguí a la mort de
Neró (68 dC). Impulsà també la transformació de la capital provincial, Tarraco,
amb unes obres ingents que durien a la sumptuosa estructuració en tres terras-
ses, la darrera de les quals, corresponent al circ, s’acabaria en temps de
Domicià (fig. 4). Era una ambiciosa operació urbanística que dotaria d’una
monumentalitat més gran l’àrea circumdant del temple d’August i faria que
Tarraco disposés d’una de les places més grans construïdes en una ciutat roma-
na. L’espectacularitat i l’impacte visual es veurien magnificats encara per la posi-
ció enlairada i estratègica sobre el mar i sobre la via Augusta que passava per la
base del turó natural sobre el qual s’assentà la primera Tarragona. La via Augusta
passava arran de la façana meridional del circ, separant el teixit urbà de la capi-
tal provincial del de la ciutat colonial. A l’entrada i a la sortida de la ciutat la via
Augusta seria vorejada pels enterraments de diversa monumentalitat; un dels més
singulars al segle I dC és la famosa torre dita els Escipions, que encara obre la
façana sobre la carretera nacional 340, testimoni d’un traçat mil·lenari.18

Amb anterioritat a la construcció del circ domicianeu, en l’espai que hauria de ser
part de l’arena (actual plaça de la Font), hi havia unes terrisseries (figlinae) amb
el seu consegüent abastament d’aigua.19

L’aigua a la Tarragona protoimperial estaria ben assegurada, a la part alta per l’a-
portació dels dos braços de l’aqüeducte del riu Gaià amb un hipotètic castellum
aquae al turó de l’Oliva i, a la zona ocupada per la colònia pròpiament dita, per
l’aqüeducte del Francolí, amb el tram monumental del Pont del Diable o de les
Ferreres, i el gran llac subterrani sota el teixit urbà.20

2. LA COLÒNIA

A l’espai de la colònia, la ciutat s’anava desenvolupant21 i una hipòtesis recent i
atractiva ha proposat d’identificar una estructura formada per unes pedres irre-
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gulars amb forats circulars com l’auguraculum, a partir del qual es projectà el
traçat urbà de la ciutat.22
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Figura 4.- Planta i restitució virtual dels espais públics de la
part alta de Tarraco; (Macias et al. 2007; Macias-Menchon-
Muñoz 2005).

22 C. SALOM 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, p. 112, núm. 427 (CSG). Vegeu també R. MAR – M. ROCA 1998, pp.
112-114.
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23 X. AQUILUÉ, «Arquitectura oficial», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 42-46.
24 J. RUIZ DE ARBULO – D. VIVÓ – R. MAR 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, p. 114, núm. 434 (JRB); J. RUIZ DE

ARBULO – D. VIVÓ, «La construcció del Capitoli de Tarraco», Tarraco. Construcció…, [en premsa]. Vegeu
una primera planta a R. MAR – M. ROCA 1998, pp. 119-121, figs 8-9.

25 R. MAR – J. RUIZ DE ARBULO 1987; J. RUIZ DE ARBULO –D. VIVÓ –R. MAR 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, 115-
116, núm. 439 (JRB).

26 E. M. KOPPEL 1985a, pp. 32-51, núm. 44-74; 1985b; 2000 i EAD., «La escultura», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp.
117-118; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO –I. FIZ 2004, 135-138. Per a les inscripcions de l’àrea
forense colonial, vegeu RIT, passim.

27 E. M. KOPPEL, «Relieves arquitectónicos de Tarragona», a W. TRILLMICH – P. ZANKER 1990, pp. 327-340; EAD.,
«La escultura», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, 118; X. DUPRÉ 1994b, pp. 177-180; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J.
DOMINGO –I. FIZ 2004, 138; J. RUIZ DE ARBULO – D. VIVÓ [en premsa], vegeu n. 24. Per a la ubicació de la
«plaça de les estàtues», vegeu J. RUIZ DE ARBULO – D. VIVÓ –R. MAR 2006, 398, fig. 8.
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Contínuament anem tenim proves de la monumentalitat de l’arquitectura públi-
ca al voltant del fòrum colonial.23 Les darreres investigacions sembla que han
identificat el Capitoli d’època republicana, l’arquitectura més antiga de la
zona.24 D’època protoimperial seria la basílica (fig. 5), amb una gran refecció
en època de Tiberi; en ella s’obria l’aula de culte imperial25 i en aquest espai
s’han identificat bastantes restes epigràfiques i escultòriques26 (fig. 6 i 7) i ele-
ments de decoració arquitectònica. S’han interpretat com a pertanyents a un arc
d’època d’August i més recentment s’han posat en relació amb la decoració de
la façana de la basílica que dóna a l’anomenada «plaça de les estàtues».27

Figura 5.- Basílica del fòrum colonial. Fot. J.M. Macias.
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En relació amb aquest recinte del fòrum s’ha de posar el teatre veí28 (fig. 8),
amb un circuit que enllaçaria ambdós equipaments urbans per tal de confor-
mar el recorregut de les processons del culte imperial. El teatre gaudí en època
augustea i juliclàudia d’una decoració escultòrica imponent, l’element més antic
de la qual el constitueix el gran vas de marbre del Proconès29 (fig. 9); la scae-
nae frons, el front escènic, degué ornamentar-se amb imatges de l’emperador
August i la seva família (fig. 10), que constituiran el primer grup escultòric, que
s’aniria ampliant amb els emperadors successius.
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Figura 6.- Escultura de la Venus Cnídia del fòrum colonial (Koppel 1985 a, 60). Fot. R. Cornadó.
MNAT.

28 X. DUPRÉ, «Edificios de espectáculo», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 55-60; J. M. MACIAS et al. 2007, 119-127;
J. RUIZ DE ARBULO –D. VIVÓ –R. MAR 2006, 392, fig. 1, 410, fig. 16; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO

–I. FIZ 2004, 127-132 i 145. Actualment és en procés d’elaboració una monografia sobre el teatre de
Tarraco coordinada per R. MAR I J. RUIZ DE ARBULO.

29 E. M. KOPPEL 1982 i 1985a, pp. 13-32, núm. 1-43, i també EAD., «La escultura», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp.
116-117. Per al vas marmori, vegeu E. KOPPEL – I. RODÀ 1996, pp. 135-139, fgs. 1-3; J. MASSÓ, «Fragments
d’un vas monumental decorat», a I. RODÀ (ed.), 2001, p. 81, núm. 41; J. MASSÓ, «Morceau, en deux frag-
ments, de la partie supérieure d’un vase monumental décorée de motifs végétaux», a P. SADA – D. CAZES

(coords.), 2006, p. 101, núm. 4.6.
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A la zona del teatre dues altres grans estructures agafen rellevància i hi estan
relacionades: les termes i el port, que són protagonistes de la remodelació de
la zona perifèrica sud-occidental als inicis de l’Imperi; les termes públiques més
properes al teatre d’època altimperial són les descobertes al carrer d’Apodaca;
de moment no tenim a la Tarragona romana termes d’època republicana.30

D’altra banda, sabem que August es beneficià del valor curatiu dels banys freds,
tot seguint les instruccions del seu metge Musa.31

30 J. M. MACIAS, «Els banys termals a Tàrraco: urbs i otium», en P. SADA (dir.), 2004, pp. 69-80; M. DÍAZ – M.
GARCIA – J. M. MACIAS – C. A. POCIÑA, «Elementos arquitectónicos del área termal pública del puerto de
Tarraco», a S. F. RAMALLO (ed.), 2004, pp. 447-449; J. M. MACIAS et al. 2007, 223 per a les referències a ter-
mes i p. 102, núm. 355 per a les del carrer Apodaca (PBP-JRP-JMS); J. M. MACIAS, «L’arquitectura termal»,
en Tarraco. Construcció…, [en premsa.]

31 Suetoni, Augustus 81; E. GOZALBES 1997.

Figura 7.- Retrat de Tiberi del fòrum colonial (Koppel 2000). Fot. R.
Cornadó, MNAT.
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Figura 8.- Vista aèria del teatre després de les excavacions de l’any 1979
i la seva restitució virtual. Fot. Col. Arquitectes de Catalunya, delegació de
Tarragona; (Macias-Menchon-Muñoz 2004).
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Figura 9.- Vas de marbre procedent del teatre. Foto R. Cornadó. MNAT.

Figura 10.- Dos retrats de prínceps juliclaudis i togat procedents del teatre (Koppel 1985 a, 1-2 i
4). Fot. R. Cornadó, MNAT.
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No podem oblidar la importància que per al desenvolupament de la ciutat tin-
gué el port, amb una línia costanera situada més cap a l’interior que l’actual i
a partir de l’època augustea es fan notoris els treballs per construir nous recin-
tes portuaris i dotar la ciutat d’una façana marítima monumental a la qual con-
tribuirien sens dubte les masses del teatre i les termes. Cal esmentar de mane-
ra especial les excavacions de la zona coneguda com a PERI 2, que han per-
mès posar al descobert un conjunt de magatzems i una font republicana monu-
mental de tipus hel·lenístic, que és un dels elements més singulars de la
Tarraco republicana.32

3. EL CULTE IMPERIAL

L’estada a Tarraco en dues ocasions consecutives de l’emperador August pro-
picià sens dubte el profund arrelament d’una de les institucions de govern que
mostrà la seva incidència tant en el terreny organitzatiu com en el terreny pro-
pagandístic i social. El muntatge entorn de la figura de l’emperador i la seva
família fou sens dubte un pilar fonamental de l’Estat romà i la seva eficàcia es
demostrà continuadament i reiteradament en totes les diverses dinasties de l’alt
Imperi de cap a cap de la dilatada geografia que abraçà.

A la Tarragona romana una institució clau fou el Concilium Prouinciae
Hispaniae Citerioris, que tenia la seva seu a la part alta, corresponent al fòrum
provincial.33 Aquest concilium reunia les delegacions dels set «convents jurídics»
(conventus iuridici) de la província citerior. S’ha suposat que aquest concilium
devia funcionar, com a mínim, d’ençà l’any 15 dC, quan els tarraconenses dema-
naren autorització a Tiberi per a la construcció del temple en honor del divinit-
zat August que, com hem esmentat més amunt, hem de suposar que depassa-
ria la categoria colonial.

A hores d’ara hem de confesar, però, que no tenim testimonis epigràfics direc-
tes dels sacerdocis provincials abans d’època flàvia. A partir d’aquesta època
presidia el concilium P.H.C., el flamen prouinciae Hispaniae citerioris, que era
elegit anualment entre aquells que havien desenvolupat amb anterioritat, per
regla general, una brillant carrera municipal i d’aquesta manera se’ls obrien les
portes de l’ordo equester, és a dir, l’ascens a la categoria de cavallers. Una vega-
da més, doncs, el culte imperial es mostra com a actiu factor per a la promo-
ció social i personal. És veritablement impactant el nombre de personatges
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32 M. ADSERIAS – C. A. POCIÑA – J. A. REMOLÀ, «L’hàbitat suburbà portuari de l’antiga Tàrraco. Excavacions al
sector afectat pel PERI 2 (Jaume I-Tabacalera)», a J. RUIZ DE ARBULO (ed.) 2000, pp. 137-154; J. A. REMOLÀ

– A. VILASECA 2000; C. A. POCIÑA – J. A. REMOLÀ 2001; J. M. MACIAS et al. 2007, 221-222 per a les referèn-
cies al port contingudes a la publicació; J. A. REMOLÀ, «El suburbi portuari de Tarraco», en Tarraco.
Construcció…, [en premsa]. Vegeu n. 3 per a la font.

33 J. M. MACIAS et al. 2007, 222 per a les nombroses referències contingudes al llibre sobre la plaça i el recin-
te de culte del concilium; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO – I. FIZ 2004, 142-143. 
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tarraconenses que assoliren el seu ingrés en aquest ordre social dintre d’una
ciutat caracteritzada pel seu caràcter obert, en comparació amb d’altres ciutats
com Sagunt, molt més tancades, i aquest fet, naturalment, també beneficià les
altres classes de la societat de Tarraco.34

Hem de pensar també que, sens dubte, afavoriren aquesta mobilitat la presèn-
cia a la Tarragona protoimperial de personatges notables que, com el Licini
Sura d’època augustea i avantpassat homònim de l’íntim col·laborador del
emperador Trajà, personatge que va fer construir l’arc de Berà sobre la via
Augusta.35

Una de les especificitats de l’epigrafia de Tarraco és l’elevat nombre de pedes-
tals que coneixem erigits en honor dels flamines provincials,36 (fig. 11) les
ensenyes dels quals foren gravades en els relleus que envoltaven el recinte de
culte imperial i que són ara parcialment visibles als murs del claustre de la
catedral.37 Les estàtues en el seu honor poblarien la zona pública, donant tes-
timoni del poder real de la institució amb una gran influència sobre el govern
central.

Al costat del flamen provincial hi havia la flaminica (fig. 12), tot sovint la seva
dona, que era l’únic càrrec de representació al qual tenia accés l’estament feme-
ní.38 A més, un estol de funcionaris, de personal subaltern i de lliberts assegu-
rava la cura del culte i la seva difusió i omnipresència.

També a escala municipal el culte a l’emperador fou un dels motors de la vida
ciutadana tant a Tarraco com en altres ciutats de l’Imperi, especialment les cos-
taneres i les de les zones amb una romanització més potent. La funció de fla-
men culminava la carrera dels magistrats municipals i el sevirat augustal va per-
metre la promoció d’aquells individus que, havent nascut esclaus, assolien la
llibertat i d’aquesta manera podien assegurar-se una representació i obrir les
portes dels càrrecs dintre de la colònia als seus fills i descendents.

A la Tarragona romana en concret, el culte s’organitzà a l’entorn de dos con-
junts públics prou ben coneguts: la basílica civil al fòrum colonial de la part
baixa de la ciutat i el teatre, malauradament en un lamentable estat de conser-
vació en l’actualitat (fig. 5 i 8).
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34 G. ALFÖLDY 1984.
35 X. DUPRÉ 1994a i 1994b, pp. 180-184; G. ALFÖLDY 1996.
36 G. ALFÖLDY 1973, en recull 75 i a RIT, p. 508 la llista és ja ampliada; AQUILUÉ, «Arquitectura oficial», pp. 51-

53, n. 23.
37 P. PENSABENE 2005, pp. 238-239 i 246 fig. 10; J. M. MACIAS et al. 2007, 52, núm. 18 amb la bibliografia

anterior.
38 G. ALFÖLDY 1973, p. 94-97; RIT, p. 508.
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A la basílica s’hi han localitzat un aula de culte i una nombrosa sèrie d’estàtues
i d’inscripcions en honor de l’emperador i dels membres de la seva família,
sobretot datables de l’època juliclàudia39 (fig. 5 i 13).

Un circuit per a les processons del culte unia aquest recinte amb el del teatre,
com passa a d’altres ciutats de la província40 i en aquestes celebracions hi devia
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39 Vegeu notes 25 i 26, i J. RUIZ DE ARBULO 1998, pp. 43-47.
40 Ha pogut ser ben reconstruït l’itinerari fòrum-teatre, per exemple a Bilbilis (Calatayud); vegeu M. MARTÍN-

BUENO, «El Culto Imperial en el Valle del Ebro», en T. NOGALES – J. GONZÁLEZ (eds.) 2007, pp. 731-734.
Vegeu una panoràmica més general a P. GROS, «Théatre et culte imperial en Gaule Narbonnaise et dans
la Péninsule Ibérique», en W. TRILLMICH – P. ZANKER 1990, pp. 381-390.

Figura 11.- Pedestal en honor del flamen provincial Lucius
Fabius Silo (RIT 275). MNAT.
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participar el portador de la campaneta de bronze, la inscripció de la qual pen-
sem que n’hem tret l’entrellat.41 El teatre, la primera fase del qual pot datar d’è-
poca d’August, comptava amb una sumptuosa decoració de la qual ens en ha
quedat una petita part, prou significativa tanmateix, que testimonia el procés
progressiu d’ornamentació durant els dos primers segles de l’Imperi (fig. 10).
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Figura 12.- Pedestal en honor de la flaminica provincial
Baebia Galla (RIT 321). MNAT.

41 Vegeu n. 9, Scripta manent, p. 241.
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Un dels primers elements ornamentals del teatre seria el gran vas de marbre
del Proconès, que hem recordat més amunt, amb elements vegetals a base de
fulles d’acant que podria datar de mitjan segle I aC42 (fig. 9). També molt pri-
merenc és un altar de marbre de Luni-Carrara dedicat al numen o geni de l’em-
perador, que podria correspondre a època protoimperial i, malgrat que no
correspon a l’altar d’August esmentat a les fonts i representat a les monedes, és
un testimoni fefaent de la importància de l’homenatge religiós a l’emperador43

(fig. 14).
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42 Vegeu n. 29.
43 RIT 48; C. CASTILLO 1983; Scripta manent, p. 228, núm. 66.

Figura 13.- Inscripció dedicada a Tiberi abans de ser emperador, procedent
del fòrum provincial (RIT 66), MNAT.
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Figura 14.- Altar de marbre de Luni procedent del teatre
(RIT 48). MNAT.
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4. EL GOVERN PROVINCIAL

Des de Tarragona es governava una extensíssima província, la més gran de
totes, que abraçava més de la meitat de la península Ibèrica. Era coneguda amb
el nom d’Hispania citerior, la Hispània que estava més a prop de Roma i que
és com s’esmenta a les fonts epigràfiques; més tard es fraccionaria i una part
en seria la Tarraconensis.

Durant l’alt Imperi, l’adjectiu Tarraconensis corresponia al conventus, al convent
jurídic del qual era capital Tarraco; tenia com a veïns el Caesaraugustanus per
l’oest i el Carthaginiensis pel sud. La millor guia per a reconstruir el procés his-
tòric és sens dubte l’extraordinària col·lecció d’inscripcions que constitueix una
documentació de valor inapreciable per a conèixer el veritable missatge en
directe que ens transmeten.
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Les sèries de pedestals honorífics que omplien els espais forenses ens donen
una gran quantitat d’informació sobre el sistema de govern i els magistrats que
desenvoluparen els màxims càrrecs de l’administració provincial.44

També les fonts literàries es fan ressò de la importància de Tarraco en els pri-
mers anys de l’imperi d’August, car ell mateix residí a la ciutat els anys 26-25
aC, seguint de prop els esdeveniments de la primera part de les guerres cànta-
bres que, erròniament, es donaren per acabades el 25 aC. Com dèiem més
amunt, en aquest període la Tarragona romana fou el centre de l’Imperi, ja que
aquí rebé les delegacions d’arreu i encetà el seu octau i novè consolat.45

Un segon viatge va tenir lloc durant el 16-15 aC, quan Cassi Dió diu que fundà
moltes ciutats a Hispània i a la Narbonesa.46 I això és clau per comprendre el
procés d’organització de la península Ibèrica, ja que comprovem i continuem
comprovant que tot era lluny de quedar clos el mític any 27 aC. En efecte, les
noves investigacions arqueològiques i les sorprenents descobertes epigràfiques,
com l’anomenat edicte de El Bierzo de l’any 15 aC, ens fan palès que fou en
realitat després d’acabada la segona fase de les guerres càntabres, l’any 19 aC,
quan, amb assajos i rectificacions, es produí la configuració del mapa polític
d’Hispània en un moment en què també hi havia força canvis a la Gàl·lia.47 En
tot aquest procés un home fou clau: Agripa.48

5. ELS GOVERNADORS

A partir de la divisió provincial d’inicis de l’Imperi, Tarraco fou la seu del
governador que duia el títol de legatus Augusti pro praetore prouinciae
Hispaniae citerioris, que era assistit per uns legati iuridici. Gràcies a les fonts
epigràfiques en coneixem gairebé 50.49 Residia al praetorium consulare, cone-
gut per una inscripció (RIT 34), però se’n desconeix la ubicació exacta. Amb
tota probabilitat se situaria a l’àrea del denominat fòrum provincial, el lloc més
adient correspondria a una de les dues torres que tancaven la gran plaça sobre
el circ, potser la coneguda com a torre del pretori o de Pilat50 (fig. 15).

44 G. ALFÖLDY, «Introducción histórica», en X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 8-9; J. RUIZ DE ARBULO 1998.
45 G. ALFÖLDY, 1991, p. 38; J. RUIZ DE ARBULO 1998, pp. 41-43.
46 Cassi Dió LIV, 23,7 i 25,1.
47 J. P. BOST – M. MARTÍN-BUENO – J. M. RODDAZ 2005. El 15 i 16 de novembre del 2007 tingué lloc l’interes-

sant col·loqui Hispania et Gallia: deux provinces de l’Occident Romain al Colegio de España de París.
Vegeu I. RODÀ, 2009.

48 I. RODÀ 1998, 2005; J.-M. RODDAZ 1993. Una bona síntesi recent sobre aquesta etapa és la de J. L. GÓMEZ-
PANTOJA 2008, pp. 450-469.

49 G. ALFÖLDY 1969, pp. 3-66, i RIT 34, 89-90, 128, 130-132,  135, 139-140, 142-143, 150-151. Recentment ha
aparegut a les excavacions de Ca la Garsa (pl. dels Àngels-pl. Rovellat) de Tarragona l’angle superior
esquerre d’un pedestal atribuïble al governador Rutilius Pudens Crispinus, que fins ara coneixíem només
per una inscripció de Roma (G. ALFÖLDY 1969, pp. 59-60).

50 G. ALFÖLDY 1991, 45.
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Figura 15.- Torre del Pretori. Fot. J.M. Macias.
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El governador era assistit per un equip de funcionaris i militars. Aquests darrers
pertanyien en començar l’Imperi a les unitats que el 19 aC havien posat fi, sota
el comenament d’Agripa, a la segona fase de les guerres càntabres;51 a partir
del regnat de Vespasià, els soldats del governador serien els components de la
legió hispana per excel·lència, la VII Gemina, succesora de l’efímera legio VII
Galbiana.52

Hispània tingué un paper protagonista l’any conegut com l’any dels tres empe-
radors, el 68 dC quan, a la mort de Neró, desfilaren fugaçment pel tron impe-
rial Galba, Otó i Vitel·li, abans de la confirmació definitiva de Vespasià el 69
dC.53

I precisament sabem qui era el governador de la província d’Hispania citerior
sota el regnat de Neró. Del 60 al 68 s’encarregà de dirigir-la l’home que seria
nomenat emperador pel Senat com a successor de Neró: Galba.54 Un epígraf
fragmentari trobat al fòrum colonial en dóna notícia; es tracta del pedestal
honorífic de Raecius Gallus, tribunus militum Galbae imperatoris i fill doptiu
del senador tarraconense M. Raecius Taurus (fig. 16). El monument li fou aixe-
cat a la fi del regnat de Vespasià (79 dC), després d’haver exercit la pretura
entre el 78 i el 79 dC, i testimonia la política de Galba de recolzar-se en els
notables de la província a l’hora d’elegir els comanaments de la legio VII
Galbiana.55

Els darrers anys del seu govern, o més ben dit, desgovern, Neró se’ls passà de
tournée per Grècia, participant en multitud de jocs i certàmens dels quals, natu-
ralment, sempre en sortia vencedor. No va ser conscient pràcticament fins a la
fi dels seus dies de la gravetat de la situació que el duria a una fi covarda.56

Mentre Neró duia una vida d’artista es produia a la Gàl·lia la sublevació de
Víndex, que buscà l’aliança de Sulpici Galba a Hispània, on era fort gràcies als
seus llargs anys de governador provincial de la citerior amb un recolzament
dels notables hispans.57 Galba, després d’un atemptat fallit contra la seva vida,
es revoltà el mes d’abril del 68 i el Senat el declarà enemic públic i li va con-
fiscar tots els seus béns a Itàlia,58 però els esdeveniments donarien un gir de
180 graus: a Clúnia, colonia Sulpicia no ho oblidem, el mes de juny de l’any
68 dC, Galba, de 73 anys, rebé la notícia per boca d’Icelus que havia estat pro-
clamat emperador i els tarraconenses es posaren de la seva banda.59

51 Vegeu n. 48.
52 A. GARCÍA Y BELLIDO 1970, pp. 321-325; A. GARZETTI 1970; P. LE ROUX 1982, pp. 132, 140, 151-152, 314.
53 J. L. GÓMEZ-PANTOJA 2008, 447-449.
54 G. ALFÖLDY 1969, 16.
55 RIT 145; P. LE ROUX 1982, p. 151.
56 E. CIZEK 1982, pp. 396-400.
57 Ibíd., 393-395; A. GARCÍA Y BELLIDO 1970, 305-318; J. SANCERY 1983, pp. 47-56.
58 Plutarc, Galba V,4-6.
59 Vegeu obra citada a n. 53 i A. GARCÍA Y BELLIDO 1970, 318-321.
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60 Suetoni, Galba. XII,1.

Suetoni ens transmet un fet que, tanmateix, va fer minvar la popularitat del
nou emperador. Els tarraconenses li ofriren una corona d’or de 15 lliures del
temple de Júpiter i Galba decidí de fondre-la, reclamant fins i tot les unces que
va considerar que mancaven;60 aquest gest, que ratllava el sacrilegi, li atorgà
fama d’avar.

Abans de deixar Hispània, Galba va eliminar els partidaris de Neró i va abolir
certs impostos, una feta que commemorà encunyant monedes que s’ha discu-

Figura 16.- Pedestal de Raecius Gallus, tribunus mili-
tum Galbae imperatoris (RIT 145). MNAT.
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tit si foren emeses a Tarragona, qüestió que no surt de l’àmbit de la conjectu-
ra i que caldrà aprofundir en el futur.61 És per aquest motiu que resulta molt
perillós el títol de l’article de F. S. Kleiner en el que, prenent com a base la
imatge en el revers d’uns asos, arriba a la conclusió que a Tarragona hi hagué
un arc de Galba.62

Galba es dirigí després cap a Itàlia per via terrestre, acompanyat per la seva
fidel legió VII Galbiana i duent un punyal sobre el pit, penjat al coll, damunt
la indumentària militar.63 El seu govern, però, hauria de durar només set mesos:
a primers del 69 dC Galba fou assassinat a instigació d’Otó, que fou encara un
emperador més efímer que Galba, com també ho fou Vitel·li. La calma no arri-
baria fins a finals d’any amb el regnat de Vespasià.

Els anys 68-69 dC, per tant, els territoris hispànics, començant per la capital
Tarraco, acolliren un dels protagonistes de la història i la política del moment:
Galba.

6. CONCLUSIONS

Hem volgut traçar el panorama, descriure l’escenari, que oferia la Tarraco en
temps de Pau, una ciutat governada per Galba i amb un aspecte constructiu
impactant que comptaria amb el gran temple d’August i el teatre com a edifi-
cis més significatius; malmesos, o tan sols intuïts, són els embaixadors de la
magnificència que havia assolit la ciutat en els primers temps de l’Imperi.
Sabem que hi havia altres monuments ben significatius, com l’altar d’August,
però a hores d’ara no sabem on podia haver estat ubicat, tot i que és probable
que fos al fòrum colonial, en ple funcionament i una basílica renovada per
l’emperador Tiberi.64 El port, d’altra banda, estaria en plena expansió, com hem
tingut ocasió de veure.

Però també hem de pensar que la ciutat en aquesta època seria una ciutat en
obres, ja que a la fi dels juliclaudis es detecta el començament dels grans can-
vis en les estructures de la part alta, seu del govern provincial i del culte impe-

61 A. GARCIA Y BELLIDO 1970, 325-328 n’atribueix algunes a Tarraco. F. S. KLEINER 1989, les dona com a segu-
res i a p. 240 n. 5 recull una bona bibliografía sobre les monedes de Galba. D’altra banda, C. H. V.
SUTHERLAND – R. A. G. CARSON 1984, pp. 217-219 i 232-236, quan tracten de la problemàtica de les mone-
des de Galba, deixen sempre en interrogant si la seca fou en realitat Tarraco, segons havia considerat H.
Mattingly a BMC I. La tesi que està duent a terme I. Teixell sobre les monedes a Tarraco esperem que
pugui aprofundir en aquesta qüestió i arribar a conclusions més definitives.

62 F. S. KLEINER 1989. Vegeu també X. DUPRÉ 1994b, pp. 185-187.
63 Suetoni, Galba. XI,2.
64 Sintetitza molt bé el que es coneix de l’urbanisme de l’època augustea i juliclàudia, el plànol a J. M. MACIAS

et al. 2007, figura 18. Per a la possible ubicació de l’altar vegeu n. 8.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 95



65 Encara que es fa difícil pensar en una construcció tan tardana de l’amfiteatre tarragoní, les excavacions
han detectat l’existència d’una necròpolis anterior i pel material ceràmic i la inscripció del flamen data-
da per G. ALFÖLDY en època de Trajà o Adrià, es pot considerar que l’amfiteatre fou el darrer dels grans
edificis per a espectacles construits a Tarraco. Vegeu TED’A 1990, pp. 196-198 i J. M. MACIAS et al. 2007,
173-174 (JMS). 

66 J. M. MACIAS et al. 2007, fig. 19.

rial.

El circ vindria en època de Domicià i l’amfiteatre fou construït al segle II dC
per un flamen o sacerdot del culte imperial.65 Eren, doncs, dos edificis66 que,
si és que Pau vingué a Tarragona, no existien al seu temps, encara que, dona-
da la importància de la ciutat, un cert tipus d’arena per als jocs gladiatoris i les
caceres hi degué haver hagut.

Pel que fa a la vida política, una institució va ser motor i factor de promoció
ciutadana: el culte imperial, entès com a cohesionant de l’aparell de l’Estat i no
pas com a cap mena de fe intimista. No calia creure, calia seguir les regles esta-
blertes pel govern de Roma perquè, en matèria de religió, hem de reconèixer
que no hi ha hagut un Imperi tan tolerant i assimilador com el romà.
S’acceptaven totes les creences i s’incorporaven al panteó oficial o privat, però
s’havia d’acatar l’organització estatal. I en temps de l’alt Imperi el culte de l’em-
perador era un dels sòlids pilars ben arrelats a les ciutats tant de l’Orient com
de l’Occident. Tarragona ens n’ofereix un exemple privilegiat.
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ROMANS 15 AND PAUL’S PROJECT 
OF JOURNEY TO SPAIN (HISPANIA)

Rainer RIESNER

In Robert Jewett’s new and massive Hermeneia commentary on Romans, Paul’s
plan to go to Spain plays the decisive role in the interpretation of the whole
letter.1 Jewett had already developed this view in several articles.2 Former
defenders of a similar thesis were especially Dieter Zeller3 and Arthur J. Dewey4

but also many others.5 This approach was criticized by J. Paul Sampley6 and
most recently and vigorously by A. Andrew Das in an article in New Testament
Studies from 2008.7 In my view, one should clearly differentiate between two
questions. First, one should ask if Paul’s mission to Spain was only accidental
or of fundamental importance for the apostle. If a clear answer is possible here,
one might be in a better position to respond to the second question: What sig-
nificance did the mission to Spain have for Paul’s visit to Rome and the sha-
ping of the letter to the house churches in the imperial capital? The following
considerations concentrate on the first question and will try to give an answer
through the following five theses. 

1. PAUL UNDERSTOOD HIS APOSTOLIC CALL IN CLOSE CONNECTION
WITH THE MISSION OF THE DEUTERO-ISAIANIC «SERVANT OF THE
LORD», THROUGH WHOM «SALVATION MAY REACH TO THE END OF THE
EARTH». 

In Galatians 1,15 Paul described the Damascus event in analogy to the prophe-
tic callings of Jeremiah and the Servant of the Lord. Like them the apostle «was
set apart by God from his mother’s womb.» This reminds one of the calling of
Jeremiah (Jer 1,5), but the similarities between the passage in Galatians and
Isaiah 49,1.6 are even more significant.8 The Second Servant Song was espe-

1 R. JEWETT, Romans (2007), 80-94 and passim.
2 R. JEWETT, «Romans as an Ambassadorial Letter» (1982); «Paul, Phoebe, and the Spanish Mission» (1988);

«Ecumenical Theology for the Sake of Mission» (1995).
3 D. ZELLER, Juden und Heiden in der Mission des Paulus (1973), 38-77.
4 A. J. DEWEY, «EIS THN SPANIAN: The Future and Paul» (1994).
5 Cf. A. REICHERT, Der Römerbrief als Gratwanderung (2001), 13-76.
6 J. P. SAMPLEY, «Romans in a Different Light: A Response to Robert Jewett» (1995).
7 A. A. DAS, «Paul of Tarshish: Isaiah 66.19 and the Spanish Mission of Romans 15.24,28» (2008).
8 K. O. SANDNES, Paul - One of the Prophets? (1991), 253-262.
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cially important for Paul in interpreting his mission to the Gentiles. The foun-
ding of a church like Philippi proved that he «did not labor in vain» (Phl 2,16;
Isa 49,4). Through the preaching of Paul to the Gentile believers in the pagan
city of Corinth, «the acceptable time and the day of salvation» had come (2Cor
6,1-2), as demonstrated by the citation from Isaiah 49,8. In the prescript of the
Letter to the Romans, Paul introduced himself as «a servant (dou/loj) of Jesus
Christ, set apart for the gospel of God [...] to bring about the obedience of faith
among all the Gentiles» (Rom 1,1-5). The first part alludes to Isaiah 49,1,6 and
the second part, the phrase «obedience of faith» (u`pakoh. pi,stewj), may refer to
Isaiah 53,1 (LXX ti,j èpi,steusen th/| avkoh/| h`mw/n).9 The concept of euvagge,lion so
closely linked to Paul’s apostolic claim goes back to passages like Isaiah 53,1
and 52,7 (LXX euvaggelizo,menoj) that could be read as an introduction to the
Fourth Servant Song.10 On this we will come back later. The euvagge,lion is the
good message about the vicarious suffering (Isa 53,10-12) and glorious raising
up (Isa 52,13) of the Servant of the Lord (cf. 1Cor 15,3-5). When Paul started
to explain his mission plan to Spain, in Romans 15,21, he cited from the Fourth
Servant Song: «Those who have never been told of him shall see, and those
who have never heard of him shall understand» (Isa 52,15).

One can argue that Paul knew the logion where Jesus declared himself to be
«the Son of Man who came not to be served but to serve, and to give his life
as a ransom for many» (Mark 10,45; Matt 20,28), which clearly alludes to Isaiah
53.11 The apostle seems to paraphrase this dominical logion when he characte-
rized his mission method in 1 Corinthians 10,33-11,1: «I try to please everyone
in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, so that
they may be saved. Be imitator’s of me, as I am of Christ.» In Romans 15,8 Paul
reminds the congregations in the imperial capital «that Christ has become a ser-
vant of the circumcision (dia,konoj th/j peritomh/j) on behalf of the truth of God
in order that he might confirm the promises given to the patriarchs.» The pro-
mise to Abraham included the Gentiles (Rom 4,13-18), because his «offspring,
the Christ» (Gal 3,16; Gen 13,15; 17,8; 24,7) «redeemed us from the curse of the
law […] in order that the blessing of Abraham might come to the Gentiles» (Gal
3,13-14). In Romans 15,12 Paul equated Jesus, the Servant of the Lord, and the
Davidic Messiah by citing Isaiah 11,10: «The root of Jesse shall come, the one
who rises to rule the Gentiles; in him the Gentiles shall hope.» This hope beca-
me a reality through the missionary work of Paul, or, in the words of James
Dunn: «Paul saw his ministry to the Gentiles […] as bringing to full effect Jesus’
own role as the Servant of Yahweh.»12 According to Isaiah 49:6 the Servant is

9 Cf. O. BETZ, «Die Übersetzungen von Jes 53 (LXX, Targum) und die Theologia Crucis des Paulus» (1990),
205.

10 Cf. P. STUHLMACHER, «The Theme: The Gospel and the Gospels» (1991).
11 Cf. R. RIESNER, «Back to the Historical Jesus through Paul and His School (The Ransom Logion -Mark 10.45;

Matthew 20.28)» (2003).
12 J. D. G. DUNN, Romans 1-8 (1988), 8.
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13 Cf. E. J. SCHNABEL, Early Christian Mission: Vol. 2 Paul and the Early Church (2004), 1290-1292.
14 Cf. W. C. VAN UNNIK, «Der Ausdruck e[wj evsca,tou th/j gh/j (Apostelgeschichte I 8) und sein alttestamentli-

cher Hintergrund» (1973), 398-399.
15 R. JEWETT, Romans (2007), 924.
16 R. D. AUS, «Paul’s Travel Plans to Spain and the ‘Full Number of the Gentiles’ of Ro. XI 25» (1979). He was

followed also by J. MURPHY-O’CONNOR, Paul (1996), 330.
17 Cf. also B. WANDER, «Warum wollte Paulus nach Spanien? Ein forschungs- und motivgeschichtlicher Über-

blick» (2001).
18 A. A. DAS, «Paul of Tarshish: Isaiah 66.19 and the Spanish Mission of Romans 15.24,28» (2008), 62-71.
19 R. RIESNER, Paul’s Early Period: Chronology, Mission Strategy, Theology (1998), 245-253.

«a light to the nations that my (God’s) salvation may reach to the end of the
earth (e[wj evsca,tou th/j gh/j).» This brings us to the second thesis.

2. AFTER PAUL «HAD FULFILLED THE GOSPEL OF CHRIST» IN THE EAS-
TERN MEDITERRANEAN, HE PLANNED, INSPIRED BY THE PROPHECY IN
ISAIAH 66:19, TO FULFIL IT IN SPAIN AS THE WESTERN «END OF THE
EARTH».

In Romans 15:19 Paul claimed: «From Jerusalem and as far around as Illyricum
I have fulfilled (peplhrwke,nai) the gospel of Christ.» This, indeed, is an astonis-
hing assertion. Of course, Paul knew that Jerusalem was not the eastern «end
of the earth». That he did not have a mission to the far-east in mind is best
explained that, in territories like Mesopotamia or Persia which had a strong
Jewish diaspora presence, the missional task was accomplished by Jewish
Christians from Palestine. But there is also no mention of a Pauline mission to
North Africa or Gaul. Probably, one should understand that Egypt and the
Cyrenaica —also territories with many Jews— were also evangelized by
Palestinian Jewish Christians. It is more difficult to explain why Gaul is not
mentioned. The Greek cities in Southern Gaul had strong ties to the mother
cities in Greece and Asia Minor. Did Paul know of a mission by Christians from
there or was there even missionary activity to that region by members of his
own circle?13 Be this as it may, Paul looked only to Spain when he wrote the
Letter to the Romans (Rom 15,24-28). Since at least the 2nd century B.C., Spain
was known to Palestinian Jews (1Macc 8,3-4). In New Testament times Spain
was undoubtedly the western «end of the earth», as is demonstrated by Greek
writers like Strabo (Geogr. 2,5,14; 3,1,8) and Diodoros Siculus (25,10,1) or Latin
writers like Sallustius (Bell. Cat. 1,16,5) and Juvenal (Sat. 10,1-2). For the Psalms
of Solomon, a Pharisaic work from the middle of the 1st century B.C., Spain
was also the western «end of the earth (e;scaton th/j gh/j)» (Ps. Sal. 8,16).14

Robert Jewett15 followed Roger D. Aus16 in arguing that the prophecy in Isaiah
66,19 was of great influence on Paul’s plan to go to Spain.17 A. Andrew Das
denied the importance of the text by noting that Tarshish that is mentioned
there is not to be identified with Tartessos in Spain.18 But this critique affects
the thesis supporting an influence of Isaiah 66,19 on Paul, only in the form pro-
posed by Aus and Jewett, but not in the way I have defended it.19 I am in full
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20 The «survivors» are here to be understood against the background of the idea of the remnant of Israel. Cf.
J. M. SCOTT, Paul and the Nations: The Old Testament and Jewish Background of Paul’s Mission to the
Nations (1995), 46-47. Acording to Romans 11, 1-5 the remnant are the Jewier Christians including Paul
himself.

21 Cf. J. R. WAGNER, Heralds of the Good News: Isaiah and Paul in Concert in the Letter to the Romans (2002).
22 Cf. R. RIESNER, Paul’s Early Period: Chronology, Mission Strategy, Theology (1998), 250-253.
23 This remains true even if one understands leitourgo,j not of a priestly, but of a Levitical service. Cf. C. E.

B. CRANFIELD, The Epistle to the Romans II (1979), 754-756.
24 O. MICHEL, Der Brief an die Römer (1977), 457-458.

agreement with Das that Tarshish should be equated with Tarsus in Cilicia, the
city of Paul’s birth (Acts 22,3). But it is precisely this identification which must
have been one of the reasons why the apostle looked so closely at this Isaianic
passage, describing the mission «of some (Israelite) survivors to the nations» (Isa
66,19).20 There could have been other reasons that promoted Paul’s interest in
this passage. The Book of Isaiah was essential for his understanding of salva-
tion history.21 Isaiah 66,19 stands at the very end of the book, so should one
not be expected to look there for information about the ultimate fulfilment?
According to the Septuagint text of Isaiah 49,1, God calls «the islands (nh/soi) to
listen and the nations (e;qnh) to pay attention» to his Servant. The «islands» here
are equivalent to the «end of the earth» in Isaiah 49,6. The route of «the survi-
vors sent to the nations» in the Septuagint text of Isaiah 66,19 goes from
Tarshish «to Greece (eivj th.n Èlla,da) and to the islands far away (eivj ta.j nh,souj
ta.j po,rrw).» Sometimes in the Old Testament (Gen 10,5; Deut 11,18; Isa 23,2.6)
and in Qumran (1QpHab 3,11) «islands» ({~yya) can mark the western end of the
then known world. It is true that the location of other places in Isaiah 66,19
LXX like «Put, Lud, Mosokh and Tobel» (Foud( Loud( Mosoc( Qobel) was dispu-
ted in antiquity. But it can be demonstrated from contemporary Jewish sources
that Paul would have been able to find, in Isaiah 66,19, mention of central sta-
tions in his own mission to the Gentiles.22

The argument that Isaiah 66,19 was in the background of Paul’s Spanish plan
is strengthened by Romans 15,16. Here, Paul described his mission as «a minis-
ter (leitourgo,j) of Christ to the Gentiles in the priestly service (i`erourgou/n) of
the gospel of God, so that the offering of the Gentiles (h` prosfora. tw/n evqnw/n)
may be acceptable, sanctified (h`giasme,nh) by the Holy Spirit.» The strong cultic
language of this passage is very unusual for the apostle.23 It is best explained
as an allusion to Isaiah 66,20, the verse immediately following the geographi-
cal description in 66,19, as has already been suggested by Otto Michel.24 Isaiah
66,20 (LXX) promised: The «survivors sent to the nations […] shall bring all your
kindred from all the nations (evk pa,ntwn tw/n evqnw/n) as an offering to the Lord
(dw/ron kuri,w|) […] to the holy city Jerusalem.» Romans 15,16 looks even more
dependant on the prophetic text if one looks at the Targum to Isaiah 66,20,
which uses a good equivalent (an"B"r..Wq) to the expression prosfora. in Romans
15,16. How korba/n and dw/ron are interchangeable is shown by Mark 7, 11.
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25 Cf. K. W. NIEBUHR, «Die Paulusbriefsammlung» (2000), 275-277; U. WILCKENS, Theologie des Neuen
Testaments I/3: Die Briefe des Urchristentums (2005), 65-68.

26 F. W. RÖCKER, Belial und Katechon; Eine Untersuchung zu 2Thess 2,1-12 und 1Thess 4,13-5,11(2009) 254-515.
27 O. CULLMANN, «Der eschatologische Charakter des Missionsauftrags und des apostolischen

Selbstbewußtseins bei Paulus» (1966).
28 G. THEISSEN, Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien (1989), 133-176.

3. PAUL STRONGLY HOPED TO EXPERIENCE THE SECOND COMING OF
JESUS, BUT BEFORE THIS EVENT «THE GOSPEL HAD TO BE PREACHED
TO ALL NATIONS» AS A PRE-PAULINE TRADITION DECLARED.

Second Corinthians was written about one year before the Letter to the
Romans. In Second Corinthians, in a very personal way, Paul expressed his
hope and desire to experience the return of Jesus Christ, and then become
transformed into the resurrection body: «While we are still in this tent, we groan
under our burden, because we wish not to be unclothed but to be further clo-
thed, so that what is mortal may be swallowed up by life» (2Cor 5,4). When
Paul wrote to the Romans, his hope to live at the time of the Second Coming
was still strong: «Salvation is nearer to us now than when we became believers;
the night is far gone, the day is near» (Rom 13,11-12). But before Christ can
return «coming out of Zion as deliverer, so that all Israel will be saved», says
Romans 11,28 citing Isaiah 59,20, there is one obstacle to overcome: «A harde-
ning has come upon part of Israel, until the fullness of the Gentiles (to. plh,rwma
tw/n evqnw/n) has come in» (Rom 11,25). Some light might be shed on the myste-
rious expression «the fullness of Gentiles» by a letter of disputed Pauline
authorship. But there are now, even in Germany, a growing number of voices
opining that Second Thessalonians is genuinely Pauline.25 In a dissertation
recently (2007) accepted at the University of Dortmund, Fritz W. Röcker
strongly argued that the eschatological concepts in First Thessalonians 4-5 and
Second Thessalonians 2 are not mutually exclusive.26

The same author also convincingly demonstrates that behind both passages
stands the same form of a pre-Synoptic apocalypse. Church father Theodoret
(PG 82,664-65) and, in more recent times, Oscar Cullmann27 already tried to
solve the riddle of the «restraining» power, the neuter to. kate,con, in Second
Thessalonians 2,6 by referring to Mark 13,10: «The gospel must first be proclai-
med to all nations (kai. eivj pa,nta ta. e;qnh prw/ton dei/ kerucqh/nai to. euvagge,lion).»
It is not necessary to defend this verse as a genuine logion of Jesus, it is enough
to presuppose that it was part of the pre-Synoptic apocalypse that is dated, by
Gerd Theißen, to the time of Caligula, around 40 A.D.28 Apparently, Mark 13,10
is a not very elegant insertion breaking a catena of logia of which the original
sequence is preserved in Luke 21,12-16. It is interesting to ask why the inser-
tion of Mark 13,10 was made at this particular place. In the logion before the
disciples are foretold that they «will stand before governors and kings (basilei/j)
because of the testimony» for Jesus (Mark 13,9). The following logion promises
that they must «not worry beforehand about what […] to say» (Mark 13,11). The
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29 Cf. B. D. CHILTON, The Isaiah Targum 1987), 103.
30 Cf. O. BETZ, «Die Übersetzungen von Jes 53 (LXX, Targum) und die Theologia Crucis des Paulus» (1990),

204-205.
31 J. D. G. DUNN, Jesus and the Spirit (1977), 112.
32 Cf. C. SPICQ, Saint Paul: Les épîtres pastorales I (1969), 134 n. 4; J. MURPHY-O’CONNOR, Paul (1996), 329.
33 J. A. FITZMYER, Romans (1993), 717.
34 Cf. J. WHITE, Die Erstlingsgabe im Neuen Testament (2007), 69-108.

beginning of the Fourth Servant Song, a verse also cited by Paul in Romans
15,21, speaks about the Servant: «He shall startle many nations (LXX e;qnh);
kings (basilei/j) shall shut their mouths because of him; for that which had not
been told them they shall see, and that which they had not heard they shall
contemplate» (Isa 52,15). It is even more tempting to see a connection betwe-
en Mark 13,10 and Isaiah 52,15 when one looks at the following verse, Isaiah
53:1, in its Targumic form, probably stemming from the Tannaitic period.29 The
Aramaic version renders the «message» (h[Wmv avkoh,), that the «nations and the
kings shall hear» with besora’ (arwfB), the equivalent to the Greek euvagge,lion.30

Apparently, the necessity of a world-wide mission to the Gentiles was seen not
only by Paul in the light of the Servant Songs but also in the pre-Pauline Gospel
tradition.

4. IN FULFILLING THE MISSION OF THE SERVANT OF THE LORD PAUL
HAD TO BOTH PREACH TO THE NATIONS AND GATHER IN THE DISPER-
SED OF ISRAEL, SO HE TRIED TO UNITE JEWISH AND GENTILE BELIE-
VERS IN JERUSALEM AND ROME BEFORE HE SET OUT FOR SPAIN.

Even if it is true that Paul only speaks in two verses of Romans about his plan
to evangelize Spain (Rom 15,24.28), it was nevertheless —to use again the
words of James Dunn— of «crucial eschatological significance» for the apostle.31

One should also not underestimate the importance of his letter and visit to
Rome as part of this project. The apostle wrote: «When I go to Spain […] I hope
to be sent on (propemfqh/nai) by you» (Rom 15,24). Andrew A. Das has not given
due weight to the Greek verb. It has here the meaning of escorting and provi-
ding all what is necessary for the voyage.32 As Joseph A. Fitzmyer comments:
Paul «expects the Christians of Rome to be involved in his effort to carry the
gospel of Christ ever farther abroad.»33

In Romans 15 the apostle did connect two desires, as both were part of the mis-
sion of the Servant of the Lord. In the Second Song God commissioned him:
«You should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the
survivors of Israel; I will give you as light to the nations, that my salvation may
reach to the end of the earth» (Isa 49,6). The Servant of God gathers in the dias-
pora of Israel and he brings salvation to the Gentiles. As Paul saw his aposto-
lic ministry as part of the mission of the Servant he had to do both: to proclaim
the gospel to the nations and to care for the Jewish Christian believers, «the
first-fruits» (Rom 11,13-16) of the eschatological Israel.34 A split between Jews
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and Gentiles in the community of the New Covenant would destroy the mis-
sion of the Servant of the Lord. In Romans 14,1-15,6 Paul tried to unite the chur-
ches in Rome by protecting, in concrete conflicts, the Jewish believers against
the Gentile Christian majority. In Romans 15,7-8 he explicitly notes, precisely
for that purpose, the example of Christ «who became a servant (dia,konoj) to the
circumcised.» For the unity of the church, a unity of Jew and Gentile, Paul was
prepared even to risk his own life in bringing the collection to Jerusalem (Rom
15,30-32). Like Jerusalem, Rome was a crucial place for the unity of the chur-
ches. Paul had good theological reasons to write and to pay a visit to Rome.
But the apostle was not only a theorist, but a practical missionary and a strate-
gically thinking organizer. He knew that without the backing of the churches
in the imperial capital, his ambitious project to evangelize Spain could fail. 

5. THERE ARE GOOD ARGUMENTS SUPPORTING THE CLAIM THAT PAUL
EVENTUALLY REACHED SPAIN, AND THERE ARE PERHAPS EVEN HINTS
TO THIS EFFECT IN LUKE-ACTS.

Did Paul ever reach Spain? I will only give some short reasons why I believe
that the apostle did indeed succeed.35 First, there was no sentence proclaimed
against Paul after his first Roman imprisonment.36 The «two years» at the end of
Acts (28,30) take us chronologically to A.D. 62.37 In that same year the high-
priest, Annas II, was dismissed from his office by the Roman procurator,
Albinus, because he had illegally executed James, the brother of the Lord
(Josephus, Ant. 20,197-203). Under these circumstances it was not advisable to
submit an accusation against Paul to Rome. Second, in Rome Paul did not plan
to go back to the east. The Letter to the Philippians, looking forward to a visit
to that community, was probably not written in Rome, but earlier in an impri-
sonment in Ephesus.38 The Pastoral Epistles, too, should not be claimed as evi-
dence for an eastern voyage after the first Roman imprisonment. Whether
genuine or not, 1 Timothy and Titus seem to rather presuppose situations in
the framework of Acts 15-28.39 Third, I follow those scholars who date the First
Letter of Clement early.40 The great Joseph B. Lightfoot dated it to the year A.D.
96 with reference to the elusive Domitian persecution.41 But Clement wrote
about the martyrs of the Neronian persecution as «the most recent athletes

35 Cf. also H. W. TAJRA, The Martyrdom of St. Paul (1994), 102-117; H. LÖHR, «Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5-
7» (2001). Still valuable in some respect is E. DUBOWY, Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien
(1914).

36 Cf. also H. W. TAJRA, The Trial of St. Paul (1989), 191-196.
37 Cf. R. RIESNER, Paul’s Early Period: Chronology, Mission Strategy, Theology (1998), 212-228.
38 Cf. H. OMERZU, Der Prozess des Paulus (2002), 320-331.
39 Cf. R. RIESNER, «Once More: Luke-Acts and the Pastoral Epistles» (2006).
40 Seminal was G. EDMUNDSON, The Church in Rome in the First Century (1913), 188-202. Cf. further T. J.

HERRON, «The Most Probable Date of the First Epistle of Clement to the Corinthians» (1989); R. MINNERATH,
De Jérusalem à Rome (1994), 551-568; K. ERLEMANN, «Die Datierung des ersten Klemensbriefes – Anfragen
an eine Communis Opinio» (1998). The discussions in H. E. LONA, Der erste Clemensbrief (1998), 75-78;
H. Löhr, Studien zum frühchristlichen und frühjüdischen Gebet (2003), 77-85, will not be the last word.

41 J. B. LIGHTFOOT, The Apostolic Fathers I/1: S. Clement of Rome (1890), 346-358.
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(tou.j e;ggista genome,nouj avqlh,taj)» (1 Clem. 5,5) and this puts us, rather, in the
seventies of the First century.42 In this light, the note in 1 Clement 5,7 that «Paul
came until to the border of the west (evpi. to. te,rma th/j du,sewj evlqw,n)», appears
all the more credible. And for an author writing in Rome, that can only mean
Spain! As a place of stay Tarragona would have been a good possibility43 as it
is stressed not only by Catholic scholars, but also by a Protestant like John J.
Gunther.44

If one believes, as I do together with a scholar like Martin Hengel,45 that Luke-
Acts was written by the part-time companion of Paul it is all the more astonis-
hing that the plan to go to Spain is never mentioned. But this would not be the
only riddle in that book. Why did the author close it at that point? Did he plan
a third volume as Theodor Zahn proposed?46 Why did Luke not describe the
martyrdom of Paul? He at least hinted at the death of the apostle (Acts 20,25-
38). Could he do the same with the mission to Spain? At the beginning of Acts
the risen Christ commissioned the Twelve: «You will be my witnesses (ma,rturej)
in Jerusalem, in all Judaea and Samaria, and to the end of the earth (e[wj evsca,tou
th/j gh/j)» (Acts 1:8). When one asks who, in Acts at least, was on the way to
«the end of earth» it was none of the Twelve, but Paul. He started to fulfil the
commission of Christ. Incidentally, this is one reason to deny the common
belief that, for Luke, Paul was not an apostle. Indeed, at the beginning of his
career Paul is twice called an avpo,stoloj (Acts 14,4-14). Thereafter, Luke avoi-
ded this strongly Semitic word.47 Instead, he preferred to call Paul the «witness»
(ma,rtuj) par excellence (Acts 22,15; 26,16), clearly alluding to the commission
of Christ in Acts 1,8. In the speech in the synagogue of Pisidian Antioch, Luke
has Paul programmatically citing Isaiah 49,6: «So the Lord has commanded us
saying: I have set you to be a light for the Gentiles, so that you may bring sal-
vation to the end of the earth (e[wj evsca,tou th/j gh/j)» (Acts 13,47). It is remarka-
ble that this speech of all is rather near to Pauline thinking.48 Earle E. Ellis is
convinced that both Acts 1,8 and 13,47 imply the Spanish mission of Paul.49 At
least Luke confirms our thesis that Paul indeed modelled his ministry according
to the mission of the Servant of the Lord. The general direction of the way of
the gospel in Acts goes to the west, and for a well-educated author like Luke50

the western «end of the earth» must have been Spain. 

42 With D. POWELL, «Clemens von Rom» (1981), 117-118.
43 Cf. A. PUIG I TÀRRECH, «Les probabilitats d’una missió de Pau a Tarragona» (2010).
44 J. J. GUNTHER, Paul: Messenger and Exile (1972), 148-149. Concerning the «bezweifelte Reise des Paulus»

to Spain A. VON HARNACK, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten
(1924), 920 n. 2, added this interesting footnote: «Man brauchte von Rom nach Tarraco auf dem Seewege
nicht mehr wie 4 bis 8 Tage. Eine Reise dorthin war keine erhebliche Sache.»

45 Cf. M. HENGEL – A. M. SCHWEMER, Paul Between Damascus and Antioch (1997), 6-11.
46 T. ZAHN, Einleitung in das Neue Testament II (1907), 374-377.
47 Cf. K. HAACKER, «Verwendung und Vermeidung des Apostelbegriffs im lukanischen Werk» (1988).
48 Cf. A. D. BAUM, «Paulinismen in den Missionsreden des lukanischen Paulus» (2006).
49 E. E. ELLIS, «The End of the Earth (Acts 1.8)» (1991).
50 Cf. M. W. MARTIN, «Progymnastic Topic Lists: A Compositional Template for Luke and Other Bioi?» (2008).
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THE PROBABILITY OF A PAULINE TRAVEL 
TO SPAIN IN LIGHT OF THE ROMAN LAW

Heike OMERZU

1. INTRODUCTION

Our main source for the trial of St. Paul are the canonical Acts of the Apostles
culminating in the apostle’s appeal to Caesar (Acts 25,11-12) and his subsequent
transfer to Rome (Acts 27-28). The narration ends, however, as has often been
commented on, without any explicit reference to the outcome of the procee-
dings by only indicating that Paul «lived there two whole years in his own flat
… proclaiming … with all boldness and without hindrance» (Acts 28,30-31). Yet,
the exact nature of Paul’s destiny after this two-year period is, of course, decisi-
ve for the possibility to realise his plans to get to Spain as announced in Romans
15,24.28. Only if he was acquitted or set free for some reason and for at least
some time he could have been able to travel further to the West. Do we have
any reliable evidence of Paul’s release after the arrest in Rome described by
Luke? Are there certain legal requirements for a release in appeal cases?

This paper will approach these issues as follows. First, I will briefly assess the
explicit evidence of the end of Paul’s life and his death paying special atten-
tion to the age, reliability and possible interdependence of the sources. Second,
I will discuss the juridical remarks in Acts 28,16-31 providing information about
Paul’s custody in Rome. Third, the legal provisions for appeal cases as well as
the attestation of its practice in the first century CE shall be further examined,
focusing on possibilities which could have allowed Paul to travel to Spain even
without a formal acquittal. Finally, the different —literal, historical and juridi-
cal— observations will be summarised and evaluated.

2. THE EVIDENCE OF THE END OF PAUL’S LIFE1

Our oldest extant sources for the end of Paul’s life provide no information
about the exact circumstances of his death. While Clement of Rome unambi-

1 This overview is restricted to the oldest attestations of the end of Paul’s life which approximately date back
to the first three centuries CE. Cf. for a discussion of younger sources for Paul’s martyrdom ZAHN,
Einleitung in das Neue Testament, vol. I, 439-462, esp. 453; TAJRA, The Martyrdom of St. Paul, 121-197, for
a brief survey of later Patristic references to a Spanish journey of Paul cf. also ibid., 113-114.
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guously mentions Paul’s passing away (1 Clem. 5,7: ou[twj avphlla,gh tou/
ko,smou)2 it can only be inferred from Acts 20,25.38 that Luke knew of his death
when composing his narrative. Yet, Clement does not specify the place where
Paul died but simply remarks that «having come to the extreme limit of the
West» (evpi. to. te,rma th/j du,sewj evlqw,n), «and having borne witness before rulers»
(kai. marturh,saj evpi. tw/n h`goume,nwn),3 «he departed from the world» (ou[twj
avphlla,gh tou/ ko,smou)(5,7). This seems to imply that Paul was also executed4

in the Western part of the Empire though it is not explicitly stated by Clement,
of course.5 Acts terminate with the narration of Paul’s activities in Rome without
any indication the apostle had further missionary plans as is implied by other
sources. For instance, the Acts of Peter (Actus Vercellenses 1-3),6 the Muratorian
Fragment7 and possibly also Clement assert that Paul left Rome again for Spain,
while 2Tim 4,16-17 and —drawing on the Pastorals— Eusebius, Hist. Eccl.
2,22,2 imply that he returned to the East after his first Roman imprisonment.
The Acts of Paul, however, suggest that the apostle after arriving in Rome as a
free man never again left the city but suffered the martyrdom in the wake of a
persecution of Christians under Nero8 (cf. Acts Paul 11,1-5; also Acts Verc. 1,1).

Hence, the two oldest and probably independent sources, Clement and Luke,
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[ 114 ]

2 Here and in the following the Greek text as well as the English translations of 1 Clement are depending
on EHRMAN, Apostolic Fathers, vol. I.

3 Marturh,saj is here probably not used in the sense of martyrdom but more generally referring to Paul’s wit-
ness given before rulers. Cf. for h`gou,menoi relating to worldly rulers also 1 Clem. 32,2; 37,3; 51,5; 55,1; 60,4.
The participle aorist marturh,saj is anterior to the main verb avphlla,gh. Consequently the sentence introdu-
ced by ou[twj is no explanation of the preceding statement but referring to another event. Cf. already HEUSSI,
Die römische Petrustradition, 19 (quoted by BROX, Zeuge und Märtyrer, 200): «Die Bedeutung “den
Zeugentod sterben” für marturei/n würde sich im Paulusabschnitt gar nicht durchführen lassen; dann müßte
man nämlich die Paulusstelle umschreiben: “Nachdem er den Zeugentod gestorben war, wurde er hinge-
richtet”.» Cf. also BEYSCHLAG, Clemens Romanus und der Frühkatholizismus, 269; BAUMEISTER, Die Anfänge
der Theologie des Martyriums, 239-240; LONA, Der erste Clemensbrief, 166.

4 Not even the fact of a violent death is overtly mentioned by Clement though probably implied by the
expression oi` me,gistoi kai. dikaio,tatoi stu,loi evdw,cqhsan kai. e[wj qana,tou h;qlhsan in 1 Clem. 5,2; cf.
BAUMEISTER, Die Anfänge der Theologie des Martyriums, 240.

5 But cf. LINDEMANN, Paulus im ältesten Christentum, 78 who holds that for the author of 1 Clement the extre-
me limit of the West and the place of Paul’s martyrdom are identical.

6 Cf. esp. Acts Verc. 1,1 where it is depicted that Paul had a vision of the Lord who said to him «Paul, arise,
and be a physician to the Spaniards!» (Paule surge et qui in Spania sunt corpori tuo medicus esto; AA 45)
Later a heavenly voice is heard announcing «Paul, the servant of God, is chosen to the ministry for the rest
of his life; under the hands of Nero, the wicked and bad man, he will be perfected before your eyes.»
(Paulus dei minister electus est in ministerium tempus uitae suae; inter manus Neronis hominis impii et
iniqui sub oculis uestris consummabitur; AA 46) Cf. also Acts Verc. 40. All quotations of the Apocryphal
Acts are based on LIPSIUS, Acta Apostolorum Apocrypha, vol. I; the English translations are depending on
ELLIOT, Apocryphal New Testament.

7 Cf. the Muratorian Fragment 2 ll. 35-39: «Luke compiled the individual events that took place in his pre-
sence — as he plainly shows by omitting the martyrdom of Peter as well as the departure of Paul from the
city [of Rome] when he journeyed to Spain.» (Lucas obtimo Theofilo comprendit, quae sub praesentia eius
singula gerebantur sicuti et semota passione Petri evidenter declarat, sed et profectione Pauli ab urbe ad
Spaniam proficiscentis;  ed. LIETZMANN, Muratorische Fragment, 7); transl. Metzger, The Canon of the New
Testament, 306.

8 Cf. for evidence of a death under Nero also Origen according to Eusebius, Hist. Eccl. 2,1,3; Clement of
Alexandria, Strom. VII 106,3; Tertullian, Scorp. 15,3; Lactantius, Inst. 4,21; Mort. Pers. 2; cf. HORN,
«Einführung», 2.
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both dating back to the end of the first century CE, merely indirectly suggest
that Paul died in Rome respectively in the West but do not inform us about his
martyrdom in any detail, like some of the younger sources do. It is most likely
that these later writings filled the gap resulting on the one hand from Paul’s
own plans of travelling from Rome to Spain as uttered in Rom 15,24.28 and on
the other hand from the somewhat open-ended character of Acts.9 Even if
Clement really meant Spain by the expression «the extreme limit of the West»
in 1 Clem. 5,7 —which is not undisputed—,10 this does not have to mean he
knew about the actual journey11 because he might only have inferred this plan
from Paul’s letter to the Romans that was most certainly known to him.12 The
references to Spain in the Muratorian Fragment and the Actus Vercellenses pro-
bably depend on Romans. The latter and especially the Acts of Paul provide us
with information about Paul’s stay in Rome which is, however, —though basi-

9 Cf. HORN, «Einführung», 2-3 and on the contrary TAJRA, The Martyrdom of St. Paul, 114 who states with
regard to the patristic writers that their «understanding had been gleaned from the earliest and most relia-
ble sources, probably the testimony of eyewitnesses.»

10 There is no exact parallel of the expression evpi. to. te,rma th/j du,sewj; cf. for an overview of its interpreta-
tion LINDEMANN, Paulus im ältesten Christentum, 78, n. 40 and n. 42; LONA, Der erste Clemensbrief, 165, n.
1 and n. 2. LINDEMANN, Paulus im ältesten Christentum, 78 challenges the opinion that Clement had Spain
in mind when talking of the extreme limit of the West because it is doubtful for him that the author «eine
so dunkle Formulierung wählte, statt offen von Spanien zu sprechen, zumal doch sowohl Paulus selbst
in Röm 15,24.28 als auch die spätere Tradition […] den Namen “Spanien” nennen. Wollte der Vf des 1
Clem diesen Namen bewußt vermeiden, weil er wußte, daß der Apostel entgegen seiner Ankündigung
im Röm dorthin nicht mehr gelangt war?». LÖHR, «Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5-7», 208 points out that
the possible agonistic connotation of te,rma [cf. LIDDELL – SCOTT – JONES, A Greek-English Lexicon, 1777]
also undermines the Spain hypothesis: «Von daher scheint mir die Annahme möglich, der Verfasser von
1 Clem habe mit dem in Frage stehenden Ausdruck nicht nur eine —zudem im strengen Sinne analogie-
lose— geographische Bezeichnung geben, sondern mit der allgemeinen topographischen Angabe du,sij
das Bild des Wettlaufes kombinieren wollen. Interpretiert man die Wendung so, ist die geographische
Deutung offen; die Aussage würde sich allgemein auf den Endpunkt der Missionstätigkeit des Paulus
beziehen, der auch in Rom gelegen haben könnte.» Nevertheless Löhr draws the cautious conclusion:
«Wägt man die Deutungsmöglichkeiten ab, vermutet man hinter der Wendung vielleicht sogar eine
bewusste semantische Doppeldeutigkeit, bleibt aber die wahrscheinlichere Interpretation diejenige auf
einen Punkt westlich von Rom, bis zu dem Paulus nach Auffassung des Textes gekommen sein dürfte.»
(ibid., 209) Cf. on the contrary the very confident judgment of TAJRA, The Martyrdom of St. Paul, 111:
«Clement’s use of so exact a phrase as evpi. to. te,rma th/j du,sewj could only mean that he had Spain in mind
and that he personally knew of Paul’s journey there.»

11 Cf. in general DASSMANN, Stachel im Fleisch, 95: «In etwa kehrt beim 1. Klemensbrief das Methodenproblem
wieder, das lange Zeit die Bewertung des lukanischen Paulusbildes belastet hat: Man mißt —ohne nach
den literarischen, theologischen und situationsbedingten Absichten des Verfassers zu fragen— ausgewähl-
te Aussagen an einem als authentisch erklärten Paulus und setzt Fehlendes und Abweichendes auf das
Konto des Nichtkönnens oder Nichtwollens des betreffenden Autors». Cf. with respect to the question of
a Pauline travel to Spain LINDEMANN, Die Clemensbriefe, 39: «[W]obei sinnvoll nur nach der Auffassung des
1 Clem gefragt werden kann, nicht nach der historischen Realität». According to BAUMEISTER Clement wan-
ted to glorify Paul: «Die in den geographischen Angaben enthaltene Vorstellung eines Weges vom Osten
bis zum äußersten Westen lässt an vergleichbare Züge der antiken Aretalogie und besonders an Herakles
und Apollonius von Tyana denken. 1 Clem. 5,5-7 zeichnet Paulus als einen heroischen Menschen; die
Farben für dieses Bild bieten aufgegriffene Traditionen und Einflüsse der Umwelt» (BAUMEISTER, Die
Anfänge der Theologie des Martyriums, 238). VAN HENTEN, «The Martyrs as Heroes», 303-304 stresses that
the correspondences between Clement’s witness of the Christian martyrs and Jewish martyrological con-
ceptions as well as pagan heroic figures «can best be explained as analogies without an interdependency
[…] mainly bound up with the early Christian’s search for an identity of their own.»

12 Cf. DASSMANN, Stachel im Fleisch, 79-83; LINDEMANN, «Der Apostel Paulus im 2. Jahrhundert», 42; LONA, Der
erste Clemensbrief, 165.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 115



cally independent of Acts— of only minor historical value due to the legend-
like quality of the writings.13 Besides, the Apocryphal Acts do not add to our
knoweledge of Paul’s appeal in particular. The remark in Acts Verc. 1,1 that
after his conversion the custodian Quartus «persuaded Paul to leave the city and
to go wherever he pleased» is probably rather taking up a general tradition of
Paul’s imprisonment. Yet, as a warder was, of course, not in charge to release
a prisoner, this scene does not recall a historical event but primarily serves to
set in motion Paul’s farewell to the Roman church. Though within this context
the apostle’s death «under the hands of Nero, the wicked and bad man» (Acts
Verc. 1,1) is envisaged, the Actus Vercellenses provide no details about the rea-
son and specific circumstances of his execution. In this respect the Acts of Paul
are more elaborate albeit equally fruitless as historical source for Paul’s appe-
al. According to the apocryphal Martyrdom of Paul the apostle was imprisoned
on behalf of an edict by the emperor Nero «that all Christians and soldiers of
Christ that were found should be executed» (Acts Paul 11,2). Nevertheless, Paul
got a special treatment since Nero «commanded all the prisoners to be burned
with fire, but Paul to be beheaded according to the law of the Romans» (Acts
Paul 11,3; cf. also 11,5 where the beheading is carried out). The stress on the
exceptional manner of Paul’s execution is probably owed to a tradition about
his privileges as a Roman citizen.14

To conclude it can be established that if the early Christian writings explicitly
mention the place of Paul’s death this is unanimously identified with Rome.
Where Paul’s plan of travelling to Spain is further developed this happens irres-
pective of any legal provision or restrictions.15 Besides, according to the apocry-
phal Acts of Paul the apostle arrived in Rome as a free man and was only arres-
ted later together with other Christians. That is to say the tradition of Paul
coming to Rome as a prisoner and due to an appeal to Caesar is only passed on
by Luke wherefore I will discuss the juridical remarks in Acts 28 in the follo-
wing.

3. JURIDICAL INFORMATION IN ACTS 28

According to the Lukan Acts Paul’s Roman trial in Caesarea reached a climax
when the apostle lodged his appeal to the emperor (Acts 25,11-12) after the
governor Festus, instead of rendering a verdict, suggested a change of venue

13 Against TAJRA, The Martyrdom of St. Paul, 116 who without any analysis of the Actus Vercellenses assumes
that Paul’s journey to Spain as well as the consecutive activities of Paul and Peter in Rome were «a firm,
historical nucleus embedded in a dramatic, edifying table about these men.»

14 Eusebius, Hist. Eccl. 2,25,5 and Lactantius, Mort. Pers. 2 contrast his beheading with the crucifixion of
Peter. Cf. CADBURY, «Roman Law and the Trial of Paul», 336: «If condemned to death, the last privilege that
Paul, a Roman citizen, could claim was death by decapitation in preference to other modes of execution.»

15 But cf. Eusebius, Hist. Eccl. 2,22,2 (NPNF2 1:124): «Thus after he had made his defense it is said that the
apostle was sent again upon the ministry of preaching». This remark seems to be, however, a harmonisa-
tion of the Acts of the Apostles and the Pastorals.
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from Caesarea to Jerusalem. The Roman magistrate immediately allowed his
appeal and ordered to keep him in custody until he could be sent to Rome
(Acts 25,12.21). Though Paul’s case does not exactly apply to the legal provi-
sions recorded in the Corpus Juris —as will be discussed below— because his
appeal was proclaimed before a verdict was passed and directly addressed to
the emperor, Acts describe a valid instance of an appellatio ad Caesarem in the
early Imperial period.16 It is striking, however, that Luke does not mention a
single appearance of Paul before a court after his arrival in the capital but only
reports on encounters with Jewish representatives, and this after narrating
Paul’s trial at great length in Acts 21-26 and establishing the apostle’s request
to be judged by the emperor as basic reason for his transfer to Rome (Acts 27-
28). Nevertheless, there are some remarks referring to Paul’s legal situation to
be found in Acts 28.17

First of all it is remarkable that Luke points thrice to the accomodation of Paul
within the rather short passage of Acts 28,16-31, namely verses 16, 23 and 30.
In verse 16 it is reported that Paul is allowed «to remain by himself,18 with the
soldier who was guarding him» (me,nein kaqV e`auto.n su.n tw/| fula,ssonti auvto.n
stratiw,th|). This is probably a simplified reference to a custodia militaris which
is a lighter form of remand confinement than the usual custodia publica in a
prison as it was established in Imperial times.19 Military custody meant that the
accused was under house arrest, guarded by one or more soldiers (two being
the rule) to whom he was bound with a (light) chain by the wrist. The soldier
guard was responsible that the captive could be transferred to the tribunal at
any time. This lenient form of detention is most likely related to Paul’s privile-
ged status as a Roman citizen.20 According to verse 23, following the first mee-
ting between Paul and the Roman Jews, «they came to him at his lodging in
even larger numbers» (h=lqon pro.j auvto.n eivj th.n xeni,an plei,onej). In classical
Greek xeni,a mainly denotes hospitality but in Hellenistic times the word also

16 Cf. OMERZU, Der Prozeß des Paulus, 93-100 with a discussion of the development of different means of
appeal in Republican and Imperial times. 

17 The following is a revised version of OMERZU, «Das Schweigen des Lukas», 144-151. 
18 As such the expression kaqV e`auto,n is appropriately rendered; cf. BAUER – ARNDT – GINGRICH, A Greek

English Lexicon, meaning c) on 511; LIDDELL – SCOTT – JONES, A Greek-English Lexicon, 818.
19 Cf. ARBANDT – MACHEINER, «Gefangenschaft», 327; HITZIG, «Custodia», 1897-1899; TAJRA, The Trial of St. Paul,

180; RAPSKE, Paul in Roman Custody, 11 with reference to Ulpian’s remand legislation (Dig. 48,3,1).
20 In Republican times highborn Romans could be imposed to an even milder form of detention, a custodia

libera. This means that the accused is watched in the private house of a magistrate or prominent citizen
who has legal charge of him and guarantees his appearance in court. Cf. ARBANDT – MACHEINER,
«Gefangenschaft», 326; TAJRA, The Trial of St. Paul, 180. RAPSKE, Paul in Roman Custody, 182-183 relates
the light custody of Paul not to his status as citizen but to the specific charge against him because «Paul
was not deemed as “important” in the status context of the capital of the Empire as he was in Judea […]
the only other rationale for such a light custody must be found in the weakness of the case against Paul
as indicated in the documentation sent with him to Rome.» But this hypothesis raises, first of all, the ques-
tion why Paul was sent to Rome at all.

21 Cf. STÄHLIN, «xe,noj», 18, n. 137; BAUER – ARNDT – GINGRICH, A Greek English Lexicon, 683; CADBURY, «Lexical
Notes on Luke-Acts III», 320-321.
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22 Cf. HAUSER, Strukturen der Abschlußerzählung der Apostelgeschichte, 134-135: «Es ist fraglich, ob evlqei/n,
gefolgt von einer personalpronominalen Ortsbezeichnung, pro.j auvto.n, mit einem Abstraktum, xeni,a, ver-
bunden werden kann. Natürlicher ist doch in der mit Artikel (aber ohne Possessivpronomen) versehenen
xeni,a eine Verstärkung des lokalen Sinns in pro.j auvto.n zu sehen: der Ort, wo sich Paulus aufhält, wird
hier näher bezeichnet, nachdem in V.16b eine substantivische Ortsbezeichnung unterlassen worden ist.»

23 Cf. also BRUCE, The Acts of the Apostles, 542 (or: «on his own earnings»); TAJRA, The Trial of St. Paul, 191;
HEMER, Book of Acts, 158. Cf. also the debate between Ernst HANSACK and Franz SAUM: HANSACK, «“Er lebte
… von seinem eigenen Einkommen”», 249-253; HANSACK, «Nochmals zu Apostelgeschichte 28,30», 118-121;
SAUM, «“Er lebte … von seinem eigenen Einkommen”», 226-229.

24 Cf. MEALAND, «The Close of Acts», 583-586; approved by RAPSKE, Paul in Roman Custody, 178-179. Cf. al-
ready MOULTON – MILLIGAN, Vocabulary of the Greek Testament, 414.

25 Cf. MEALAND, «The Close of Acts», 584-586. How Paul could afford for this payment can only be guessed
as Luke is not interested in this information. Under specific circumstances it was possible to practice a
profession under a custodia militaris; cf. ARBANDT – MACHEINER, «Gefangenschaft», 327.

26 HAUSER, Strukturen der Abschlußerzählung der Apostelgeschichte, 156: «Ergänzungen, die dem hypotheti-
schen “auf eigene Kosten” nahe kämen, fehlen völlig.»

27 Cf. e.g. VON HARNACK, Neue Untersuchungen zur Apostelgeschichte, 66.
28 Cf. BLASS – DEBRUNNER – REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, § 332,1; BARRETT,

Commentary on the Acts of the Apostles, vol. II, 1251.
29 Cf. HAUSER, Strukturen der Abschlußerzählung der Apostelgeschichte, 151 and HANSACK, «Nochmals zu

Apostelgeschichte 28,30», 119: «dieti,a ist der “Zeitraum von zwei Jahren” und nicht einfach “zwei Jahre
lang”, letzteres würde mit du,o e;th ausgedrückt. dieti,a bezeichnet einen abgeschlossenen Zeitraum, nicht
den Verlauf der Zeit.» However, his own translation «die ganzen zwei Jahre» (ibid.; my emphasis, H.O.)
is wrong as HAUSER, Strukturen der Abschlußerzählung der Apostelgeschichte, 151 rightly states. It implies
that the reader is informed about the indicated period.

took on more concrete denotations, for instance, place of residence or accom-
modation.21 In Acts 28,23 (cf. also Phlm 22) such a local sense of xeni,a is not
only implied by the context22 but also because Luke regularly comments on the
venue of Paul’s preaching whereas he never depicts him as a host.
Consequently, what was already indicated by the reference to the custodia
militaris in verse 16 is now further emphasised: Paul shall not appear as a cap-
tive but as a free man. Against this background it is reasonable to understand
evn ivdi,w| misqw,mati in verse 30 as a place indication too, that is, as «hired lod-
ging» even though this meaning is nowhere else attested. David L. Mealand has
convincingly argued that the expression evn ivdi,w| misqw,mati in Acts 28,30 should
not be rendered «on his own earnings» or «at his own expense» (for instance,
NRSV)23 but that it is a technical legal term referring to Paul’s payment of rent.24

Though there is no equivalent for mi,sqwma meaning «hired dwelling» in literary
texts there is ample epigraphic attestation for its use as «contract», «hire» or
«rent».25 Eventually, the context of mi,sqwma also suggests a spatial connotation
because Luke often uses the verb stem men- in a temporal or locative sense.26

Thus, verse 30 illustrates once more —after verses 16 and 23— that Paul was
not detained in a public jail but lived on his own, in a hired lodging where he
could preach without hindrance (cf. v. 31). That the soldier guard is not again
mentioned in verses 23 and 30 is serving the same purpose.

That Paul’s two-year stay in Rome noted in verse 30 is a terminated period Luke
already looked back on is also admitted by those who assume he wrote Acts
while Paul was still alive.27 The closure is indicated by the aorist evne,meinen28 as
well as by the phrase dieti,a o[lh. In Luke-Acts o[loj is usually placed in front of
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30 Cf. BAUER – ARNDT – GINGRICH, A Greek English Lexicon, 245; LIDDELL – SCOTT – JONES, A Greek-English
Lexicon, 426.

31 It has often been supposed, however, that dieti,a in 24,27 also refers to Paul’s imprisonment. LAKE, «The
Chronology of Acts», 471, n. 1 also relates the dieti,a to Felix. According to HAENCHEN, Apostelgeschichte,
632 it was only Luke who connected a tradition about Felix’s term of office with the length of Paul’s cus-
tody in Caesarea. BARRETT, Commentary on the Acts of the Apostles, vol. II, 1118 points out that gramma-
tically both alternatives are equally likely.

32 Cf. EGER, Rechtsgeschichtliches zum Neuen Testament, 20-23; following him CADBURY, «Roman Law and the
Trial of Paul», 330-336 and more recently TAJRA, The Trial of St. Paul, 193-196. Cf. for the contrary opinion
already MOMMSEN, Römisches Strafrecht, 472; RAMSAY, «Suggestions on the History and Letters of Paul II»,
279-281; SHERWIN-WHITE, Roman Society and Roman Law, 115-119. RAPSKE, Paul in Roman Custody, 322-
323 explains the two year’s delay of Paul’s trial by a congestion of the Roman courts.

33 Cf. Suetonius, Claud. 15,2 (LCL, Rolfe, 29): «Whenever one party to a suit was absent, he was prone to
decide in favour of the one who was present, without considering whether his opponent had failed to
appear through his own fault or from a necessary cause.» Cf. also Cassius Dio, Hist., 60,28,6 (LCL, Cary,
441): «As the number of law-suits was now beyond all reckoning and those who expected to lose their
cases would no longer put in an appearance, he issued a proclamation announcing that he would deci-
de the cases against them by a given day even in their absence; and he strictly enforced this rule.» The
procedural changes under Claudius were only codified and completed by the SC Turpilianum issued in
61 CE (cf. Dig. 48,16). It decreed a statute of limitation on criminal persecution and a penalty for defaul-
ting plaintiffs (destitutio); cf. SHERWIN-WHITE, Roman Society and Roman Law, 112-113; TAJRA, The Trial of
St. Paul, 193-194.

34 Cf. DUPONT, «Aequitas Romana», 544-545.
35 Cf. BRUNS, Fontes Iuris Romani Antiqui, 78; BGU II 628, see CONZELMANN, Acts of the Apostles, 240,

Appendix 11, for the Latin text and an English translation.
36 Cf. CADBURY, «Roman Law and the Trial of Paul», 335, n. 1.

a noun whereas a postpositive use for the purpose of emphasis is rare (but cf.
also Luke 9,25; 11,36; Acts 11,26; 21,30).29 Within the New Testament the
occurrence of dieti,a is restricted to Acts but the word is commonly used in
Graeco-Roman and Jewish writings.30 In Acts 24,27 dieti,a probably refers to the
term of office of the governor Felix, not to the duration of the arrest of Paul
like in 28,30.31 This means that similar to his visits in Corinth (18,11) and
Ephesus (19,10; 20,31) Luke indicates that Paul spent a long time in Rome. After
the expiration of the two-year period most likely a change of his situation took
place the reason of which we are not informed of.

It is rather unlikely that the two whole years were a judicially significant period
as was especially assumed in older research.32 It was supposed that Paul was
released after two years because the plaintiffs had failed to appear and proceed
with their accusations. This view was corroborated on the one hand by measu-
res of the emperors Claudius and Nero against accusers in default of appearan-
ce,33 on the other hand by an edict of an unidentified emperor allegedly issued
under Nero34 that set time limits for the appearance of both parties in criminal
cases submitted to the emperor’s tribunal (either by appeal or remissio). In capi-
tal cases the term for the maximum delay was fixed as nine months for law suits
originating in Italy, and as 18 months for transalpine cases and for those coming
from across the sea.35 It was conjectured therefore that before this edict came
into effect the statutory period for cases from the provinces might have been
two years and that Paul’s trial was still subject to this (earlier) regulation.36
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However, several objections are to be raised against this view. In general, the
statutory limits decreed by Claudius and Nero were aimed at enforcing plain-
tiffs to carry out their prosecution but not to protect the accused, that is, the
crime of calumnia, unwarranted accusations, should be contained.37 Moreover,
the mentioned edict does probably not stem from the first but from the third
century CE and thus reflects later legal philosophy and practice.38 Eventually,
the only attested maximum limit is that of one and a half year and not of 24
months of arrest as in the case of Paul.

Therefore, further parallels were drawn, for instance between the case of Paul
and that of a certain Lampon recorded by Philo.39 Lampon was kept in custody
for two years and this period is circumscribed as mh,kiston cro,non which was
rendered by Kirsopp Lake as «the longest time legally possible» rather than «a
very long time».40 But apart from the doubtful translation of mh,kiston cro,non as
a statutory term, Lampon’s case is not comparable to that of Paul, as in
Alexandria it was the governor himself who caused the trial to drag on, not the
accusers.41 Later, under the reign of Trajan, all decrees of the disgraced gover-
nor Julius Bassus were rescinded and in 98 CE the Senate bestowed a new pro-
cedure to those whom Bassus had convicted —provided they requested that
within a two year’s period.42 But this was a unique senatorial arrangement, no
general law and besides not related to appeals from the governor to the empe-
ror. Finally, a report about Jewish priests for whom Josephus sought release in
64 CE was called on in comparison for Paul’s case, as well. However, this inci-
dent reveals on the contrary that an imprisonment in Pauline times could have

37 Cf. SHERWIN-WHITE, Roman Society and Roman Law, 113. HEMER, Book of Acts, 392 regards Paul’s trial «on
Luke’s presentation of it, like a textbook example of calumnia». He supposes that Paul was acquitted. 

38 Cf. RAMSAY, «Suggestions on the History and Letters of Paul II», 279-281; SHERWIN-WHITE, Roman Society and
Roman Law, 115-116; RAPSKE, Paul in Roman Custody, 322.

39 Cf. Philo, Flacc. 128-129 (LCL, Colson, 373): «Lampo had been put on his trial for impiety to Tiberius
Caesar and as the trial had dragged on for two years he had broken down under it for the ill-will of his
judge had concocted postponement and delays, as he wished, even if he was acquitted of the charge, to
keep hanging over him as long as possible the fear of the uncertain future, and so render his life more
painful than death.»

40 LAKE cited by CADBURY, «Roman Law and the Trial of Paul», 330.
41 Cf. CADBURY, «Roman Law and the Trial of Paul», 332: «Lampon’s situation is more like Paul’s two years in

Caesarea under Felix.»
42 Cf. Pliny, Ep. 10,56-57 (LCL, Radice, 235): «A man was brought before me who had been sentenced to

banishment for life by the governor Julius Bassus. Knowing that all Bassus’s acts had been annulled, and
that the Senate had granted anyone sentenced by him the right to have a new trial so long as the appe-
al was made within two years, I asked this man if he had brought his case to the notice of the succee-
ding governor. He replied he had not.»

43 Cf. Josephus, Vita 13-16. The exact duration of their imprisonment depends on the dating of the termina-
tion of the governorship of Felix who had arrested the priests and Josephus’s departure for Rome. Felix
was in office the latest until 60 CE, Josephus started his journey the earliest in 63 CE, that is, they were
imprisoned at least for three years. RAPSKE, Paul in Roman Custody, 323 even suggests a four or five year
imprisonment; cf. also LICHTENBERGER, «Josephus und Paulus in Rom», 252-253. Cf. for further examples of
extended imprisonment RAPSKE, Paul in Roman Custody, 316-320. Bernard Orchard identifies the anony-
mous Jews with Paul and his companions who deserved their release to Josephus, a suggestion which is
unsustainable. Cf. ORCHARD, «Josephus and the Unnamed Priests», 265: «Luke, even though he must have
known about Josephus’s help and the role of Poppaea, would have had to maintain strict silence in order
to safeguard their respective interests, perhaps expecting Josephus himself to put the record straight one
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lasted much longer than two years because they were at least arrested for three
years.43

Last but not least, the final word of Acts was also often interpreted in a juridi-
cal sense. Yet, the New Testament hapax legomenon avkwlu,twj is not, as James
H. Moulton and George Milligan stated, «legal to the last»,44 but it merely cha-
racterises a liberty of action in a given context.45 Therefore it is neither referring
to a special treatment of the prisoner Paul46 nor to a claim by Christians of
unhindered exercise of their religion47. Mealand suggests that Luke used the
legal-commercial term avkwlu,twj —denoting the unrestricted access to rented
property and in his tradition referring to the context of Paul’s lodging— and
«redeployed it at the literary and theological level»48. Mealand only randomly
mentions that the conjunction of the terms dieti,a, mi,sqwma and avkwlu,twj could
also be a mere coincidence.49 Most probably, avkwlu,twj is to be referred to the
free spread of the Christian message in Rome, in which Paul was —despite of
his custody— not impeded.50

The examination of the allegedly juridical remarks in Acts 28,16-31 arrives thus
at the plain conclusion that the allusions to the imprisonment of Paul are of a
very general nature. Neither the two-year term nor the expression avkwlu,twj
denote a legal issue. At best Luke’s repeated reference to Paul’s house arrest
might reflect some knowledge about the circumstances of Paul’s custody. Since
Acts thus do not only remain silent on the details of Paul’s stay in Rome but
even on the denouement of his trial I will, in the following, briefly discuss
which possibilities for the outcome of his appeal to Caesar exist in light of the
Roman Law.

4. LEGAL PROVISIONS FOR APPEAL CASES

As already indicated Paul’s appeal is not fully covered by the later legal provi-
sions as codified in the Digest, a compendium of Roman law compiled by order
of the emperor Justinian in the 6th century (530-533 CE) and part of the Corpus

day.»
44 MOULTON – MILLIGAN, The Vocabulary of the Greek Testament, 20.
45 Cf. DELLING, «Das letzte Wort der Apostelgeschichte», 198: «Freiheit des Handelns in der im Kontext bezeich-

neten Hinsicht».
46 Cf. e.g. BRUCE, The Acts of the Apostles, 543; TAJRA, The Trial of St. Paul, 193. Cf. the criticism by HAUSER,

Strukturen der Abschlußerzählung der Apostelgeschichte, 146 who rightly remarks that in the given con-
text no allusion is made to Paul’s status as a captive.

47 Cf. e.g. DELLING, «Das letzte Wort der Apostelgeschichte», 204.
48 MEALAND, «The Close of Acts», 591, cf. further: «In its present context avkwlu,twj points to Paul’s unhindered

exercise of religious freedom of speech, and to the unhindered course of the message of the kingdom.»
He insinuates that dieti,a is a regular period of rental and belongs to the same semantic field as mi,sqwma.
Mealand assumes that Luke has kept with these three references a historical reminiscence of the accom-
modation of Paul in Rome. As he has engaged them for his literary and theological purposes they appe-
ar in a different context.

49 Cf. MEALAND, «The Close of Acts», 590.
50 Cf. HAUSER, Strukturen der Abschlußerzählung der Apostelgeschichte, 147.
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Juris. Book 49 of the Digest minutely defines the requirements and the proce-
dures of an appeal.51 For the early Imperial period one has to bear in mind,
however, that by act of the constitutio Antoniniana of 212 CE all free inhabi-
tants of the empire were granted the Roman citizenship what eventually led to
its degradation as it was no longer a real privilege but the rule. As one conse-
quence the number of appeal cases increased further which is why it can be
assumed that in the beginning of the Principate many appeal regulations later
included in the Corpus Juris did not yet exist but were rather successively enac-
ted in response to practical exigency and in order to narrow down the gra-
dually rising number of appeals.52 This is supported by evidence from the early
Imperial period, for instance, in Dio Cassius or Tacitus, of a less strictly orde-
red procedure of appeals.53 Therefore, as has already been demonstrated with
respect to the two-year period mentioned in Acts 28,30, one has to be careful
to interpret the trial of Paul with reference to the later regulations. Hence, it is
possible that the charges against him were dropped by default of the accusers
but this has to be recognised as mere hypothesis as it is neither corroborated
by an early Christian nor a contemporary legal source. As under the Empire an
appeal was a reformatory legal means to revise previous court decisions this
requires that in any case a judgment had to be rendered by the higher tribu-
nal, be it favourable or unfavourable for the accused, that is, the sentence had
to be either one of acquittal or of conviction. I hold that an acquittal is very
unlikely in Paul’s case because Luke would most probably have reported on
that, hence I will not explore here on this possibility involving hypotheses such
as a planned or lost third volume of Luke-Acts.54

As far as it can be gathered from Acts 21-26 Paul was either accused of seditio,
incitement of the people and causing tumult, or even charged with a crimen
laesae maiestatis, which embraced all kind of felony against the majesty of the
emperor and his family, including, for instance, «offence against sovereign
symbols and official traditions, endangering the state, […] treason […] or […]
mere public statements critical of the emperor, gestures of disrespect and dis-

51 Cf. LITEWSKI, «Die römische Appellation in Zivilsachen», pace; OMERZU, Der Prozeß des Paulus, 84-92.
52 Cf. MILLAR, The Emperor in the Roman World, 509-514; OMERZU, Der Prozeß des Paulus, 106-107. Hence,

it can be supposed that the general restriction of appeals to final judgments (Dig. 49,1,28,2; cf. for excep-
tions Dig. 49,5,2) as well as, for instance, the delegation of appeal cases and the development of a sequen-
ce of courts (Dig. 49,1,21 pr.; Suetonius, Aug. 33,3) or the provision for a fine for appeals without a legal
cause (Tacitus, Ann. 14,28; Paulus, Sent. 5,33,1-8; Cod. Just. 7,62,6,4) were primarily aimed at narrowing
down the gradually rising amount of appeals.

53 It was then, for instance, still possible to appeal at any stage of a trial not only after a verdict was han-
ded down (Cassius Dio, Hist., 63,2,3). Occasionally, appeals could also be lodged directly and orally
towards the emperor (Tacitus, Ann. 16,8,3; Cassius Dio, Hist., 59,8,5; 63,2,3; cf. for further references
OMERZU, Der Prozeß des Paulus, 93-100).

54 Cf. RAMSAY, St. Paul the Traveller, 23.27-28.309; ZAHN, «Das dritte Buch des Lukas», 373-395; ZAHN, Die
Apostelgeschichte des Lucas, vol. I, 16-18; ZAHN, Einleitung in das Neue Testament, vol. II, 374-377; QUINN,
«The Last Volume of Luke», 62-75; WILSON, Luke and the Pastoral Epistles. Cf. for a criticism of these posi-
tions OMERZU, «Das Schweigen des Lukas», 138-139. 

55 GIZEWSKI, «Maiestas», Brill online 2008       
<http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=bnp_e718120> [Consulted 10 October 2008]; cf. also
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loyalty.»55 Depending on the individual circumstances such as the particular
misdeed, the cognisant tribunal and the political situation (esp. the need for
security of the respective emperor),56 a crimen laesae maiestatis could be
mildly as well as severely punished, but often resulted in the death penalty.57

A capital sentence was also exacted for severe cases of seditio,58 less aggrava-
ted cases of stirring tumult demanded milder punishments.59 During the
Imperial period prolonged imprisonment was by law prohibited as punishment
for Roman citizens but in practice delays in trials could of course suffice to this
purpose. Rapske thus rightly states: «Legally, prisoners in this situation were
simply awaiting death; practically speaking, they were suffering punishment.»60

Eventually, it is important for our context that in Republican times voluntarily
leaving Roman territory and going into exile regularly replaced the enforcement
of the death penalty for upper-class citizens.61 When from the time of Sulla
onwards a death sentence could be substituted by the decree of aquae et ignis
interdictio62, voluntary exile was the usual response to this impending exclu-
sion from all sustentation and protection, including the loss of civil rights.63

However, it was only by the lex Tullia de ambitu of the year 63 BC that exile
was for the first time provided as a poena legis.64 Exilium means then either the
banishment to a certain place, generally the confinement to an island (cf. Dig.
48,22,6,1; 48,22,7; Tacitus, Ann. 2,85; 3,38.68-69; 13,43), sometimes also to a
desert oasis (Dig. 48,22,7,5), or the interdiction from a specific location, that is,
in general the refusal to live within one’s home city, land or province (cf. Dig.
48,22,5;48,22,7; Tacitus, Ann. 2,50; 4,20; 15,71; Suetonius, Tib. 36). In
Republican times the offender was then free to live in any town with which
Rome had made a treaty regarding the acceptance of exiles.65 «No attempt was
made to extradite him, and as long as he stayed away he was safe.»66 In the
Imperial period aquae et ignis interdictio was replaced by deportatio which thus

BAUMAN, The Crimen Maiestatis.
56 Cf. RILINGER, Humiliores – Honestiores, 212-214.
57 Cf. Cod. Theod. 16,10,12; Dig. 48,4; Cod. Just. 9,8. RILINGER, Humiliores – Honestiores, 214: «Je nach Art der

Prinzipatsführung und bestimmt durch die Notwendigkeit der jeweiligen Situation wurden Sanktionen
von der Vermögensstrafe bis zur geschärften Todesstrafe in verschiedenen Abstufungen ohne Ansehen
der Person vollzogen.» MOMMSEN, Römisches Strafrecht, 951 characterized the sanctioning of lese-majesty
as juridically unlimited.

58 Cf. Dig. 48,8,3,4; Paulus, Sent. 5, 22,1.
59 Cf. Dig. 48,6,5 pr.
60 Cf. RAPSKE, Paul in Roman Custody, 19; cf. in general ibid. 16-20.
61 Cf. for a thorough investigation about exile in the Roman Republic, KELLY, A History of Exile, pace.
62 Cf. GRASMÜCK, Exilium, 102-109; SCHANBACHER, «Aqua et igni interdictio»; KELLY, A History of Exile, 25-39.
63 Cf. Gaius, Ins. 1,128; 161; Dig. 32,1,2.
64 Cf. GRASMÜCK, Exilium, 102-103; GAMAUF, «Exilium»; BAUMAN, Human Rights in Ancient Rome, 44-46; KELLY,

A History of Exile, 39-45.
65 In Polybian times such places were Naples, Praeneste and Tibur; cf. Polybius 6,14,8: e;sti d v avsfa,leia toi/j

feu,gousin e;n te th/| Neapolitw/n kai. Prainesti,nwn( e;ti de. Tibouri,nwn po,lei( kai. tai/j a;llaij( pro.j a[j e;cou-
sin o[rkia) (LCL, Paton, III 303: «Such exiles enjoy safety in the territories of Naples, Praeneste, Tibur, and
other civitates foederatae.»)

66 BAUMAN, Human Rights in Ancient Rome, 44-45.
67 Cf. SCHIEMANN, «Deportatio», cf. on the clementia Caesaris also BAUMAN, Human Rights in Ancient Rome,
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involved the loss of rights of citizenship and property, though with imperial cle-
mency both could be restored.67 Deportatio was inflicted upon political offences
such as crimen maiestatis or perduellio but also, for instance, in cases of adul-
tery, murder or fraud. A milder form of exile than the permanent deportatio was
the relegatio which was imposed for less severe offences68 and did, for instan-
ce, not imply the withdrawal of the civitas and at least not necessarily the con-
fiscation of the property.69 It is, however, often difficult to distinguish exactly
between deportatio and relegatio as the terms are indiscriminately used by law-
yers (esp. Dig. 48,22: De interdictis et relegatis et deportatis) while the historians
regularly merely refer to the enactment of a banishment, for instance, by the
expressions such as provincia prohibere, claudere, permittere ad insulam.70 The
deportatus was usually taken by force to his place of banishment whereas the
relegatus went there on his own.71 While the voluntary exile in Republican times
usually implied a certain choice of residence (vestigium libertatis)72 this liberty
was much more restricted in the Imperial era.73 This is not only due to the later
punitive character of the banishment but especially to the territorial extension of
the Roman Empire and the authority the princeps —in practice— had over all
provinces.74

Our sources for the early Principate bear manifold testimony to the practice of

67-86.
68 Cf. for a list of the respective delicts KLEINFELLER, «Relegatio», 565.
69 Cf. GAMAUF, «Exilium»; SCHIEMANN, «Deportatio», KLEINFELLER, «Relegatio», 564-565; VÉGH, «Relegatio», 1374-

1375.
70 Cf. Tacitus, Ann. 13,43; 14,63; 15,71. Other expressions are deportare and amovere, cf. Tacitus, Ann. 4,31;

Suetonius, Tit. 8 and Pliny, Pan. 34.
71 Cf. for a list of attested places of exile KLEINFELLER, «Relegatio», 564; BRAUND, «Four Notes on the Herods»,

241 with n. 12.
72 Cf. KELLY, A History of Exile, 69: «[O]nce an exile left Roman territory, he was free to resettle wherever he

pleased, although there were some advantages to choosing a civitas foederata. While there were no legal
constraints on the selection of a new domicile as far as we know, historical and political factors did
strongly shape his decision. One factor that remained fairly constant in the selection of a new domicile
throughout the Republican period was the presence of clientelae and family connections.» Long-lasting
family connections of the Porcii in Spain most likely also influenced C. Porcius Cato’s choice to resettle
in the remote town of Tarraco (cf. KELLY, A History of Exile, 81-82.171). Similar factors of seeking advan-
tages probably also influenced the selection of a refuge in the Imperial period. But cf. KELLY, A History of
Exile, 81-92.93-131 for the aggravation of the situation of exiles by the late second century BCE and espe-
cially from the Social War onwards. 

73 Though those who were interdicted to remain at some place might not be designated to select a particu-
lar new domicile instead; cf. Dig. 48,22,7 pr. KLEINFELLER, «Relegatio», 564. Cf. for a more critical view
GRASMÜCK, Exilium, 127-129.

74 Cf. GRASMÜCK, Exilium, 129 and ibid., 132: «Über die Grenzen des Reiches hinauszugehen, bedeutete bei
dem Mangel an selbständigen anderen Staatswesen, entweder zum hostis publicus erklärt zu werden oder
unter so “barbarischen” Umständen leben zu müssen, daß man ebenso gut an einem fernen Ort inner-
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exile yet the writings create a one-sided impression as they mainly focus on the
struggles for power and wealth underlying the discussed cases which thus
almost exclusively involve high ranking and influential personalities.75

Grasmück rightly states: «Die rechtliche und soziale Wirklichkeit über diese
obere Schicht hinaus sah wohl anders aus.»76 Unfortunately we are not informed
about the ordinary juridical practice and it seems that exile was basically a pri-
vilege of honestiores respectively upper-class citizens.77

Regarding the end of Paul’s life this means he might either have died while still
awaiting his trial, that is, during a prolonged captivity, or —if he actually appe-
ared before the emperor’s court— he was sentenced, probably to death. The
typical capital punishment for a Roman citizen was beheading, but it is at least
imaginable that a death penalty was imposed on Paul in form of exile, though
this was rather granted to privileged persons as discussed above. As we do not
have any extant sources of the outcome of Paul’s appeal trial it is only viable
to consider the probability of the different possibilities which I will do by short
concluding remarks.

halb der Grenzen des Reiches in der Verbannung leben konnte.»
75 Under the early Principate prominent exiles include for instance, Ovid, Seneca, Musonius Rufus, Dio

Chrystostom or Favorinus. Cf. GRASMÜCK, Exilium, 129-131 for examples of exiles in this period mentio-
ned by the historians (esp. Tacitus and Suetonius) and GAERTNER, The Discourse of Displacement for a
recent assessment of the discourse nature of Graeco-Roman «exile literature». Exile is regarded as a deplo-
rable state in general but certain places are considered to be especially unfavourable (cf. Tacitus, Ann.
1,53; Suetonius, Aug. 65: Julia on Pandateria [cf. for a confinement to this island also Suetonius, Tib. 53:
Agrippina; Tacitus, Ann. 14,63: Octavia]; Tacitus, Ann. 2,85: unhealthy climate on Sardinia; Ann. 3,68f:
Gyarus is dreary and uninhabited [also Ann. 4,30]). The mean origin (sordidae originis) of the exile
Cassius Severus is explicitly mentioned as an exception (Tacitus, Ann. 4,21) as is the delightful retreat
Anicetus got on Sardinia as compensation for pretending an intrigue with Nero’s wife Octavia (Tacitus,
Ann. 14,62). There are several occasions when an exile was later followed by execution, e.g. Suetonius,
Tib. 54; Cal. 28; Vesp. 15; Dom. 10. Cf. for an exile in a case of crimen maiestatis e.g. Tacitus, Ann. 3,38,
for an example of the clementia Caesaris Ann. 14,12.

76 GRASMÜCK, Exilium, 130, n. 479.
77 Cf. GAMAUF, «Exilium». Josephus bears witness of such privileged treatment concerning members of the

Herodian dynasty. He relates that in 6 CE Augustus confiscated Archelaus’s property and sent him into
exile at Vienne in Gaul after the ethnarch failed to justify his misgovernment in Palestine (Ant. 17,342-
344; Bell. 2,111; cf. SMALLWOOD, The Jews under Roman Rule, 117; SCHÜRER, A History of the Jewish People,
vol. 1, 177. 355 n. 13; BRAUND, «Archelaus [Person]», 368). In 39 CE Gaius deposed Herod Antipas from
his tetrarchy, confiscated his money and exiled him because of a denunciation by his rival Agrippa I,
surrounding old and new offences (Ant. 18,240-255; Bell. 2,181-183; cf. SMALLWOOD, The Jews under
Roman Rule, 191-192; SCHÜRER, A History of the Jewish People, vol. 1, 175-176. 359 n. 32-33; BRAUND,
«Herod Antipas [Person]», 160). Josephus provides contradicting information about the place of Antipas’s
exile. According to Ant. 18,252 Gaius banished Antipas to Lugdunum, a city in Gaul (di,dwsin auvto.n de.
fugh/| avidi,w| evzhmi,wsen avpodei,xaj oivkhth,rion auvtou/ Lou,gdounon po,lin th/j Galli,aj) while Bell. 2,183 implies
that the emperor sent him to Spain (fugh/| eivj Spani,an; NIESE reads Galli,an without any textual evidence).
To conform the two references it has been suggested (for instance, by HOEHNER, Herod Antipas, 262)
Antipas was consigned to Lugdunum Convenarum —located in Gaul but near the Spanish border, today
St. Bertrand de Comminges— and not to the well known city of Lyon which were the usual identifica-
tion of Lugdunum if not further qualified. But all in all it seems more probable that Antipas was exiled
to Lyon because Lugdunum Convenarum would not only be exceptional regarding the other places «to
which royalty was consigned» (BRAUND, «Four Notes on the Herods», 241) but also imply that Bellum is
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still erroneous in indicating a Spanish banishment.
78 As regards Paul’s unnatural death I agree with TAJRA, The Martyrdom of St. Paul, 199 while I contradict his

assumption that «Paul was released from house arrest at the end of the biennium described by Luke in
the concluding verses of Acts because his accusers failed to come from Jerusalem to contest his appeal
to Caesar» (ibid.) as I have substantiated above and further elaborated on previously (cf. also OMERZU,
«Das Schweigen des Lukas», 151-156). Consequently, Tajra is not only more confident than me regarding
the historicity of a Pauline journey to Spain (ibid., 102-117) but even assumes that Paul came to Tarraco
(ibid., 104-105).

79 GUNTHER, Paul: Messenger and Exile, 144-148 assumes an exile as the outcome of Paul’s Roman trial and
TAJRA, The Martyrdom of St. Paul, 168 simply states: «The reference in Clement [scil to fugadeuqei,j in 1
Clem. 5,6] is probably to Paul’s two-year house arrest in Rome, which from a legal point of view, was an
internal exile.» From a legal point of view Paul was a captive and the remark in Clement refers to Paul’s
earlier missionary activity.

80 Cf. GRASMÜCK, Exilium, 20-22 for the Hellenistic usage and GAERTNER, «The Discourse of Displacement», 2-
3 for a broader scope.

5. CONCLUDING REMARKS

It has been demonstrated that our oldest witnesses do not provide concrete
information about the circumstances of Paul’s death. This is even true for Luke
who in Acts 21-26 reports at great length about Paul’s trial in the province of
Judaea but appears to be almost indifferent towards the outcome of the appeal
once the apostle arrived in Rome. The traditions about a subsequent visit to
Spain do not tackle any juridical issues. Therefore, only the following aspects
can be considered as representing fairly reliable historical knowledge: 1) Paul
was kept in Rome in house arrest, not in a public jail; 2) Two years after his arri-
val in Rome Paul’s situation changed; 3) Paul died in Rome under the reign of
Nero; 4) The idea that Paul succeeded in travelling to Spain was not totally
implausible to the early Christians.

As previously stated I hold that Luke, when finishing Acts, knew of Paul’s death
and also that the appeal did not result in an acquittal which he would otherwi-
se have narrated as a triumphant victory of one of his protagonists. Considering
how a seditio or crimen laesae maiestatis was punished in Imperial times it is
quite probable that a death penalty was imposed on Paul. Since this is only an
assumption we can, of course, only further guess how this punishment was
enforced. As all traditions referring to the manner of his execution designate it
as a decapitation by sword it seems rather unlikely that Paul died of natural cau-
ses while awaiting trial or execution.78 However, that Paul was banished and by
this means finally got to Spain appears to be equally unlikely even if legally pos-
sible.79 Even though exile can, in general, be rendered by fugh, or feu,gw,80 the
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81 Cf. A. PUIG, «Les Probabilitats d’una Missió de Pau a Tarragona», in this volume.
82 Cf. BAUMEISTER, Die Anfänge der Theologie des Martyriums, 235: «Von einer Vertreibung des Apostels im

strengen Sinn handelt Apg 13,50; von Flucht ist häufiger die Rede (Apg 14,5f.; 17,10.14; 20,3; vgl. auch
9,25 und 2 Kor 11,32f.).» LINDEMANN, Die Clemensbriefe, 38: «fugadeuqei,j könnte an 2Kor 11,33; Apg 9,23ff
erinnern, aber auch an Szenen wie die in Apg 13,50; 14,6; 17,13f geschilderten.» Cf. also GRASMÜCK,
Exilium, 58-61; LONA, Der erste Clemensbrief, 163. BEYSCHLAG, Clemens Romanus und der
Frühkatholizismus, 214-225 carefully discusses the analogies between 1 Clem. 5,6 and Christian traditions
of prophetical martyrs (esp. Tertullian, Scorp. 8: «David is persecuted; Elias is expelled; Jeremias stoned»
[CSEL XX, 161, line 1-2: «David exagitatur, Helias fugatur, Hieremias lapidatur.»]; cf. also Heb 11,36-37; 1
Clem. 17,1) and the stoic ideal of bearing suffering (cf. Epictetus. Diatr. I 3,1-2 [1,4,23-24 ed. SCHENKL]:
«avll evkei/no( meleta/n evxelei/n tou/ auvtou/ bi,ou pe,nqh kai. oivmwga.j […] kai. maqei/n ti, evsti qa,natoj( ti, fugh,( ti,
desmwth,rion( tiv @noj#kw,neion», «but not so that other goal – to study how a man may rid his life of sorrows
and lamentations, […]; and of misfortune and failure, and to learn the meaning of death, exile, prison,
hemlock»; [transl. LCL, Oldfather, 35]; II 19,18 [2,1,10 ed. SCHENKL]: «o[pou de. qa,natoj h; fugh. h; po,noj h; avdoxi,a(
evkei/ to. avnacwrhtiko,n( evkei/ to. sesobhme,non», «is not the danger death, or prison, or bodily pain, or exile or
disrepute?»; [transl. LCL, Oldfather, 365]).

83 Paul (cf. 2Cor 6,5; 11,23; Phl 1,7.13.14.17; Phlm 1.9.10.13; cf. also Col 4,3.13; Eph 3,1; 4,1; 2Tim 1,8) as
well as Luke (cf. Acts 16,23-40; 21,33–28,30) mention several occasions when the apostle was impriso-
ned (de,smioj/evn toi/j desmoi/j/evn fulakai/j etc.). By e`pta,kij Clement either indeterminately refers to these
repeated captivities (LINDEMANN, Die Clemensbriefe, 38) or he reflects an older tradition (LONA, Der erste
Clemensbrief, 163). It is less likely an allusion to «the number of documents which were at his disposal
in the Roman church that referred to Paul as imprisoned» as was proposed by QUINN, «Seven Times he
Wore Chains», 575.

84 Cf. Acts 14,5.19; 2Cor 11,25.
85 VAN HENTEN, «The Martyrs as Heroes», 319.

designation of Paul as fugadeuqei,j in 1 Clem. 5,6 bears no evidence of the apos-
tle’s destiny after his Roman trial as is maintained elsewhere in this volume,81

but merely reflects situations as described in Acts 13,50 and 2Cor 11,33.82

Together with «he was in bonds seven times» (èpta,kij desma. fore,saj)83 and «he
was stoned» (liqasqei,j)84 in the same verse, «he was exiled» illustrates the tor-
ments Paul endured because of and during his preaching (kh,rux geno,menoj e;n te
th/| avnatolh/| kai. evn th/| du,sei). The manifold suffering makes him (and Peter) «a
paragon of perseverance (ùpomonh,)»85 (cf. 1 Clem. 5,5.7). If fugadeuqei,j were rela-
ted to Paul’s exile after his Roman trial this would undermine Clement’s overall
argument to stress the firmness of his suffering which he had escaped then.
Besides, the participle is syntactically linked to to. gennai/on th/j pi,stewj auvtou/
kle,oj e;laben in 1 Clem. 5,6 not to avphlla,gh in 5,7.86

Furthermore, regarding the evidence of the New Testament it has to be suppo-
sed that Luke would have known of a Pauline exile to Spain. But if so it is dif-
ficult to figure out a reason why he omitted the tradition because it would have
provided him a perfect opportunity to depict the spread of the gospel e[wj
evsca,tou th/j gh/j («to the end of the world») as announced in Acts 1,8. Besides, it
is already an irony of fate that Paul achieved his looked-for aim to visit Rome by
taking advantage of the Imperial legal system. But it would be absolutely astoun-
ding if Paul by this means eventually even succeeded to get to Spain. What is
even more important is that it would be totally incomprehensible if the emperor
(or his court) gave the politically unimportant and common Jew Paul who is
accused of stirring tumult throughout the world (cf. Acts 17,6; 24,5) further
opportunity to cause trouble by imposing exile on him. Consequently, it seems
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LES PROBABILITATS D’UNA MISSIÓ DE PAU A TARRAGONA 

Armand PUIG i TÀRRECH

1. INTRODUCCIÓ

L’any 1742 es va publicar a Wittemberg, ciutat bressol de la Reforma, una
Historia Critica de Hispanico Pauli Apostoli Itinere. El seu autor era Johannes
Justus Spier, el bibliotecari de l’Acadèmia de la dita ciutat.1 En dos capítols, l’e-
rudit es proposava de sospesar, des del punt de vista crític, els testimonis patrís-
tics dels cinc primers segles i dels testimonis dels autors eclesiàstics entre els
segles VI i XVI.2 La seva conclusió era diàfana: les fonts antigues silencien o no
són fiables a propòsit del projectat viatge hispànic de Pau i, per tant, aquest
mai no va tenir lloc. Spier, que no cita ni sembla conèixer el Cànon publicat
per Ludovico Antonio Muratori l’any 1740, s’afilera entre aquells qui «iter illud
(de Pau) cogitatum concedunt, expeditum negant» (p. 3), i envesteix amb argu-
ments plens d’erudició contra aquells qui «illud iter Paulinum non animo tan-
tum susceptum, sed et corpore volunt confectum» (p. 2). En el seu llibre, no hi
té cabuda la tercera posició, la d’aquells que «nihil hic definientes, controver-
siam in incerto relinquunt» (p. 1). 

Aquestes tres posicions —la contrària al viatge hispànic de Pau, la favorable i
la que es manté en el dubte— tipifiquen la història de la recerca, passada i pre-
sent. La tradició del primer mil·lenni és majoritària sobre la historicitat de la
missió de Pau a Hispània (el Decret gelasià, del segle VI, és una de les poques
excepcions). Més endavant, ja en el segle XIII, comencen les posicions desfa-
vorables, com la de Tomàs d’Aquino, el qual fonamenta la seva posició dient
que «mai no es llegeix enlloc que (Pau) hagués anat a Hispània.»3 Altres autors,

1 Joanne Justo SPIER – AA. M. – Acad. Biblioth, Historia Critica de Hispanico Pauli Apostolo Itinere ad Rom
XV, 24 & 28, Vitembergae: Apud Ephraim Gottlob Eichsfeldium – Acad. Typogr 1742, 62 pp. He treballat
amb un microfilm de l’exemplar de l’obra que es conserva a la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel
(Li 8510). L’opuscle, d’erudició exquisida, és una resposta crítica als autors que defensen la historicitat del
viatge a Hispània, sobretot el cardenal Baronio, Pere de Marca, Johannes Camerarius i Conradus Samuel
Schurtzfleischius.

2 Segons Spier (p. 15), el primer testimoni clar de la vinguda de Pau a Hispània seria Epifani (Pan. 27): «Pere
i Pau, per causa de la predicació de l’Evangeli, anaven sovint a altres ciutats i regions. Així, Pau se’n va
anar a Hispània, i Pere visitava sovint Pont i Bitínia».

3 En el seu Comentari a Romans, el gran teòleg cita 15,28 «proficisciar per vos in Hispaniam» i continua: «Sed
videtur hic apostolus falsum dicere. Nunquan enim in Hispaniam ivisse legitur». És veritat. En temps de
Tomàs d’Aquino encara no s’havia descobert el Cànon de Muratori on es llegeix que «el qual (Pau) anà des
de l’Urbs (= Roma) a Hispània» (l. 39).
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com Domingo de Soto o Guillem d’Este, seguint Tomàs d’Aquino, adoptaran el
mateix punt de vista. Així, doncs, la posició que nega el viatge hispànic de Pau
es troba alhora en camp protestant i en camp catòlic, si bé l’argumentació apor-
tada es va modulant de manera diversa. L’esforç ímprobe de Spier a partir dels
autors patrístics i eclesiàstics no serà continuat, i els autors posteriors debatran
els arguments històrico-teològics, interns a les cartes paulines, i es limitaran a
estudiar els testimonis més antics, en el difícil intent de comprendre els fets
ocorreguts en els últims anys de la vida de Pau. Val a dir, en qualsevol cas, que
la posició de Spier esdevindrà la majoritària, almenys en els dos segles i escaig
que portem d’utilització massiva del mètode històrico-crític.4 Tanmateix, en els
darrers temps el consens gairebé unànime s’ha anat esquerdant progressiva-
ment, i ara és possible i convenient de plantejar-se amb força renovada la que
ha estat, en els temps moderns, la «posició minoritària» i provar de reprendre-
’n els arguments.5

La meva intenció és la de mostrar que la missió de Pau a Hispània i, en con-
cret, a la ciutat romana de Tàrraco és un fet històricament plausible.
Naturalment, l’onus provandi reposa sobre la hipòtesi que aquí sostinc.
D’entrada, qui vulgui negar el viatge paulí a Hispània necessitarà menys argu-
ments que no pas el qui n’afirmi la realització. En efecte, no posseïm tots els
elements que serien necessaris per a concloure, de manera incontrovertible,
que l’apòstol Pau va anunciar l’Evangeli a Hispània, tal com era, segons Rm 15,
el seu ferm desig i el seu decidit projecte. Per tant, les raons a favor del «no»
semblen, per l’escassetat de fonts, més sòlides que les raons a favor del «sí».

De fet, és el conjunt dels darrers anys de la vida de Pau que planteja nombro-
sos interrogants historiogràfics. Les fonts històriques ens proporcionen dades
més aviat esparses sobre els esdeveniments que configuren la vida de l’apòs-
tol entre el final de la seva reclusió vigilada a Roma, presoner de l’Estat romà,
i el seu martiri, a la capital de l’Imperi, uns quants mesos o anys més tard. Ara
bé, és evident que dins aquest arc temporal, hi ha temps i espai suficients per
a situar-hi la realització d’una missió de Pau des de Roma a Hispània i, més
precisament, a Tàrraco, si bé cal analitzar amb quines condicions podia haver

4 Prenguem, a tall d’exemple, P. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue
Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter, Berlín – Nova York, NY: de Gruyter 31981, p. 222,
el qual concedeix que l’expressió de 1Cl 5,2 només pot referir-se a Hispània però afirma que aquesta loca-
lització depèn de Rm 15 i no és fruit d’una tradició local romana. Per a F. Pfister, encara, 1Cl 5 és un exem-
ple de «rhetorischen Wendungen», entre els quals cal incloure l’expressió del v. 2 «Die zweimalige römis-
che Gefangenschaft und die spanische Reise des Apostels Paulus und der Schluss der Apostelgeschichte»,
ZNW 14 (1913) 216-221.

5 Una mostra prou eloqüent que el dossier sobre els últims anys de la vida de Pau s’està reobrint en el món
germànic, és l’obra dirigida per F. W. HORN, Das Ende des Paulus. Historische, theologische und literarges-
chichtliche Aspekte (BZNW 106), Berlín – Nova York, NY: Gruyter, 2001. Una part dels autors consideren
versemblant el viatge de Pau a Hispània, mentre que altres el neguen. També la historiografia catalana està
dividida, si bé, curiosament, la posició majoritària es mostra escèptica o contrària al viatge hispànic i tarra-
goní de Pau. 
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estat realitzat. Certament, mai no es podrà garantir de manera totalment segu-
ra, basant-nos en les dades existents, la historicitat d’aquesta missió,6 però
poden haver-hi raons suficients per a afirmar que cal considerar-la un fet his-
tòric plausible i probable.

2. LA PROJECTADA VISITA DE PAU A ROMA COM A PREPARACIÓ DE LA
MISSIÓ HISPÀNICA

La preparació del viatge de Pau a Hispània s’orienta vers dos objectius: garan-
tir que les esglésies domèstiques de Roma, en tant que plataforma logística i
punt de partença geogràfic, cooperin activament en la missió paulina amb
ajuda moral i material i, segonament, tenir a punt un equip de missioners que
acompanyin Pau en allò que es preveu que serà un projecte ambiciós i dificul-
tós alhora. Sembla que, en relació al primer punt, Pau ha obtingut l’acceptació
de Febe, la diaconessa de Cèncrees (Rm 16), mentre que, en relació al segon,
hi cap la possibilitat que l’apòstol hagi enrolat un grup de col·laboradors seus,
provinents de l’Àsia Menor i de Grècia, perquè formin l’equip missioner d’allò
que ha de ser la gran missió occidental de Pau, un cop hagi presentat la
col·lecta a Jerusalem (Ac 20,4).

Diguem d’entrada que és versemblant que Pau hagi enviat a Roma Febe, la
diaconessa de Cèncrees, el port oriental de Corint, la ciutat des d’on Pau
escriu Rm, per tal de dur a terme els preparatius de la missió hispànica.7 De
fet, Rm 16 comença amb una càlida recomanació de Febe als romans per
part de Pau.8 Aquesta hi és presentada com a col·laboradora d’excepció de
l’apòstol, com a «germana» (adelfê), «diaconessa» (diakonos) de l’església que
és a Cèncrees i «protectora» (prostatis) de molts, entre els quals Pau mateix
(16,1-2). El fet que l’apòstol demani als romans que acullin Febe en el
Senyor i amb la dignitat que correspon a un membre del poble sant, indica
sens dubte que és la portadora de la carta.9 Febe desenvolupa, probable-
ment, funcions directives en la comunitat de Cèncrees en el camp de la pre-
dicació i de l’ensenyament, tal com es dedueix de l’ús del terme diakonos
en 1Co 3,5; 2Co 3,6; 6,4; 11,15.23.10 Pel que fa al terme prostatis, indica la
protectora (patrona, en llatí) o benefactora (euergetês, en grec) —pertanyent

6 MODA, «Per una biografia paolina. La Lettera di Clemente, il Canone Muratoriano, la letteratura apocrifa», en
Testimonium Christi. Scritti in onore di Jacques Dupont, Brescia: Paideia 1985, pp. 289-315, esp. p. 298:
«una risposta a questo problema non potrà forse mai essere data in maniera definitiva.»

7 Vegeu R. JEWETT, «Paul, Phoebe and the Spanish Mission», en J. NEUSNER – E. S. FRERICHS – P. BORGEN – R.
HORSLEY (eds.), The Social World of Formative Christianity and Judaism. FS H. C. Kee, Philadelphia, PA:
Fortress 1988, pp. 142-161, esp. 147-151.

8 Actualment, ja no es dubta sobre la pertinença de Rm 16 a la redacció primera de la carta.
9 Vegeu W. A. MEEKS, Los primeros cristianos urbanos. El mundo social del apóstol Pablo (BEB 64), Salamanca:

Sígueme 1988 (ang. 1983), pp. 108-109. 
10 És més improbable que Febe desenvolupi activitats missioneres com proposa E. SCHÜSSLER FIORENZA, In

Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, New York, NY: Crossroad
1984, p. 171.
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a una classe social alta— de l’església de Cèncrees, la qual es reuniria pro-
bablement a casa de Febe.11

Doncs bé, aquesta dona, d’una certa posició, hauria ajudat fins i tot econòmi-
cament Pau. El seu status social i la seva relació amb Pau la feien idònia per a
portar la Carta a Roma, on seria rebuda amb tots els honors i on podria liderar
els preparatius del viatge hispànic d’aquell, sempre comptant que els romans
fessin cas de l’exhortació de l’apòstol: «ajudeu-la (parastête autêi) en qualsevol
qüestió (pragmati) en què ella tingui necessitat de vosaltres» (Rm 16,2). Pau no
especifica de quina classe d’ajut es tracta, però és evident que, sense oblidar
l’aspecte financer, allò que més necessita l’apòstol és el suport moral de la
comunitat romana al viatge a Hispània i, potser, el compromís d’alguns dels
seus membres que vulguin acompanyar Pau com a missioners.12 Febe, doncs,
es presenta a Roma com la patrocinadora de la missió hispànica, atès que
Roma, la capital d’Occident, ha de ser la base d’aquesta missió —com en els
anteriors viatges missioners de Pau, per Àsia Menor i Grècia, la base havia estat
Antioquia de Síria.13

Febe, doncs, actua com a dona de confiança de Pau, amb plens poders per a
preparar el viatge d’aquest a Hispània. El seu perfil «alt» la fa del tot apta per a
adreçar-se als patrons o patrones de les comunitats domèstiques de l’església
de Roma. La seva tasca és triple: presentar la Carta que Pau adreça a «tots els
estimats de Déu que viuen a Roma» (1,7),14 convèncer-los de la conveniència
del projecte paulí i de la necessitat d’unir esforços i, finalment, dissipar les sus-
picàcies sobre la persona de l’apòstol, tant les que podia mantenir la minoria
judeo-cristiana envers algú que s’havia distingit per la seva oposició als judaït-
zants,15 com les que suscitaven els conflictes que Pau havia tingut amb les auto-

11 Malgrat un cert corrent d’opinió entre els exegetes, no és clar que el «patró» o la «patrona» d’una comuni-
tat cristiana fos la persona que presidís la celebració eucarística. Meeks subratlla amb raó que no es pot
traduir prostatis com a «presidenta» ja que aleshores s’incorreria en la contradicció que Pau seria «presi-
dit» per Febe, quan és exactament al revés. En qualsevol cas, el terme indica que Febe es mou en l’àm-
bit dels dirigents de la comunitat de Cèncrees (vegeu 1Te 5,12).

12 Això no significa que Pau no compti amb un equip de col·laboradors seus, actius en projectes missioners
anteriors a l’Orient (Ac 20,4). Però la novetat de la missió hispànica rau en què és la primera que Pau
pensa dur a terme a Occident, en territoris desconeguts i on la presència de la llengua grega és molt peti-
ta. Calen persones que parlin llatí amb fluïdesa i que puguin traduir eventualment les paraules de Pau
als hispànics.

13 Així succeeix en el primer viatge (Ac 13,1-4; 14,26), en el segon (Ac 15,35-36; 18,22) i en el tercer (Ac
18,23), si bé aquest es conclou a Jerusalem (21,15) per mor de la col·lecta que Pau ha fet per als pobres
de l’Església-mare (Rm 15,26.28; 1Co 16,1; 2Co 8,4.10).

14 Notem que Pau empra el terme «església» tan sols per a una de les set o vuit comunitats domèstiques de
Roma, la que es reuneix a casa de Prisca i Àquila (Rm 16,3-5), probablement a l’Aventí, una zona on hi
havia vil·les luxoses de l’aristocràcia però també àrees amb població més pobra (P. LAMPE, From Paul to
Valentinus. Christians at Rome in the First Two Centuries, Londres: Continuum 2003 (alem. 1987), pp. 58-
61). 

15 Pau xoca sovint, en el decurs de la seva missió, amb els qui voldrien que els pagans convertits a la fe
fossin circumcidats i observessin la Llei, en tot o en part. D’aquests tals sofreix persecució (Ga 5,11).

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 136



ritats provincials romanes.16 Aquest darrer element no és menor, ja que Pau ve
precedit per una fama no massa falaguera de provocador de conflictes amb tot
tipus de persones: amb els del seu propi llinatge jueu, amb l’administració
romana, amb altres cristians («els falsos germans», els judaïtzants) i amb els
pagans en general (vegeu 2Co 11,24-27).17 Febe ha de «netejar» aquesta imatge
de Pau, sobretot de cara als patrons de la casa d’Aristobul i la casa de Narcís
(Rm 16,10.11), que devien estar en relació amb l’administració imperial i que
podien facilitar contactes en les ciutats de les tres províncies hispàniques.18 Per
això, Pau esmenta amb tot detall un grapat de persones —la majoria de les
quals no coneix personalment— amb la intenció de facilitar les gestions que
Febe ha de cara a elles.19

Tot fa pensar que, mentre Pau s’encamina cap a Jerusalem a portar la col·lecta,
Febe s’embarca cap a Roma amb la Carta de l’apòstol. Desconeixem si la pros-
tatis de Cèncrees s’ha quedat molt de temps a la capital de l’Imperi. Sí que
sabem que Pau s’estarà dos anys presoner a Cesarea (Ac 22,23-24.27), després
de ser detingut a Jerusalem i abans d’arribar empresonat a Roma. Quan hi arri-
bi (primavera del 60 o del 61), és probable que Febe ja no sigui a la capital de
l’Imperi. Tanmateix, tot fa pensar que els seus bons oficis han fet efecte. Així,
segons Ac 27,13-15, a Putèols, el port de vora Nàpols per on entraven a Roma
les persones i les mercaderies provinents de l’Orient, Pau serà honorat durant
set dies, i dues ambaixades de cristians romans el sortiran a rebre a Fòrum
d’Api i Tres Tavernes (a 65 i 50 km de Roma, respectivament). A Roma, segons
Ac 28,16.30, Pau rebrà el permís de viure en un apartament llogat amb els sol-
dats-guardes, en un evident tracte de favor concedit per les autoritats militars
de la capital. Jewett hi veu, darrere tot plegat, la mà de Febe.20 Més interessant

16 Un excel·lent repàs dels problemes judicials de Pau amb les autoritats provincials romanes es troba en H.
OMERZU, Der Prozess des Paulus. Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte
(BZNW 115), Berlín – Nova York, NY: Gruyter 2002. Omerzu estudia els conflictes judicials de Pau a Filips,
Tessalònica i Corint, i acaba amb el procés de Jerusalem-Cesarea, aquell que el portarà a Roma. Omerzu no
analitza, en canvi, els conflictes no judicials: els avalots i les agressions del primer viatge (Antioquia de Pisídia,
Iconi, Listra), del segon (Berea) i del tercer (Efes). Notem que, quan Pau escriu Rm, el procés romà a Cesarea
encara no ha tingut lloc.

17 Afegim-hi, potser, les acusacions de frau, llençades contra Pau, a propòsit de la col·lecta a favor dels de
Jerusalem, de les quals Pau es defensa en 2Co 8-9. Vegeu H.-D. BETZ, 2 Corinthians 8 and 9. A Commentary
on Two Administrative Letters of the Apostle Paul, Philadelphia, PA: Fortress 1985, pp. 76-77 i 143-144.

18 Les dues comunitats domèstiques que tenien per patró Aristobul i Narcís, respectivament, podien estar
formades per esclaus i lliberts. Vegeu LAMPE, Christians at Rome, 359. Això no vol dir que no hi hagués
membres provinents de la família de sang dels dos patrons, així com altres persones vinculades amb ells
com a clientes. Pel seu costat, Meeks considera que els patrons de les comunitats esmentades en Rm
16,10.11.14.15 no eren cristians (Cristianos urbanos, 133-134). Notem, però, que les comunitats esmen-
tades en 16,14.15 no singularitzen cap nom de patró, i, pel que fa a Aristobul i Narcís, no hi ha indica-
cions en cap sentit. És cert que el règim de patronat no comportava la implicació directa del patró en
l’activitat que ell patrocinava, però almenys cal suposar que era simpatitzant de la causa que acollia a
casa seva.

19 Jewett subratlla que en el món antic «naming leaders had an important political function» («Paul, Phoebe»,
154). Ens podem preguntar qui ha indicat a Pau aquesta llista detallada de persones significatives de la
comunitat romana. La resposta més evident és la mateixa Febe, una dona ben connectada amb Roma i
la seva comunitat cristiana. Difícilment, els romans s’haurien pogut fiar de Febe si no l’haguessin cone-
guda ja d’abans.  
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és de remarcar que tots aquests arranjaments mostren que, en aquell moment,
les possibilitats de la missió hispànica restaven intactes. Quan Pau arriba a
Roma presoner, sembla que no és llunyana la realització del seu projecte his-
pànic, tan desitjat i preparat.

El segon punt, del tot necessari per a la missió a Hispània, és que Pau hagi
pogut enrolar un equip de missioners, experimentats i de confiança, que
col·laborin amb l’apòstol tant bon punt comenci la predicació de l’Evangeli en
terres hispàniques. Certament, com acabem de mostrar, la portadora de Rm,
Febe de Cèncrees, no tardarà a dur personalment la Carta a Roma, on, a l’es-
pera de Pau, començarà a dirigir els preparatius de la missió paulina a
Hispània. Mentrestant, sembla que Pau ha aconseguit de preparar l’equip mis-
sioner. Segons la informació fornida per Ac 20,3, Pau passa tres mesos a Corint,
on escriu la Carta als Romans i, després, com informa Ac 20,4, es posa en
marxa amb un notable equip de col·laboradors en direcció a Síria i a Jerusalem
amb la intenció de consignar-hi la col·lecta. Aquests set col·laboradors, que
porten amb Pau una quantitat important de diners (2Co 8,20), procedeixen de
les províncies de Macedònia (Sòpater, de Berea; Aristarc i Segon, de
Tessalònica), de Galàcia (Gaius i Timoteu, respectivament de Derbe i Listra,
ciutats de Licaònia) i de l’Àsia (Tíquic i Tròfim, segurament d’Efes) i han sortit
de la província de «Grècia» (v. 2), és a dir, d’Acaia, concretament, de Corint, la
capital, que és la ciutat de Febe.21

Notem que aquestes localitats i persones cobreixen les quatre províncies roma-
nes on Pau ha missionat: Galàcia i Àsia, a Anatòlia, i Macedònia i Acaia, a
Europa. Els acompanyants de Pau són personatges conspicus que han col·labo-
rat amb ell en l’anunci de l’Evangeli, particularment Aristarc,22 Gaius,23

Timoteu,24 Tíquic25 i Tròfim.26 Ens podem, doncs, preguntar, si aquesta llista de
missioners27 no assenyala tan sols els portadors de la col·lecta, sinó sobretot el

20 «Paul, Phoebe», 155.
21 Vegeu E. HAENCHEN, The Acts of the Apostles. A Commentary, Philadelphia, PA: Westminster 1971 (alem. 141965),

p. 581.
22 Aristarc és un «col·laborador» de Pau (Flm 24; Ac 19,29), que fa el viatge amb ell cap a Roma (Ac 27,2) i que és

«company de presó» de l’apòstol (Col 4,10). Desconeixem si ho és a Cesarea, a Roma o a tots dos llocs alhora.
23 En Rm 16,23 es parla d’un altre Gaius, un patró d’una de les comunitats domèstiques de Corint, a qui Pau hau-

ria batejat (1Co 1,14). Hi ha, però, Gaius, de Derbe, missioner amb Aristarc (Ac 19,29, tot i que aquí és consi-
derat, per error, «macedoni»).

24 Timoteu és el col·laborador més conspicu de Pau (1Co 4,17; Fl 2,2.19-23; 1Te 3,2; 2Tm 3,10-11). Company de
Pau des que aquest el va reclutar a Listra (Ac 16,1-3), l’ha seguit ininterrompudament per Macedònia i Acaia i
fins i tot ha sofert presó per l’Evangeli (He 13,23). I si bé, a diferència d’Aristarc (Ac 27,2), no es diu que acom-
panyés Pau a Roma, aquest l’esmenta el primer entre els qui envien salutacions als cristians de Roma («Timoteu,
el meu col·laborador»), com si volgués presentar-los-el.

25 Tíquic pertany sens dubte al grup de missioners paulins (Ef 6,21; Col 4,17; 2Tm 4,12; Tt 3,12).
26 Tròfim és d’origen pagà (Ac 21,29) i, amb Tíquic, prové de la zona d’Efes (2Tm 4,20).
27 Els dos noms que manquen són els de Sòpatre i Segon. D’aquest darrer només sabem que era de Tessalònica.

Pel que fa a Sòpatre, fill de Pirrus, podria ser identificat amb Sosípatre, que apareix en el quart lloc en una llis-
ta de col·laboradors de Pau encapçalada per Timoteu (Rm 16,21). Si fos així, hi hauria tres noms de la llista vin-
culats amb Roma: Aristarc (Ac 27,2), Timoteu i Sòpatre/Sosípatre (Rm 16,21). Vegeu J. SÁNCHEZ BOSCH, Mestre
dels pobles. Una teologia de Pau, l’Apòstol (ColStPac 80), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2003, p.
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grup de col·laboradors que Pau té a punt per a fer el gran salt a Occident, tan
bon punt hagi dipositat aquella col·lecta a Jerusalem.28 Si Pau ha aconseguit
comprometre un grup de missioners de Grècia i de l’Àsia, vol dir que disposa,
aparentment, de recursos per a iniciar la predicació de l’Evangeli a Hispània,
un territori on mai ningú no ha predicat anteriorment (Rm 15,20). Així pensa
complir el pla escatològic de Déu, segons el qual la seva salvació ha d’arribar
a l’extrem de la terra, a totes les nacions (Rm 15,16; Is 66,19).

En resum, sembla que els tres mesos que Pau ha passat a Corint (Ac 20,3) han
servit de primera preparació a la missió occidental de l’apòstol, tant pel que fa
al grup de missioners amb què Pau comptarà per al seu viatge —tots ells, per-
sones experimentades i de confiança— com pel que fa a la base logística de la
missió hispànica, que no pot ser cap altra sinó Roma. Febe assegurarà els plans
missioners de Pau, portant a Roma la Carta que l’apòstol adreça als cristians de
la capital i buscant la complicitat i el suport de tots ells. 

3. LES INFORMACIONS SOBRE EL VIATGE HISPÀNIC DE PAU EN Ac, 1Cl
I 2Tm

No hi ha cap informació totalment explícita sobre els esdeveniments que con-
formen el final de la vida de Pau i, concretament, la seva missió a Hispània en
tres documents tan pròxims a la vida de Pau com són els Fets dels Apòstols, la
Primera carta de Climent i la Segona carta a Timoteu. Tanmateix, si bé tots tres
coincideixen en la manca d’una informació semblant a la que es troba en el
Cànon de Muratori («Pau anà des de l’Urbs a Hispània»), hi ha en ells un seguit
d’informacions indirectes, velades sovint per la metàfora o el llenguatge retò-
ric o l’expressió el·líptica, que permeten d’entrar dins el període històricament
més inaccessible de la vida de Pau.

En el cas d’Ac les al·lusions als esdeveniments que afaiçonen el final de la vida
de Pau són més freqüents del que pot semblar a primer cop d’ull. Aquestes
informacions se situen gairebé totes en l’última secció del text, la pujada de Pau
a Jerusalem i el seu posterior viatge, com a presoner, a Roma (19,21-28,31). Les
referències a una missió futura entre els pagans es troben en Ac 22,21;
26,17.20.23 i 28,28, si bé a l’inici del llibre (1,8) ja s’anuncia que la missió ha
d’arribar «a l’extrem de la terra», i al bell mig del llibre es reprèn aquesta idea
a propòsit, concretament, de la crida personal de Pau (13,47, on se cita explí-

491.
28 Aquesta hipòtesi pot complementar la que els consideraria delegats de les ciutats on s’ha realitzat la col·lecta

perquè la portin a Jerusalem (HAENCHEN, Acts, 583). De fet, el mateix Haenchen observa que entre els set noms
no hi ha ningú de Corint (on la col·lecta ha estat molt generosa!) ni de Filips. I Pau explica que, a Corint, la
col·lecta és recollida per Titus, que no anirà a Jerusalem a consignar-la, un altre col·laborador, «un germà lloat
en totes les esglésies» (Erast?), i un tercer, anomenat «germà nostre» (2Co 8,17-22). De fet, Lluc no esmenta la
col·lecta de Pau i, com subratlla M. Dibelius, orienta el seu text cap al viatge a Jerusalem i a Roma (ibíd., 582).
Però això no vol dir que les seves informacions en aquest punt, com en tants d’altres, no respectin la natura-
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citament Is 49,6, la profecia que esmenta l’arribada de la salvació «a l’extrem de
la terra», la mateixa que serveix de base a Rm 15,16!). Pel que fa al procés
davant el tribunal imperial (23,11; 25,12; 27,24) i a la mort martirial de Pau
(20,22-29; 21,4; 21,11), s’al·ludeix a ambdós fets tres vegades. Aquesta precisió
indica que Lluc és conscient de fornir al lector una informació precisa, ni que
sigui de manera velada.

1Cl és més ric en resultats. En 1Cl 5,6-7 trobem una primera versió de la ulti-
ma pars vitae Pauli, independent de Rm 15, en la qual es detallen els quatre
elements fonamentals que la formen: a) primer judici imperial (o primera ses-
sió del judici imperial), seguit de la sentència d’«exili» (fygadeutheis) (5,6); b)
viatge «al límit d’Occident» (epi to têrma tês dyseôs) (5,7), és a dir, Hispània, en
el context d’un Pau que és presentat com a «herald a Orient i a Occident» (5,6)
i com a predicador de la justícia «a tot el món» (5,7); c) segon judici imperial (o
segona sessió del judici imperial) «davant els governants» (epi tôn hêgoumenôn)
(5,7); d) mort de Pau i recompensa «en el lloc sant» (eis ton hagion topon) (5,7).

En 2Tm 4,16-18, trobem una segona versió de la ultima pars vitae Pauli, que,
literàriament, té en compte Rm 15 i, probablement, 1Cl i potser, encara que
menys remotament, Ac. Combinant el que es diu en aquest fragment i el que
es troba a la resta de 2Tm, els quatre elements que caracteritzen la vida de Pau
hi són descrits així: a) primer judici imperial (o primera sessió del judici impe-
rial), en el qual Pau pronuncia la seva «primera defensa» (en tê-i prôtê-i apolo-
gia-i) (4,16), i del qual en surt sense la sentència a mort, ja que és alliberat «de
la gola del lleó» (ek tou stomatos leontos) (4,17); b) proclamació del missatge
cristià a «tots els pobles» (panta ta ethnê) com a quelcom que ha arribat a la
plenitud i «ha estat dut a compliment» (plêroforêthê-i) (4,17), incloent-hi, per
tant, la missió hispànica (vegeu Rm 15,19, on Pau diu que «ha dut a compli-
ment», peplêrokênai, l’evangeli a l’Orient i ara es disposa a fer el mateix a
Hispània, és a dir, a l’Occident); c) segon judici imperial (o segona sessió del
judici imperial), caracteritzat per les insídies (una «obra dolenta», ergou ponê-
rou) (4,18), és a dir, per una acusació de «malfactor» (kakourgos) (2,9) —l’acu-
sació de seditio, que apareixia en les litterae dimissoriae de Festus i que hau-
ria estat ara represa pel tribunal imperial?—, qualificada d’injusta, en contrast
clamorós amb el tribunal diví, presidit pel Senyor que és «jutge just» (ho dikaios
kritês) (4,8), i que ara recau sobre Pau, «presoner a Roma» (1,8.17) i abandonat
dels seus col·laboradors orientals (1,15; 4,10); d) mort de Pau i arribada d’a-
quest «al Regne celestial» (eis tên basileian autou tên epouranion) (4,18): la
mort és expressada per quatre imatges provinents del culte sacrificial romà (!),
de l’exèrcit, de les curses a l’estadi i del món marítim (4,6-7), i l’arribada al cel
és palesada per la corona del vencedor (4,8) i l’esment d’«aquell dia» (ekeinê hê
hêmera) (1,12; 4,8).

Notem que la característica comuna als tres documents (Ac, 1Cl i 2Tm) és la
voluntat de no fornir cap informació que pugui posar en evidència l’actuació
de l’autoritat imperial, especialment pel que fa a les causes del segon procés
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(o sessió) de Pau —aquell que el portarà a la mort— i pel que fa a la sentèn-
cia a la pena capital que el tribunal del Cèsar ha decretat contra ell. Així és com
cal interpretar, al meu entendre, el caràcter indirecte que posseeixen les notí-
cies fornides per aquests documents. No es tracta d’una manca d’informació
per part dels seus respectius autors (Lluc, Climent, l’autor de 2Tm) sinó d’una
estratègia conscient d’encobriment dels esdeveniments dolorosos que determi-
naren el final de la vida de Pau —i de Pere!— i dels quals fou principal res-
ponsable l’autoritat imperial.

El motiu d’aquesta estratègia s’ha de buscar en els efectes traumàtics que tin-
gué sobre la comunitat romana la persecució que Neró li infligí durant els tres
anys que van des del 65, data en què s’inicia el règim de terror, fins al 68, data
de les revoltes obertes contra l’emperador i de la mort violenta d’aquest. N’hi
ha prou de llegir entre línies 1Cl 5 i 6 per adonar-se del daltabaix que la per-
secució neroniana va representar en una comunitat d’extracció fonamentalment
popular i, per tant, fàcilment convertible en boc expiatori.

D’altra banda, com Haenchen i molts d’altres han subratllat, tant Lluc com
Climent i l’autor de 2Tm escriuen en un temps on ja no hi ha persecució i en
el qual és imprescindible una bona relació amb l’Imperi per a poder eixamplar
sense destorbs la missió cristiana. Cal no atiar cap malfiança o sospita sobre els
cristians i sobre la seva lleialtat a l’Estat romà. Per això —i el llibre de
l’Apocalipsi constitueix una excepció tan sols a mitges, ja que el llenguatge
xifrat el fa poc comprensible a un de fora— els escriptors cristians de les últi-
mes dècades del segle I i primeres del segle II faran tot el possible per presen-
tar una Església que conviu pacíficament amb l’Imperi i evitar així tot allò que
pugui portar dificultats als cristians. 1Cl 5,2 ho manifesta clarament quan afir-
ma que Pere i Pau, «els qui eren les més grans i justes columnes, foren perse-
guits i lluitaren fins a la mort», però no esmenta el responsable d’aquesta per-
secució i per quin tipus de mort hagueren de passar els dos «sants apòstols»
(5,3). En aquest context de recobriment volgut, té més valor la notícia del viat-
ge de Pau «al límit d’Occident» (5,7), metàfora del tot clara per a designar
Hispània.

En darrer terme, les informacions provinents d’Ac, 1Cl i 2Tm no divergeixen
massa de la notícia que es troba en Eusebi de Cesarea: «Hi ha evidència que,
després d’haver estat dut a judici, l’apòstol se’n va anar (de Roma) per exercir
novament el ministeri de predicar i, havent aparegut per segona vegada a la
mateixa ciutat, va arribar a compliment gràcies al seu martiri. Durant aquest
empresonament va escriure la Segona carta a Timoteu» (Hist. Eccl. 2,22).

4. LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE PAULÍ. LA HIPÒTESI DE TARRAGONA 

Les reflexions precedents permeten d’afirmar que el viatge missioner de Pau a
Hispània és un fet d’alta probabilitat històrica. Els indicis acumulats des de
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diverses fonts cristianes, anteriors (Rm 15) i posteriors als fets (1Cl, 2Tm, Ac,
per ordre d’importància), així com la praxi jurídica imperial en el segle I, tes-
timoniada per les fonts romanes, porten a la conclusió que Pau ha pogut rea-
litzar el seu projecte hispànic. Tanmateix, tot fa pensar que hi ha una gran
distància entre allò que Pau havia pensat i començat a preparar i allò que de
facto pogué realitzar. La qüestió fonamental és la de precisar en quines con-
dicions (personals i legals) Pau arribà a Hispània i quins límits i condiciona-
ments va poder tenir una seva eventual activitat missionera en les terres his-
pàniques. Naturalment, si Pau arriba a Hispània en condició d’exiliat polític,
com a conseqüència d’una deportatio o relegatio dictada pel tribunal impe-
rial (1Cl 5,6), això significa que el seu marge de moviments és més aviat petit.
D’altra banda, la incertesa sobre la ciutat o territori on Pau ha pogut ser enviat
en exili convida a ser prudents sobre una hipòtesi particular. Aquesta prudèn-
cia ha d’acompanyar les reflexions que segueixen sobre la possibilitat que
Tàrraco hagi estat la ciutat on el tribunal imperial sentencià Pau a l’exili.
Abans, però, mostrarem com la tipologia de Tarragona en el segle I la con-
verteix en una ciutat apta per a la missió paulina.

4.1. Tarragona, en el marc de les ciutats paulines

Fer la hipòtesi de Tarragona com a base probable de la missió de Pau a
Hispània equival a resseguir les condicions en què es trobava la ciutat en
aquell moment i confrontar-les amb les característiques que, segons E. Stange
i R. Riesner, reunien les localitats escollides per Pau com a camp de la seva
acció missionera:29 1) ús de la sinagoga jueva local com a punt d’arrencada,
buscant la complicitat dels prosèlits o temorosos de Déu que s’hi agrupaven
al voltant; 2) condicions favorables de viatge; 3) preferència per les capitals
de província; 4) garantia d’una resposta favorable al missatge cristià; 5) pre-
ferència pels territoris encara no trepitjats per cap missioner cristià anterior;
6) fundació i consolidació d’una comunitat cristiana local; 7) vinculació del
projecte missioner a la voluntat de Déu i al guiatge constant de l’Esperit Sant.
A aquests factors hi podríem afegir, en el cas del projecte hispànic: 8) la
importància de l’equip missioner; 9) la qüestió lingüística. Vegem en detall
aquests nou factors.30

1) La importància de la sinagoga com a plataforma de la missió quedava total-
ment en entredit en el cas de Tàrraco i d’Hispània en general. Les dades epi-
gràfiques i documentàries actuals, juntament amb els testimonis antics, no jus-
tifiquen la presència d’una població jueva a Tarragona en temps de Pau. Una

lesa dels fets.
29 Vegeu R. RIESNER, Paul’s Early Period. Chronology, Mission Strategy, Theology, Grand Rapids, MI: Eerdmans

1998, pp. 255-256, que cita E. Stange.
30 Sobre les informacions que segueixen, vegeu les contribucions de Meeks i Rodà sobre, respectivament,
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missió en aquesta ciutat no podia, doncs, començar amb la sinagoga o a par-
tir dels pagans que n’eren simpatitzants.31 La presència d’orientals a la ciutat
i el fet que Tarragona fos un port comercialment actiu són tan sols conside-
racions genèriques que no poden sobreposar-se a la manca d’evidències
sobre una comunitat jueva abans de l’any 70.32 En canvi, és probable que
després d’aquesta data i, més encara, després de la Segona guerra jueva (més
enllà del 136), s’hagi iniciat i intensificat la presència jueva a Hispània.33

Notem que aquesta situació d’absència de comunitats jueves a Hispània
abans de l’any 70 és compartida per les Gàl·lies i per Àfrica, de manera que,
en temps de Pau, Roma i Itàlia del sud serien les dues àrees més occidentals
amb presència jueva en el Mediterrani.34 Sembla, doncs, clar que la missió
hispànica necessitava un estil missioner propi, ja que la sinagoga i els seus
simpatitzants no podien actuar com a punt d’arrencada de la missió.35 O bé,
si es vol, calia aplicar l’estil missioner que Pau havia aplicat en les àrees on
no hi havia comunitats jueves, com les ciutats del nord de la província de
Galàcia (Ancira, la capital, Tàvium i Pesinunte), a les quals Pau adreçarà una
de les seves cartes.36

2) Les condicions favorables del viatge estaven garantides en el cas de
Tàrraco. Com remarca Plini el Vell, la distància entre el port d’Òstia i el port

la missió urbana de Pau i Tarragona en el segle I.
31 Deixant de banda Damasc (Ac 8,19-20), aquest serà el cas de Salamina, a Xipre (13,8); Antioquia (13,15-

16) i Iconi (14,1) a Pisídia (província de Galàcia); Filips (16,13), Tessalònica (17,1-3) i Berea (17,10) a
Macedònia; Atenes (17,17) i Corint (18,4), a Acaia; i Efes (18,9) a l’Àsia.

32 Vegeu W. P. BOWERS, «Jewish Communities in Spain in the Time of Paul the Apostle», JTS 26 (1975) 395-
402. Les conclusions d’aquest autor no canvien en l’ampli estudi de H. SOLIN, «Juden und Syrer in der
römischen Welt», ANRW 29.2 (1983), el qual afegeix als testimonis aportats per Frey (CCI) les inscripcions
elencades per G. ALFÖLDY, Die römischen Inschriften von Tarraco (Madrider Forschungen 10), Berlín:
Gruyter 1975, núms. 1074, 1075 i 1076, corresponents al sepulcre d’Isidora als Pallaresos, en llatí, a un
sepulcre d’un cap de la sinagoga, en llatí i grec, i a un sepulcre en hebreu i llatí (i potser grec), dels
segles IV i V. H. BEINART, «¿Cuándo llegaron los judíos a España?», EstB 3 (1962) 1-32 proposa, en solita-
ri, rebaixar les datacions fins al segle II.

33 La tradició de l’arribada de jueus a Hispània després de la destrucció de Jerusalem apareix explícitament
en fonts jueves per primera vegada cap a l’any 800, en el tractat Sèder Olam Zutà (BOWERS, «Jewish
Communities», 399 n. 6). La primera font cristiana sobre el tema és el Concili d’Elvira (cànons 16, 49, 50
i 78) (ca. 306), mentre que R. Meir en el Midraix Rabbà al Levític 29,2 és presentat parlant del retorn a
Jerusalem dels jueus de les Gàl·lies i d’Hispània (ca. 150). Bowers conclou: «The Jewosh community in
Spain is to be traced back to the massive disruptions and relocations of Judaism in A.D. 70-135» (Ibíd.,
400). I encara: «One cannot speak with any assurance of the existence of Jewish communities in Spain in
the time of Paul the Apostle» (Ibíd., 402).

34 Així es dedueix de la llista de pobles dels quals provenen els jueus arribats a Jerusalem amb motiu de la
festa de Pentecosta (Ac 2,9-11). 

35 De fet, tampoc la missió de Pau i Bernabé a Listra no es fa amb la sinagoga com a punt de partença.
L’episodi (Ac 13,8-20) pressuposa que a Listra no hi havia sinagoga i que Pau i Bernabé fan missió entre
els pagans de Licaònia, que no parlen habitualment grec (v. 11). En la seva Carta als Gàlates, Pau escriu:
«En altre temps, vosaltres no coneixíeu Déu i servíeu uns déus que, en realitat, no existeixen» (4,8). És
obvi que els destinataris de la Carta, cristians de les esglésies de Galàcia, no provenien, en la seva major
part almenys, de les comunitats jueves. I, malgrat això, l’apòstol hi féu missió entre els no jueus. Aquest
devia ser també el cas de Tarragona, conegut per Pau.

36 En qualsevol cas, al meu entendre, Ga va adreçada també a les ciutats de la Galàcia del sud o Licaònia.
La disparitat de destinataris fa que Pau els anomeni segons el nom de la província a la qual pertanyen:
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de Tàrraco es cobria en quatre dies de navegació de cabotatge, és a dir, cos-
tejant.37 Per terra, el temps esmerçat per la via romana que enllaçava Roma
amb Tarragona —via que, a Hispània, rebia el nom de Clàudia Augusta— era
força més llarg. Tàrraco era un port comercial amb un cert volum d’intercanvi
amb Òstia i amb tot el Mediterrani38 i, a més, en tant que capital de la provín-
cia, era la seu del poder polític.39 És a dir, Tarragona era pas obligat per als
viatgers que, per terra o per mar, entraven a Hispània des de Roma o feien el
viatge invers. A Tarragona els viatgers es desviaven cap al sud, en direcció a
València i Cartago Nova, o cap a l’oest, en direcció a Saragossa
(Caesaraugusta) i els importants conventus de la Tarraconense situats al nord-
oest de la Península. Notem que el caràcter marítim de Tarragona encaixa de
ple amb Efes o Corint, grans centres paulins. De fet, Pau dissenya els seus pro-
jectes missioners a partir de les grans rutes que el porten a recórrer l’Orient per
mar i per terra.40

3) La preferència per les capitals de província és manifesta en el cas de Tàrraco.
Pau és un missioner urbà, un home nascut a la ciutat (Tars, capital de la pro-
víncia romana de Cilícia) i sempre considerarà les àrees urbanes com l’àmbit
natural de la missió cristiana.41 Tota la seva vida de missioner —els dotze anys
que van entre el primer viatge a la província de Galàcia i el viatge a Jerusalem
a lliurar la col·lecta— consistirà en l’intent de formar, junt amb els seus col·labo-
radors, petites comunitats que es van estenent pel nord-est de la Mediterrània.42

Les comunitats paulines floreixen en les capitals de grans províncies
(Tessalònica, Corint o Efes) o en ciutats més petites (Filips, Tròade, Antioquia
de Pisídia, Iconi, Listra). Les capitals de província on Pau actua com
Tessalònica, capital de Macedònia, i Corint, capital de l’Acaia, tenen ambdues
un port comercialment actiu. Quant a Efes, a l’Àsia, respon a la mateixa tipo-

«gàlates» (Ga 3,1).
37 Hist. Nat., 1,19. Potser aquesta xifra es queda curta ja que, segons M. P. Charlesworth, la mitjana d’un vai-

xell antic eren 160 km per dia (Les routes et le trafic commercial dans l’Empire Romain, París: Cluny 1938,
(ang. 21926), p. 258). Amb carro es podien fer a tot estirar 40 km per dia, i a peu el màxim eren un 25
km. Evidentment, el viatge marítim resultava el més ràpid, i per això Pau l’utilitza amb gran freqüència.
En qualsevol cas, Plini el Vell podia saber què es deia ja que havia estat procurador imperial a la provín-
cia d’Hispània Citerior, la que tenia Tarragona per capital.

38 El comerç hispànic de productes agrícoles amb Roma es feia fonamentalment des dels ports de la Bètiaca,
sobretot Gades (Cadis), però també des de Cartago Nova (Cartagena), com demostren les àmfores tren-
cades en el Testaccio de Roma. Pel seu costat, Tàrraco exportava vins i teixits de lli.

39 Que Tarragona era la capital romana per excel·lència a Hispània, es demostra pel fet que estava ben con-
nectada per terra amb la resta de la península i que centralitzava els correus oficials (CHARLESWORTH,
Routes, 160). La capitalitat de Tàrraco va quedar refrendada quan August l’escollí per a passar-hi l’hivern
l’any 27-26 aC. Més endavant, Adrià farà el mateix.

40 Pau explica, en al Segona carta als Corintis, escrita, almenys en la part final, poc abans de l’hivern del 57,
que ha naufragat tres vegades i que ha passat «una nit i un dia sencers a la deriva en alta mar». Als «perills
a la mar» cal afegir-hi els «llargs viatges a peu» enmig dels perills de bandolers (2Co 11,24-27). 

41 Com subratlla Meeks en la seva aportació, l’estructura provincial configurarà la cosmovisió de Pau. La raó
ha de ser trobada en la superació de l’etnicitat: la pertinença a una província constitueix una forma de
civilització i de romanització, que s’expressarà en la idea de construir la «família de Déu», un «ethnos» mul-
tiètnic. La tria de la província es deu a raons força més profundes que les simplement utilitàries.
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logia: una capital provincial situada vora el mar.

Aquestes característiques (capitalitat política amb grans espais de represen-
tació, centre de comunicacions amb port inclòs, moviment comercial més o
menys intens) es donen amb escreix en el cas de Tàrraco.43 No hem d’obli-
dar, d’altra banda, que Antioquia d’Orontes, el punt de partença i arribada
de les missions paulines a l’Orient, era la capital de la província de Síria, un
centre polític i comercial de primera magnitud, ben comunicat per terra i per
mar, mitjançant el port de Selèucia.44 Per tant, Tarragona es perfila com una
ciutat extremament convenient per a ser objecte d’una missió de Pau i dels
seus col·laboradors.45 L’orientació que l’apòstol dóna a la seva activitat mis-
sionera i les condiciones sòcio-polítiques i geogràfiques —i fins i tot comer-
cials— que caracteritzen la Tarragona del temps de Neró la converteixen en
la ciutat de destinació par excellence de la missió que Pau pensa iniciar a
Hispània.

4) La garantia d’una resposta favorable al missatge cristià queda en entredit
en el cas de Tàrraco. Pau no sembla desconèixer les condicions de puixan-
ça del paganisme en terres hispàniques, a jutjar per les referències de Rm 1
al culte als déus i a uns comportaments mancats de principis morals. A més.
l’apòstol s’hi expressa taxativament sobre el «bescanvi» vergonyós que va
aparellat a la idolatria: «Han bescanviat la glòria del Déu immortal per imat-
ges d’homes mortals» (1,23). I una mica més avall diu: «Han bescanviat la
veritat de Déu per la mentida, venerant i adorant les criatures en lloc del
Creador» (1,25). De fet, Tàrraco era la ciutat d’August, capital fàctica de
l’Imperi durant els anys 26-25 aC,46 justament quan el Senat acabava de
donar a Octavi el títol d’«august» que el consagrava com a princeps.

L’adhesió de Tàrraco a August es manifesta en dos moments: l’erecció d’un

42 MEEKS, Primeros cristianos, 24.
43 J. RUIZ DE ARBULO, Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana (Documents d’arqueologia

clàssica 3), Tarragona 2000. L’acròpolis urbana de Tarragona consistia en dos grans espais, el superior
corresponent al magnificent temple dedicat a August (espai de l’actual catedral), i l’inferior, amb una plaça
de representació de 175 m de llargada i 318 d’amplada, tot plegat envoltat per finestrals i murs de tanca-
ment. Podis elevats permetien contemplar les processons i els ritus del culte imperial. A sota d’aquest
complex en el segle II es va construir un circ de 325 m d’amplada.

44 El port de Selèucia es trobava només a 22 km del centre urbà.
45 La ciutat tenia a l’època uns 40.000 habitants. Atenes, uns 50.000.
46 Vegeu Res Gestae divi Augusti 3,1-2 (ed. Gagé) amb el relat de l’ambaixada dels reis indis. De fet, feia dos

anys que August havia preferit Tàrraco a Cartago Nova com a capital de la Hispània citerior (des d’ale-
hores, Tarraconensis). Vegeu A. MUÑOZ, El cristianisme a l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió
islàmica, Tarragona: Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós 2001, p. 5 n. 3. L’agraïment de
Tarragona a August seria inquebrantable.

47 Vegeu Quintilià, Inst. 6,3,77. Vora aquest altar hi cresqué una palmera, la qual cosa fou vista com un
«omen» i es reproduí a les monedes de l’època de Tiberi. Vegeu R. ÉTIENNE, Le culte impérial dans la
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altar, encara en vida de l’emperador,47 i, a la seva mort, amb la construcció
d’un temple grandiós que també li és dedicat. Fins i tot en algunes monedes
encunyades a l’època de Tiberi, la inscripció és «deo Augusto»48 —no «divo
Augusto»!—, quan ja Tiberi ha donat el permís de construir el dit temple.49

Aquest temple, que coronava l’acròpolis de Tàrraco, on ara hi ha el complex
de la Catedral, esdevindrà referent per a tot l’Imperi.50 El culte imperial inclou
totes les classes socials, les quals es rendeixen davant aquell que s’apropia de
tot l’univers moral i diví i incorpora totes les virtuts.51 El culte imperial trenca
els horitzons ètnics i tribals de la província i la universalitza, ja que és font de
romanització. Les classes dirigents provincials s’aglutinen al voltant del nou
culte, i el sacerdoci augustal esdevé una de les culminacions del cursus hono-
rum.52 En aquest sentit, el culte a August és viscut amb gran submissió envers
aquell que és considerat el sobirà universal.53 Els déus, a Tarragona, tenen en
August un contrincant de pes!

5) La preferència pels territoris encara no trepitjats per cap missioner cristià
anterior es compleix perfectament en el cas de Tàrraco. Quan Pau es planteja
la missió hispànica, declara no sense solemnitat que ha tingut «com a punt
d’honor d’anunciar l’evangeli només allà on el nom de Crist no era conegut»
(Rm 15,20). D’altra banda, Hispània és una terra verge pel que fa a l’anunci
evangèlic, com es desprèn d’aquesta afirmació de Rm i del rerefons de Rm
15,16 sobre la missió als pagans: Pau desenvoluparà el programa d’Is 66,19,
referit a l’extensió del missatge cristià «fins a les illes llunyanes». De fet, poc
abans d’escriure Rm, Pau manifesta el mateix pensament en una de les cartes
que adreça als corintis: «Esperem que, amb el creixement de la vostra fe, eixam-
plarem més i més el nostre límit (ton kanona hêmôn), de manera que podrem

Péninsule Ibérique d’Auguste à Dioclétien, Paris: E. de Boccard 1958, pp. 367-378.
48 L’expressió, d’un gran atreviment conceptual, es troba en una moneda del temps de Tiberi (ÉTIENNE, Le

culte impérial, 368.417-418) en la qual es representa August assegut en la sella curulis i amb una corona
de raigs al cap i posat de vencedor. Notem que el títol de «Deus Augustus» no es torna a trobar en una
moneda fins al temps de Gal·liè, a mitjan segle III. La divinitat d’August és afirmada amb tot ardor pels
habitants de Tàrraco, els quals faran extensiva la seva devoció a Augusta a tota la província i a la
Lusitània. Hi ha més de 900 inscripcions relatives al culte imperial en la Península Ibèrica, i els tipus de
monedes arriben al centenar, com subratlla C. SPICQ, «San Pablo vino a España», Salmanticensis (1964).

49 Tàcit (Ann. 1,78) escriu sobre aquest temple: «Templum ut in colonia Tarraconensi strueretur Augusto
petentibus Hispanis permissum, datumque in omnes provincias exemplum». Som a l’any 15 dC, un anys
després de la mort d’August, el mateix any en què s’instaura a Roma el col·legi de sacerdots d’August, al
qual pertanyen Tiberi, emperador, Drusus, Claudi, Germànic i 21 ciutadans il·lustres (Ann. 1,54).

50 Notem que algunes de les monedes commemoratives del temple octostil porten la inscripció Aeternitatis
Augustae (ÉTIENNE, Le culte impérial, 372). La Tarraconense és capdavantera a crear un canemàs ideolò-
gic del culte a l’emperador, el qual es difondrà amb gran rapidesa, sense que s’adverteixen contactes amb
la ideologia hel·lenística del culte al sobirà, si bé l’altar de Tàrraco a August s’erigeix després de l’ambai-
xada de Mitilene que forneix el model per al nou culte.

51 La teologia del culte imperial cultiva l’atribució, a August, de les virtuts imperials: «aeternitas, pietas, salus,
providentia» (ÉTIENNE, Le culte impérial, 431).

52 La Tarraconense s’omple de pontífexs i de «flamins» —i de «flamines»!—, d’«augustals» i de magistri larum
augustalium, que actuen a nivell municipal i provincial. Fins i tot el lector de la comunitat cristiana de
Tàrraco en temps del bisbe Fructuós (mitjan segle III) porta el nom d’Augustal. 

53 Vegeu l’aportació de J. M. G. Barclay a aquest Congrés. L’apoteosi de l’emperador és l’expansió de la fides
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anunciar l’evangeli més enllà de vosaltres (ta yperekeina hymôn)  sense entrar,
però, en el terreny d’altri ni gloriar-nos del que altres han preparat» (2Co 10,15-
16). Els territoris més distants, aquells en què cap missioner cristià no ha actuat,
són l’objectiu de Pau en allò que ell concep com a segona part (l’Occident) de
la seva activitat missionera (fins ara, l’Orient). L’esperança d’anar més enllà
d’Acaia i de les regions orientals de l’Imperi, es concreta en el projecte de venir
a Hispània, anunciat explícitament en Rm 15. 

6) La fundació i consolidació d’una comunitat cristiana local queda pressuposada
en el cas de Tarragona. La ciutat té empenta humana (uns 40.000 habitants), eco-
nòmica (comerç, preferiblement marítim) i política (és el centre de l’administració
romana a la Península Ibèrica, i està prou legitimada de cara a Roma amb el culte
a August). Pel seu costat, Pau té l’experiència de Listra, ciutat en la qual ha mis-
sionat sense presència jueva,54 i tampoc a Atenes no sembla que la sinagoga hagi
jugat un paper important en la missió.55 I, en tots dos llocs, Pau ha aconseguit
d’establir-hi una comunitat, pel que sembla més important en el cas de Listra. Per
tant, la perspectiva d’una comunitat cristiana formada tan sols per antics pagans,
com la que presumiblement es consolidaria a Tarragona, no presenta dificultats a
l’apòstol, atès, d’altra banda, l’èxit que la predicació paulina ha tingut, en una ciu-
tat com Corint, precisament entre els no jueus (Ac 18,10; 1Co 1,6-7).

7) La vinculació del projecte missioner a la voluntat de Déu és la clau de com-
prensió de la projectada missió hispànica. En efecte, Pau l’entén com a quelcom
intrínsec al compliment del seu ministeri apostòlic. Les Escriptures guien les
grans línies d’acció missionera de l’apòstol, però les decisions menors depenen
del seu propi parer. Hispània és el gran objectiu, el nom que rebrà la missió pau-
lina a l’Occident. I Tàrraco és, molt probablement, el nom concret, el punt de
partença d’allò que ha de ser la predicació de l’Evangeli a Hispània.56 Com hem
assenyalat, el viatge a Hispània és concebut per Pau en funció d’Is 66,19 i, per
tant, gaudeix d’una prioritat absoluta. Pau és un espiritual, un místic, que no es
detura davant les dificultats a l’hora de complir allò que ell entén com a desig-
ni de Déu. Venir a Hispània no és, doncs, una opció estratègica, sinó la realitza-
ció d’una profecia que orienta tota la vida de l’apòstol. Per això, Pau escriu als
romans que, quan els vagi a trobar tot anant cap a Hispània, hi anirà «amb la
plena benedicció de Crist» (Rm 15,29). Pau entén que Déu beneeix en Crist el
projecte hispànic, el qual té dos noms propis: Roma i Tarragona, respectivament,
la plataforma i el cap de pont de la seva missió. La barreja de zel apostòlic i de
tossuderia, arrelats en allò que ell interpreta com el designi diví, empenyen Pau

i de la devotio dels hispans (ÉTIENNE, Le culte impérial, 520). 
54 A propòsit de Listra, Haenchen subratlla que no posseïm cap constància històrica que hi hagués cap sina-

goga (Acts, 431). De Listra era natural Timoteu, el primer col·laborador de Pau, fill de mare jueva i de
pare grec, que no estava circumcidat i, per tant, vivia com a pagà entre els pagans (Ac 16,2-3).

55 La notícia d’Ac 17,17 és que Pau parla simultàniament a la sinagoga, on s’adreça a jueus i a prosèlits, i a
la plaça del mercat, on parla als qui volen escoltar-lo. A Atenes Dionisi, anomenat l’Areopagita, és clara-
ment d’origen pagà i, potser, també Dàmaris (17,34).

56 Escriu Riesner: «Even if Paul found extensive directions for his missionary work in the prophet’s words,
they by no means fixed any concrete steps or routes» (Chronology, 254-255).
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cap a l’extrem de la terra, a Hispània i, en concret, a la ciutat de Tàrraco.57

8) L’equip missioner que Pau ha previst per al projecte hispànic sembla ser
nombrós i consistent, i indica que l’apòstol té in mente una gran missió, arti-
culada a partir de la ciutat més favorable per a dur-la a terme. En efecte, si, tal
com s’ha explicat anteriorment, la hipòtesi bastida sobre la llista de noms d’Ac
20,4 és la correcta, Pau ha escollit per a la missió hispànica un grup de set
col·laboradors provinents de tres províncies on ha missionat: Macedònia (3),
Galàcia (2) i l’Àsia (2).58 Aquests, amb Febe, d’Acaia, com a «patrona» del pro-
jecte a Roma, han d’empènyer la missió hispànica.59 La xifra és important, ja
que Pau és presentat normalment ajudat per dos o tres col·laboradors. Tot ple-
gat indica que Pau preveu una missió d’ampli abast que no es limitarà a una
sola ciutat sinó que cobrirà, almenys idealment, les tres províncies hispàniques.

D’altra banda, és sabut que Pau es preocupa sovint de la remuneració dels mis-
sioners (1Co 9,3.11; Ga 6,6) i en Rm 15,24.27 recorda als romans la seva obli-
gació de col·laborar amb béns materials. Podem, doncs, pensar que Pau ha vol-
gut escollir persones de les quatre províncies orientals on ha predicat l’evange-
li i ha fundat comunitats, a l’hora de posar en marxa la missió occidental, que
inclourà les tres províncies hispàniques i, potser, s’estendrà a províncies adja-
cents.60 Aquesta tria pot inscriure’s en la solidaritat que Pau demana a les esglé-
sies de Macedònia i d’Acaia en relació als pobres de Jerusalem. La missió his-
pànica vindria a ser com la «continuació» de la col·lecta.

9) La llengua de la missió paulina a Occident, a Hispània, no pot ser el grec,
sinó que ha de ser el llatí, comptant, però, amb la presència de la llengua local
ibera en el territori al voltant de Tarragona. La situació no és nova en la vida
de Pau. N’hi ha prou de recordar que, a Listra i Derbe, la llengua local de
Licaònia era més usada que el grec (Ac 14,11), i que, malgrat això, Pau i
Bernabé aconseguiren de fer-hi «força deixebles» (vv. 21-22). També a les ciu-
tats del nord de la província de Galàcia (Ancira, la capital, Tàvium i Pesinunte)
es parlava habitualment el celta, la llengua tribal.61 En el cas de Tàrraco, la llen-

57 Vegeu F. J. LEENHARDT, L’Épître de Saint Paul aux Romains, Genève: Labor et Fides 21981, p. 208.
58 Es tracta de persones convertides a la fe que iniciaren la seva activitat en les seves localitats d’origen i

que posteriorment foren enrolades en la missió itinerant paulina. Vegeu E. E. ELLIS, «Paul and His Co-
Workers», NTS 17 (1970-1971) 437-452, esp. p. 451. El cas paradigmàtic és el de Timoteu, de Listra a
Licaònia, del qual es diu que «Pau se’l va voler emportar amb ell» (Ac 16,3). 

59 Sobre el tema, vegeu W.-H. OLLROG, Paulus und seine Mitarbeiter. Untersuchungen zu Theorie und Praxis
der .paulinischen Mission (WMANT), Neukirchen: Neukirchener 1979. 

60 La província romana més propera al projecte hispànic és, sens dubte, la Gàl·lia Narbonense, la capital de
la qual —la colònia de Narbo Martius, l’actual Narbona— es troba tan sols a 350 km al nord de Tarragona,
en la via Domícia, la gran artèria que comunicava Hispània amb la Gàl·lia Cisalpina i Itàlia. Marsella,
Tolosa del Llenguadoc, Arles (Arelate), Nimes i Vienna eren les ciutats més importants de la Provincia
romana (d’aquí «Provença») per excel·lència. La probable referència a les Gàl·lies en 2Tm 4,10 (el terme
grec Galatia indica habitualment les Gàl·lies en el segle I, tal com reflecteixen els còdexs Sinaiticus i
Ephraemi Rescriptus que tenen la lliçó Gallia) dóna suport a la tradició d’una extensió de la missió his-
pànica de Pau envers la Narbonense.

61 No es pot acceptar, doncs, l’opinió de J. Murphy O’Connor, segons la qual les dificultats de comprensió
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gua oficial era el llatí, tot i la presència de l’iber per part dels immigrants vin-
guts del territori, atrets per la civilització romana i les possibilitats de treballar.
La presència del grec es redueix a alguns nuclis d’orientals.62 D’altra banda,
Pau sembla ser conscient de la situació en què es pot trobar a Hispània
quan, en Rm 1,14, afirma, amb una expressió única en el seu epistolari: «em
dec a grecs i bàrbars», és a dir, a persones de civilització i llengua grega i lla-
tina i a persones que són d’altres cultures i llengües —i que viuen dins
l’Imperi. Aquest és el cas de Tarragona i de la seva província, poc romanit-
zada fora de les ciutats importants, i el cas de Lusitània, encara menys roma-
nitzada; la Bètica, en canvi, era l’àrea d’Hispània amb un grau més alt de
romanització.

Precisament aquesta darrera observació ha donat peu a la proposta de Gades
(l’actual Cadis) com a possible ciutat de referència per a la missió paulina a
Hispània. Cadis, situada al sudoest de la Bètica, a vint dies de viatge marí-
tim des del port d’Òstia,63 seria, per a alguns autors, la ciutat escollida per
Pau per a ser el seu cap de pont a la Península. Tanmateix, després del que
hem dit, es fa molt difícil pensar que Pau decidís articular la missió hispàni-
ca a partir de l’extrem sud de la Península i deixés de banda Tarragona, molt
més ben situada pel que fa a rutes terrestres i marítimes i més propera a
Roma, la plataforma logística de la missió. Si bé és veritat que Cadis posseïa
un gran port des d’on s’exportaven oli, blat, cavalls i ovelles cap a Roma,
aquesta ciutat no era capital de província —la capital era Còrdova, a l’inte-
rior de la Bètica— i per terra era força menys accessible que Tarragona.64

D’altra banda, ens podem preguntar si Pau va identificar concretament el
compliment i la plenitud de la seva missió, anunciada profèticament en Is
66,19 (vegeu Rm 15,16), amb la ciutat de Gades i, si, per tant, aquest havia

de la llengua de Pau —el grec— per part de l’auditori hispànic, haurien provocat el fracàs de la missió
paulina (Paul, 363).

62 Vegeu E. ALBERTINI, «Les Étrangers résidant en Espagne à l’époque romaine», en Mélanges Cagnat, París:
E. Leroux 1912, pp. 297-318. Amb dades extretes fonamentalment del CIL i que no són exclusives del
segle I, l’autor individua a Tarragona dues inscripcions de ciutadans de Roma, una d’un gal (de Vienna),
una d’un grec (que es dedicava a ensenyar) i cinc inscripcions d’estrangers provinents de l’Àfrica. Hi ha,
a més, algunes inscripcions en llengua grega (p. 314). El resultat és, però, molt discret.

63 És la informació que dóna Plini el Vell en la seva Hist. Nat. (1,19).
64 No tenim notícies directes de l’estada de Pau a Ancira i si, en canvi, de la seva missió a les ciutats de

Piscídia i Licaònia situades al sud de la província de Galàcia. En qualsevol cas, Pau escriu una de les
seves cartes «a les esglésies de Galàcia» (Ga 1,2) i aquesta denominació difícilment pot excloure les anti-
gues poblacions celtes o gal·les, una de les quals —Arcira— fou escollida com a capital de la província
en temps d’August.
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de ser l’objectiu del seu viatge missioner. De fet, Estrabó es refereix a Gades
i a les columnes d’Hèrcules com «els límits del món»65 i Sili Itàlic qualifica la
ciutat de «fi de les terres».66 Tanmateix, expressions semblants s’apliquen
igualment al conjunt d’Hispània, de la qual es diu que es troba «a l’extrem
del món»67 i «a la fi d’occident».68

L’argument que semblaria més favorable a Cadis seria el derivat d’Is 66,19, on
el primer dels pobles o territoris citats com aquells als quals s’anuncia la glòria
del Senyor és «Tarsis», indret que la recerca ha situat tradicionalment al sud-oest
d’Hispània, fent valer la seva identificació (!) amb Tartessos.69 Tanamteix, el
món bíblic i judaic situen Tarsis en altres indrets que no tenen res a veure amb
Hispània. Així, els Setanta tradueixen «mercaders de Tarsis» per «mercaders de
Cartago» en Ez 27,12 i «vaixells de Tarsis» per «vaixells cartaginesos» en Is 23,1.14
i Ez 27,25. Pel seu costat, Flavi Josep explica la referència a Tarsis que es fa en
la taula dels pobles (Gn 10,4) identificant aquesta localitat amb Tars de Cilícia
(Ant. 9,127).70 Tampoc els rabins no es mouen de la Mediterrània oriental a
l’hora de localitzar la bíblica Tarsis. En una paraula, com afirma R. Riesner, cap
autor antic no equipara Tarsis amb Tartessos, ni Tarsis no és mai situada, en tot
cas, més enllà de les columnes d’Hèrcules, en la regió on es troba Gades.71

En conseqüència, és improbable que Pau pensés en Cadis a l’hora d’escriure
per dues vegades el terme «Hispània» en la Carta als Romans (15,24.28). Amb
molta probabilitat, si tenia in mente alguna ciutat hispànica, aquesta no podia

65 Geogr. 3,5,5: «termonas tês oikoumenês».
66 Punica 17,637: «terrarum finis».
67 El poeta Lucà, nascut a Còrdova, escriu: «extremique orbis Hiberi» (Pharsalia 7,541). Igualment, de

Pompeu es diu que arribà a Israel «des de l’extrem de la terra» (SlSal 8,15-17). Efectivament, abans de ser
nomenat general en cap de l’exèrcit d’orient havia estat a Hispània. Salusti diu d’ell que lluità aquí «in
extremis terris». Igualment, Hispània és anomenada «la fi del món» en una sentència de Ben Azzai, rabí
de la segona generació tannaítica (bBer 62a). Sobre aquests textos, vegeu R. AUS, «Paul’s Travel Plans to
Spain and the “Full Number of the Gentiles” of Rom XI:25», NvT 21 (1979) 232-262, esp. pp. 242-245. En
altres textos Hispània és sinònim de «país llunyà»: bYeb 63a; bNid 30b; Midraix Rabbà Sl 22,31.

68 L’expressió «in occidentis fine» és de Sèrvius, el qual, comentant l’Eneida, cita Horaci. Aquest es refereix
a Hispània com a «Hesperia sospes ab ultima» (Carm.1,36,4). Vegeu H. W. TAJRA, The Martyrdom of St.
Paul. Historical and Judicial Context, Traditions and Legends (WUNT 2/67), Tübingen: Mohr Siebeck
1994, pp. 110-111.

69 En Jo 1,3 Tarsis representa l’extrem d’occident, el territori del qual segons el Salm 72,10, provenen els reis
dels reialmes més allunyats «els reis de Tarsis i les illes». Notem que la Bíblia no identifica enlloc Tarsis
amb el sud-oest de la península Ibèrica, sinó que el situa vagament en un indret extrem de la Mediterrània
occidental. Pel seu costat, els geògrafs antics, com Heròdot (4,152), situen Taressos més enllà de les
columnes d’Hèrcules i Estrabó (Geogr. 3,2,11) relaciona Tartessos amb el riu Betis (= Guadalquivir) i amb
la ciutat situada a la seva desembocadura, no lluny de Cadis. Ara bé, és obvi que «Tarsis» i «Tartessos» són
dos noms diferents, com fa notar E. DUBOWY, Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien.
Historisch-Kritische Untersuchung zu Klemens von Rom: 1 Kor 5,7 (Biblische Studien 19/3), Freiburg i.
Br.: Herder 1914, pp.104-108.

70 Segons Flavi Josep, el profeta Jonàs volia igualment fugir a Tars de Cilícia: aquesta és la identificació de
Tarsis (Ant. 9,208). Vegeu RIESNER, Chronology, 350-351.

71 Vegeu RIESNER, Chronology, 250. Tant Spicq («San Pablo», 137-138) com Aus («Gentiles», 242-246) es decan-
ten per identificar Tarsis amb Hispània, però els autors bíblics o pròxims a la Bíblia es refereixen, com
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ser cap altra que Tarragona. 

4.2. La missió de Pau, exiliat, a Tarragona

El punt de partença de la identificació de Tarragona com a lloc de la missió
paulina és 1Cl 5,6, on s’afirma que Pau «fou exiliat». Aquesta notícia encaixa
plenament amb la llei romana, que permetia d’aplicar a un ciutadà romà com
Pau una sentència alternativa d’exili (deportatio). Doncs bé, tot fa pensar que
el jutge imperial decidí que Pau fos exiliat «al límit d’Occident», segons la fór-
mula de 1Cl 5,7 que indica sens dubte Hispània.

Pel que fa al lloc concret d’exili, es pot fer un senzill raonament a partir de Rm
15 i 1Cl. En Rm 15 es diu que Pau tenia previst d’anar a Hispània, i en 1Cl es
diu que, efectivament, hi va anar. Pau aconseguí veure realitzat el seu anhel.
Doncs bé, si Pau va «obtenir» que el tribunal imperial l’enviés a Hispània, per
què no podia «aconseguir» que l’indret del seu exili fos Tarragona, la ciutat que,
molt probablement, havia de ser el cap de pont de la seva missió hispànica?

El precedent de dos il·lustres jueus, exiliats per l’autoritat romana, ens pot aju-
dar. L’any 39 dC l’emperador Gaius Calígula va deposar del seu càrrec Herodes
Antipes, que havia estat tetrarca de Galilea i Perea des de l’any 4 aC, a la mort
d’Herodes el Gran, el seu pare. Antipes va ser el sobirà de Jesús de Natzaret.
Flavi Josep (Ant. 18,252) ens informa que Gaius Calígula envià Antipes «en exili
perpetu» a Lúgdunum, «una ciutat de la Gàl·lia», pel que sembla, Lió, la capital
de la província romana de la Gàl·lia Lugdunensis. L’emperador, que volgué cas-
tigar l’ambició d’Antipes, determinà que els seus béns personals passessin a
mans d’Agripa I, que el succeí com a rei a Galilea i Perea, i que Lúgdunum fos
«el lloc on havia de viure». En canvi, en Bell. 2,183 el mateix Josep escriu que
Gaius va decidir castigar Antipes per la seva ambició i el va desterrà «a
Hispània», juntament amb la seva muller Herodíades, i allí, a Hispània, va morir.
En aquest segon text, Josep no especifica el nom de la ciutat on Antipes hau-
ria anat desterrat i hauria mort. Potser les condicions de l’exili canviaren i se li
permeté de desplaçar-se des de Lió cap al sud, al Mediterrani, a una ciutat des-
coneguda d’Hispània. O bé, en una hipòtesi menys probable, Antipes fou des-
terrat directament a Lúgdunum Covenarum, una població a la frontera entre
Hispània i les Gàl·lies, on morí.72

Força anys abans, el 6 dC, tant jueus com samaritans havien anat a Roma a

hem vist, a un territori llunyà d’Israel. Tant Tars de Cilícia com Cartago compleixen aquestes condicions,
sobretot Cartago, que és la identificació proposada pels Setanta. 

72 Si es considera que les dues informacions són contradictòries, Lúgdunum pot ser identificada amb la colò-
nia romana de Lúgdunum Covenarum, l’actual Sant Bertran de Cominges, població entre la Vall d’Aran i
la ciutat llenguadociana de Foix, ciutat de les Gàl·lies però pròxima a la frontera amb Hispània. Així H.
CROUZEL, «Le lieu d’exil d’Hérode Antipas et d’Hérodiade selon Flavius Josèphe», en F. L. CROSS, StPatr (TU
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demanar a August que deposés Arquelau, fill d’Herodes el Gran i germà
d’Antipes. Segons Flavi Josep (Bell. 2,111), l’emperador va ordenar que fos
deportat «a Vienna, una ciutat de la Gàl·lia», que pertanyia a la província
Narbonense. La raó d’aquesta decisió, que anà acompanyada d’una requisició
dels béns personals d’Arquelau a favor del mateix emperador, fou la crueltat
amb què havia tractat els seus súbdits de Judea, Samaria i Idumea.

El cas de Pau, un jueu de Tars de Cilícia, sembla no apartar-se gaire de la mesu-
ra que afectà Arquelau i Antipes. Les Gàl·lies i Hispània foren el lloc de desti-
nació dels exilis d’aquests dos personatges, a la part oposada de l’Imperi en la
qual vivien (Palestina). Pau, pel seu costat, acusat pel Sanedrí de Jerusalem i
amb problemes judicials durant tota la seva vida («set vegades presoner», 1Cl
5,6), no podia ser exiliat a l’Orient, on havia actuat fins aleshores i d’on venien
els càrrecs contra ell. Per a un jutge romà, Hispània era el lloc apropiat i, tenint
en compte els precedents esmentats, una ciutat com Tarragona podia donar
resposta justa a la condició de ciutadà romà de què Pau fruïa. 

Arribats aquí, ens queda una darrera qüestió sobre la manera com Pau arribà
a Tarragona i en quines condicions podia desenvolupar la seva tasca missione-
ra. Recordem que, quan l’apòstol presoner arribà a Roma, li fou concedida una
lleu custodia militis que li impedia, però, sortir de casa. En el cas de l’exili, la
llibertat de moviments quedava limitada al «lloc on havia de viure» (oikêtêrion
autou) (Ant. 18,252), tal com es diu d’Antipes. D’altra banda, si hem de fer cas
del que succeí als dos fills d’Herodes, els (pocs) béns personals de Pau foren
requisats per l’autoritat imperial (Arquelau) o passaren a Agripa I (Antipes). Pel
que sembla, doncs, Pau arriba a Tarragona exiliat, és a dir, sense recursos
monetaris, minvat de forces (2Tm 4,17) i amb un cos castigat per una vida tre-
ballada (2Co 11,23-33). El gran projecte hispànic s’havia convertit en una ombra
del que hagués pogut ser. Era un projecte limitat per tots costats. No és, doncs,
estrany que la missió paulina a Tarragona quedés diluïda en la història del final
de la vida de Pau, ple de contrarietats i sofriments. 

Esmentem algunes de les circumstàncies concretes que poden explicar la
manca de resultats de la missió paulina a Tarragona.73

1) La dificultat d’ajuda per part de la comunitat romana. A Tarragona, Pau es
trobava en un territori del tot desconegut i llunyà de les seves rutes habituals,

107), Berlín 1970, pp. 275-280. Tanmateix, no hi ha cap necessitat de resoldre una contradicció que no
és segur que existeixi: una mesura judicial pot, amb el temps, ser modificada. 

73 El terme «fracàs» aplicat al viatge a Hispània és utilitzat per autors rellevants com P.S. Minear («Paul wan-
ted to avoid the catastrophe of having his work in Spain ruined by opposition from the Roman congre-
gations») (citat per TAJRA, Martyrdom, 108 n. 159). J. Murphy-O’Connor parla de «inevitable failure» (Paul.
A Critical Life, Oxford: Clarendon 1996, p. 362). El mateix H. W. Tajra qualifica el viatge hispànic de Pau
com «a short mission to Tarragona […] a failed one» (Martyrdom, 104). No és clar, però, que la comuni-
tat romana es negués a ajudar Pau o ho fes en nivells baixos. Les referències de 1Cl 5 a les dificultats
internes del cristianisme romà («gelosia», «enveja», «conflicte») corresponen a l’època de persecució (65 dC)
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en ple Occident de l’Imperi. Per això en la seva Carta havia demanat als romans
que li donessin ajuda i suport per al seu projectat viatge.74 Però ara, després de
la sentència judicial que havia caigut sobre ell, quina ajuda podia fornir la
comunitat romana a un home exiliat i sotmès a la vigilància contínua de l’ad-
ministració provincial i del governador, de nom Galba, aquell que serà efímer
emperador l’any 68? En darrer terme, l’estada a Tarragona s’assemblava més a
la presó romana que a la missió que Pau havia desenvolupat lliurement a
Corint —amb l’agreujant que a Tàrraco no hi havia jueus a qui convèncer (Ac
28,22). Poc hi podia fer la comunitat romana, llunyana i sense massa possibili-
tats d’ajudar un exiliat polític a dur a terme un projecte missioner.

2) La inexistència d’un equip missioner. El potent equip esbossat en Ac 20,4 ha
quedat reduït a res. Han passat, pel cap baix, cinc anys, i desconeixem qui ha
acompanyat Pau, pres, a Roma i qui ha restat amb ell fins a aquell moment.
D’aquells set col·laboradors de l’apòstol, Aristarc és l’únic nom vinculat amb l’a-
nada a la capital de l’Imperi (Ac 27,2). L’equip missioner de Pau, format majo-
ritàriament per orientals, ja s’ha desmembrat fa temps,75 tal com indica la infor-
mació de 2Tm 4,16, on Pau es plany que ningú no li fes costat durant la pri-
mera sessió davant el tribunal: això significa que, quan Pau inicia el viatge a
Hispània, l’equip missioner format per orientals ja no existia. Potser 2Tm ens
facilita una llista de col·laboradors que, en un moment o altre, haurien estat
amb Pau a Roma, però que ara ja no hi eren —alguns contra la voluntat de l’a-
pòstol, que els hauria volgut al seu costat.76 Altres han estat enviats a diverses
comunitats.77

Així, doncs, quan Pau emprèn el viatge a Hispània com a exiliat, disposa d’una
companyia personal molt reduïda i no té recursos materials. Pau no pot comp-
tar amb persones experimentades que l’acompanyin i que, a més, parlin flui-
dament llatí, la llengua vehicular de Tàrraco. En aquest sentit, la imatge del
comiat de Pau al port d’Òstia, narrada en AcPe 1-3 (ca. 170 dC), conserva
alguns elements interessants: l’estada a Hispània hauria durat un any (c. 1); Pau
hauria rebut tan sols «dos joves» cristians perquè l’acompanyessin en el viatge
per mar (c. 3). La realitat no devia ser gaire diversa.

i la missió de Pau a Tarragona és del 62 o 63. 
74 Rm 15,24: «Espero, doncs […] que em donareu ajuda per arribar-hi [a Hispània].»
75 Durant els dos anys de captivitat a Cesarea, el grup de col·laboradors orientals es distribuí entre les diver-

ses comunitats paulines escampades per Grècia i Àsia Menor per tal de sostenir-les. Eren comunitats joves
i necessitaven l’ajut dels qui les havien ajudades a fundar, ara que l’apòstol es veia impedit de visitar-les.
És probable que Sòstenes (1Co 1,1), Timoteu (1Te 1,1; 2Co 1,1; Fl 1,1), Siles (1Te 1,1; 2Co 1,19) o Titus
(2Co 2,13; Ga 2,1-3), per esmentar alguns noms, s’escampessin llavors per l’Orient. 

76 És el cas de «tots els de l’Àsia, fins i tot Fígal i Hermògenes» (2Tm 1,15) que han abandonat Pau (tornant
a casa seva) o bé de Demes que «per amor d’aquest món […] se n’ha anat a Tessalònica» (2Tm 4,9). 

77 Crescent (a la Gàl·lia), Titus (a Dalmàcia), Tíquic (a Efes), segons 2Tm 4,10.12. En canvi, Lluc és presen-
tat com estant al costat de Pau durant la seva segona captivitat romana (4,11), poc abans de la mort.
Igualment, potser, Eubul, Púdens, Linus i Clàudia (4,21), quatre membres de la comunitat romana que
haurien donat suport personal a Pau davant el tribunal en el segon i darrer judici. De fet, era costum que
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3) L’ambient social i religiós de Tàrraco a favor del culte a l’emperador.
Tarragona s’ha volgut singularitzar, davant tot l’Imperi, pel fet de conservar la
memòria d’August, l’emperador elevat a rang diví, aquell que encarna totes les
virtuts, pacificador i benefactor. Tanmateix, la fe i la devoció del habitants de
la ciutat envers August, del tot arrelades i socialment transversals, xoquen fron-
talment amb la predicació paulina del Déu únic, creador de l’univers i de la nis-
saga humana, que salva el món mitjançant Crist, ressuscitat d’entre els morts.
Dues opcions religioses es contraposen i esdevenen alternatives. La distinció
entre «Déu» i «els déus» és radical, i tan sols aquell és garant de l’ordre de la cre-
ació. D’altra banda, com explica J. Barclay, la pretensió de Crist com a Senyor
i Déu és exclusiva, i tots els «enemics» —també els ídols— acabaran sotmesos
a ell (1Co 15,20-28).78 El culte a l’emperador es mou més aviat en aquest con-
text idolàtric —és absurd que s’atribueixin honors divins a la imatge d’un home
mortal (Rm 1,23)— i no tant en un context polític, com alguns autors suggerei-
xen.79 Per això, Pau, més que buscar la crítica i l’enfrontament amb l’empera-
dor, mitjançant un sistema d’al·lusions antiimperials, l’ignora i no li dóna cap
relleu: la indiferència esdevé així una arma letal per a un culte que suscita
adhesions, una revolució silenciosa que canviarà, quan arribi l’hora, tot
l’Imperi. Pau no es proposa d’enfrontar-se amb la ideologia imperial contrapo-
sant Jesús, rei, i el Cèsar, emperador,80 però és evident que l’afirmació de la
sobirania del Déu únic i de Jesús, l’únic mitjancer, podia ser interpretada per
alguns com un posicionament antiimperial (vegeu Ac 17,7). Sobre aquesta mala
interpretació descansa la base teòrica de les persecucions anticristianes. 

4) El lligam tènue entre la missió de Pau i la comunitat de Fructuós. És legítim
de preguntar-se, finalment, què deixa Pau darrere seu quan, aparentment, és
cridat a Roma per l’autoritat imperial i es clou així el seu exili hispànic. ¿Deixa
a Tarragona un petit grup de convertits, com succeí a Atenes (Ac 17,34), que
han abandonat el paganisme per la fe cristiana? És veritat que no sabem què
succeí després que Pau hagué deixat Tàrraco. En qualsevol cas, el petit grup,
si va arribar a existir, potser es va diluir o es va mantenir tènuement, privat de
sosteniment i d’ajuda.81

Tanmateix, gairebé dos-cents anys després de la mort de Pau hi havia a
Tarragona una comunitat cristiana plenament consolidada. Aquest fet, per ell
mateix, no té per què ser relligat amb la predicació paulina, però no deixa de
ser interessant que sigui precisament Tarragona, probable ciutat paulina, la seu

un grup de persones acompanyessin l’acusat en la seva compareixença judicial per a certificar la seva
innocència i donar-li suport moral (vegeu TAJRA, Martyrdom, 89). 

78 Vegeu la seva contribució a aquest Congrés.
79 Vegeu, per exemple, N. T. WRIGHT, «A fresh perspective on Paul?», Bulletin of John Rylands University 83

(2001) 21-39, o bé R. HORSLEY (ed.), Paul and the Roman Imperial Order, Harrisburg: Trinity 2004.
80 Així Wright pretén veure en Rm 1,1-17 «a parody of imperial ideology» («Paul», 24) i en Rm 15,7-13 «a direct

challenge to the present ruler of the nations, Caesar himself» (íbid.). En el seu article, Wright superposa
—i confon— tres camps que ha de ser diferenciats: la idolatria, els poders còsmics i la ideologia impe-
rial. 
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de la primera comunitat cristiana d’Hispània que coneixem per dintre i la ciu-
tat del protomàrtir hispànic, el bisbe Fructuós. El pont, molt imprecís, entre Pau
i Fructuós el formen les notícies d’Ireneu de Lió (Adv. Haer. 1,10,2: «hae
[Ecclesiae] quae in Hiberis sunt») i Tertul·lià (Ad Jud. 7: «Hispaniarum omnes
temini»), les quals donen fe de la difusió del cristianisme a Hispània durant la
segona meitat del segle II.82

D’altra banda, són interessants les tres intervencions que les Actes del martiri
posen en boca de Fructuós. S’hi beslluma una certa proximitat al pensament i
a la tradició de Pau.83 En la primera Fructuós afirma, davant Emilià, el gover-
nador de Tàrraco, que ell adora «el Déu únic, que ha fet el cel, la terra, el mar
i tot el que contenen.» Es tracta d’una frase veterotestamentària (Ex 20,11; Sl
146,6), citada en els dos discursos que Pau adreça, en els fets dels Apòstols, a
un auditori pagà: a Listra (Ac 14,15) i a Atenes (17,24).84 En la segona interven-
ció, Fructuós empra la fórmula «ab oriente usque ad occidentem», referida a
l’Església.85 Aplicada a la missió de Pau, la frase es troba, gairebé idèntica, en
1Cl 5,6 («herald de Crist a Orient i a Occident») i és pròxima a Ac 13,47 («usque
ad extremum terrae»). En Ac 1,8 s’aplica a la missió dels apòstols («in
Hierusalem… usque ad ultimum terrae»). Finalment, en la tercera, dins el foc i
abans de la mort, Fructuós garanteix als cristians de Tàrraco que no els man-
carà pastor, i evoca així un tema major de les cartes pastorals. Després els asse-
gura que es mantindran l’amor i la promesa divines, ara i en el món futur («cari-
tas et repromissio Dei tam in hoc saeculo quam in futuro»), frase que evoca
1Tm 4,8, aquí referida a la pietat com aquella que conté «promissionem vitae
quae nunc est et futurae». La darrera frase, no exempta de fina ironia, afirma
que el martiri serà breu com una feblesa o defallença que durés tan sols una
hora («unius horae videtur infirmitas»). 

5. CONCLUSIÓ

Hi ha raons suficients per a afirmar la plausibilitat i, fins i tot, l’alta probabilitat
que hagi tingut lloc una missió de Pau a Tarragona, en condicions de gran difi-
cultat provocades per la condició d’exiliat de l’apòstol. La sentència imperial a
l’exili ha condicionat decisivament l’activitat missionera de Pau a la capital de
la Tarraconensis, i ha comportat que la seva missió s’hagi diluït en la història.
Tan sols la tradició romana (Primera carta de Climent, Segona carta a Timoteu,

81 Una comparació entre les cartes de l’apòstol i el llibre dels Fets mostra que no sempre sabem si en les
diverses localitats visitades i missionades per Pau la predicació de l’evangeli va provocar la florida de
comunitats cristianes. 

82 La següent notícia sobre cristianisme hispànic és la proporcionada per la Carta 67 de Cebrià de Cartago,
segons la qual l’any 254 dC foren deposats dos bisbes que havien estat apòstates (libellatici) durant la
persecució de Deci: Basilides, el bisbe de Legio (Lleó), ciutat de la província Tarraconense, i Marcial,
bisbe d’Emèrita, de la Lusitània. 

83 No ens referim aquí als relats pertanyents al gènere literari martirial, en el qual són freqüents les citacions
i al·lusions a Pau, que han estat estudiades per V. Saxer (Bible et hagiographie. Textes et thèmes bibliques
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LES TRADICIONS SOBRE EL VIATGE DE PAU A HISPÀNIA 
EN LA PRIMERA CARTA DE CLIMENT 

I EN EL CÀNON DE MURATORI

Agustí BORRELL VIADER

La hipòtesi de l’estada de Pau a Tarragona parteix en últim terme dels projectes
de viatge que ell mateix esmenta en la Carta als Romans (Rm 15,24.28). L’apòstol
assegura que té la intenció de passar per Roma tot anant cap a Hispània. Abans,
però, ha d’aturar-se a Jerusalem, per lliurar als cristians de la comunitat mare el
fruit de la col·lecta que han dut a terme les comunitats paulines de Macedònia i
Acaia. Quan escriu la Carta als Romans, segurament entorn de l’any 58, el que
Pau té són això, projectes. Com és prou sabut, les seves previsions van sofrir can-
vis inesperats a causa de la detenció a Jerusalem, que va endarrerir notablement
la seva anada a Roma i en va canviar del tot les circumstàncies, ja que hi arriba
finalment com a presoner, per tal de ser jutjat per l’emperador.

No hi ha cap constància documental dels esdeveniments posteriors de la vida de l’a-
pòstol. La tradició situa la seva mort a Roma, potser cap al final del regnat de Neró.
Pel que fa al projectat viatge a Hispània, els testimonis més antics que permeten pen-
sar en la possibilitat que s’arribés a realitzar són la Primera carta de Climent i el
Cànon de Muratori. Tots dos escrits contenen, efectivament, una referència al viatge
de Pau com un fet real. Convé, doncs, observar amb atenció aquests dos textos, dels
quals depenen decisivament les probabilitats d’una estada de Pau a Tarragona.

1. LA PRIMERA CARTA DE CLIMENT

La Primera carta de Climent als Corintis és un dels documents més importants del
cristianisme dels primers temps. Se sol datar a finals del s. I, més concretament el
96-97,1 durant les persecucions de Domicià, a les quals probablement fa al·lusió, o

1 Vegeu Giancarlo PANI, «L’apostolo Paolo nella Lettera di Clemente ai Corinzi», en Luigi PADOVESE (ed.), Atti
del VI Simposio di Tarso su S. Paolo apostolo, Roma: Istituto Francescano di Spiritualità – Pontificio Ateneo
Antoniano 2000, p. 131, que cita A. Jaubert i H. Köster; també cita una tesi de Th. J. Herron de l’any 1988,
que data la Primera carta de Climent l’any 70, i un article de K. Erlemann de l’any 1998, que la situa entre
el 70 i el 80. Accepta igualment la datació tradicional Helmut Löhr, «Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5-7», en
Friedrich Wilhelm HORN (ed.), Das Ende des Paulus. Historische, theologische und literaturgeschichtliche
Aspekte (BZNW 106), Berlin: de Gruyter 2001, pp. 197-198. Vegeu també Aldo MODA, «Per una biografia
paolina. La Lettera di Clemente, il Canone Muratoriano, la letteratura apocrifa», en Testimonium Christi.
Scritti in onore di Jacques Dupont, Brescia: Paideia 1985, p. 290, n. 4.
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poc després. El text va conèixer una notable difusió en l’antiguitat. La carta
conté bàsicament una crida que la comunitat de Roma fa a la comunitat de
Corint a viure en pau i harmonia, després que algunes persones d’aquesta
comunitat s’han revoltat contra els seus responsables i han arribat a apartar-los
de les seves funcions. Les hipòtesis sobre el rerefons de la crisi coríntia són
diverses: podria tractar-se d’un conflicte entre judeocristians i paganocristians,
o tenir l’origen en l’influx d’idees gnòstiques entre els cristians, etc.

L’escrit revela un bon coneixement de l’Antic Testament, i també del món
hel·lenístic. L’autor coneix igualment els evangelis, i almenys algunes cartes
paulines;2 per exemple, cita explícitament la Primera carta als Corintis (1Cl 47,1-
3), i conté expressions manllevades probablement de la Carta als Romans.3 La
unitat d’estil confirma que la carta és obra d’una sola persona, molt probable-
ment Climent. Si bé en el text no es parla de la seva funció en la comunitat, la
tradició posterior l’identifica amb un dels responsables de la comunitat roma-
na; segons Eusebi de Cesarea, Climent va ser bisbe de Roma del 92 al 100.4

La carta conté el testimoniatge més antic que es conserva de la mort de Pere i
de Pau (a part dels textos del Nou Testament que en parlen en futur). En aquest
context, fa un elogi solemne de Pau. El text que ens interessa (1Cl 5,5-7) forma
part d’un llarg fragment que té com a tema la gelosia (zh/loj) i les conseqüèn-
cies negatives que aquesta comporta (1Cl 4-6). Per advertir la comunitat de
Corint, l’autor vol mostrar els efectes desastrosos de la gelosia entre germans,
que acaba portant la mort (cf. 1Cl 3,4; 9,1). Com a il·lustració de la seva tesi,
presenta uns quants exemples, presos de l’Antic Testament i de la història
recent. Entre aquests darrers hi ha els fets relacionats amb Pere i Pau. El terme
zh/loj es repeteix fins a 16 vegades, i es refereix a un zel exagerat, passional,
que provoca rivalitats i discòrdies. Els fets que van provocar la mort de Pau i
Pere són deguts potser a les dissensions entre els mateixos cristians; si més no,
Climent posa en guàrdia els destinataris de la carta contra les rivalitats i les dis-
còrdies a l’interior de l’església.5

El text diu així:

5. Dia. zh/lon kai. e;rin Pau/loj ùpomonh/j brabei/on e;deixen( 6) èpta,kij desma. fore,saj(
fugadeuqei,j( liqasqei,j( kh/rux geno,menoj e;n te th|/ avnatolh|/  kai. evn th|/  du,sei to. gennai/on
th/j pi,stewj auvtou/ kle,oj e;laben( 7) dikaiosu,nhn dida,xaj o[lon to.n ko,smon kai. evpi. to.
te,rma th/j du,sewj evlqw,n\ kai. marturh,saj evpi. tw/n h̀goume,nwn( ou[twj avphlla,gh tou/
ko,smou kai. eivj to.n a[gion to,pon evporeu,qh( ùpomonh/j geno,menoj me,gistoj ùpogrammo,j)6

2 Sobre aquesta qüestió, vegeu PANI «L’apostolo Paolo nella Lettera di Clemente ai Corinzi», 129-146.
3 Vegeu LÖHR, «Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5-7», 212.
4 Eusebi de Cesarea, Hist. Eccl. III,4,10.15.34.
5 Vegeu PANI, «L’apostolo Paolo nella Lettera di Clemente ai Corinzi», 139.
6 El text està pres de Clément de Rome, Épître aux Corinthiens. Introduction, texte, traduction, notes et index

par Annie Jaubert (Sources Chrétiennes 167), Paris: Du Cerf 1971.
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5. A causa de la gelosia i de la discòrdia, Pau va mostrar el premi de la constàn-
cia. 6. Va portar cadenes set vegades, fou exiliat, fou apedregat; esdevingut un
herald a Orient i a Occident, va rebre la fama que mereixia la seva fe. 7. Va
ensenyar la justícia al món sencer, va arribar fins al límit d’Occident i va donar
testimoni davant de les autoritats: d’aquesta manera ha deixat el món i ha arri-
bat al lloc sant, i ha esdevingut el model més gran de constància.

La Primera carta de Climent, i en concret el fragment on parla del viatge de
Pau, mostra un fort to literari.7 La repetició insistent del terme zh/loj és un recurs
que recorda les diatribes dels cínics i els estoics. També resulta evident el caire
literari de l’apel·lació als exemples del passat, que és construïda, a més, sobre
un esquema septenari: set casos de l’Antic Testament —Caín i Abel; Esaú i
Jacob; Josep i els seus germans; Moisès i l’israelita que li retreu la mort de l’e-
gipci; Moisès, Aaron i Míriam; Datan i Abiron; David, els filisteus i Saül—, i
(probablement) set de la història recent —les columnes de l’Església; l’apòstol
Pere; l’apòstol Pau; una gran multitud que va sofrir el martiri amb ells; les
dones màrtirs; els esposos separats; les ciutats destruïdes. Fa la impressió que
l’autor vol que als set exemples de l’Antic Testament hi corresponguin set
exemples de la història cristiana, cosa que l’obliga a una certa artificiositat; de
fet, és possible que els dos darrers exemples hi hagin estat inserits només per
poder completar el nombre de set que, tot i així, no resulta evident.8

El marcat to retòric del fragment fa planar una ombra de dubte sobre la histo-
ricitat de les dades. Tanmateix, l’adopció de recursos literaris no significa neces-
sàriament que les referències històriques hagin de ser inventades, especialment
les més properes al temps de composició de l’escrit.9

La carta es refereix, doncs, al final de la vida de Pau. És discutit si el situa en
el mateix moment que el de Pere, ja que en parla separadament. La probabili-
tat més gran és que l’autor pensi en un martiri contemporani de tots dos, durant
la persecució de Neró l’any 64.10 El text tampoc no diu explícitament on es va
produir el martiri, però indirectament pressuposa la localització dels fets a
Roma.11 De fet, tampoc no diu que Pere morís màrtir, si bé aquesta és la inter-
pretació més versemblant.12

7 Vegeu MODA, «Per una biografia paolina», 292.
8 Oscar CULLMANN, Saint Pierre. Disciple-Apôtre-Martyr. Historie et théologie (Bibliothèque Theologique 25),

Neuchâtel – Paris: Delachaux & Niestlé 1952, p. 81.
9 Segons MODA, «Per una biografia paolina», 294-295, són pocs els autors que neguen un valor històric de

fons a la carta.
10 Vegeu MODA, «Per una biografia paolina», 296.
11 Se sol argumentar que el lloc de la mort de Pere i Pau deu ser conegut pels destinataris de la carta, i que

l’interès de l’autor no és fer una crònica del martiri, sinó advertir dels perills de la gelosia; vegeu
CULLMANN, Saint Pierre. Disciple-Apôtre-Martyr, 84. D’altra banda, també en els exemples de l’Antic
Testament les informacions són molt escasses, i es pressuposa el coneixement dels fets per part dels lec-
tors. Vegeu PANI, «L’apostolo Paolo nella Lettera di Clemente ai Corinzi», 138.

12 CULLMANN, Saint Pierre. Disciple-Apôtre-Martyr, 82.
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L’influx de la literatura hel·lenística sobre Climent ha estat posat en relleu des
de fa temps.13 Alguns dels seus recursos literaris s’inspiren en la filosofia cini-
coestoica, i fins i tot pot haver tingut en compte les meditacions de tipus moral
sobre la constància, que cínics i estoics lloaven amb imatges preses del món
esportiu. Pau, com Pere i els altres màrtirs cristians, són qualificats per Climent
com a «atletes» (1Cl 5,1).14

Tanmateix, no s’ha d’oblidar que el centre d’atenció en el nostre paràgraf no
és la constància, sinó la gelosia.15 El fragment està adreçat directament a fer
reflexionar sobre la gelosia i les enveges a l’interior de la comunitat cristiana.
Els exemples de l’Antic Testament hi escauen bé, perquè tots ells tenen a veure
amb conflictes entre germans o entre persones properes. ¿Hem de suposar,
doncs, que també en els fets de la història cristiana s’hi ha d’entendre implíci-
tament la discòrdia entre cristians com la causa dels sofriments i fins i tot del
martiri d’alguns d’ells? Potser no en sentit estricte, però sí com a causa indirec-
ta; altrament l’argumentació de la carta seria poc eficaç.16 Climent voldria dir,
per tant, que per culpa de la gelosia entre cristians, Pere, Pau i altres han estat
víctimes de la persecució dels pagans.

La forma com Climent passa de puntetes sobre el martiri de Pau —i el de
Pere— i la insistència en la responsabilitat de persones properes en la perse-
cució contra Pau, a part de tenir una finalitat pedagògica envers la comunitat
de Corint, pot denotar un intent d’evitar qualsevol polèmica amb les autoritats
romanes, i en definitiva la voluntat de presentar el cristianisme de manera posi-
tiva. Potser aquesta tendència influeix ja en el silenci de Lluc en els Fets dels
Apòstols sobre la conclusió del judici de Pau a Roma i sobre el seu martiri.
Malgrat tot, resultaria estrany que aquest fos l’argument principal per silenciar
fets tan importants, tractant-se a més d’escrits adreçats a les comunitats cristia-
nes, i no pas de documents de defensa o de propaganda.

Segurament cal pensar més aviat en la tendència present en tants escrits cris-
tians dels primers temps, començant pels del propi apòstol Pau, a no judicar
els de fora, sinó a fixar-se més aviat en el comportament dels cristians, sigui
quina sigui la situació a la qual hagin de respondre. Allò que més preocupa
Climent, com ja passava amb Pau, no és la persecució externa, sinó l’actitud

13 Vegeu Ibíd., 86-87, que cita els estudis de Dibelius, 1942, i de L. Sanders, 1943; vegeu també Philipp
VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana primitiva. Introducción al Nuevo Testamento, los apócrifos y
los Padres Apostólicos (BEB 72), Salamanca: Sígueme 1991 (= Geschichte der urchristlichen Literatur,
Berlin – New York, NY 31981), p. 551.

14 La presència d’imatges esportives en la Carta de Climent, tanmateix, es pot inspirar en les cartes de Pau
als Corintis; vegeu PANI, «L’apostolo Paolo nella Lettera di Clemente ai Corinzi», 137.

15 Vegeu CULLMANN, Saint Pierre. Disciple-Apôtre-Martyr, 87.
16 Segons Ibíd., 91, Climent recorda als corintis dividits que la gelosia i la discòrdia entre cristians han por-

tat, no gaire temps enrere, al martiri dels més gran apòstols i d’una gran multitud, i afegeix: «Dans un cas
comme dans l’autre, le danger, la menace de mort, vient de gens du dehors, mais c’est la jalousie entre
frères qui donne à ceux-là l’occasion d’intervenir.» Vegeu PANI, «L’apostolo Paolo nella Lettera di Clemente
ai Corinzi», 139.
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dels cristians quan aquesta es produeix, i fins i tot la responsabilitat que alguns
d’ells puguin tenir-hi. En realitat, aquesta secció de la carta juga amb una mena
de contrast entre les conseqüències negatives que la gelosia (entre cristians) ha
tingut sobre Pau, i la fidelitat que aquest ha mantingut enmig de tot, cosa que
l’ha convertit en un testimoni de constància.

Tenint en compte aquest marc general, es poden observar de més a prop les
referències a la biografia de l’apòstol. Segons la descripció de Climent, les des-
gràcies sofertes per Pau es concreten en tres: va ser empresonat, exiliat i ape-
dregat.

En primer lloc, la carta assegura que l’apòstol «va portar cadenes set vegades».
A partir de les dades del Nou Testament, sabem que Pau fou detingut en diver-
ses ocasions. Lluc relata l’empresonament a Filips (Ac 16,16-40) i la detenció a
Jerusalem (Ac 21,33), que el mantindrà presoner fins a Roma. En el corpus
paulí, hi ha referències a empresonaments de Pau en la Carta als Filipencs (Fl
1,7.13), en la Carta als Efesis (Ef 3,1; 4,1), en la Carta als Colossencs (Col 4,18),
i en la Carta a Filèmon (Flm 1,9). D’altra banda, Pau mateix, en la llista de
motius pels quals es gloria, en polèmica amb els judaïtzants, hi compta els
empresonaments (2Co 11,23), que no comptabilitza, a diferència dels assots,
que assegura haver rebut cinc vegades, de les tres flagel·lacions, d’una apedre-
gada o de tres naufragis (2Co 11,24-25). La xifra de set detencions de la Primera
carta de Climent pot ser una simplificació literària per aprofitar el caire simbò-
lic de la xifra. En qualsevol cas, no hi ha dubte que Pau va ser empresonat en
diverses ocasions per motius relacionats amb la seva activitat apostòlica. També
és força evident que en més d’una ocasió hi van influir, fins i tot directament,
les enveges i les acusacions per part dels seus mateixos correligionaris, jueus o
cristians judaïtzants.

En segon lloc, Climent diu que Pau «va haver de fugir» o bé que «fou exiliat»
(fugadeuqei,j).17 Si el text vol dir simplement que va haver d’escapar-se d’algun
lloc per evitar els perills, aquesta dada es pot relacionar amb diverses situacions
prou conegudes pels Fets dels Apòstols o per les mateixes cartes paulines. Per
exemple, segons el relat de Lluc, Pau va anar-se’n d’amagat de Damasc (Ac
9,25; vegeu 2Co 11,33), va ser expulsat d’Antioquia de Pisídia (Ac 13,50), va
fugir d’Iconi (Ac 14,6), va escapar-se de nit de Tessalònica (Ac 17,10).
Tanmateix, sembla més probable que el text de Climent es refereixi a un exili
de Pau, i si és així la referència ja crida més l’atenció, perquè no sembla que
es pugui associar directament amb cap dada del Nou Testament. ¿És possible
que el text pensi en algun fet de la vida de Pau que s’hauria produït després

17 El diccionari de Liddell-Scott tradueix fugadeu,w per banish o live in banishment, H. G. LIDDELL – R. SCOTT,
A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press 1996, p. 1959; el de LAMPE ho tradueix per put to flight,
drive away, (G. W. H. LAMPE (ed.), Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 1492. És el mateix terme que
Flavi Josep usa, per exemple, per explicar que Arquelau fou exiliat a les Gàl·lies: «fugadeu,etai me.n auvto.j
eivj Bi,ennan po,lin th/j Galli,aj» (Bell. 2,111).
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de la seva arribada a Roma? En aquest cas, es tractaria d’informacions conegu-
des certament per la comunitat romana, des d’on s’escriu la carta, i que l’autor
suposa conegudes igualment per la comunitat de Corint, destinatària de l’escrit.
Res no impedeix de pensar que com a conseqüència de la seva situació judi-
cial, Pau fos desterrat en algun punt a l’occident de l’Imperi.

Un temps d’exili de Pau després de ser judicat a Roma, o bé una expulsió de
la ciutat, obriria la porta a la possibilitat d’una estada a Hispània. El fet que esti-
gués sotmès a alguna mena de vigilància per part de les autoritats no seria cap
impediment per a dedicar-se a l’apostolat, com ho demostra la descripció llu-
cana de la seva arribada a Roma, on Pau, malgrat la seva condició de detingut
«[...] rebia tots els qui l’anaven a trobar. Els anunciava el Regne de Déu i els ins-
truïa sobre el Senyor Jesucrist, amb tota valentia i sense cap impediment» (Ac
26,30-31).

La tercera conseqüència de la gelosia sobre Pau que indica la Primera carta de
Climent és que «fou apedregat». En aquest cas, la informació és plenament con-
firmada pel Nou Testament: Lluc explica que Pau va ser apedregat a Listra (Ac
14,19), i Pau mateix assegura que una vegada va ser apedregat (2Co 11,25).

Immediatament, i sense solució de continuïtat, el text remarca l’aspecte positiu
de totes aquestes dificultats sofertes per Pau i originades per la gelosia: Pau
esdevé un herald a Orient i a Occident, i rep la glòria que correspon a la seva
fe. La consideració de Pau com a «herald» (kh/rux) és present també en 1es
Cartes pastorals (1Tm 2,7; 2Tm 1,11).

És en aquest context on apareix l’esment del viatge de Pau a Occident. El text
afirma concretament que l’apòstol va anar evpi. to. te,rma th/j du,sewj, «fins al límit
d’Occident». En l’època de redacció del text, sembla que aquesta expressió
designava Hispània; Ramelli cita unes quantes formulacions semblants d’autors
contemporanis, com Horaci o Plini,18 i ja Dubowy havia analitzat en detall els
possibles significats dels termes per arribar a la conclusió que Climent es refe-
reix certament a Hispània.19 Més recentment, H. Löhr ho torna a qüestionar,
adduint que en realitat no hi ha un paral·lel exacte de l’expressió de Climent,
i que pot tenir un sentit més simbòlic que estrictament geogràfic, com si vol-
gués suggerir l’amplitud de l’activitat apostòlica de Pau.20 Malgrat tot, el mateix
Löhr accepta que el text pressuposa probablement una activitat de Pau a
Occident.21 En qualsevol cas, la identificació amb Hispània és acceptada per la
majoria d’estudiosos i no sembla que hi hagi motius seriosos per rebutjar-la.

18 Ilaria RAMELLI, «Alcune osservazioni sulle origini del cristianesimo in Spagna: la tradizione patristica», VetCh
35 (1998) 246.

19 Ernst DUBOWY, Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien. Historisch-kritische Untersuchung zu
Klemens von Rom: 1 Kor 5,7, Freiburg im Breisgau: Herder 1914, pp. 17-79.

20 LÖHR, «Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5-7», 207-209; vegeu el que ja deia sobre aquesta interpretació
DUBOWY, Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien, pp. 25-42.

21 LÖHR, «Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5-7», 212.
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Amb tota probabilitat, doncs, el text afirma que Pau va arribar a Hispània. La
discussió se centra en la fiabilitat històrica de la notícia, i no són pocs els qui
la posen en dubte. S’ha de reconèixer que els versets on es troba tenen totes
les característiques d’un panegíric, i contenen expressions de tipus hiperbòlic;
de fet, la referència forma part d’una frase on s’assegura que Pau hauria anun-
ciat l’evangeli («la justícia») «al món sencer», una afirmació que ningú no pren-
drà en sentit literal!22

Tanmateix, cal observar que el viatge a Occident és un detall que no resulta
imprescindible per a l’argumentació central del text i, per tant, no hi hauria cap
necessitat d’haver-lo esmentat si no tingués un fonament històric. Si l’autor el
recorda és segurament perquè es tracta d’una circumstància coneguda de la
vida de l’apòstol, i li serveix per a la seva exhortació a prendre Pau com a
model de constància.

Els qui posen en dubte l’autenticitat d’aquesta informació addueixen de vega-
des que no hi ha cap comunitat cristiana hispànica que es remeti a Pau com el
seu fundador.23 Tanmateix, aquest és simplement un argument e silentio, que
no resulta suficient per anul·lar el valor del testimoniatge de Climent.

En definitiva, doncs, la Primera carta de Climent, sense arribar a ser una prova
concloent, es pot considerar un testimoni fiable de la realització efectiva del
viatge de Pau a Hispània. Aquest se situaria probablement després del judici a
Roma, en el qual hauria estat enviat a l’exili. La concreció dels possibles llocs
de destinació de l’apòstol en aquest viatge, entre els quals destaca Tarragona,
ja depèn d’altres dades que el text no conté.

2. EL CÀNON DE MURATORI

El breu escrit conegut com a Cànon o Fragment de Muratori fou editat el 1740
per Ludovico Antonio Muratori, bibliotecari de la Biblioteca Ambrosiana.
L’havia trobat en un manuscrit probablement del segle VIII. És un document
llatí de 85 línies, amb una ortografia molt deficient, fins al punt que Muratori
el publica precisament com un exemple de la deterioració de les lletres a par-
tir de la fi de l’Imperi romà.

El text comença a la meitat d’una frase referida segurament a l’evangeli de
Marc, i esmenta a continuació els evangelis de Lluc i Joan, tretze cartes de Pau
(sense la Carta als Hebreus), algunes cartes apòcrifes atribuïdes a Pau, la Carta

22 El caire fortament literari del fragment és l’argument principal que porta MODA, «Per una biografia paoli-
na», 298, a posar en dubte la historicitat del viatge de Pau a Hispània.

23 Vegeu, p. ex., Albrecht SCRIBA, «Von Korinth nach Rom. Die Chronologie der letzten Jahre des Paulus», en
Friedrich Wilhelm HORN (ed.), Das Ende des Paulus. Historische, theologische und literaturgeschichtliche
Aspekte (BZNW 106), Berlin: de Gruyter 2001, p. 171.
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de Judes, dues cartes de Joan, l’Apocalipsi de Joan i el de Pere, la Saviesa de
Salomó i el Pastor d’Hermes. Finalment, el text acaba de sobte després de pre-
sentar una llista d’escrits rebutjables. Generalment és considerat el testimoni
més antic de l’intent d’establir una llista canònica d’escrits cristians.

En la descripció que conté dels Fets dels Apòstols fa referència a la partença
de Pau des de Roma cap a Hispània. En relació a la Primera carta de Climent,
el text afegeix la notícia que Pau va sortir de Roma per fer el viatge, i sobretot
explicita que la destinació era Hispània.

El text diu així:24

Acta autem omnium apostolorum sub uno libro scripta sunt. Lucas «optimo
Theophilo» comprendit, quae sub praesentia eius singula gerebantur, sicuti et
semota passionem Petri evidenter declarat, sed et profectionem Pauli ab urbe ad
Spaniam proficiscentis.

Els fets de tots els apòstols estan escrits en un sol llibre. Lluc recull per a l’il·lus-
tre Teòfil tots aquells fets que havien passat un per un a la seva presència, tal
com resulta evident per l’omissió de la passió de Pere i també de la partença de
Pau des de Roma quan anava cap a Hispània.

En realitat, l’autor està comentant el mètode historiogràfic de Lluc: en els Fets
dels Apòstols, hauria escrit tan sols els esdeveniments dels quals havia estat tes-
timoni ocular. Ho demostraria precisament el fet que no parla ni del martiri de
Pere ni del viatge de Pau a Hispània. Aquesta, si més no, és la interpretació pro-
bable d’un text poc clar. G. Bardy, en canvi, entén que el Fragment de Muratori
vol dir que Lluc escriu abans de la mort de Pere i del viatge de Pau a
Hispània.25 En qualsevol cas, l’argument usat porta a deduir que els dos fets
eren coneguts per la comunitat romana i calia justificar per què Lluc no els
recull en el seu llibre.26 El text no pretén demostrar que Pau va anar a Hispània,
sinó que ho pressuposa com un fet indiscutible, i l’únic que intenta és explicar
el sorprenent silenci de Lluc sobre aquest esdeveniment.

El valor del Fragment de Muratori, tant pel que fa a la història del cànon com
a d’altres informacions que conté, depèn en bona part de la seva datació. Entre
els estudiosos hi ha un consens generalitzat que en situa la redacció original a
Roma i a finals del segle II.27 Segons una hipòtesi també àmpliament accepta-
da, el text actual és la traducció llatina d’un original grec; la traducció pot pro-
venir de finals del segle IV.28 En temps recents, alguns autors han proposat, en

24 Text restaurat, segons l’edició de l’Enchiridion Biblicum, Bologna: Dehoniane 1993, p. 4.
25 G. BARDY, «Muratori (canon de)», DBS, vol. V, Paris 1957, cols. 1399-1408, 1402.
26 MODA, «Per una biografia paolina», 307.
27 Vegeu ibíd., 303.
28 Vegeu arguments i autors en Joseph VERHEYDEN, «The Canon Muratori. A matter of dispute», en Jean-Marie

AUWERS – Henk Jan DE JONGE (eds.), The biblical canons (BETL 163), Leuven: University Press 2003, pp.
492-493.
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canvi, que es tracta d’un text escrit a Orient al segle IV. La hipòtesi ha estat
defensada per Albert C. Sundberg en diversos articles i represa per Geoffrey M.
Hahneman.29 Tanmateix, els seus arguments no semblen suficients per modifi-
car la datació tradicional. Ph. Henne ha repassat un a un els arguments en favor
d’una datació tardana, i ha arribat a la conclusió que cal mantenir la tesi clàs-
sica d’una redacció a Occident en el segle II. Més recentment, també J.
Verheyden, després d’una anàlisi detallada, creu que cap dels arguments apor-
tats per defensar un origen oriental i tardà del text de Muratori no són convin-
cents.30

Mantenint, doncs, la datació tradicional, es pot dir que el Fragment de Muratori
confirma que a finals del segle II existia a la comunitat cristiana de Roma una
tradició consolidada sobre el viatge de Pau a Hispània (i sobre el martiri de
Pere). És cert que la distància temporal, d’un segle o més, en relació als fets,
pot relativitzar el valor històric de la notícia. Per ell mateix, el text de Muratori
no seria suficient per demostrar que el viatge de Pau va ser una realitat. Si
només ens hagués arribat aquesta notícia, podríem pensar que es tracta d’una
creació cristiana a partir de les dades del Nou Testament. Tanmateix, tenint com
a precedent el text de la Primera carta de Climent, el testimoni no es pot rebut-
jar fàcilment com una fabulació.

3. CONCLUSIÓ

La Primera carta de Climent és el testimoni més antic de l’existència d’una tra-
dició segons la qual Pau hauria realitzat efectivament el seu projecte d’evange-
litzar les terres hispàniques. A finals del segle I, a la comunitat cristiana de
Roma es dóna per fet que Pau ha arribat en la seva activitat missionera «fins al
límit de l’Occident». Si bé aquesta dada és massa genèrica per constituir una
demostració del viatge de Pau a Hispània, permet de parlar-ne com una possi-
bilitat seriosa.

El Fragment de Muratori, per la seva banda, té un valor més relatiu, fins i tot
admetent que hagi estat redactat a finals del segle II a la comunitat cristiana de
Roma. Tot i així, aporta una confirmació del manteniment de la tradició sobre
el viatge de Pau.

El text de Climent i, en menor mesura, el Fragment de Muratori, constitueixen
els indicis més sòlids per suposar que Pau va arribar efectivament a Hispània,
tal com volia, i, en conseqüència, per considerar versemblant la possibilitat
d’una seva acció evangelitzadora a la ciutat romana de Tàrraco.

29 Vegeu VERHEYDEN, «The Canon Muratori. A matter of dispute», 497-499.
30 Ibíd., 556.
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LES TRADICIONS DEL VIATGE DE SANT PAU 
A HISPÀNIA EN LA LITERATURA APÒCRIFA

Cristina GODOY FERNÁNDEZ

Alguns escrits de la literatura apòcrifa recullen la tradició del suposat viatge de
sant Pau a Hispània. Les referències són força circumstancials i poc descripti-
ves perquè serveixen únicament com a escenari geogràfic general on es des-
envolupen les trames argumentals. Són al·lusions molt ambigües i poc preci-
ses, en les quals l’autor no hi para massa atenció. Des d’una òptica històrica,
és fonamental indagar si les notícies referents al viatge de l’Apòstol a Hispània
són creïbles, o bé si són fabulacions literàries. Partint d’aquest plantejament,
proposem endinsar-nos en la problemàtica d’aquest tipus de fonts per intentar
indagar l’autenticitat històrica del testimoni de la presència de l’Apòstol a
Hispània.1

1. ESCRITS APÒCRIFS ON S’ESMENTA EL VIATGE DE SANT PAU A HISPÀNIA

Els textos que analitzem pertanyen a un tipus de literatura que va originar-se
en un moment massa tardà —des de mitjans del segle II fins el segle IV— com
per a que haguessin pogut ser inclosos en els escrits canònics del NT, els quals
ja estaven constituïts pràcticament entorn de l’any 200. Aquesta data tan tarda-
na els fa sospitosos de no haver estat composats i retocats pels nuclis prime-
rencs dels Apòstols o en la seva època immediata, la qual cosa —en certa
manera— els podria restar fiabilitat. Els apòcrifs s’haurien anat formant seguint els

1 La literatura apòcrifa a la qual ens referim són, d’una banda, les Actes apòcrifes dels Apòstols i, de l’altra,
els relats novel·lats que inclouen la presència d’alguns Apòstols, ja sigui entre els seus protagonistes o bé
com a personatges secundaris de referència. Pel que sembla, constitueixen una cristianització de la novel·la
de l’Antiguitat. La bibliografia sobre aquest tema és certament extensa però hem de citar, entre els treballs
de referència obligada, els de François Bovon: F. BOVON, «Canonical and Apocryphal Acts of the Apostles»,
Journal of Early Christian Studies 11 (2003) 165-194; i l’edició i traducció a l’anglès d’aquests textos: F.
BOVON – A. G. BROCK – Ch. R. MATTHEWS (eds.), The Apocryphal Acts of the Apostles, Harvard Divinity School
Studies, Cambridge, MA: Harvard University Press 1999. En llengua castellana i com a bibliografia introduc-
tòria es poden consultar: A. PIÑERO, Los Apócrifos del Nuevo Testamento, Madrid, 1989; A. PIÑERO – G. DEL

CERRO, Hechos apócrifos de los Apóstoles, I: Hechos de Andrés, Juan y Pedro, II: Hechos de Pablo y Tomás,
Madrid: BAC 2004 i 2005. F. SEN MONTERO, «Apócrifos del Nuevo Testamento y la literatura cristiana primi-
tiva», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas 39 (2003) 203-215. En català pot consultar-se A.
PUIG (ed.), «Introducció general» en Apòcrifs del Nou Testament (Clàssics del Cristianisme 17), Barcelona:
Facultat de Teologia – Proa 1990, 7-33.
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gèneres literaris que apareixen al NT; i és per això que poden classificar-se en les
mateixes categories que el cànon neotestamentari: evangelis, actes dels apòstols,
cartes apostòliques i escrits apocalíptics.

D’aquesta literatura apòcrifa ens interessen, en particular, el gènere de les Actes
apòcrifes dels apòstols, que són les que recullen la tradició del viatge de sant Pau
cap a l’extrem d’occident. Cal, però, tenir en compte el caràcter ben diferent dels
Fets dels apòstols canònics de Lluc.2 Mentre que els Fets lucans exposen la idea
històrica general de l’expansió de la Paraula de Déu per via dels Apòstols —espe-
cialment de sant Pau—des de Jerusalem fins a Roma, com l’acompliment d’una fase
providencial en la Història de la Salvació, les Actes apòcrifes, en canvi, són relats
novel·lats que mai no van pretendre contrarestar, discutir ni suplantar les qüestions
de teologia o de moral esmentades en els Fets canònics, sinó oferir lectures pieto-
ses i edificants als fidels.3 Els autors de les Actes apòcrifes haurien utilitzat els noms
del Apòstols —figures aleshores molt venerades— per difondre les seves pròpies
idees, fent-les més respectables.4 En ells es poden trobar també els relats dels mar-
tiris dels Apòstols —que curiosament no esmenten els Fets canònics— per donar
un to de continuïtat entre les seves vides i passions.5 Tot això passava en un
moment en què el culte als màrtirs començava a cobrar molta vitalitat, la qual cosa
hauria contribuït segurament a l’èxit de la divulgació d’aquests textos en els segles
IV i V.

1.1. Actes de Pere (Actus Petri)6

Les Actes de Pere són les que presenten més trets d’arcaisme. És una obra escrita ori-
ginàriament en grec cap a finals del segle II. S’ha conservat en diferents fragments cop-

2 Sobre aquest particular, BOVON, «Canonical and Apocryphal Acts of Apostles», 165-194; «Studies in Luke-
Acts: Retrospect and Prospect», en F. BOVON, Studies in Early Christianity, Gran Rapids, MI: Baker
Academic Publishing 2005, 19-37.

3 G. DEL CERRO, «Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles: su género literario», EstB 51 (1993) 207-232. Vegeu
també C. M. THOMAS, The Acts of Peter, Gospel Literature and the Ancient Novel: Rewritting the Past, Oxford:
University Press 2003.

4 Es tracta del criteri de l’auctoritas, que comença a manifestar-se durant l’antiguitat tardana i que va tenir
un gran seguiment durant l’Edat Mitjana. És per aquesta raó que trobem tants escrits espuris i pseudotrac-
tats dels grans Pares de l’Església.

5 La majoria dels especialistes es mostren d’acord en què era un tipus de «literatura edificant» i fins i tot s’ad-
met com a punt de partida del gènere hagiogràfic que tant va captivar els devots de l’Antiguitat tardana i
l’Edat Mitjana. Tanmateix M. C. Baldwin, arran del seu estudi de les Actes de Pere, rebutja aquesta expli-
cació i proposa que els autors de les Actes apòcrifes les haurien escrit només per satisfer la curiositat del
final de les vides dels Apòstols i respondre d’aquesta manera a la pregunta: i que va passar després?, vegeu
M. C. BALDWIN, Whose Acts of Peter? Text and historical context of the Actus Vercellenses (WUNT 2-196),
Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 303-304.

6 El text príncep fou editat per primera vegada per R. A. LIPSIUS – M. BONNET, Acta Apostolurum Apocrypha,
t. I, II,1 i II,2, Leipzig 1891-1903 (reimpr.: Darmstadt 1959) (= L. VOUAUX, Les Actes de Pierre. Introduction,
texte, traduction et commentaire, Paris 1922). Aquest darrer autor va minimitzar la tendència gnòstica de
les AcPe que havia preconitzat Lipsius. La traducció al castellà, relativament recent, ens ofereix el text bilín-
güe grec-llatí-castellà: A. PIÑERO – G. DEL CERRO, Hechos apócrifos de los Apóstoles, I: Hechos de Andrés,
Juan y Pedro, 540-682.
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tes, una versió llatina —les anomenades Actes de Vercelli o Actus Vercellenses (AV) que
narren la segona part d’un original primitiu més el martiri final— i un fragment grec
que narra el martiri.7 La primera part, avui perduda, sembla que explicava l’activitat
evangèlica de sant Pere a Jerusalem on va guarir un gran nombre de malalts. A
aquesta primera part correspondria també l’episodi de la curació momentània de la
filla de Pere, que patia una hemiplegia i l’assimilava com una malaltia providencial
per no haver de casar-se i conservar així la seva virginitat intacta; aquest episodi, con-
servat al Papir copte de Berlín 8502,4, ens situa en un context clarament encratita.8

L’esment del viatge de sant Pau a Hispània —que és el que aquí ens interessa— el
trobem concretament en la versió llatina o Actus Vercellenses, concretament en els
capítols 1 al 3, que sorprenentment tenen a sant Pau com a protagonista, tractant-se
de les Actes de sant Pere. La versió llatina de l’original grec l’edità A. Lipsius amb el
nom de Actus Petri cum Simone,9 tot i què la presència de Simó el Mag a Roma
només ocupa alguns capítols. Precisament la marxa de l’Apòstol Pau cap a Hispània
constitueix el preàmbul de l’arribada de sant Pere a la Ciutat Eterna, on existia una
comunitat que ja hauria estat evangelitzada per sant Pau.10 El context ens situa en el
moment en què l’Apòstol es troba presoner a Roma i rep permís per abandonar la
ciutat per part del seu guardià, recentment convertit al cristianisme per la seva pre-

7 Mathew C. Baldwin està convençut que les Actes de Pere no van existir mai, per se d’una manera física, i
que per consegüent no podem parlar de la unitat d’aquest tipus de textos. A més a més, denuncia que hi ha
tot un seguit de confusions terminològiques quan es parla d’Actus Vercellenses per significar el conjunt de les
Actes de Pere, que haurien estat composades en tres parts: AV, PBerol 8502 i el martyrium Petri basat en els
manuscrits grecs, i que es publiquen plegats a les traduccions, BALDWIN, Whose Acts of Peter?, 9-10. Vegeu
també la recensió de J. K. ELLIOT a aquesta obra en The Journal of Ecclesiastical History 37-2 (2006) 313-314.

8 Els encratites censuraven les relacions sexuals fins i tot dintre del matrimoni. Sobre aquest aspecte torna-
rem més endavant, a propòsit de les Actes de Xantipa, Polixena i Rebeca. És molt interessant l’article d’Y.
Tissot, «Encratisme et Actes Apocryphes», en F. BOVON et al., Les Actes Apocryphes des Apôtres. Christianisme
et Monde Païen, Ginebra: Labor et Fides 1981, 109-119. G. SFAMENI GASPARRO, «Gli Atti apocrifi degli Apostoli
e la tradizione dell’enkrateia» Aug 23 (1983) 287-307.

9 LIPSIUS –BONNET, Acta Apostolurum Apocrypha, t. I, II,1 i II,2.
10 Precisament l’aparició de sant Pau en aquests tres primers capítols de les AcPt és un dels arguments esgri-

mits per L. Vouaux per defensar que aquest seria el resultat d’haver volgut unificar les actes de Pere i
Pau, com a copatrons de Roma amb finalitats del seu culte conjunt i per a la lectura litúrgica de les seves
actes en les esglésies romanes. Aquests capítols paulins, per tant, no hauríen format part del text primi-
tiu, ni tampoc les al·lusions fetes a sant Pau a la resta de l’obra: VOUAUX, Les Actes de Pierre, 32-33.

11 Pel que fa a la situació penal de Pau a Roma, sembla força convincent la hipòtesi que diu que estaria sota
custodia militaris, en una situació de semillibertat o «llibertat condicional», tot esperant que es reprengués
la seva causa per la compareixença dels seus acusadors, provinents de Jerusalem. Aquesta és la versió
que ens ofereix Lluc a Ac 28,16.30-31, en la qual no només vivia en casa pròpia —acompanyat, això sí,
d’un guàrdia— sinó que sembla que tindria plena llibertat per a rebre qui volgués a casa seva i continuar
la seva predicació. Els dos anys que esmenten les actes lucanes podria tractar-se del termini legal que
hauria pogut marcar el sobreseïment de la causa contra Pau, per la incompareixença dels seus acusadors
hierosolimitans. Vegeu per aquesta qüestió H. W. TAJRA, The Martyrdom of St. Paul. Historical and Judicial
Context, Traditions and Legends (WUNT 2-67), Tübingen: J. C. B. Mohr 1994, pp. 31-32 i pp. 47-48.
Precisament H. W. Tajra admet que aquest curt període de llibertat podria haver estat l’ocasió d’un ràpid
viatge cap a Hispània (p. 31). Aquesta escletxa cronològica entre ambdós captiveris és la que veu com a
més probable per a un viatge a Hispània A. PUIG I TÀRRECH, «La certesa de l’estada de sant Pau a
Tarragona», Temes d’avui 31 (2009) 26-47, tot i que també apunta la possibilitat que fos enviat com a exi-
liat polític (especialment 42-45). Remetem a la seva ponència en aquest mateix congrés on el lector podrà
obtenir tota la seva argumentació. Vull agrair-li que hagi volgut revisar aquest manuscrit i els suggeri-
ments que ha aportat.
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dicació.11 El text diu el següent:
Pau va dejunar durant tres dies i demanà Déu li fes saber què era el més con-
venient. Va tenir una visió en la que el Senyor li deia: «Pau, aixeca’t i sigues amb
la teva presència el metge dels que es troben a Hispània.» L’Apòstol va comuni-
car després als germans el que Déu li havia ordenat, i sense cap dilació, es va
disposar per marxar de la ciutat (AV 1,2).

I més endavant, un dels fidels romans l’increpa: 

Coneixem el teu amor pels germans. No ens oblidis quan arribis a Hispània,
abandonant-nos com a infants sense mare (AV 1,3).12

Aquestes són les dues úniques notícies del viatge de sant Pau cap a Hispània
en tot el text dels Actus Vercellenses. Cal subratllar el caràcter de projecte d’un
futur imminent d’aquest viatge; així com serveix també per enquadrar la pena
de la comunitat romana, desolada per la marxa de l’Apòstol. Aquest fet serveix
al cronista per justificar la provident arribada de sant Pere a Roma.13

1.2. Actes de Xantipa, Polixena i Rebeca

Les anomenades Actes de Xantipa, Polixena i Rebeca constitueixen un text
força tardà —com veurem més endavant— que relata la presència de sant Pau
en una ciutat no especificada d’Hispània, com a rerafons una mica difús d’una
trama argumental estructurada en tres parts que narren la conversió de les tres
dones que donen nom a l’escrit.14 El text grec original va ser editat per M. R.
James a partir d’un manuscrit de París que es data al segle XI (Cod. Par. Gr.
1458), però el nucli del qual pot datar-se a mitjans del segle III, perquè es
poden rastrejar les influències de les Actes de Pau, les de Pau i Tecla, les de

12 El text llatí diu: «Et ieuiunans triduo Paulus et petens a Domino quod aptum sibi esset, uidit itaque uisio-
nem, dicentem sibi dominum: “Paule, surge et <eis> qui in Spania sunt corpore tuo medicus esto”.
Referens itaque fratribus quae Deus praecepisset nihilque dubitans. In eodem erat ut proficisceretur ab
urbe». (AV 1,2). «–Scimus tuam dilectionem circa tuos fratres ne nos obliuiscaris cum perueneris in
Spaniam et incipias abrelinquere nos tamquam paruulos sine matre», (AV 1,3): PIÑERO – DEL CERRO, Hechos
apócrifos de los Apóstoles, I: Hechos de Andrés, Juan y Pedro, 546-547 i 548-549.

13 Una escena semblant la trobem a Ac 20,37-38, quan sant Pau s’acomiada dels cristians d’Efes en el seu
viatge cap a Jerusalem; en aquesta escena podria haver-se inspirat l’autor de l’apòcrif.

14 Les Actes Apòcrifes dels Apòstols fan referència, gairebé en tots els textos, a dones que s’acosten per
seguir els ensenyaments dels apòstols. La historiografia de gènere, sobretot V. Burrus, va desenvolupar
una tendència que subratllava el valor d’aquestes dones en el context del cristianisme primitiu com una
manera d’afavorir la seva condició desfavorable dins la societat grecoromana: V. BURRUS, Chastity as
Autonomy. Women in the Stories of Apocryphal Acts, New York, NY: Queenston 1987. Aquesta tendència
debatuda sobretot per Kaestli, té les seves seguidores a Espanya: Mª. J. HIDALGO, «Mujeres, carisma y cas-
tidad en el cristianismo primitivo» Gerión 11 (1993) 229-244, en especial 234-235. Sobre aquesta qüestió
i en clara discrepància, vegeu G. DEL CERRO, Las mujeres en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, Málaga:
Ediciones Clásicas 2003.

15 Traducció anglesa: The Acts of Xanthippe, Polixena and Rebecca, M. R. JAMES (editio princeps), Apocrypha
Anecdota (Text and Studies II, 3) Cambridge 1893. Text reeditat per A. MENZIES (ed.), The Writings of the
Fathers down to A.D. 325 (Ante Nicene Fathers IX), Peabody, MA: Hendrickson, 205-217.
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Pere i les d’Andreu, totes elles anteriors a aquesta data.15

El relat comença amb la narració de la conversió d’un esclau d’un governador
d’Hispània, en sentir la predicació de sant Pau, que havia anat a Roma a por-
tar unes cartes del seu amo. Com que havia de fer d'emissari, no va poder que-
dar-se per instruir-se amb les paraules de Pau i va haver de tornar cap a
Hispània, amb tanta pena al cor que va emmalaltir, perquè els seus senyors
eren idòlatres. Quan el servent explica al seu patró que el millor metge es troba
a Roma, aquest compadit el torna a enviar cap allà per a què es guareixi. La
dona, anomenada Xantipa, en sentir l’esclau, li pregunta el nom d’aquest metge
que no és un altre que sant Pau, que —no ho oblidem— es trobava llavors a
Roma.

Xantipa havia quedat colpida pels relats de miracles i curacions que havia sen-
tit de boca del seu esclau i, sentint-se molt avergonyida de la vida que duia,
intenta defugir la companyia del seu marit, en un comportament clarament
encratita. De sobte, es troba Pau que arriba a la seva enigmàtica ciutat hispà-
nica. El relat el presenta dempeus a les portes de la ciutat i pregant pels seus
habitants. Fins i tot explica com Xantipa veu amb els ulls del cor unes lletres
daurades damunt del sant que diuen «Pau, el predicador del Senyor.»16 El gover-
nador Probus, espòs de Xantipa, acull Pau a casa seva. La gent de la ciutat —
molts dels quals ja coneixien l’Apòstol per haver-lo trobat a Roma— anaren per
comprovar que era ell en persona. Tanmateix l’actitud de continença de la
dona fa que Probus s’enutgi, tanqui Xantipa a la seva cambra i faci fora Pau de
casa seva.17 Llavors Filoteu, un notable de la ciutat, exprefecte, que s’havia con-
vertit per la predicació de Pau, el rep a casa seva.18

Xantipa estava molt trista perquè volia ser batejada en la fe de l’Apòstol, però
no podia sortir de casa seva; el seu marit l’havia reclòs. Llavors suborna els sol-
dats amb dues-centes monedes d’or i un collaret de pedres precioses perquè

16 Act. Xantipa i Polixena 7. Fixem-nos en el caràcter purament llegendari i fabulós d’aquesta qüestió.
17 Act. Xantipa i Polixena 8-10. En aquest punt trobem un fet paral·lel a les AcPe 34,5 i una coincidència

onomàstica. La dona d’Albí, que era amic del Cèsar, es diu també Xantipa. I el fet és el mateix, com que
la dona anava sovint a casa de Pere, juntament amb altres matrones, va prendre una actitud de rebuig
envers el seu home a causa de les predicacions de l’apòstol Pere, al qual Albí culpa i vol liquidar-lo.
PIÑERO – DEL CERRO, Hechos apócrifos de los Apóstoles, t. I, 651.

18 En una primera apreciació podríem pensar que Probus i la seva dona Xantipa haurien ofert hospitalitat a
Pau a la seva arribada a la urbs hispànica. Tanmateix no sembla que Probus sentís gaires simpaties per
Pau en aquest primer moment, sobretot si tenim en compte el rebuig que li feia la seva muller en dema-
nar-li les seves atencions matrimonials. Potser caldria pensar que Probus l’hauria tingut retingut Pau com
a hostatge forçat pel seu càrrec de praefectus, al tractar-se d’un exiliat sota custòdia? Entre les competèn-
cies d’aquests magistrats es trobava la jurídica. No deixa de ser significatiu el fet que, quan Probus el fa
fora de casa seva, sigui l’exprefecte Filoteus el qui l’acull a casa seva. Vegeu TAJRA, The Martyrdom of St
Paul, 15-17. Sobre la judicatura del praefectus vegeu el que diu el jurista Ulpià, Digesta I,12,1. Vegeu
també C. VARELA GIL, El estatuto jurídico del empleado público en derecho romano, Madrid: Dykinson
2007, 134-138.

19 Una praxis semblant la trobem en les Actes de Pau i Tecla (AcPauTe), quan Tecla suborna el carceller per
entrar a la presó on s’estava Pau a Iconi. La mateixa conducta la trobem en Maximil·là a les Actes
d’Andreu (AcAnd) per escoltar la paraula dels apòstols presoners.
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la deixin sortir.19 Pel camí té una visió en la qual és assaltada per uns dimonis
que la persegueixen amb torxes enceses per no deixar-la passar, però en una
aparició Pau la rescata.20 Arribats a casa de l’exprefecte Filoteus, Xantipa va ser
batejada per Pau i va rebre l’eucaristia, segons el cicle complert de la iniciació
cristiana propi de la litúrgia en la seva època inicial. 

Mentre tant, el marit té un terrible malson que va fer interpretar a dos mags i
savis anomenats Barandus i Gnosteas. Per ells era una al·legoria del triomf de
la Creu i de Crist, simbolitzat per un àliga, per sobre del Dimoni figurat per un
rei etíop. Li aconsellen que es protegeixi amb l’escut del baptisme i que els
deixi rebre a ells també el baptisme de mans de Pau, ja que s’havien adonat
que estaven sota el poder de Satanàs. Probus rep el baptisme, amb gran ale-
gria per a Xantipa, i el matrimoni va viure en castedat. Un final rodó per al pri-
mer nucli d’aquest text.

La segona part de la història continua amb la conversió de la germana petita de
Xantipa, anomenada Polixena, la qual intentava vetllar per la seva virginitat. Un
dia va ser segrestada per un home a mitjanit i arrossegada al port on s’embar-
quen en un vaixell cap a «Babilònia».21 Però al mateix temps, l’autor fa intervenir
l’apòstol Pere, que en aquell moment es dirigia cap a Roma per combatre l’he-
retgia estesa per Simó el Mag i atendre els fidels que havien quedat sense pastor
des de què «Pau —diu literalment el text— havia marxat cap a Hispània.»22 Cal
assenyalar en aquest punt una coincidència amb AcPe de Vercelli. El vaixell arri-
ba llavors a Grècia —on es troben l’apòstol Felip— i Polixena s’escapa durant la
nit i se’n va cap a la soledat de les muntanyes. La ficció de l’autor fa que apare-
gui una lleona que volia devorar-la i que es deixi convèncer per l’heroïna per
què no l’engoleixi i la defensi de la resta de les feres, doncs encara no havia estat

20 Són molt freqüents les aparicions, les visions i els somnis en tot el gènere de les Actes dels Apòstols, fins
i tot en les lucanes, per exemple, quan un macedoni se li apareix a Pau per què es dirigeixi a evangelit-
zar Macedònia (Ac 16,9). Segons F. BOVON, Lluc entén aquests fets com a revelacions de la voluntat de
Déu, tant pel que fa als destins personals com per al futur de l’Església: F. BOVON, «The Christians Who
Dream: The Authority of Dreams in the First Centuries of Christianity», en F. BOVON, Studies in Early
Christianity, Grand Rapids, MI: Baker Academic 2005, 144-162, esp. 154-155. Els somnis també havien
tingut molta importància en el context pagà de Roma, d’aquí que Probus reclami la presència de dos
mags per interpretar el seu somni, com veurem a continuació. En el context cristià, els malsons pretenen
propiciar la conversió.

21 Per aquesta dada cal notar que la ciutat hispànica, escenari de la primera part de les Actes de Xantipa,
era costanera o bé es trobava molt a prop del mar. Hi tornarem més endavant sobre aquesta notícia tan
interessant. Noteu que el nom de Babilònia es refereix probablement a Roma, qualificatiu atorgat per sant
Pere a 1Pe 5,13.

22 Act. Xantipa i Polixena 23.
23 Act. Xantipa i Polixena 25,26,27. El fet de la trobada amb la lleona que amanseix amb les seves paraules,

té un paral·lel en les AcPauTe. La lleona es convertirà i salvaguardarà les respectives heroïnes de l’atac
d’altres bèsties, quan Polixena i Tecla siguin condemnades a les feres. Aquesta trobada amb un lleó també
apareix en les Actes de Pau, en les quals Pau el bateja a les portes de Jericó. Aquesta mateixa fera resul-
ta ser la mateixa que li deixen anar quan a Efes és condemnat a un «munus uenatiorum» amb les bèsties
salvatges; Pau i el lleó es reconeixen i se salven. Pel que fa a la correspondència entre els apòcrifs
AcPauTe, AcPau i Act. Xantipa i Polixena vegeu E. PETERSON, «Die “Acta Xanthippae et Polyxenae” und
die Paulus-Akten», AB 65 (1947) 57-60; B. M. METGER, «St. Paul and the baptized Lion», Princeton Seminary
Bulletin 39 (1945) 11-21. Sobre la dimensió cronològica d’aquestes correspondències vegeu infra.
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batejada.23

Va aparèixer llavors en escena un altre apòstol, Andreu, que tot anant de viat-
ge passava per Grècia. Polixena li va fer saber que Pau es trobava a Hispània,
al seu país. De seguida li prega que li confereixi el baptisme. Juntament, també
li demana per batejar-se una jueva anomenada Rebeca que serà la companya
de Polixena en el recés ascètic a les muntanyes, on van fugir per protegir la
seva virginitat i escapolir-se del matrimoni.

Finalment, es troben un mercader cristià, que transportava vi en ases, i li dema-
nen que les condueixi al port per poder embarcar-se cap a Hispània. Però
novament són segrestades per un prefecte que se les enduu amb el seu carro
cap a la ciutat on s’estava (tampoc citada); el fill del prefecte grec —que era
cristià i que havia sentit Pau predicar a Antioquia i havia conegut també a
Tecla— les ajuda a escapar-se.24 Tanmateix, el pare les descobreix i les con-
demna a morir a l’arena de l’amfiteatre per les feres; però entre els animals sal-
vatges hi havia la lleona que coneixia Polixena i s’hi va ajeure als seus peus,
mansa com un gos. Arran d’això el prefecte i tota la ciutat —impactats per el
fenomen—creuen en Crist. 

Polixena i Rebeca van tornar cap a Hispània en el vaixell d’Onèsim —l’autor
de les Actes— que navegava cap a Hispània per trobar-se amb Pau. És adver-
tit per una revelació divina que havia d’embarcar unes noies que es trobaven
al port i per això hi va fer escala; en dotze dies van fondejar la ciutat hispàni-
ca en qüestió, on van ser rebuts per sant Pau amb gran alegria.25 El mateix per-
sonatge, que havia raptat Polixena al principi del relat, torna a aparèixer en
escena per acostar-se novament a ella. Pau el va dissuadir de les seves inten-
cions de prendre-la com a muller, i s’hi va avenir a la continència i, finalment,
admet la fe i és batejat.

Les referències geogràfiques a Hispània que trobem en aquest text són molt
ambigües: no s’especifica en cap moment de quina ciutat es tracta. Fa la
impressió d’haver estat redactat lluny de l’escenari episòdic on es desenvolupa
la primera part de les Actes, la història de Xantipa. Aquesta imprecisió locativa
també la trobem a la segona part, en la història de Polixena, quan fan cap a
Grècia en un port, el nom del qual tampoc no s’especifica.

Certament hi ha força referències a Hispània a les Actes de Xantipa, tant en la

24 Act. Xantipa i Polixena 35 i 36. Cal notar la imprecisió també en aquesta banda de la Mediterrània del
nom de les ciutats. Només s’esmenta Antioquia, on el fill del prefecte havia sentit una predicació de Pau,
la qual cosa ens dona només una dada de proximitat indicativa a aquesta ciutat.

25 Act. Xantipa i Polixena 38. Noteu la coincidència onomàstica d’aquest Onèsim amb el corresponent que
s’esmenta a la Carta a Filèmon, membre actiu de la comunitat de Colosses. Aquesta carta és tinguda per
els especialistes com una de les autèntiques de l’Apòstol i ofereix dades rellevants de la seva biografia:
esmenta, per exemple a Lluc i a Marc entre els seus col·laboradors. Cal subratllar que l’Onèsim de les
Act. Xantipa i Polixena era un conegut i un deixeble de Pau; ¿podria tractar-se del mateix? Si això fos
així, tindríem un altre lligam de la ciutat hispànica de Xantipa i l’Apòstol.
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primera part com en la darrera, i sempre està latent l’origen hispànic de les
dues germanes. Aquest fet li confereix una certa coherència al discurs argu-
mental i un cert punt de versemblança, que també pot haver estat forçat pel
compilador de les Actes. Els fets comencen i s’acaben a Hispània, en una ciu-
tat costanera, on, segons aquest text, sant Pau hauria predicat. No és una notí-
cia d’un projecte, sinó que l’autor relata alguns esdeveniments on Pau és per-
sonatge principal i alhora secundari, dins de la trama de la història de la con-
versió de les dues dones protagonistes. Sempre seguint aquest escrit, sembla
que Pau hauria fet una estada bastant llarga a la mateixa ciutat, doncs ja hi era
quan es va convertir Polixena, continuava essent-hi mentre la protagonista és
segrestada, portada a Grècia i fugida un temps a les muntanyes, i quan torna
cap a la seva ciutat a Hispània, després de ser rescatada per Onèsim, retroba
novament l’Apòstol.

2. CRONOLOGIA PROPOSADA PER A AQUESTS TEXTOS APÒCRIFS

La cronologia que es proposa per les Actes Apòcrifes dels Apòstols (AAA) està
sent objecte de d’una revisió crítica.26 La única dada concreta de la que es dis-
posa és una referència de Tertul·lià en el seu De Bapt. 17, on esmenta uns
escrits espuris paulins que s’interpreten com les Actes de Pau (AcPau). Com
que aquesta obra de Tertul·lià es data cap el 200, els estudiosos de les Actes
apòcrifes dels Apòstols van adoptar aquest any com un terminus ante quem
per a datar els Actus Pauli —que L. Vouaux data entre el 160 i el 170—,27 i per
cronologia relativa de dependència d’uns i altres, es poden datar també la resta
de les Actes Apòcrifes dels Apòstols: Actes de Pere (AcPe), de Joan (AcJn),
d’Andreu (AcAnd) i Tomàs (AcTom). Tanmateix, també s’ha posat en dubte si
l’original de Tertul·lià esmentava realment «Acta Pauli quae perperam scripta
sunt» o simplement deia «Pauli scripta». En el primer dels casos, encara es pot
dubtar si feia al·lusió als Actus Pauli et Theclae (AcPauTe) o bé al conjunt de
fragments que constitueixen els Acta Pauli (AcPau) primitius. En el segon cas,
es tractaria senzillament d’una carta apòcrifa que intentaria justificar una mena
de diaconat per a les dones, i que, un cop interceptada, hauria estat oblidada
i perduda. Si això fos així —com vol L. Davies—28 ens quedaríem sense l’únic
terme ad quem per establir la cronologia de les Actes Apòcrifes dels Apòstols
i hauríem de recórrer als indicis interns de tipus ambiental, ideològic, dogmà-
tic de cada un dels textos en particular per poder establir criteris cronològics.

26 Sobre la cronologia vegeu G. DEL CERRO, «Cronología de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles (AAA)»
Analecta Malacitana 15 (1992) 85-95. Així mateix vegeu també la «Introducción general», en PIÑERO – DEL

CERRO, Hechos apócrifos de los Apóstoles, I: Hechos de Andrés, Juan y Pedro, 3-106.
27 VOUAUX, Les Actes de Pierre. Introduction, textes, traduction et commentaire, 32-33. 
28 S. L. DAVIES, «Women, Tertullian and the Acts of Paul», Semeia 38 (1996) 139-143. En contra: A. Hilhorst,

«Tertullian and the Acts of Paul», en J. N. BREMMER (ed.), The Apocryphal Acts of Paul and Thecle (Studies
on the Apocryphal Acts of the Apostles 2), Kampen: Kok Pharos Pub. House 1996, 150-163.
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Malgrat el problema de la polèmica que implica aquest punt d’ancoratge per a
la cronologia absoluta aportada pel De baptismo de Tertul·lià, els especialistes
—com Schneemelcher,29 en la seva darrera edició, o A. Piñeiro—30 sembla que
cada cop es decanten més per admetre que, efectivament, l’autor nord africà
al·ludeix a les Actes de Pau. I que, per tant, es pot mantenir el constructo per
a la datació relativa d’aquests escrits.

La seqüència cronològica relativa s’estableix entre les Actes de Pau (AcPau) i
les de Pere (AcPe), a través de la connexió de l’episodi del «Quo vadis,
Domine?» i que trobem variants en tots dos textos. En ell el Senyor diu a
Pere/Pau que se’n torna cap a Roma per a ser crucificat un altre vegada, cosa
que tots dos Apòstols interpreten com un anunci del seu propi martiri a la ciu-
tat.31 Aquesta coincidència revela una dependència entre ambdues actes apò-
crifes. Els especialistes consideren que l’original ha de ser dels Actus Petri que
mostren un relat més senzill i coherent, mentre els Actus Pauli revelen una
certa complexitat i incoherència d’alguns episodis.32

Gonzalo del Cerro proposa una datació relativa de més antic a més modern de
la següent manera: AcAnd (Actes d’Andreu) AcJn (Actes de Joan) AcPe (Actes
de Pere) AcPau (Actes de Pau) AcTm (Actes de Tomàs). Establint una datació
absoluta per les Actes de Pau entorn de l’any 190/195, la resta d’Actes apòcri-
fes es poden datar entre el 150 i mitjans del segle III. Segons aquesta succes-
sió temporal, les Actes de Pere es daten abans del 197 —data de composició
del De baptismo de Tertul·lià— que cita les Actes de Pau. Si acceptem la depen-
dència d’aquestes darreres de les de Pere (AcPe), és lògic situar la data de com-
posició d’aquest text abans de les Actes de Pau, i calculant un temps pruden-
cial perquè l’autor d’aquests últims pogués llegir-se-les i inspirar-se en elles; per
consegüent, els Actus Petri s’han de datar entre l’any 170 i el 190, almenys pel
que fa al seu nucli primitiu.

Certament, la continua refacció d’aquest tipus de textos suposen una dificultat
afegida alhora d’establir uns criteris cronològics, perquè a la versió original se
li poden sumar noves versions i adherències especulatives. Per exemple, Léon
Vouaux està convençut que els tres primers capítols de les Actus Vercellenses
—que són justament els que tracten sobre sant Pau— així com les al·lusions a

29 W. SCHNEEMELCHER, Neutestamentliche Apokryphen, I, Tübingen 1987, 31.
30 A. PIÑEIRO, «Cronología relativa de los HchAp» en Xaria Didaskalias, Homenaje a L. Gil, Madrid 1994, pp.

451-464. 
31 Aquest episodi del «Quo vadis, Domine» el trobem a les AcPe a Actus Vercellense, 35 i a AcPau a Papir

d’Hamburg (PH) 7,39: DEL CERRO, «Cronología de los Hechos Apócrifos», 87-88.
32 En els anys noranta es va revifar la polèmica per la datació d’ambdós textos: vegeu D. R. MACDONALS, «The

Acts of Paul and the Acts of Peter: which came first?», Society of Biblical Literature Seminar Papers (1992)
225-233; R. VALANTASIS, «Narrative Strategies and Synoptic Quandries: A Response to Dennis MacDonald’s
Readind of Acts of Paul and Acts of Peter», Society of Biblical Literature Seminar Papers (1992) 234-239.
BALDWIN, Whose Acts of Peter?, 302-305.

33 VOUAUX, Les Actes de Pierre, 32-33. 
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34 Segons James, l’autor de les actes hauria conegut i utilitzat les altres Actes Apòcrifes dels Apòstols, a més
de la dependència directa amb les AcPau. Trobem correspondències amb les AcPe (cap. 24), AcPauTe
(cap. 26) i AcAnd (cap. 28-31). Vegeu supra n. 15.

l’Apòstol que es fan al llarg de l’obra no pertanyen al text primitiu de les Actes
de sant Pere.33

La problemàtica per datar aquestes «obres d’al·luvió» és encara molt més com-
plicada en les Actes de Xantipa i Polixena. Els especialistes no es posen d’a-
cord en una data concreta, tot i que la majoria es decanten per un moment
tardà. La raó és molt clara: l’autor hauria conegut les cinc principals Actes
Apòcrifes dels Apòstols, Andreu, Joan, Pere, Pau i Tomàs, que d’una manera o
un altre fa sortir en el text. Si la més moderna d’aquestes es data a mitjan segle
III, les Actes de Xantipa i Polixena necessàriament han de ser posteriors. M. R.
James, el seu editor, s’inclina justament per aquesta data. Però tenint en comp-
te que coneixia també les Actes de Pau i Tecla, altres especialistes s’estimen
més endarrerir-les cap el 270.34

També n’hi ha que consideren aquest un text molt més tardà que s’hauria for-
mat a partir de moltes i diferents aportacions. Com ja hem comentat, les dues
parts principals en què es pot dividir el text —la primera referent a Xantipa i
l’altra a Polixena— semblen haver sortit de càlams diferents, pel llenguatge i el
tempo tan desigual d’una i altra història. Mentre la història de Xantipa té un
ritme més lent dels esdeveniments, passa a Hispània, només intervé l’apòstol
Pau i la protagonista fa contínuament recitatius d’oracions, característiques que
no trobem a la segona part. La història de Polixena, en canvi, té un ritme tre-
pidant: passa en diferents indrets, parteixen d’Hispània en vaixell i es dirigei-
xen cap a Roma, Grècia i possiblement Àsia Menor, ja que s’esmenta la ciutat
d’Antioquia de Pisídia; però a més d’aquesta notable diferència, el que trobem
més significatiu és la quantitat de personatges que hi intervenen, sobretot l’es-
ment d’altres apòstols com Pere, Felip i Andreu, Tecla, a més a més d’Onèsim,
que es diu com el col·laborador de sant Pau a Colosses com ja hem comentat
més amunt. Potser podríem pensar que aquesta segona part, donat que sem-
bla que esmenta més escrits apòcrifs de les Actes dels Apòstols, podria ser més
tardana. Tanmateix, l’autor entrelliga les dues parts en diferents moments del
relat i se’n surt de manera prou coherent i hàbil com per conferir-li una estruc-
tura unitària. 

Existeixen, però, certs indicis que apunten cap a una època més tardana. El pri-
mer de caire litúrgic és l’esment de tot el cerimonial complet del bateig i l’eu-
caristia, parts lligades del sagrament de la iniciació cristiana que pot correspon-
dre als segles IV-V, quan la litúrgia hauria estat més elaborada. Un altre punt
que dificulta una datació de segle III és el nom del prefecte Filoteu —que sig-
nifica «amic de Déu»— i que es fa anacrònic per l’època de Neró, quan es situa
l’acció narrada, i també per a la datació del nucli primitiu en el 270; el context
més favorable podria correspondre més aviat al segle IV, moment en què es
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produeixen una gran part de les conversions de les aristocràcies romanes. Fins
i tot trobem pistes que ens farien avançar la datació cap el segle VI, com per
exemple s’esmenta la virginitat de Maria, que es difon al segle VI a Orient i al
VII per Occident. Malgrat tot, no hem de llançar aquest text a la paperera, ja
que poden ser interpolacions tardanes, que no han de desfigurar la certesa del
nucli primitiu.

3. DIFUSIÓ D’AQUESTA LITERATURA APÒCRIFA EN ELS PRIMERS SEGLES

Les Actes Apòcrifes dels Apòstols es consoliden aviat com un gènere semino-
vel·lesc que gaudeix d’una gran divulgació com a lectura pietosa i espiritual
edificant. Com ja hem assenyalat, es tracta en definitiva de donar continuïtat a
la vida i al martiri del Apòstols, que els Fets dels Apòstols passen per alt.

Com podem esbrinar l’índex de difusió de les Actes Apòcrifes dels Apòstols?
Principalment perquè algunes de les històries van impregnar de tal manera la
iconografia paleocristiana, que no s’entén sinó és perquè els fidels coneixien
tant els arguments dels escrits canònics com els dels apòcrifs del Nou
Testament. Només cal recordar l’impacte de les Actes de Pere en la iconogra-
fia de la pintura de les catacumbes i dels sarcòfags romans, produïts i expor-
tats al segle IV arreu del Mediterrani occidental, molts d’ells a Hispània, com el
fantàstic conjunt de Sant Feliu de Girona.35

Per altra banda, cal considerar que les Actes Apòcrifes dels Apòstols conforma-
rien una mena d’escrits hagiogràfics on es barrejaven dades pròpies de les
Actes lucanes amb d’altres de les apòcrifes relatives als desenllaços posteriors
dels seus martiris. D’aquesta manera, ens trobem amb l’embrió de les Actes
martirials o passiones que tenen una finalitat litúrgica, perquè es llegeixen els
dies de les festivitats dels sants i màrtirs, sovint en els mateixos escenaris del
martiri.36

També les llegendes i les tradicions de les Actes Apòcrifes dels Apòstols van
difondre’s durant l’Edat Mitjana, perquè molt d’aquests relats s’havien inclòs
com a lectura pietosa en el Breviarium Romanum i van passar a formar part
de la cultura i memòria religiosa del clergat, que les difonia als fidels per les
predicacions i els sermons. És així com moltes d’aquestes tradicions s’han trans-

35 Cal tenir present que les notícies de la relació dels martiris dels apòstols Pere i Pau a Roma apareixen per
primera vegada en aquests escrits apòcrifs. També molts temes iconogràfics, com per exemple les esce-
nes de Pere donant de beure als soldats fent brollar l’aigua de la roca, les disputes amb Simó el Màgic o
la tradició de la seva crucifixió de cap per avall. Sobre sant Pere vegeu M. SOTOMAYOR, San Pedro en la
iconografía paleocristiana. Testimonios sobre la tradición cristiana sobre San Pedro en los monumentos
iconográficos anteriores al siglo VI, Granada: Facultad de Teología 1962; Sarcófagos romano-cristianos
de España, Granada: Facultad de Teología 1975.

36 C. GODOY, Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona: Autoritat Portuària de
Tarragona – Universitat de Barcelona 1995, 80-85.
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mès fins a èpoques recents.

4. EL VIATGE DE SANT PAU I LES ACTES APÒCRIFES DELS APÒSTOLS:
REALITAT O FICCIÓ?

La vinguda de sant Pau a Hispània esmentada en les Actes Apòcrifes dels
Apòstols, les de Pere (AcPe) i les de Xantipa i Polixena, és una tradició ecle-
siàstica, la historicitat de la qual resulta difícil d’elucidar. Com ja hem comentat,
la tendència a la fabulació que caracteritza aquest tipus de fonts, aconsella la
màxima prudència i totes les reserves per al tractament històric de les dades
que transmet. El viatge de sant Pau a Hispània esmentat en la literatura apòcri-
fa podria ser una producció literària, elaborada a partir dels projectes de sant
Pau expressats en Rm 15,24.28, una notícia continguda en textos canònics. No
obstant això, tampoc podem deixar de banda què, si el cànon del NT es fixa
entorn del 200 dC i la datació majoritàriament admesa pels especialistes de les
Actes Apòcrifes dels Apòstols es posa entre el 150-160 i el 250-270 per a les
més tardanes, la redacció dels nuclis més primitius resulta ser bastant coinci-
dent en el temps. Si admetem això, ¿com és que els fets lucans silencien, no ja
el viatge de sant Pau a Hispània, sinó altres aspectes dels darrers dies de
l’Apòstol?

La historicitat de la vinguda de l’Apòstol a terres hispàniques podria admetre’s
més fàcilment en el cas que estigués contrastada per altres fonts menys sospi-
toses d’aquesta tendència literària cap a la ficció. Però això és també dificultós
perquè algunes de les obres escrites amb pretensió històrica, com la Història
Eclesiàstica d’Eusebi de Cesarea, depenen per aquestes èpoques primerenques
de l’època apostòlica, en les notícies transmeses per les Actes Apòcrifes dels
Apòstols.

Fets aquests advertiments, cal subratllar la diferència de l’enfocament del viat-
ge de Pau a Hispània de les dues actes que l’esmenten, que ja hem comentat.
Mentre que les Actes de Pere presenten el viatge com un projecte, amb el
comiat de Pau dels romans en la seva marxa imminent des de Roma cap a
Hispània, les Actes de Xantipa i Polixena el presenten com una realitat: Pau es
troba en sòl hispànic i fa vida amb alguns notables de l’enigmàtica ciutat on va
desenvolupar la seva predicació durant un cert temps.

D’alguna manera podríem considerar les notícies del viatge contingudes a les
Actes de Pere més com una interpretació no gaire allunyada de Rm 15,24.28,
en la que l’Apòstol fa una declaració d’intencions. En canvi, les descripcions i
precisions que ens donen les Actes de Xantipa i Polixena podrien considerar-
se més aviat com el fruit de la creativitat literària per la ficció de certs aspec-
tes que, per altre banda trobem repetits en les altres actes apòcrifes i als quals
ja hem fet al·lusió, com per exemple el bateig del lleó/lleona i el fet d’aparèi-
xer en el moment en què les protagonistes són condemnades a l’arena, etc. 
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Però, i si en aquestes descripcions tan contaminades hi hagués un fons de rea-
litat? Quina versemblança podríem admetre de l’estada de sant Pau a Hispània
segons les Actes de Xantipa i Polixena? Considerem algunes qüestions:
1. El text esmenta que Pau es trobava a Roma quan l’esclau de casa de la
Xantipa hi arriba com a correu. Sabem que el projecte de sant Pau era visitar
als romans quan es dirigís cap a Hispània (Rm 15,24.28). Sembla força versem-
blant que aquesta dada coincidís amb el final de la primera presó de Pau a
Roma, que, com hem vist, es tractava d’una mena de «llibertat condicional».

2. Efectivament, poc temps després, l’argument es refereix a Pau ja a la ciutat
hispànica, pregant a les portes de la seva muralla. És allí on se’l troba Xantipa.
Pau és ja a Hispània, però a quina ciutat?

3. De l’episodi del segrest de Polixena, la germana de Xantipa, pel seu enamo-
rat es dedueix que la ciutat era costanera o estava molt a prop del mar, doncs
l’arrossega cap al port i l’obliga a embarcar en un vaixell rumb a «Babilònia»,
així esmentada la ciutat de Roma com a 1Pe 5,13. D’aquest fet, com de la tor-
nada de la noia a la seva ciutat natal, després de viure moltes aventures, en el
vaixell d’Onèsim —l’autor de les Actes i probablement col·laborador de Pau a
Colosses— i que es dirigia cap a Hispània per trobar-se amb Pau, podem infe-
rir que era una ciutat portuària destí de moltes rutes comercials i nus important
de comunicacions a la península Ibèrica.

4. Per la importància dels seus governadors que són prefectes, podem inferir
que es tracta d’una capital de província.37 En el cas hispànic, la única capital
provincial amb mar és Tàrraco, capital de la Tarraconense.38

5. Sant Pau s’hostatja a casa de Probus, marit de Xantipa, que era el prefecte
de la ciutat, on l’anaven a trobar altres notables de la urbs que ja l’havien vist
i escoltat a Roma. Això vol dir que també serien aristòcrates, potser membres
de l’administració o de l’exèrcit, si freqüentaven la capital de l’Imperi.39 Si, com
hem apuntat més amunt, Pau es trobava exiliat i sota custòdia del prefecte de
la ciutat, ¿es trobaria potser sota custòdia militar a casa de Probus?

6. És desconcertant la imprecisió de les Actes a l’hora d’esmentar la ciutat his-

37 Fins el Dominat i la reforma administrativa de Dioclecià (284-305), la Tarraconense va conservar els seu
estatus de província imperial o praesides, governada per militars i governadors de l’ordo eqüestre, a dife-
rència de províncies senatorials, més pacificades i confiades al govern del Senat i als procònsuls sense
comandament militar. A Hispània d’imperials només hi havia la Lusitània i la Tarraconense. De tal mane-
ra que el prefecte Probus podria molt bé haver exercit aquest càrrec a Tarragona. Supra n. 18.

38 En aquest punt, les Actes de Xantipa i Polixena s’avindrien molt bé amb la hipòtesi defensada per A. Puig
i Tàrrech sobre la vinguda de sant Pau a Tarragona. Vegeu la seva contribució en aquest congrés i també
supra n. 11.

39 Sobre aquest aspecte creiem que s’hauria d’esbrinar la prosopografia dels tarragonins il·lustres del segle
I, potser trobaríem alguna resposta interessant a totes aquestes qüestions. Molts feien carrera exercint els
càrrecs a les províncies per després tornar a Roma amb més mèrits. Cf. F. J. NAVARRO, «Tituli honorarii: vín-
culos intensos entre senadores y comunidades en el Imperio romano», Veleia 14 (1997) 255-293.
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pànica a la qual es dirigeix Pau. Això pot ser interpretat com un símptoma que
l’autor no només no era hispànic, sinó que no coneixia les terres occidentals,
i s’hi refereix des de la distància. Cal tenir en compte, a més, que aquesta falta
de concreció també la trobem en la segona part de les Actes, en la història de
Polixena, quan arriben a una ciutat grega, el nom de la qual tampoc no es reve-
la. Aquest fet és fa encara molt més estrany si ho comparem amb la precisió
gairebé geodèsica amb què els Fets dels Apòstols lucans descriuen els viatges
de Sant Pau, que han servit per conèixer millor la navegació romana durant el
segle I de la nostra era.

7. L’argument de les mútues influències, interdependències o contaminacions
pot ser considerat al mateix temps tant com un signe de poca fiabilitat per les
repeticions, com de confirmació per la contrastació de la mateixa dada. La
manca de fiabilitat, en tant es copien les unes a les altres, repetint-se els topoi,
o bé —al contrari— revelen un fons d’historicitat pel que fa a la realitat de l’es-
tada de sant Pau a Hispània. I si fos així, per què aquesta tradició tan venera-
ble va ser silenciada tan aviat per la literatura cristiana posterior? 

Concloem amb l’opinió d’Éric Junod, segons la qual —referint-se a les Actes
Apòcrifes dels Apòstols, en general— s’ha de ser molt prudent amb la informa-
ció biogràfica dels Apòstols i les referències als escenaris, ja que poden ser fruit
de la ficció literària i de la lectura de les novel·les pietoses, de la combinació
compiladora, més que no pas tradicions més o menys certes referides a
l’Apòstol.40 No obstant això, reclamem alhora una coherència metodològica en
la utilització historiogràfica d’aquest tipus de fonts apòcrifes per qüestions tan
importants com per exemple la reivindicació de sant Pere i sant Pau per a
Roma com a seu apostòlica, tan àmpliament elaborada per sant Lleó el Gran
en el segle V i fonamentada en gran part en notícies provinents de les Actes
Apòcrifes dels Apòstols.

40 É. JUNOD, «Créations romanesques et traditions ecclesiastiques dans les Actes apocryphes des Apôtres», Aug
23 (1983) 271-285, esp. 277.
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THE TRADITION ON ST. PAUL’S JOURNEY TO SPAIN IN THE
CHURCH FATHERS

Vasile MIHOC

The New Testament offers us a fairly complete account of the life of St. Paul:
his conversion, his missionary journeys, and his martyrdom in Rome. But there
is a period of time, of which the Bible remains silent. This would be the period
after the two years of his imprisonment in Rome, according to the information
in the text which closes the Book of Acts (28,30-31). The old tradition of the
Church clearly affirms that there was such a time, between this imprisonment
and the martyrdom of the Apostle.

First, some historical sources suggest that the implication of Acts and St. Paul’s
expectation (as expressed, for instance, in Phl 2,24 or Phlm 22) came true, and
that he was found innocent and released (AD 62-63).1 Based on these sources,
Harnack says that St. Paul’s release was a certain historical fact («gesicherte
Tatsache»).2

Second, it would be reasonable to assume that during this period, St. Paul not
only re-visited some of the churches in Asia Minor, as the Pastoral Letters
inform us, but also visited Spain as he had planned (Rom 15,24.28). He had
expressed a desire to preach the Gospel to those to whom the name of Christ
was not known. There can be no question that Paul knew a lot about Spain
and most of all, that there were there many fellow Jews and Jewish communi-
ties. Enough reasons for him, after his release from the Roman imprisonment,
to hasten to come to this country and preach the saving gospel of Christ to the
people here.

1 See discussions in J. H. BERNARD, The Pastoral Epistles, Cambridge: Cambridge University Press 1899 (reprin-
ted: Thornapple Commentaries, Grand Rapids, MI: Baker1980), XXI-XXXIV; T. ZAHN, Introduction to the
New Testament, vol. 2, Grand Rapids, MI: Kregel, 1953, pp. 4-10 and pp. 54-84 (German ed. 31909); W. M.
RAMSAY, St. Paul the Traveller and Roman Citizen, London: Hodder & Stoughton 161927, pp. 356-360; There
are several reasons that St. Paul could have been acquitted, such as the possibility that his accusers did not
appear in court (cf. H. J. CADBURY, «Note XXVI: Roman Law and the Trial of Paul», in F. J. FOAKES JACKSON

– K. LAKE (eds.), The Beginnings of Christianity. Part I: The Acts of the Apostles, vol. 5, New York, NY:
Macmillan 1933, pp. 297-338).

2 A. VON HARNACK, Geschichte des altchristlichen Literatur bis Eusebius, vol. 1, IInd part, Leipzig: Hinrichs
1958, p. 240, n. 46.
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3 St. Irenaeus, «Against Heresies, III,3,3», in Alexander ROBERTS – James DONALDSON (eds.), Ante-Nicene
Fathers, vol. I, Peabody, MA: Hendrickson Publishers 21995 (1885), p. 416.

4 «The First Epistle of Clement to the Corinthians», chap. V, in ROBERTS – DONALSON (eds.), Ante-Nicene Fathers,
vol. 1, 6.

These are not just simple suppositions. Because, indeed, the Church Father’s
tradition, both in the East and in the West, offer clear and repeated confirma-
tion of St. Paul’s journey and apostolic activity in Spain. It is a fact which many
Fathers take for granted. And some of patristic texts are of most importance as
first hand historical sources. 

Let us see these testimonies of the Fathers: 

1. ST. CLEMENT OF ROME offers us the oldest testimony on St. Paul’s visit to Spain.
It is well known that St. Clement belonged to the first century. He was bishop
of Rome, the traditional location of St. Paul’s death under Nero, thirty years
after the apostle’s death. Many say that actually he knew St. Paul personally. In
his Epistle to the Philippians (4,3), St. Paul mentions the name of one Clement
among some of his closest coworkers: «…with Clement also and other my
fellow labourers whose names are in the book of life.» According to St. Irenaeus
(born about AD 130), Clement was the third bishop of Rome (after Linus and
Anacletus). St. Irenaeus says also of Clement: «This man, as he had seen the
blessed apostles, and had been conversant with them, might be said to have
the preaching of the apostles still echoing [in his ears], and their traditions befo-
re his eyes.»3

St. Clement, in his (First) Letter to the Corinthians V, 5-6, dated about AD 96,
after mentioning several incidents in St. Paul’s life, and saying that he had pre-
ached in the East and the West, adds that he was a teacher of righteousness
unto «the whole world», and, before his decease «come to the extreme limit of
the West, and suffered martyrdom under the prefects.» 

It is good to consider this important (and chronologically the first) testimony in
its context in St. Clement’s letter: 

Through envy and jealousy, the greatest and most righteous pillars [of the
Church] have been persecuted and put to death. Let us set before our eyes the
illustrious apostles. Peter, through unrighteous envy, endured not one or two,
but numerous labours; and when he had at length suffered martyrdom, depar-
ted to the place of glory due to him. Owing to envy, Paul also obtained the
reward of patient endurance, after being seven times thrown into captivity, com-
pelled to flee, and stoned. After preaching both in the east and west, he gained
the illustrious reputation due to his faith, having taught righteousness to the
whole world, and come to the extreme limit of the west, and suffered martyr-
dom under the prefects (kai epi to terma tes dyseôs elthôn kai martyrêsas epi
tôn hêgoumenôn). Thus was he removed from the world, and went into the holy
place, having proved himself a striking example of patience.4
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St. Clement offers us here maybe the most important testimony on St. Paul’s
journey and apostolic activity in Spain. Clement is not intending to write his-
tory. Writing to the Christians in Corinth, whose life was marked at the time by
«envy, strife and sedition»,5 he wants to make them aware of the evil conse-
quences of this kind of conduct, and after some examples taken off from the
Old Testament, he gives them as examples what happened to the two apostles.

Taking into consideration that Clement was writing from Rome, and bearing in
mind the common significance of the expression «the extreme West», at the
time, as referring to the Pillars of Hercules  at the Straits of Gibraltar,6 or, in any
case, to a place in Spain,7 we can scarcely be wrong in concluding that St. Paul,
after being released from captivity, fulfilled his purpose, expressed years befo-
re, of visiting this country (Spain).8

It might be urged indeed that Clement has here the passage in the Epistle to
the Romans in his mind, and that he assumes the intention was carried out. But
seeing that at least one of the facts mentioned in the context —the Apostle’s
seven captivities (heptakis desma phoresas)— is not recorded in the New
Testament, he must be deriving his information from independent sources, as
indeed, living at Rome and having perhaps known the Apostle personally, he
was very competent to do. And it may be argued further that this fact obliges

5 Ibíd., chap. III, 5.
6 It is absolutely natural to interpret the expression «the extreme limit of the West» (to terma tes dyseôs) as

meaning Spain, or better the western extremity of Spain. Cf. J. JAMES, The Genuineness and Authorship of
the Pastoral Epistles, London: SPCK 1909, p. 32; ZAHN, Introduction to the New Testament, vol. 2, 68-73. For
the expression, referring to the western extremity of Spain, the pillars of Hercules, comp. Strabo II,1 (p.
67) «perata de autês (tês oikoumenês) tithêsi pros dysei men tas Hêrakleious stêlas, II, 4 (p. 106) mechri
tôn akrôn tês Ibêrias haper dysmikôtera esti», III,1 (p. 137) «touto (to hieron akrôtêrion) esti to dytikôtaton
ou tês Eurôpês monon alla kai tês oikoumenês hapasês sêmeion. peratoutai gar hypo tôn dyein êpeirôn
hê oikoumenê pros dysin, tois te tês Eurôpês akrois kai tois prôtois tês Libuês», III,5 (p. 169) «epeidê kata
ton porthmon egenonto ton kata tên Kalpên, nomisantas termonas einai tês oikoumenês...ta akra, ib.» (p.
170) «zêtein epi tôn kyriôs legomenôn stêlôn tous tês oikoumenês horous» (these references are corrected
from Credner’s Kanon, p. 53), and see Strabo’s whole account of the western boundaries of the world and
of this coast of Spain (cf. J. B. LIGHTFOOT, «St. Paul’s History after the Close of Acts», in Biblical Essays,
London: Macmillan Press 21904 (1893), p. 421, n. 2). Similarly Velleicus Paterculus I,2: «In ultimo Hispaniae
tractu, in extremo nostri orbis termino» (citations in J. B. LIGHTFOOT – J. R. HARMER (ed.), The Apostolic
Fathers: Revised Greek Texts with Introductions and English Translations, part 1, vol. 2, London: Macmillan
and Co. 1891, p. 30; cf. also E. DUBOWY, Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien (Biblische
Studien 19), Freiburg im Breisgau: Herder 1914, p. 3).

7 Some interpreters wrongly take this expression in Clement’s letter as referring to Rome. Earle E. ELLIS, «“The
End of the Earth” (Acts 1:8)», Bulletin of Biblical Research 1 (1991) 123-132.

8 We have to mention that in some interpretations the force of the expression epi to terma tes dyseôs («to the
extreme limit of the west») has been evaded, this expression being rendered: (1) «to his extreme limit
towards the west» (BAUR, Paulus der Apost., 230, SCHENKEL, Studien und Kritiken, 71) taking the word sub-
jectively, (2) «the sunset of his labours» (REUSS, Gesch. des N.T. Schrift., 124) explaining metaphorically, (3)
«to the boundary between the East and West» (HILGENFELD, Ap. Vät., 109, SCHRADER, Paulus), (4) «to the goal
or centre of the west» (MATTHIES, Pastoralbr.), (5) «before (hypo for epi) the supreme power of the west»
(WIESELER, Chron. der ap. Zeitalt., 533, followed by SCHAFF, History of Apost., I, 400). «Such attempts are a
strong testimony to the plain inference which follows from the passage simply interpreted. Had the expres-
sion been epi ta termata tou kosmou, it might be explained (as Meyer proposes) as a rhetorical exaggera-
tion, but not as it stands» (cf. J. B. LIGHTFOOT «St. Paul’s History after the Close of Acts», 421, n. 3).
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us to accept the prolongation of the Apostle’s labours beyond the Roman cap-
tivity with which the Acts closes. After his release from this captivity, he very
probably went both in the East and in the West9 (Spain),10 and received the
martyr’s crown in Rome. Commenting on this passage, Raymond Brown writes
that while it «does not explicitly say» that Paul was martyred in Rome, «such a
martyrdom is the most reasonable interpretation.»11

2. Two generations later (ca. AD 180), the anonymous writer of the MURATORIAN

CANON gives the following account of the Acts of the Apostles:

Luke describes briefly for the most excellent Theophilus particular [things],
which happened in his presence, as he also evidently relates indirectly the death
of Peter(?) and also Paul’s departure from the city as he was proceeding to Spain,
it is clear that these took place in his absence.12

As with Clement, this tradition comes from Rome. Some argue that the tradition
in the Muratorian Canon is based on the hope expressed by St. Paul in Rom
15,24.28.13 But, as Kümmel rightly says, the Muratorian Canon also includes
references to Peter’s death as well as Paul’s, which could not be inferred from

9 From the Pastoral Letters, it clearly appears that St. Paul visited also some of his Churches in the East after
his release, in AD 63, from the captivity in Rome. As to the order in which St. Paul visited the East and
West, we do not have enough information to decide. On the whole, it is probable that he went eastward
immediately after his release. It is true that he had intended, when he first thought of visiting Rome, to
proceed thence westward to Spain (Rom 15,24.28) But circumstances might have occurred in the interve-
ning period of about five years to alter his purpose and determine him to revisit the troubled Churches of
Asia, before he entered on a new mission field in the far West. Such is the impression left by his langua-
ge to the Philippians and to Philemon (Phl 1,24; Phlm 1,22).

10 Whether St. Paul extended his labours in the West beyond the limits of Spain must remain a matter of
speculation. At the close of his life we find him sending Crescens on a mission to «Galatia» (2Tim 4,10),
which some witnesses (chiefly Alexandrian) alters to gallian, «Gaul», either accidentally, or deliberately,
because Gaul, «in the early centuries of the Christian era was commonly called Galatia» (Bruce M.
METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, London – New York, NY: United Bible
Societies 1971, (corrected ed. 1975), p. 649); if the second reading is correct, it would seem to imply a
Pauline mission in the western Mediterranean or, in any case, some previous communication with this
region. But also if this reading is not correct, it is highly probable that, either on his way to or from Rome,
he should have visited the famous port of Marseilles, and having once set foot in Gaul, he would natu-
rally avail himself of the opportunity of furthering his Master’s cause. At all events, the Churches of Spain
and Gaul were founded at a very early date, so that Irenaeus (Adv. Haer. I,10,2) appeals to them, along
with others, as witnesses of the primitive tradition in matters of doctrine. On the other hand, had he
remained long either in Spain or Gaul, we should have expected to find in those parts a more direct tra-
dition of his visit. The journey to Britain is highly improbable, though maintained with a patriotic urgency
by many able advocates (Stillingfleet, Burgess, etc.); see the references in H. SOAMES, Anglo-Saxon
Church, London: J.W. PARKER 1844, p. 21 sq.

11 Raymond Edward BROWN – John Paul MEYER, Antioch and Rome: New Testament Cradles of Catholic
Christianity. Mahwah, NJ: Paulist Press 1983, p. 124. 

12 «Lucas optime Theofile (l. optimo Theophilo) comprindit, quia (l. quae) sub praesentia eius singula gere-
bantur sicuti et semote passionem Petri evidenter declarat, sed et profectionem Pauli ab urbe ad Spaniam
proficiscentis» (Fragm. Murat., ed. Tregelles, Oxon., 1867, 19, 40; WESTCOTT, Hist. of Canon, 4th ed., 517,
528.). The Latin text is difficult, most of all in the reference to Spain. J. B. Lightfoot takes «semote» as to
be opposed to sub praesentia eius, in the sense «at a distance», «in his absence» («St. Paul’s History after
the close of the Acts» in Biblical Essays, New York, NY: Macmillan 1893, p. 422, n. 5). 

13 P. N. HARRISON, The Problem of the Pastoral Epistles, London: Oxford UP 1921, pp. 107-108.
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Rom 15, and suggests that there is in this text a historical tradition concerning
Paul’s release.14 And, we can add, his going to Spain. 

3. From about the same period (AD 180-190) we have to mention the Acts of
Peter 1,1, in which Paul has two imprisonments with a visit to Rome, and from
here to Spain, between them:

And when he had fasted for three days and asked of the Lord what was right for
him, Paul then saw a vision, and the Lord saying to him, «Paul, arise and be a
physician to those who are in Spain.» So when he had related to the brethren
what God had enjoined, without doubting he prepared to leave the city.15

It is difficult to evaluate the historical credibility of this information.16

4. With no reference to St. Paul’s visit to Spain, ST. IRENAEUS gives evidence that
the Church in Spain existed from old times in this country. Speaking of the
unity of the holy tradition of the Church, in spite of the fact that she is scatte-
red everywhere in the world, he writes: 

For, although the languages of the world are dissimilar, yet the import of the tra-
dition is one and the same. For the Churches which have been planted in
Germany do not believe or hand down anything different, nor do those in Spain,
not those in Gaul, nor those in the East, nor those in Egypt, nor those in Libya,
nor those which have been established in the central regions of the world [pro-
bably referring to the Churches in Palestine].17

5. EUSEBIUS OF CAESAREA, who wrote at the beginning of the fourth century, spe-
aks of St. Paul’s release and his second visit to Rome, which ended in his
martyrdom, as a common report (logos echei):18

And Luke, who wrote the Acts of the Apostles, brought his history to a close at
this point, after stating that Paul spent two whole years at Rome as a prisoner at
large, and preached the word of God without restraint.19 Thus, after he had made
his defense it is said (logos echei) that the apostle was sent again upon the
ministry of preaching, and that upon coming to the same city a second time he
suffered martyrdom. In this imprisonment he wrote his second epistle to Timothy,
in which he mentions his first defense and his impending death. But hear his tes-
timony on these matters […] (the text of 2Tim 4,16-17 is quoted in full).20

14 W. G. KÜMMEL, Introduction to the New Testament, transl. by H. C. Kee, Nashville, TN: Abingdon 21975, p. 377.
15 ZAHN, Introduction to the New Testament, vol. 3, p. 63. E. HENNECKE, New Testament Apocrypha, vol. 2, W.

SCHNEEMELCHER (ed.), Philadelphia, PA: Westminster 1965, p. 279.
16 Cf. D. GUTHRIE, New Testament Introduction, Downers Grove, IL: InterBarsity Press 41981, p. 624, n. 2.
17 St Irenaeus, Against Heresies, I,10,2, in Alexander ROBERTS – James DONALDSON, Ante-Nicene Fathers, vol. I,

Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1885 (print. 21995), p. 331.
18 Eusebius, Hist. Eccl., II,22: «tote men oun apologêsamenon authis epi tên tou kêrygmatos diakonian logos

echei steilasthai ton apostolon, deuteron d’epibanta tê autê polei tô kat’ auton teleiôthênai martyriô.»
19 Acts 28,30.
20 Eusebius, «Church History», in Philip SCHAFF – Henry WACE (eds.), Nicene and Post-Nicene Fathers, second
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Eusebius, therefore, explains the two apologies of St. Paul in 2Tim 4,16, in rela-
tion with the Apostle’s two captivities in Rome, the second one ending with his
martyrdom. He doesn’t expressly mention St. Paul’s visit to Spain, but takes for
granted the well established tradition that the Apostle was released from his
first Roman captivity21 and followed his missionary journeys afterward. For us
here it is important the tradition on which he founds his interpretation and
which confirms that there was enough time for St. Paul to fulfill his project of
going also to Spain.22 Eusebius specifically says that St. Paul’s martyrdom took
place in the last period of Nero’s reign.23 This event has been dated either to
the year 64, when Rome was devastated by a fire, or a few years later, to 67.24

6. ST. ATHANASIUS, in his Epistle to Dracontius, holds up for imitation the earnes-
tness of the Apostle of the Gentiles, whose zeal prompted him:

To preach as far as Illyricum, and not to shrink [hesitate] from proceeding to
Rome, or even going as far as the Spains, in order that the more he laboured he
might receive so much the greater reward for his labour.25

7. ST. JOHN CHRYSOSTOM says of St. Paul that he has «filled the whole world.»26

Or, in another place: 

series, vol. I, Peabody, MA: Hendrickson Publishers 21995 (1890), p. 124.
21 Meyer’s inference (on Romans Einl. § 1, p. 15) from Origen’s silence that he was ignorant of this release

is quite arbitrary. At least it did not strike Eusebius so, who quotes Origen in the following words (English
translation from Eusebius, «Church History», 132): «What do we need to say concerning Paul who prea-
ched the Gospel of Christ from Jerusalem to Illyricum, and afterward suffered martyrdom in Rome under
Nero?» («Ti dei peri Paulon legein apo Hierousalêm mechri tou Illyrikou peplêrôkotos to euaggelion tou
Christou, kai hysteron en tê Rhômê epi Nerônos memartyrêkotos» [Hist. Eccl. III,1]).

22 We do not have at all information as concerning the order in which St. Paul visited his Churches in the
East and Spain (and possible other places) in the West. On the whole, it is probable that he went eas-
tward immediately after his release. It is true that he had intended, when he first thought of visiting Rome,
to proceed thence westward to Spain (Rom 15,24.28) But circumstances might have occurred in the inter-
vening period of about five years to alter his purpose and determine him to revisit the troubled Churches
of Asia, before he entered on a new mission field in the far West. Such is the impression left by his lan-
guage to the Philippians (2,24: tacheôs) and to Philemon (22). And yet, he does not seem to regard this
visit as immediate since he promises the Philippians to send them a messenger as soon as he learns the
issue of his trial (Phl 2,19.23); it is very possible that he therefore plans another journey before his return
to the East.

23 Eusebius, «Church History», 124-125.
24 The Orthodox and Roman Catholic liturgical celebration of the Apostles Peter and Paul on June 29, may

reflect the day of their martyrdom, because, indeed, some sources have articulated the tradition that Peter
and Paul died on the same day (and possibly the same year). Lactantius, Of the Manner in Which the
Persecutors Died, II; John Chrysostom, Concerning Lowliness of Mind, 4; Jerome, Lives of Illustrious Men,
V; Sulpicius Severus, Chronica, II, 28-29, all agree with Eusebius’ claim that Peter and Paul died under
Nero.

25 Athanasius, «Select Works and Letters: “Letter to Dracontius” (Letter XLIX)», in SCHAFF –WACE (eds.), Nicene
and Post-Nicene Fathers, second series, vol. IV, Peabody, MA: Hendrickson Publishers 21995 (1892), p.
559. In the original Greek (Athanasius, Ep. Drac. § 4,I, ed. Bened., 265): «dia touto kai spoudê tôn hagiôn
(l. tô hagiô) mechri tou Illyrikou kêryttein kai mê oknein mêde eis tên Rhômên apelthein, mêde eis tas
Spanias anabênai, hina hoson kopia tosouton kai tou kopou ton misthon meizona apolabê.» 

26 St John Chrysostom, «A Commentary on the Acts of the Apostles», Hom. LV, in SCHAFF –WACE (eds.), Nicene

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 186



He (Paul) traversed the whole world, beginning from Galilee and Arabia, and
advancing to the extremities of the earth, so that, as he says, “From Jerusalem
and round about unto Illyricum I have fully preached the Gospel of Christ” (Rom
15,19). He passed over the earth like a bird, or rather more swiftly than a bird:
for a bird only flies over it, but he, having the wing of the Spirit, made his way
through numberless impediments, dangers, deaths, and calamities, so that he
was even fleeter than a bird.27

He mentions as an undoubted historical fact that «St. Paul, after his residence
in Rome, departed to Spain.»28 And he adds: «Whether he went to the Eastern
part of the Empire, we know not.»29 

This does not imply a doubt of his return to Rome and of him receiving the
martyrdom in Rome.30

8. ST. CYRIL OF JERUSALEM, in his second catechetical lecture upon the Holy Spirit,
adduces as a witness of the power of the Spirit St. Paul’s conversion, and his
missionary labours, which he names in the following significant order,
Jerusalem, Illyricum, Rome, Spain. After quoting the words of Ananias to St.
Paul from Acts 9,17, St. Cyril says:

And straightway the Spirit’s mighty working changed the blindness of Paul’s eyes
into newness of sight; and having vouchsafed His seal unto his soul, made him
a chosen vessel to bear the Name of the Lord who had appeared to him, befo-
re kings and the children of Israel, and rendered the former persecutor an
ambassador and good servant —one who, from Jerusalem and even unto
Illyricum, fully preached the Gospel,31 and instructed even imperial Rome and
carried the earnestness of his preaching as far as Spain,32 undergoing conflicts
innumerable, and performing signs and wonders.33

9. ST. EPIPHANIUS, in the account which he gives of the succession of the epis-
copate at Rome, explains his theory of the appointment of Linus, Cletus and
Clement as bishops in the lifetime of the Apostles Peter and Paul by the fre-
quent journeys which the Apostles had to take from Rome, and the impossibi-

and Post-Nicene Fathers, first series, vol. XI, Peabody, MA: Hendrickson Publishers 21995 (1889), p. 327.
27 St. John Chrysostom, «Second Epistle of St. Paul the Apostle to Timothy», Hom. IX, in SCHAFF –WACE (eds.),

Nicene and Post-Nicene Fathers, first series, vol. XIII,. p. 511.
28 Ibíd., 511.
29 Ibíd., 511.
30 It has been argued by some modern authors that Eusebius and Chrysostom were led to the hypothesis of

a second imprisonment by their mistaken view of 2Tim 4,20. But it is equally probable that they were
led to that view of the passage by their previous belief in the tradition of the second imprisonment. Nor
is their view of that passage untenable, though we think it mistaken. 

31 Rom 15,19.
32 «apo Hierosolymôn men kai mechri tou Illyrikou peplêrôkota to euaggelion. katêchêsonta de kai tên basi-

lida Rhômên kai mechri Spanias tên prothymian tou kêrygmatos ekteinanta.»
33 St. Cyril, Archbishop of Jerusalem, Catechetical Lectures, XVII, 26, in SCHAFF –WACE (eds.), Nicene and Post-
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lity of leaving the city without a bishop: «For Paul», he says, «even went as far
away as Spain, and Peter was frequently superintending Pontus and Bithynia.»34

10. ST. JEROME appeals to the testimony of older writers in support of his state-
ment of St. Paul’s release from his first imprisonment, which was arranged in
God’s providence «that so he might preach the gospel of Christ in the West
also.» The text is as follows:

It ought to be said that at the first defense, the power of Nero having not yet
been confirmed, nor his wickedness broken forth to such a degree as the histo-
ries relates concerning him, Paul was dismissed by Nero35, that the gospel of
Christ might be preached also in the West36. As he himself writes in the second
epistle to Timothy, at the time when he was about to be put to death dictating
his epistle as he did while he was in chains, “At my first defense no one took
my part, but all forsook me: may it not be laid to their account. But the Lord
stood by me and strengthened me; that through me the message might be fully
proclaimed and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the
mouth of the Lion”37, clearly indicating Nero as lion on account of his cruelty.
[…] He then, in the fourteenth year of Nero on the same day with Peter, was
beheaded at Rome for Christ’s sake and was buried in the Ostian way, the thirty-
seventh year after our Lord’s passion.38

Jerome also implies the visit of St. Paul in Spain in his commentary on the Ps
57, referring to the intention expressed by the apostle in Rom 15 to visit Spain:
«Mark well the swiftness of the Word. It is not satisfied with the East but des-
ires to speed to the West as well!»39

11. THEODORE OF MOPSUESTIA speaks in the plainest way of St. Paul’s two visits
to Rome during the reign of Nero. The passage is somewhat obscure owing to
its survival in the Latin version only. After relating how St. Paul was sent as pri-
soner to Rome on his appeal from Festus (Acts 25,11-12), he goes on to say
that he was:

set free by the judgment of Nero and ordered to depart in safety. But after stop-
ping two years at Rome, he departed thence and appears to have preached to

Nicene Fathers, second series, vol. VII, Peabody, MA: Hendrickson Publishers 21995 (1894), p. 130.
34 «ho men gar Paulos kai epi tên Spanian aphikneitai, Petros de pollakis Ponton te kai Bithynian eneskep-

sato» (Epiphanius, Haer., XXVII, ed. Pet., p. 107
35 The same explanation of the release of St. Paul from his first Roman imprisonment is given by Eusebius,

who also speaks of Nero being «more disposed to mildness» during the first part of his reign and beco-
ming full of cruelty, a «lion» (2Tim 4,17) to the end of his reign (Eusebius, «Church History», in Nicene and
Post-Nicene Fathers, second series, vol. I, 124-125).

36 «Sciendum autem in prima satisfactione, necdum Neronis imperio roborato, nec in tanta erumpente sce-
lera, quanta de eo narrant historiae, Paulum a Nerone dimissum, ut evangelium Christi in occidentis quo-
que partibus praedicaret» (Hieronymus, De Eccles. Script. § 5, vol. II, ed. Vallarsi, p. 823); cf. Comm. in
Amos v 8, 9, vol. VI, p. 291.

37 2Tim 4,16-17.
38 Jerome, «Lives of Illustrious Men», V, in Nicene and Post-Nicene Fathers, second series, vol. 3, p. 363.
39 Jerome, «Homelies on the Psalms», 57, in R. J. DEFERRARI (ed.), Fathers of the Church: A New Translation,
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many the teaching of godliness. However, coming a second time to Rome, while
still stopping there, it happened that by the sentence of Nero he was punished
with death for his preaching of godliness.40

12. Also PELAGIUS maintains the tradition according to which St. Paul was rele-
ased from the first Roman imprisonment. Commenting on the Apostle’s request
to Philemon «to prepare him a lodging» (Phlm 22), he says: «Here it is shown
that on the first occasion he was sent away from the city.»41 But of St. Paul’s
journey to Spain he speaks more doubtfully: «It is not certain whether Paul ever
got to Spain.»42

13. THEODORET THE BLESSED (born about AD 390), bishop of Cyrus, near Antioch,
commenting on the Apostle’s expression of confidence addressed to
Philippians (1,25) that he would abide and continue with them, remarks: «and
the prediction was fulfilled; for at first he escaped the wrath of Nero.»

Then, after quoting the passage in 2Tim 4,16-17, and appealing to the last ver-
ses in the Acts, he continues: «Thence (i.e. from Rome) he departed to Spain,
and carried the divine gospel to the inhabitants of that part also, and so he
returned, and was then beheaded.»43

On St. Paul’s release and preaching the gospel in Spain, Theodoret speaks also
in other parts of his commentaries.44

The witnesses we presented have different degrees of historical value. The sta-
tements of Eusebius, for example, are considered not always reliable by the
scholars, but they still are important as he had access to sources that no more
exist. As concerning the texts coming from some of the later writers, it seems
that they are simply repeating what they consider to be a well enough establis-
hed tradition. Even if it were clear that they sometimes relied on some inde-
pendent testimony, and did not found their belief on deductions —in some
cases erroneous deductions— from St. Paul’s own texts and language, they are
too far removed from the time of the events to be of real value as historical
sources. 

vol. 48, Washington, DC: Catholic University of America Press 1947, p. 412.
40 «Inde judicio Neronis liberatus, securus abire jussus est. Duobus vero annis commoratus Romae, exinde

egressus, multis pietatis doctrinam praedicasse visus est. Secunda vero vice Roman accedens dum illo
adhuc moraretur, contigit ut sententia Neronis ob praedicationem pietatis capite puniretur» (Theod. Mops,
Argum. in Eph., I, ed. Swete, p. 116).

41 Pelagius, Comm. in Philemon, v 22, «hic ostenditur quia prima vice sit ex urbe dimissus.»
42 Pelagius, «utrum in Hispania fuerit incertum habetur» in M. DE BRUYN (ed.), Pelagius Commentary on

Romans, Oxford: Oxford University Press 1993, p. 149.
43 Theodoret, Comm. in Phil. I,25, vol. III, ed. Schulze, p. 451, «kai telos hê prorrhêsis elabe. diephyge gar

to prôton tou Nerônos ton thymon [...] ekeithen de eis tas Spanias apelthôn, kai to theion kakeinois pro-
senegkôn euaggelion epanêlthe, kai tote tên kephalên apemêthê.»

44 Theodoret, Comm in Ps. CXVI, vol. I, p. 1425, «hysteron mentio kai tês Italias epebê, kai eis tas Spanias
aphiketo, kai tais en tô pelagei diakeimenais vêsois tên ôpheleian prosênegke»; and Comm. in 2Tim,
IV,17, «apologisamenos hôs athôos aphethê kai tas Spanias katelabe kai eis hetera ethnê dramôn tên tês
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didaskalias lampada prosênegke.»

But, at least with St. Clement and the author of the Muratorian fragment the
case is different. The former wrote from Rome, at a place where and at a time
when the memory of the Apostle’s life and work was fresh, and his testimony
is explicit, so far as relates to St. Paul’s preaching in the West. As for the author
of the Muratorian fragment, though living at a later period, is a witness of
enough importance, for he too was probably a Roman, and he distinctly attests
the journey to Spain. Indeed, so irresistible has this evidence appeared to
impartial critics, that the release has been accepted as a fact by many writers
who cannot be suspected of any bias towards this result, by authors, for ins-
tance, who place the Pastoral Epistles earlier in St. Paul’s life, and by others
who denies their genuineness entirely.45
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1 Presso Origene, Cels. 5,61-62.

LA VITA DELLA CHIESA NELLA META’ DEL TERZO SECOLO

Angelo DI BERARDINO

INTRODUZIONE

La risposta del vescovo Fruttuoso alla richiesta di un cristiano di ricordarsi di lui
è «devo custodire nel mio animo l’intera chiesa cattolica, che si espande da orien-
te a occidente.» Questa è una sintesi mirabile della sensibilità e delle preoccupa-
zioni delle comunità cristiane (fraternitates) di quegli anni. Ci hanno insegnato
e ci insegnano ancora soprattutto i dibattiti cristologici del terzo secolo: queste
problematiche erano per pochi intellettuali. Mentre Fruttuoso si mostra molto più
coinvolto nei problemi pastorali e nella conservazione dell’unità di tutti i fedeli
di oriente e di occidente. È il tema che emerge con prepotenza di fronte agli
scismi, anche vicini, perché l’unità della intera chiesa deve essere custodita nel
cuore, specialmente nella preghiera. Fruttuoso non è uno sprovveduto; nella
sua brevissima risposta racchiude una concezione completa della chiesa univer-
sale: nel frammento si rispecchia il tutto, una ecclesiologia semplice e profonda.
Ha letto Cipriano? Qual è la sua cultura biblica e teologica? Gli elementi espres-
si nella sua risposta sono l’unità, la cattolicità —che qui ha il valore di ortodos-
sia— e la universalità. Essi sono la esplicitazione dell’altra risposta di Fruttuoso
al preside Emiliano: «Christianus sum.» L’espressione, come rimarca esplicitamen-
te la martire Perpetua, esprime la vera identità indelebile: «io non posso chiamar-
mi con un nome diverso da ciò che sono: cristiana» (Passione di Perpetua 3,2).

Questa premessa ci introduce nel cuore delle richieste del prof. Armand Puig, di
trattare in questo convegno internazionale «La vita della Chiesa nel III secolo» nei
suoi molteplici aspetti. Ho pensato a lungo a tale richiesta. Tema vastissimo che
richiede una sintesi, che non può andare in profondità, e l’utilizzo di fonti sva-
riate. Allora mi sono permesso di ridurre il mio sguardo ad alcune tematiche non
trattate dagli altri interventi. Siccome nel titolo ci sono i termini «vita» e «chiesa»,
espongo alcuni risvolti connessi con la ecclesiologia nel vissuto di allora. 

Credo che la preoccupazione fondamentale della «Grande Chiesa», come la
chiama il pagano Celso,1 nel terzo secolo sia quella di definire meglio la sua
identità interna. Celso vede un pullulare di sette con il nome cristiano, che si
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rifacevano a Gesù Cristo: elemento che distingueva dai giudei e dai pagani.
Scrive: «si scagliano gli uni contro gli altri gli insulti più tremendi, dicibili e indi-
cibili; e non sono disposti a cedere di un palmo in direzione della concordia»
(5,63). Nel secondo secolo i cristiani erano preoccupati di definire la loro iden-
tità in relazione ai giudei e ai pagani, ora invece l’attenzione si sposta all’inter-
no della variegata articolazione di quelli che si richiamano a Cristo. La fluidità
delle credenze cristiane e dei modi di vivere ha dato luogo, recentemente, alla
teoria dei cristianesimi del secondo secolo per la mancanza di una ortodossia
ben definita e diffusa e per l’esistenza di prassi divergenti. Infatti la grande chie-
sa al tempo di Celso non era monolitica nella sua struttura, nel suo insegna-
mento, nel suo comportamento e nella sua liturgia. Le differenze talvolta erano
molto forti. Non meno importante è l’accettazione e la interpretazione dei libri
dell’AT, che creava difficoltà per la sua diversità per la fede in Cristo: come
risolvere la tensione dei due Testamenti? Scartando la interpretazione ebraica
(Ps. Barnaba) e leggendo tutto allegoricamente in relazione a Cristo?

Non essendoci un’autorità centrale come punto di riferimento e di definizione,
la via da percorrere era quella della koinonia intesa nel senso più ampio pos-
sibile, quella koinonia precisamente che Fruttuoso aveva nel cuore. I contatti
continui tra le chiese sia mediante una intensa attività epistolare e sia con con-
tatti personali con viaggi in diverse direzioni; la reciproca ricezione delle deci-
sioni di assemblee episcopali (per esempio l’Oriente accetta la decisione roma-
na su Novaziano, e l’Occidente recepisce la condanna di Paolo di Samosata);
una eloborazione di una professione di fede comune, le numerose assemblee
episcopali, alcune di grande partecipazione, la creazione di un insieme di libri
fondanti (canone biblico), il problema dell’appartenenza alla chiesa, una pras-
si penitenziale per l’esperienza accresciuta del fallimento nella vita e nella fede
con la conseguente distinzione dei peccati, come far nascere un cristiano (il
battesimo una nuova nascita) mediante la creazione del cammino catecumena-
le, l’organizzazione locale e territoriale delle comunità, i ministeri ecclesiali
nelle rispettive distinzioni e funzioni (dalle ordinazioni ai ministeri maggiori),
la spiritualità del martirio volontario, il problema della validità dei sacramenti e
quello delle ordinazioni, lo sviluppo della liturgia nelle sue varie forme, la pre-
cisazione della festa della Pasqua, sia per la data della celebrazione e sia per il
contenuto teologico, l’organizzazione del tempo cristiano con la creazione di
un calendario distinto e parallelo a quello pubblico e a quello giudaico, ecc.

Orbene l’informazione sulla vita dei cristiani del terzo secolo deve essere
ricostruita dalle fonti disponibili. Queste sono abbondanti fino al 260 circa;
dopo tale anno scarseggiano fino agli inizi del quarto secolo. Per la prima
metà nel terzo secolo abbiamo numerosi scrittori sia di lingua greca che
latina, ed anche in lingua siriaca: gli alessandrini Clemente, Origene,
Dionigi; gli africani Tertulliano, Minucio, Cipriano, Commodiano; i romani
Ippolito (autore dell’ Philosophoumena), Novaziano ed alcuni papi; il cap-
padoce Firmiliano; il siro Bardesane, la Didascalia Apostolica, ecc. Non
mancano gli scritti gnostici ed apocrifi cristiani; molti di questi sono ano-
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nimi.2 Per la seconda metà del secolo invece riscontriamo un certo silen-
zio. Un esempio concreto della grande perdita delle fonti. Nella chiesa
alessandrina si era affermata l’uso delle lettere festali, cioè riguardanti la
celebrazione della Pasqua, inviate dal vescovo di Alessandria, appena dopo
l’Epifania, a tutte le chiese dell’Egitto e della Libia ed anche altrove.
Eusebio attesta che Dionigi di Alessandria (†264) «scrisse a quel tempo
anche le (lettere) festali che ci sono pervenute, nelle quali innalza il tono
in formule solenni sulla festa di Pasqua» (Hist. Eccl. VII 20). Esse avevano
una diffusione capillare ed erano uno strumento ecclesiastico di grande
importanza per la chiesa egiziana e libica e poi anche per quella etiopica.
Di tante lettere del terzo secolo e di tante copie si conserva ben poco. «I
primi frammenti conservati delle lettere festali risalgono a Dionigi. Eusebio
ne costituisce la fonte principale, ma alcuni, classificati con il numero d’or-
dine della lettera, sono conservati in florilegi tardi. Le tematiche sono le
più varie, e riguardano molto spesso gli avvenimenti contemporanei (per-
secuzioni, guerra, epidemia), ma anche morale e soprattutto pasquale»
(Camplani: NDPAC 2,2807). Delle decine di migliaia di certificati attestanti
il sacrificio compiuto durante la persecuzione di Decio, se ne conservano
solo quarantacinque.3 Alcuni di essi potrebbero essere di cristiani?

Jean Gaudemet pubblicava, nel 1958, un grande ed importante volume, che tut-
t’ora è un punto di riferimento: L’Eglise dans l’Empire romain, volume che nel
1989 ha avuto una ristampa con aggiornamenti bibliografici alla fine. Esso era
parte di un ambizioso progetto; infatti un altro volume simile di Dauviller copre
il primo secolo fino al 150;4 era progettato un altro volume che coprisse il
secondo e il terzo secolo; tale opera fu sdoppiato in due tomi: uno affidato a
Charles Munier, uscito nel 1979,5 come seconda parte del volume secondo. La
prima parte era affidato ad un grande specialista, quale Pierre Nautin.
Quest’ultimo volume non è mai stato pubblicato. Noi siamo stati fortunati per-
ché le sue ricerche, a sua esplicita dichiarazione, sono confluite in numerosi
lemmi del DPAC. Pertanto un’opera sulla vita della Chiesa del terzo secolo,
sullo stile del prestigioso volume del Gaudemet, resta ancora da scrivere.
Eppure il terzo secolo è uno snodo determinante per la vita delle comunità
cristiane.

1. LA CHIESA DEL TERZO SECOLO

Il cristianesimo si diffonde più capillarmente sia nelle città che nelle campag-
ne, anche oltre le frontiere dell’impero romano, specialmente nelle aree orien-
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2 Per testi anonimi dell’Afirca, cf. P. MATTEI, Letteratura Patristica, a cura di A. DI BERARDINO et al., Cinisello
Balsamo 2007, pp. 4ss.

3 R. SELINGER, The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian, Frankfurt am Main 2002, pp. 137-
155.

4 J. DAUVILLER, Le temps apostolique. 1er siècle, Paris 1970.
5 C. MUNIER, L’église dans l’Empire romain (IIe-IIIe siècles). Église et cité, Paris 1979.
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tali (Mesopotamia, Adiabene, Persia), dove erano diffuse comunità giudaiche,
la cui rete sinagogale viene utilizzata, in linea generale, dai missionari cristiani,
che erano di origine giudaica. Questi si rivolgevano prima ai giudei, ai simpa-
tizzanti del giudaismo, e ai pagani dello stesso livello sociale. Infatti nei territo-
ri dove non stavano ebrei il cristianesimo giunse più tardi; mentre in territori,
come in Mesopotamia ed India, giunse prima, proprio perché poteva usufruire
della rete delle comunità giudaiche; inoltre era più facile rivolgersi a giudei che
a pagani per il contenuto del messaggio cristiano ancorato all’AT. Quindi la
prima evangelizzazione è patrimonio dei giudeocristiani, che predicano sia a
giudei che a gentili, ma ben presto la predicazione si rivolge quasi esclusiva-
mente ai pagani. Questo fenomeno non avviene allo stesso modo e allo stesso
tempo in tutti i luoghi.

All’interno dell’Impero ci si rivolge anche a popoli che non parlavano greco o
latino, ma altre lingue (copto, aramaico, siriaco, punico, ecc.).6 Il terzo secolo
è il tempo della nascita dell’arte paleocristiana, nonostante alcune opposizioni,
da parte di intellettuali, che si sentivano legati alle prescrizioni dell’Antico tes-
tamento.7 Si compie allora una grande operazione culturale e religiosa: l’utiliz-
zo in senso cristiano di molte figurazioni dell’arte pagana (orante pietas; euse-
beia, buon pastore [pastore bello], Orfeo, ecc.) Un momento di condivisione
culturale e di ricezione da parte cristiana di molti elementi della cultura paga-
na. Essendo tempo di una condivisione, si pone il problema di come riconos-
cere un monumento cristiano da uno pagano. Lo stesso fenomeno avviene
anche nella filosofia e di conseguenza nella teologia. Dall’altra parte si cerca di
tracciare i confini della chiesa con l’esterno: è acuta la domanda «chi appartie-
ne alla chiesa?»; si cerca di creare ed affermare una identità cristiana in relazio-
ne all’esterno. Ma anche all’interno della chiesa si precisano meglio la distin-
zione delle varie categorie di cristiani. Si crea una scala tra i fideles per il loro
impegno nella comunità. Allora appaiono i due concetti «all’origine indipenden-
ti e chiamati, dal terzo secolo, nel campo religioso cristiano, ad una abitazione
mutualmente esclusiva: le nozioni di kleros da una parte e quello di laikos
dall’altra.»8 Questi due concetti servivano per distinguere diversi gruppi nell’am-
bito delle comunità cristiane, che si strutturano con l’esatta distinzione dei ruoli
di autorità o di ministero.

La terminologia e la forma organizzativa e sociologica della chiesa, conservate
fino al concilio Vaticano secondo, si costituisce essenzialmente nel secondo e
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usate dai Padri, in A. DI BERARDINO et al. (eds)., Letteratura Patristica, Cinisello Balsamo 2007, pp. 828-832.

7 Theodor KLAUSER, «Die Äusserungen der alten Kirche zur Kunst», in Atti del VI Congresso Internazionale di
Archeologia Cristiana, Città del Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1965, pp. 223-238, ora
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hrsg E. Dassmann, Münster 1974, pp. 328-337.

8 A. FAIVRE, «Frontières de l’Église, frontières dans l Église», RevScRel 81 (2007) 1-5, qui p. 2.
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terzo secolo. Cornelio scrive a Fabio di Antiochia che la chiesa romana era
composta da 46 presbiteri, sette diaconi, sette suddiaconi, quarantadue accoli-
ti, cinquantadue esorcisti e ostiari (Eusebio, Hist. Eccl. 6,43,11). Il clero attuale
più anziano ha ricevuto gli ordini cosiddetti minori, aboliti —eccetto l’accolita-
to e il lettorato— dopo il concilio. Gli ordini maggiori, nel corso del terzo seco-
lo, si precisano per le loro funzioni e le loro responsabilità. Abbiamo l’accen-
tuazione monarchica dell’autorità episcopale e il vescovo, vero detentore di
ogni autorità, accresce i suoi poteri liturgici, decisionali e amministrativi (delle
offerte, giudice nelle cause tra cristiani); si accentua la professionalizzazione del
clero, che ora viene anche pagato (cf. Eusebio, Hist. Eccl. 6,43,11; cf. Cipriano
Ep. 1,1,2),9 e quindi alla maggiore mercé del vescovo; tra i vescovi stessi si crea
una gerarchizzazione, con la creazione delle province ecclesiastiche (la lettera
del concilio di Antiochia del 265 è indirizzata a Dionigi di Roma e a Massimo
di Alessandria; si aggiunge «a tutti vescovi della terra» e in subordine si danno
i nomi di altri vescovi di importanti città (Eusebio, Hist. Eccl. 7,30,2). Perché
Roma e Alessandria? Il concilio di Nicea del 325, nei canoni quattro10 e sette,
riconosce la geografia amministrativa ecclesiastica che si era andata creando
durante il terzo secolo. I vescovi delle grandi sedi hanno potere e ricchezze
considerevoli (cf. Ireneo di Lione, Adv. Haer. 4,26,2s; Origene, Comm. Matt.
16,8; Dionigi di Al., in Eusebio, Hist. Eccl. 7,11,18).

2. LE CONSEGUENZE DELLE PERSECUZIONE

L’anno 250, con la fine della publica pax, fu un anno cruciale e uno snodo nella
vita della chiesa di tale importanza ed incisività, che le sue conseguenze l’han-
no segnata per sempre. D’ora in poi, dal tempo dell’imperatore Triboniano
Gallo (251-253), i cristiani vengono perseguitati in quanto cristiani. Non come
prima, quando capitavano per singoli casi o per luoghi specifici e circostanze
locali. Si ha la prima «persecuzione» veramente generale con l’imperatore Decio
(249-251), anche se il suo intento non era rivolta direttamente ai cristiani.
L’imperatore decide di compiere il più spettacolare e radicale gesto per assicu-
rarsi la pax deorum: tutti gli abitanti liberi dell’impero devono compiere atti di
culto alle divinità, senza speciali preferenze. Il «giubileo» religioso di Decio
diventa per la minoranza cristiana —non per gli ebrei— la prima sistematica
persecuzione nella storia. Esso non è nato con intento persecutorio, ma come
atto positivo e religioso; si è trasformato in persecuzione per la «pertinacia e la follia»
dei cristiani. Questa persecuzione incide profondamente nella vita della chiesa: nella
sua teologia, nella sua spiritualità, nella sua organizzazione. Non sappiamo quale
sarebbe stata la chiesa antica senza di essa, sappiamo abbastanza invece quale chie-
sa è uscita rispetto agli anni precedenti. Ne è nata una chiesa profondamente seg-

9 R. LIZZI TESTA, «Privilegi economici e definizione di status. Il caso del vescovo Tardoantico», Atti della
Accademia Nazionale dei Lincei: Rendiconti, Serie IX, vol. 11, fasc. 1 (2000) 55-103, qui pp. 59ss.

10 Il canone quattro sulle province eccleisiastiche; il sei sulle grandi sedi di Alessandria, Roma ed Antiochia;
il sette sul prestigio della sede di Gerusalemme.

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 197 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 197



nata da essa. La chiesa ha dovuto ripensare se stessa costretta dalle prove dei suoi
membri. Prima era una chiesa sicura e tranquilla con qualche sussulto, ora viene
scossa tutta, in tutte le parti dell’impero romano.

La dottrina penitenziale e del perdono, abbozzata nel secondo secolo, riceve
una formulazione teorica e pratica, che durerà a lungo. L’occasione immediata
di questa formulazione è la persecuzione11 di Decio (249-250),12 che viene con-
siderata un momento di svolta nella storia delle relazioni tra le autorità roma-
ne e i cristiani.13 Prima di tale data il martirio dei cristiani era sporadico e dipen-
deva piuttosto da fattori locali e fortuiti. Dall’anno 200 fino al 249 non c’era
stata alcuna persecuzione generale e neanche una pace di 38 anni,14 in quan-
to alcune persecuzioni ci sono state in differenti località.15 Non si conosce esat-
tamente l’editto di Decio,16 pubblicato tra la fine del 249 e gli inizi del 250;17

esso non era diretto specificamente contro i cristiani,18 ma esigeva da tutti i cit-
tadini dell’impero di sacrificare agli dèi, senza specificare quali divinità, nello
spirito degli antichi «valori» religiosi. Le autorità non avevano previste le conse-
guenze di una decisione che aveva solo uno scopo politico per assicurare la
pax deorum. Si dovevano creare delle commissioni a livello locale per fare
osservare l’editto, che arrivava nelle diverse provincie in tempi diversi. I non
osservanti dovevano essere puniti severamente, ma solo dal governatore, non
dalle autorità locali, che avevano potere solo di persuasione e di minacce varie,
e quello di detenzione temporanea. Anche le pene variavano nella stessa area
geografica e talvolta per opera delle medesime autorità. Queste non volevano
creare dei martiri, ma solo costringere ai sacrifici, infatti molti confessores, che
erano stati terribilmente torturati, sopravvissero.19

Quale fu la reazione dei cittadini cristiani all’imposizione imperiale? Una simi-
le prova non era stata prevista dai capi delle comunità e né era prevedibile. Per
cui non solo i capi ma tutti i cristiani erano totalmente impreparati e furono
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11 Persecuzione: è la interpretazione cristiana della politica di Decio.
12 Decio arriva a Roma nel settembre del 249, dove pubblica l’editto; vi resta fino all’estate del 250. I primi

arresti a Roma sono del 14 oppure 25 dicembre del 249; il vescovo Fabiano viene ucciso il 20 gennaio
del 250. Cf. Y. DUVAL, «La début de la persécution de Dèce à Rome», REAug 46 (2000) 157-172 (cf. S.
DELEANI, REAug 41 (1995) 340); Hélène MENARD, «La persécution de Dèce d’après le récit de la Passio
Sancti Saturnini: «“Vinxit ad tauri latus iniugati plebs furibunda”», in M.-H. QUET, (ed.), La “Crise” de
l’Empire romain de Marc Aurèle à Constantin. Mutations, continuités, ruptures (Passé/Présent), Paris
2006, pp. 497-510.

13 SELINGER, The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian, 137-155.
14 Come si suole affermare in base alla Chronaca III,32,1-3 di Sulpicio Severo.
15 Cf. T. BARNES, «Three neglected Martyrs», JTS 22 (1971) 159-161.
16 Non si conosce neanche la data esatta e le circostanze. In qualche modo si può ricostruire dai libelli: cf.

L. ROBERT, Le martyre de Pionios, prêtre de Smyrne, édité, traduit et commenté par Louis Robert; mis au
point et complété par G. W. Bowersock et C.P. Jones avec une préface de Jeanne Robert et une traduc-
tion du texte vieux-slave préparée par André Vaillant, Washington 1998, p. 53.

17 La prima vittima conosciuta è il vescovo di Roma, Fabio, deceduto il 20 gennaio del 250.
18 Y. DUVAL, Les chrétientés d’Occident et leur évêque au IIIe siecle, Paris 2005, p. 176ss.
19 Cf. G. W. CLARKE, «Prosopographical notes on the Epistles of Cyprian. II: The proconsul in Africa in 250

A.D.», Latomus 31 (1972) 1053-1057 per ottenere l’apostasia; G. W. CLARKE, «Double-trials in the persecu-
tion of Decius», Historia 22 (1973) 650-663.
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presi alla sprovvista. La loro risposta fu molto varia. Mancava una posizione
precisa comunemente accettata e la formazione delle coscienze non era stata
fatta in profondità. La reazione dei cristiani presenta una grande varietà di situa-
zioni. Cristiani che non vi ravvisavano alcuna colpa nel compiere atti di culto,20

e all’estremo opposto quelli che provocavano le autorità romane.21 Alcuni, che
in un primo momento compirono atti di culto, poi hanno sofferto l’esilio
(Cipriano, Ep. 24,1). Le famiglie si dividevano in relazione al comportamento
da tenere, per esempio un marito con la forza costringe la moglie a sacrificare
(Cipriano, Ep. 24,1;22 21,2,2; 22,1; Ep. 14,1,1; Laps. 8-9; 24-27). Quelli che con-
ducevano tutta la famiglia, anche i bambini, a sacrificare, lo facevano per ecces-
so di zelo religioso, come testimoniano anche alcuni attestati trovati in Egitto.23

Cipriano scrive: 

Infatti non è da mettere a confronto chi si è dichiarato subito pronto a compie-
re di sua iniziativa un empio sacrificio e chi invece per necessità è dovuto giun-
gere a questa opera nefasta dopo aver resistito e combattuto a lungo. C’è diffe-
renza tra chi ha apostatato con tutti i suoi e chi invece a nome di tutti si è pre-
sentato al pericolo per proteggere la moglie, i figli e tutta quanta la casa con un
accordo che impegnava solamente il suo rischio. C’e diversità tra colui che ha
spinto quelli che abitano con lui e i suoi amici al delitto e chi invece ha avuto
compassione dei suoi affittuari e coloni, accogliendo nell’asilo della sua casa
anche moltissimi fratelli mandati in esilio e fuggiaschi. Costui ha offerto e pre-
sentato al Signore molte vite salvate, capaci di intercedere per una sola anima
ferita (Ep. 55,13).

Molti cristiani fuggirono;24 i vescovi, i più ricercati, generalmente si nasconde-
vano (non si conoscono vescovi africani martiri), ed erano normalmente
accompagnati anche da altri cristiani.25 I cristiani di rango sociale più elevato
erano maggiormente a rischio, come pure le persone più in vista.26 Molti si
recarono nelle grandi città, dove era facile confondersi. Diversi in Italia anda-
rono a Roma (Cipriano, Ep. 30,8); come pure molti da Cartagine, tra i quali
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20 Cipriano, Laps. 27; cf. R. MACMULLEN, «Ordinary Christians in the Later Persecutions», in Changes in the
Roman Empire, Princeton 1990, 158 (n. 11 e 12).

21 Cf. A. DI BERARDINO, «Il modello del martire volontario», in T. SARDELLA – G. ZITO (a cura di), Euplo e Lucia
304-2004, Catania 2006, pp. 63-105.

22 Cf. E. A. E. REYMOND – B. J. W. BARNS, Four Martyrdoms from the Pierpont Morgan Coptic Codices, Oxford
1998, p. 14s. Celerino, confessor ben conosciuto, parla di due «sorelle» che avevano apostatato (Cipriano,
Ep. 21; cf. Ep. 22,2,1), che secondo la Duval erano più probabilmente «sorelle in Cristo»: Chrétientés
d’Occident, 254.

23 Cf. SELINGER, The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian, i numeri 76 e 79; con i figli, i
numeri 74, 75, 78, 80. Cf. anche Cipriano, Laps. 9.

24 Dionigi di Alessandria, in Eusebio, Hist. Eccl. 6,41,11-12; viaggi di affari: Cipriano, Laps., 6; G. A.
DEISSMANN, Light from the Ancient East: the New Testament illustrated by recently discovered texts of the
Graeco-Roman world, translated by L. R. M. Strachan, London 1910.

25 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. 6,40,3; 6,42,3-4; Cipriano, Ep. 5,2,1.
26 Cipriano, Ep. 8,2 (cf. G.W. CLARKE (ed. e trad.), The letters of St., Cyprian, , vol. I, New York, NY, 1984 p.

208s); Dionigi di Al. in Eusebio, Hist. Eccl. 6,41,11.
27 Cf. Cipriano, Ep. 21,4. Questi erano dei rifugiati e non esiliati a Roma. Cf. DUVAL, Chrétientés d’Occident,

250, n. 55.
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anche dei confessores, si rifugiarono a Roma.27 Si nascosero tra gli altri Gregorio
Taumaturgo,28 Cipriano a Cartagine, Dionigi ad Alessandria. Questi poi dovet-
tero giustificare la loro fuga.29 La fuga, se da una parte offriva sicurezza per
mancanza di una polizia efficiente che andasse alla ricerca dei fuggitivi, dall’al-
tra non era facile nascondersi per necessità di mezzi economici necessari, per
legami familiari; alle donne era più difficile degli uomini. La fuga poteva com-
portare la confisca dei beni.30 Altri ricorsero a sotterfugi.31 Siccome non tutti gli
adulti dei due sessi erano obbligati agli atti cultuali, era sufficiente un rappre-
sentante della famiglia o il capofamiglia (cf. Cipriano, Ep. 55,13,2), come è
attestato anche da un certificato di Ossirinco;32 oppure ci si limitava a compra-
re l’attestato direttamente o mediante altra persona, che poteva essere anche
pagana (cf. Cipriano, Ep. 55,14).33 I pagani d’altra parte potevano denunziare i
cristiani inadempienti34 come pure proteggerli, offrendo loro aiuto e protezio-
ne. Una grande varietà di situazioni a seconda delle relazioni sociali o delle
sensibilità ed interessi. Un papiro dell’inizio del IV secolo riporta il caso del
cristiano Kopres che viene a conoscenza «che quelli che compaiono in tribuna-
le sono obbligati ad offrire un sacrificio» ed egli allora usa un delegato per com-
piere l’atto cultuale.35 Atanasio riferisce che aveva sentito raccontare dai suoi
genitori che dei pagani avevano protetto, anche a caro prezzo, cristiani perse-
guitati.36 Non sono esistiti casi simili anche al tempo di Decio? Ponzio scrive
che membri dell’alta società cartaginese, anche pagani, durante la persecuzio-
ne di Valeriano, avevano offerto a Cipriano un nascondiglio sicuro (Vita Cyp.
14,3). Inoltre anche le autorità non agivano allo stesso modo nei riguardi di chi
aveva rifiutato di obbedire all’ordine di Decio. Talvolta, dopo il carcere o la tor-
tura, li lasciavano liberi.37

Testimonianze sicure di martiri in questa persecuzione sono poche, in parte
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28 SELINGER, The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian, 15.
29 Cipriano, Epp. 8,1; 20,1-2; 59,6; 66,4. Dionigi in Eusebio, Hist. Eccl. 6,40.
30 Cipriano, Epp. 19,2,3; 24,1,1; 66,4,1; Laps. 2 e 10. Cf. Ep. 10, n. 5; Digestum 48,17,5 (beni dei fuggitivi);

Ep. 55, n. 112. Cf. CLARKE, The letters of St. Cyprian, I, 1984, 230; The Letters of St. Cyprian of Carthage, III:
Letters 55-66 (Ancient Christian Writers 46), New York, NY: Newman Press 1986, pp.vi, 345 

31 Ewa WIPSZYCKA, «Considérantions sur les persécutions contre les chrétiens. Qui frappaient-elles?», in
Poikilia. Ètudes offerts à Jean-Pierre Vernant, Paris 1987, pp. 397-405, spec. p. 399ss.

32 Pap. Oxyrhyncus. 12,1464; SELINGER, The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian, 150 (n. 76). 
33 Cf. CLARKE, The letters of St., Cyprian, I, 32-33.
34 Dionigi di Al., apud Eusebio, Hist. Eccl. 6,41,21; Gregorio di Nissa, PG, 945B; cf. Tertulliano, Scorp. 10,11.
35 Pap. Oxyrhyncus 31,2601; M. NALDINI, Il cristianesimo in Egitto, Firenze 1998, pp. 169-172 e p. 438.
36 Historia arrianorum 64; cf. J. ZEILLER, in A. FLICHE – V. MARTIN (eds.), Storia della Chiesa, vol. II, Torino

31972, p. 652.
37 Dioscoro ad Alessandria (Eusebio, Hist. Eccl. 6,41,20); Ottato (Cipriano, Ep. 29,1,1); Saturnino (Cipriano,

Ep. 21,4,1); Aurelio (Cipriano, Ep. 38,1,4); il ben conosciuto Celerino (Cipriano, Ep. 39,1,1ss); Cipriano,
Ep. 49, Ep. 54,2,2. I tanti confessores o martyres che erano sopravvisuti (cf. Cipriano, Epp. 14,3; 15).

38 G. CLARKE, «Third-century Christianity», en A. K. BOWMAN et al. (eds.), The Cambridge Ancient History, vol
XII, Cambridge 2005, pp. 632-635. Per l’Oriente: Pionio a Smirne muore con un altro cristiano marcioni-
ta (non si dice niente degli altri sette); Babila di Antiochia; Alessandro a Gerusalemme; Origene che, dopo
essere stato torturato venne liberato. Dionigi di ALessandria elenca i martiri egiziani (Eusebio, Hist. Eccl.
6,41,15-23; 6,42). Forse Saturnino di Tolosa e Nestore di Magydos (P. ALLARD, Histoire des persécutions,
vol. II, Paris 1905, pp. 327-330; 449-455*). Non è esatto quello che scrive Stiernon del vescovo martire
Ammonio a Berenice nella Pentapoli cirenaica (NDPAC 2,2825); questo Ammoneio era un soldato non un
vescovo e fu ucciso ad Alessandria con altri militari (Eusebio, Hist. Eccl. 6,41,22).
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dovute anche alla scarsa documentazione di molte provincie.38 Molti invece i
confessores, cioè quelli che avevano subito la prigione e la tortura, ma non
erano deceduti. Quindi le autorità romane non volevano fare dei martiri; per
esse, che avevano una mentalità politeista, era incomprensibile che i cristiani
non sacrificassero agli dei. Talvolta detenevano in carcere a lungo i recalcitran-
ti (quelli a Roma di oltre un anno); tal’altra le rilasciavano quasi subito. Non
sappiamo in base a quale criterio, oppure titto avveniva secondo l’arbitrio del
giudici. Tra i liberati c’è il soldato cartaginese Celerino, appartenente ad una
famiglia di martiri, il quale era stato giudicato dallo stesso imperatore a Roma
nei primi mesi del 250; fu liberato dopo 19 giorni (cf. Cipriano, Ep. 39).39 Ed
era invidato per il privilegio avuto di comparire di fronte stesso, che non lo
condanna a morte. Nelle lettere di Cipriano si ricavano liste di nomi (cf. per
esempio la Ep. 22; Eusebio, Hist. Eccl. 6,41-42). Il primo martire conosciuto è
Fabiano vescovo di Roma al 20 gennaio. I lapsi, che in qualche modo si erano
macchiati di apostasia, invece dovevano essere molti, a cominciare dai due ves-
covi della Spagna Basilide e Marziale, libellatici (Cipriano, Ep. 67); Trofimo, in
Italia, aveva sacrificato con gran parte della sua comunità (Cipriano, Ep. 55,2,1
e 11); Fortunaziano di Assuras (Ep. 65,1); Giovio, Massimo,40 vescovo novazia-
no di Cartagine, e Repostus di Sutunurca (Ep. 59,10,2-3) con parte della sua
comunità. Lo stesso fenomeno avvenne in tutto l’impero, ma le fonti sono trop-
po parziali: conosciamo qualcosa per l’Africa, grazie a Cipriano, meno quanto
avvenne a Roma e meno ancora ad Alessandria. Per altre regioni quasi il silen-
zio assoluto. Qualche eccezione. Per il Ponto ci informa Gregorio di Nissa nel
suo panegirico per Gregorio Taumaturgo.41 Per Smirne ci informa un prezioso
documento, che solo in tempi recenti viene molto rivalutato: Il martirio di
Pionio. Il testo, secondo L. Robert, rispecchia perfettamente la situazione reli-
giosa e topografica della città alla metà del terzo secolo.42

Molti si affrettarono a compiere con zelo i sacrifici; le testimonianze sono una-
nime al riguardo. Normalmente vengono citate quelle di Cipriano o di Dionigi
di Alessandria.43 Quest’ultimo rispecchia bene la situazione in una lettera a
Fabio di Antiochia: 

Tutti, del resto, si spaventarono: molti dei cittadini in vista si presentarono subi-
to, alcuni spinti dalla paura, altri, che erano funzionari pubblici, indotti dalla loro
stessa carica, e altri ancora furono trascinati dagli amici. Chiamati per nome, si
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39 DUVAL, Chrétientés d’Occident, 236-255 (Celerinus, mérites personnels et saint lignage). Cornelio nella let-
tera a Fabio di Antiochia nomina un Celerino che Clarke propende a identificarlo con l’africano.

40 Distinto dal presbitero romano con lo stesso nome.
41 Cf. CLARKE, The Cambridge Ancient History, vol XII, p. 633.
42 L. ROBERT, Le martyre de Pionios, prêtre de Smyrne, édité, traduit et commenté par Louis Robert; mis au

point et complété par G.W. Bowersock et C.P. Jones avec une préface de Jeanne Robert et une traduc-
tion du texte vieux-slave préparée par André Vaillant, Washington 1998; cf. A. R. BASTIAENSEN et al. (edd.),
Atti e passioni dei martiri, Roma – Milano 1987, pp. 149-191 e 453-477; R. LANE FOX, Pagani e cristiani,
Bari 1991, pp. 495-532.

43 P. A. LEGUTKO, «The Letters of Dionysius: Alexandrian and Christian Identity in the Mid-Third Century AD»,
The Ancient World 34 (2003) 27-41.
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accostavano a sacrifici impuri ed empi, alcuni pallidi e tremanti come se fosse-
ro non i sacrificanti, ma essi stessi le vittime da sacrificare agli idoli, tanto che
erano fatti oggetto di scherno da parte della gran folla circostante, e fu eviden-
te la loro vista non solo di fronte alla morte, ma anche di fronte al sacrificio; altri
invece accorrevano agli altari più decisi, assicurando con sfrontatezza di non
essere mai stati cristiani, e per loro è verissima la profezia del Signore che diffi-
cilmente si salveranno. Dei rimanenti, alcuni seguivano l’esempio di costoro, altri
fuggivano: certi vennero catturati e alcuni di loro, dopo essere arrivati sino alle
catene e alla prigione, tenuti in carcere per più giorni abiurarono ancora prima
di andare in tribunale; altri, dopo aver resistito alle torture per qualche tempo,
si rifiutavano di continuare (Eusebio, Hist. Eccl. 6,41,11-13).

Conosciamo diverse storie di martiri; meno quelle di tanti lapsi, come si suol
dire con parola latina, mentre in greco esistono differente espressioni.44 Le
autorità romane, che non volevano fare martiri, cercavano di convincere, con
le buone o con le cattive, tutti, ma specialmente i responsabili delle comunità,
in quanto il loro esempio avrebbe trascinati gli altri. Cipriano osserva che: «agis-
ce in questo modo proprio per togliere chi governa e così poter con più atro-
cità e violenza provocare il naufragio della chiesa» (Ep. 59,6,2; cf. Ep. 66,6,1,3
e 3,3). A Smirne autorità e folla si recano dal presbitero Pionio e i suoi com-
pagni, in prigione, per dire loro: «Guarda, Euctemene, il vostro capo, ha sacri-
ficato: obbedite anche voialtri»;45 quando sono portati di fronte all’altare trova-
no lì il vescovo Euctemene ancora con la corona sacrificale in capo; avrebbe
dichiarato in precedenza che egli avrebbe convinto anche gli altri al sacrificio;
anzi aveva portato lui stesso l’agnello per il sacrificio e poi riportato a casa una
volta arrostito.46 I pagani si divertivano e ridevano sui cristiani, che per debo-
lezza avevano sacrificato spontaneamente agli dei (Mart. Pionii 4,3; 13,1; 20,3).
I pagani e le autorità, nel tentare di convincere Pionio e gli altri, menzionano
spesso cristiani che avevano sacrificato (13,1; 20,3; cf. 2,4; 4,1). 

Le conseguenze della persecuzione del 250 furono devastanti per la vita delle
comunità cristiane. «La terribile tempesta ha abbattuto gran parte del nostro
popolo [...] decimando con la sua strage anche parte del clero» (Cipriano, Ep.
14,1,1). I morti per la fede ormai non c’erano più, ma potevano essere venera-
ti come martiri e celebrare una memoria. Il problema erano i sopravvissuti: sia
quelli che avevano sofferto la persecuzione ed ora erano i confessores e sia
quelli che avevano sacrificato, i lapsi. Molti di questi, subito dopo aver ottenu-
to il certificato di sacrificio,47 ancora mentre imperversava la persecuzione, cer-
cavano il ritorno nella piena pax ecclesiae. Alcuni la concedevano facilmente
(Cipriano, Epp. 33 e 34). Alcuni confessores, per il fatto di aver superato la
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44 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. 6,42,5; W. AMELINTG, «The Christian lapsi in Smyrna, 250 A.D. (Martyrium Pionii 12-
24)», VigChr 62 (2008) 133-160, p. 134, n. 3.

45 Martirio di Pionio 15,2 (BASTIAENSEN, Atti e passioni dei martiri, 181).
46 Martirio di Pionio 18,14.
47 Diciamo «aver ottenuto» per indicare che non tutti avevano sacrificato e mangiato la carne agli idoli; alcu-

ni si erano limitati a comprare l’attestato dalla autorità, che non erano interessate al reale compimento
dell’atto, ma ne approfittavno per guadagnarci.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 202



prova, si sentivano investiti di un’autorità carsmatica.
La riammissione o meno dei lapsi suscita una intensa discussione teologica e
pastorale48 sulla possibilità e sulle modalità del perdono da concedere, sulle
condizioni per essere riammessi alla pax ecclesiae, sulla necessità e la durata
del periodo penitenziale, sulla disciplina nei riguardi dei moribondi,49 ecc.;
anche sul diverso trattamento da riservare al clero e ai laici. Non meno impor-
tante era la controversia riguardante chi aveva l’autorità della riammissione.
Alcuni confessores si consideravano autorizzati a procedere in proprio e libera-
mente in virtù della loro confessione pubblica della fede. Tale confessione li
avrebbe investiti di un’autorità superiore a quella istituzionale.
Tradizionalmente la riconciliazione avveniva per mezzo dell'imposizione delle
mani da parte del vescovo dopo un accurato esame ed un periodo di peniten-
za. Per cui i presbiteri, riconciliando, «commettono qualcosa di totalmente sco-
nosciuto dai nostri predecessori» (Cipriano, Ep. 16,2,1), arrogandosi un potere
non riconosciuto. Ancora di più i confessores, che si permettevano di dare ordi-
ne persino ai vescovi (cf. Cipriano, Epp. 22,2; 23; 27). Luciano, il confessor, sem-
bra reclamare un’autorità almeno uguale se non superiore al vescovo e alla
gerarchia (cf. Ep. 23: Scias). Cipriano sostiene che solo il vescovo con il clero
può decidere (cf. Ep. 59,4,2).50 Questa lotta è uno snodo importante nello svi-
luppo della concezione di chiesa e di conseguenza dell’organizzazione eccle-
siastica che ne uscirà. 

All’altro estremo c’erano molti che negavano ogni possibilità di perdono, con-
siderando l’apostasia, qualsiasi tipo di apostasia, un peccato non remissibile.51

Anche l’adulterio era considerato non perdonabile nella disciplina, che poi, per
esigenze pastorali, come nota Cipriano, era cambiata, anche se, essendo un atto
volontario, è più grave rispetto al peccato dei libellatici, che avevano agito sotto
grave costrizione (Ep. 55,26,1).52 L’idolatria, un peccato contro Dio, era consi-
derato da alcuni non perdonabile dalla chiesa, ma soltanto da Dio.53 Due testi
del Nuovo Testamento costituivano la fondazione biblica per questa prassi.
Uno di Matteo: «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo rico-
no-scerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davan-
ti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli» (10,32-
33); l’altro di Marco: «In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli
degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmia-
to contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eter-
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48 Cf. Cipriano, Ep. 55,6. In Numidia c’erano vescovi rigoristi: cf. Ep. 55,22. Cf. P. GALTIER, L’église et la rémis-
sion des péchés aux premiers siècles, Paris 1932, 355ss.

49 Cf. Cipriano, Epp. 18,1,2; 20,3; 30,8; 55,2 e 13 e 17; 64,1,2; Dionigi di Al. in Eusebio, Hist. Eccl. 6,44;
Concilio di Nicea, Can. 13.

50 CLARKE, Letters, III, n. 72.
51 In Numidia, per esempio, incontriamo vescovi lassisti (Cipriano, Ep. 50,10,2s) e rigoristi (Antoniano, Ep.

55,3).
52 Ep. 55,20-21 (cf. Ep. 73,19,1; Tertulliano, De pud. 1,6). Anche in Roma c’era un dibattito tra Callisto e l’au-

tore dei Philosophoumena. Lo stesso dibattito in Oriente: Origene, De orat. 28,9s. Cf. GALTIER, L’église et
la rémission des péchés aux premiers siècles, 184ss.

53 Cf. Cipriano, Testimonia 3,28: «Non posse in ecclesia remitti ei qui in Deum deliquerit.»
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na» (3,28-29). A questa corrente, si oppone la maggioranza dei vescovi che pre-
dicano la riammissione a determinate condizioni. Anche queste condizioni
andavano precisate. Normalmente si segue la prassi di concessione della com-
munio in pericolo di vita (Eusebio, Hist. Eccl. 6,44,4). Si mostrava maggiore
comprensione verso i laici che verso il clero.

Per non ampliare troppo la tematica, ci si può limitare al solo Cipriano di
Cartagine,54 che per ragioni pastorali, afferma di avere cambiato opinione, che
cerca di giustificare, perché potrebbe essere accusato di levitas (Ep. 55,3,1-2;
55,7,1). Si preoccupa di ottenere il massimo consenso; di sentire anche la
Chiesa romana e la sua approvazione. Scrive: «Nessuno deve pensare che sia
venuto meno, con leggerezza (levitas), a quanto mi ero prefisso. Sembra infat-
ti che dopo un periodo iniziale in cui difendevo la tesi della severità evangeli-
ca, mi sia allontanato dalla disciplina e dalla severità di prima e abbia creduto
opportuno dover concedere la pace a quelli che avevano macchiato la propria
coscienza acquistando una libello di sacrificio, o partecipando alle ampie offer-
te sacrificali» (Ep. 55,3). Non era facile prendere una decisione contro una tra-
dizione, ma «ho ceduto alle necessità dei tempi ed ho pensato di provvedere
alla salvezza di molti» (Ep. 55,7,2).55 Il termine necessitas ricorre più volte per
designare la nuova disciplina, e che noi potremmo indicare come «esigenze
pastorali». Nel 25156 molti vescovi africani si riuniscono in concilio57 per deci-
dere: «Abbiamo letto a lungo i testi della Sacra Scrittura secondo un’eventuale
soluzione positiva e secondo l’esito opposto» (Ep. 55,6; cf. Ep. 54,3,3).58

Scelgono quella di «non negare ai lapsi la speranza di poter ottenere la comu-
nione» (Ep. 55,6). Mentre per i rigoristi, come scrive Eusebio, i peccatori «non
hanno più speranza di salvezza neppure compiendo ogni cosa in vista di di
una conversione sincera e di una confessione pura» (Historia Ecclesiastica
6,43,1). Anche a questa dottrina soggiace una diversa concezione di chiesa e
della sua funzione nel saeculum. Una chiesa di puri, già qui un coetus sancto-
rum, secondo il titolo di un importante studio, la quale non ammette la fragi-
lità della natura e della possibilità del peccato dopo il battesimo. Una delle con-
seguenze di questa accesa discussione nelle comunità fu la nascita dello scis-
ma novaziano, che ebbe enorme successo, in occidente59 e specialmente in
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54 CLARKE, Letters, I, 162-164.
55 Anche Cornelio a Roma «è stato costretto dalla necessità a dover tener conto delle circostanze per racco-

gliere in comunione i nostri fratelli. La maggior parte del popolo si era allontanato dalla Chiesa per ade-
rire a Trofimo» (Ep. 55,11,1).

56 Poco dopo l’assemblea di Cartagine si riunise anche a Roma un concilio a cui parteciparono 60 vescovi
insieme a presbiteri e diaconi (Eusebio, Hist. Eccl. 6,43,2). Eusebio dice che in altre regioni si tennero
assemblee per risolvere la questione dei lapsi per rifiutare «una dottrina antifraterna e disumanissima.»

57 Non conosciamo il loro numero: cf. Ep. 55,6,1; 59,1,1 e 9,1 e 13,1. 
58 Forse i passi biblici discussi sono quelli citati in Ep. 55,15.16.18.22.23. Cf. CLARKE, Letters, III, 83s.
59 In Italia, a Cartagine, in Spagna, dove Marciano di Arles accetta la dottrina di Novaziano e non riconcilia

i penitenti. Il vescovo Faustino di Lione scrive sia a papa Stefano che a Cipriano per chiedere aiuto
(Cipriano, Ep. 68). Stefano non interviene. Ancora nel quarto secolo incontriamo dei novaziani nella peni-
sola iberica.
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oriente ed in particolare nella Frigia montanista. Il successo della dottrina di
Novaziano è dovuto all’esistenza di un terreno fertile. Novaziano divenne il
primo antipapa. Una rete di rapporti e corrispondenze ha attenuato l’impatto
dello scisma (cf. Dionigi di Al. in Eusebio, Hist. Eccl. 7,4-5), che subito ha cre-
ato vescovi in varie aree o ha avuto altri vescovi simpatizzanti.60 Anche Fabio
di Antiochia era a lui favorevole (Eusebio, Hist. Eccl. 6,44,1), a cui scrissero sia
Cornelio di Roma che Dionigi di Alessandria (Eusebio, Hist. Eccl. 6,43 e 6,44).

La discussione sulla possibilità e sulle modalità della pax ecclesiae contribuisce
allo sviluppo dell’organizzazione sinodale. I vescovi, non essendoci una posi-
zione chiara ed univoca, si riuniscono in sinodi per elaborare una dottrina
comune. Si segue la prassi seguita nel secondo secolo per risolvere la questio-
ne montanista e la controversia sulla Pasqua. Si sviluppa così meglio la istitu-
zione conciliare, specialemente in relazione ai lapsi e, qualche anno più tardi,
per risolvere il dibattito sul ribattesimo. La prima testimonianza riguarda per
Africa romana riguarda un concilio, tenutosi verso il 230 (battesimo degli ere-
tici) del vescovo Agrippino e un secondo tra il 236 e il 248, per la condanna di
Privato di Lambaesis, con la partecipazione di 90 vescovi.61 In quello del set-
tembre del 256 erano presenti solo 87. Dopo la persecuzione di Decio i conci-
li più grandi furono quello di Roma di 60 vescovi (Eusebio, Hist. Eccl. 6,43,2;
Cipriano, Ep. 52) e quello di Cartagine con 87.62

Non meno lacerante era l’azione di vescovi e di chierici colpevoli che voleva-
no essere reintegrati a tutte le loro attività. Non essendoci una prassi sicura e
riconosciuta si elaborano differenti soluzioni. Si adotta la prassi della riduzione
allo stato laicale, dopo adeguata penitenza, penitenza più radicale per il clero,
con la perdita della condizione clericale e dei suoi privilegi (cf. Cipriano, Ep.
67,6,3; Ep. 72,2). Viene considerato laico il vescovo Fortunaziano di Assuras
(Ep. 65,1,1), che poi cerca di riavere il suo ufficio. Così il vescovo Evaristo (Epp.
50,1,2; 52,2,1). Un sinodo africano del 252 rimprovera il vescovo Terapio di
aver riammesso l’ex-presbitero Vittore, un sacrificatus, alla pax ecclesiae con
troppa fretta (Ep. 64,1,1). Secondo Cipriano, anche Cornelio aveva deciso l’am-
missione alla penitenza e la riduzione allo stato laicale dei chierici lapsi (Ep.
67,6,2). Infatti nel concilio romano dell’estate del 251 Cornelio e gli altri vesco-
vi riammettono una intera comunità nella pax ecclesiae con il suo vescovo
Trofimo nella condizione laicale (Ep. 55,11) (cf. Pietro di Alessandria can 10).63

Cornelio usa lo stesso trattamento nel riaccogliere nella sua comunità nella con-
dizione laicale un vescovo che aveva ordinato Novaziano (in Eusebio, Hist.
Eccl. 6,43,10). Tuttavia la chiesa romana in certi casi si mostra più indulgente:
la riammissione degli scismatici confessores e la riammissione del presbitero
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60 Cf. DTC 11,841ss.
61 Cipriano, Ep. 50,10, con commento di CLARKE, Letters, III, 251s.
62 Un piccolo concilio di nove vescovi scomunica Cipriano (Ep. 59,10,2). Cf. Y. DUVAL, «Sur les conciles afri-

cains antérieurs à Cyprien», REAug 49 (2003) 239-251; Chrétientés d'Occident, Turnhout 2005.
63 PG 18, 488s; P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique, vol. II, Grottaferrata 1963, pp. 46s.
64 Cipriano, quando gli scrive, evita di chiamarlo presbitero (Ep. 46,1,2).
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Massimo nel clero (Ep. 49,2).64 Comunque secondo Clarke conosciamo solo
nove 9, di cui Celerino (Clarke, Letters, 2,6). Mentre lascia nel suo ufficio il
presbitero e confessore Massimo, che in un primo momento aveva appoggiato
Novaziano (Cornelio, in Cipriano, Ep. 49,2), forse perché era un ben conosciu-
to confessor nella persecuzione e Cipriano stesso lo aveva esortato ad abban-
donare lo scisma (Ep. 46; cf. Ep. 55,5). Comunque si nota una differente pras-
si tra Roma e Cartagine sia per il caso del presbitero Massimo e sia per il ves-
covo spagnolo Basilide e Marziale, al tempo di Stefano. La soluzione al proble-
ma posto in occasione della persecuzione di Decio sulla riduzione laicale dei
chierici, resta fluttuante nel periodo successivo. Nel concilio di Roma del 313,
Milziade è disposto ad accogliere i vescovi ordinati da Maggiorino, e «stabilì che
in tutti i luoghi ov’erano due vescovi delle due parti fosse confermato quello
ordinato in precedenza e all'altro fossero assegnati altri fedeli da governare»
(Agostino, Ep. 43,16; cf. 185,47). Il concilio di Arles (can 13, del 314) riduce allo
stato laicale i lapsi (traditores), ma considera valide le ordinazioni fatte da loro.
Il concilio di Ancira del 314 stabilisce: i presbiteri apostati conservano l’honor,
ma ridotti allo stato laicale (can. 1); i diaconi sono ridotti allo stato laicale a di-
screzione del vescovo (can. 2); i catecumeni apostati, qualora battezzati posso-
no essere ordinati (can. 12). Il concilio di Nicea stabilisce (can. 8) che i segua-
ci di Novaziano che si convertono, possono restare nel clero, dopo aver rice-
vuto l’imposizione delle mani,65 conservando il loro grado, qualora non ci siano
un vescovo o un presbitero cattolico nel stesso posto; se invece questi sono già
nel posto si consiglia di trovare altra soluzione. La posizione di Nicea è contra-
ria alla tradizione africana66 ed aperta a soluzioni future. I Canoni apostolici
(can. 62) riducono allo stato laicale il chierico apostata. La Decretale ad Gallos
riduce allo stato laicale chi cambia diocesi.67 Nel contesto della controversia
donatista si elaborano delle strategie da adottare.68 Agostino dice che c’era una
prassi differente per i chierici ordinati nello scisma e per quelli invece che
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65 Qual è il signficato di questa «imposizione delle mani»? Una nuova ordinazione? Cf. in proposito Peter
L’HUILLIER, The Church of the ancient councils, Crestwoord, New York, NY 1996, pp. 58ss. Secondo alcu-
ni autori non si richiedeva una vera riordinazione, L’Huillier intendeinvece è di opinione contraria.

66 Continua la tradizione africana della non riammissione dei vescovi scismatici. Agostino conosce la trad-
zione che non i chierici donatisti non venivano riammessi allo stato clericale, come viene detto nel con-
clio di Ippona: «praecedentibus conicliis statum est, ne quis donatistarum cum honore suo recipiatur a
nobis» (Brev. Hipp. II,37 (CCL 149,49)). Cf. P. BATIFFOL, Le catholicisme de Saint Augustin, Paris 1928, pp.
184-186; R. CRESPIN, Ministère et Sainteté. Pastorale du clergé et solution de la crise donatiste dans la vie et
la doctrine de saint Augustin, Paris 1965, p. 47; A. FITZGERALD, Conversion Through Penance in the Italian
Church of the Fourth and Fifth Centuries, Lewiston, NY 1988, p. 88.

67 Can 16, in: A. DI BERARDINO (ed.) I canoni dei concili della chiesa antica, II. I concili latini, a cura di T.
Sardella, Roma 2008, p. 49. Cf. cann. 17-19.

68 Cf. Albert C. DE VEER, «L’admission aux fonctions ecclésiastiques des clercs donatistes convertis»,
Bibliothèque augustinienne 31 (1968) 766-771. Per riammissione del clero nella controversia donatista:
Bibliothèque augustinienne 31 (1968) 791-792 (come si comportano i donatisti in una loro scissione); 28
(1968) 737s; 31 (1968) 766-771 (con bibliografia); 31 (1968) 771-773 i 842-845; 32 (1968) 743-745; CRES-
PIN, Ministère et Sainteté. Cf. A. DI BERARDINO (ed.), I canoni dei concili della chiesa antica, II. I concili
latini, a cura di T. Sardella, Roma 2008, p. 89 (can. 8 del sinodo del 386 a Roma) e p. 101 (dala lettera
di Innocenzo a Vittricio 8,11). Secondo l’interpretazione nel concilio romano del 386 i vescovi riuniti a
Ippona nel 393 una proibizione dell’accettazione dei clero donatista alle funzioni ecclesiatiche. Cf.
Bibliothèque Autsinienne 32, 770.
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erano stati ordinati nella catholica e, diventati donatisti, ritornano alla chiesa
cattolica (Cresc. 2,16,19). «E questa è la differenza che vige presso di noi, per
cui ammettiamo in un determinato modo coloro che hanno abbandonato la
Cattolica e in un altro coloro che entrano in essa per la prima volta.» Donato
sia ribattezzava che riordinava (cf. Ottato di Milevi, De schim. 1,24); invece al
tempo di Agostino accoglievano i chierici nella condizione di laici catecumeni
(Unico bapt. 11,19), che, dopo il battesimo, potevano essere anche riordinati
(C. litt. Petil. 3,38,44; Ep. 108,6,19); mentre i cattolici, come non ripetevano il
battesimo, neppure l’ordinazione, perché «l’Ordine era rimasto integro in loro»
(Parm. 2,13,28). Sottomettano i convertiti solo alla penitenza.69 Ai chierici l’im-
posizione delle mani non avveniva in pubblico (cf. Parm. 1,1,2; Bapt. 1,1,2). E
aggiunge: «tuttavia la loro ammissione è accompagnata da modalità tali che
sembrano convenienti alla pace e all'utilità della Chiesa» (Cresc. 2,11,13). Forse
anche per mancanza di clero si facilita la conversione del clero donatista, che
conserva le sue funzioni.70 Mentre, secondo un’antica tradizione, se quelli che
ritornano alla catholica erano stati in precedenza cattolici (cioè apostati) non
possono appartenere al clero (se sono laici non possono essere ordinati).71 Ma
non tutti i vescovi osservavano questa regola (cf. Agostino, Bapt. 1,1,2; Unico
bapt. 12,20). Comunque come ha dimostrato Vogel, a parte le eccezioni,72 la
dottrina antica considera nulle le ordinazioni degli eretici e scismatici,73 secon-
do il principio di papa Innocenzo I che coloro vengono alla chiesa cattolica
ottengano solo la laica communio.74

Un altro aspetto emerge in questa controversia dei chierici lapsi e della loro
riduzione allo stato laicale:75 perdevano i chierici deposti il loro stato sacramen-
tale di ordinazione? Tale aspetto non venne approfondito, in quanto non ragio-
navanno in termini di un sacramento che conferisce il carattere sacramentale;
tuttavia venivano considerati indegni di esercitare il ministero, erano dei pseu-
do vescovi (Cipriano, Ep. 59,9,1)76 o degli adulteri (Cipriano, Ep. 45,1,2).
Cipriano, nel 256, scrive a Stefano che era stato deciso nel sinodo che il clero
che aveva lasciato la chiesa e si era unito agli eretici o agli scismatici, come
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69 Cf. G. BAVAUD, Le don de l’esprit par l’imposition des mains (Bibliothèque Augustinienne 29), pp. 600-605;
P. GALTIER, «Absolustion ou confirmation? La réconciliation des hérétiques», RSR 5 (1914) 201-235, 389-394
e 506-541.

70 CRESPIN, Ministère et Sainteté, 55-60.
71 Cf. Cipriano, Ep. 65; Concilio di Arles, can. 13; Concilio di Nicea, can. 10: «Quanti, tra coloro i quali sono

caduti durante la persecuzione, furono ordinati, perché i responsabili della loro ordinazione ignoravano
il fatto o perché non ne tennero conto, non potranno avvalersi di questa ragione per scavalcare la rego-
la ecclesiastica; una volta riconosciuti colpevoli, infatti, saranno deposti.»

72 Per esempio per un periodo per le ordinazioni fatte da Bonoso: Ep ad Rufum, V,9, in: BERARDINO, I cano-
ni dei concili della chiesa antica..., 134; e quelle per i novaziani:Ibíd., 134ss. Anche gli apostati: V,11, in
ibíd. 136. Divesro per coloro che erano stati ordinati da Bonoso prima della sua apostasia: Ibíd., 124.

73 C. VOGEL, «Chirotonie et chirotésie», Irénikon 45 (1972) 207-238.
74 Ep ad Rufum, IV,9, in: BERARDINO I canoni dei concili..., 134.
75 H. E. J. COWNDREY, «The Dissemination of St. Augustine’s Doctrine of Holy Orders During the Later Patristic

Age», JTS 20 (1969) 448-481; C. VOGEL, «Laica cummunione contentus», RevScRel 47 (1973) 56-122; J. M.
CASTILLO, «La secularización de obispos y sacerdotes en la Iglesia latina antigua», RCatT 8 (1983) 81-111.

76 G. D. DUNN, «Cyprian’s Rival Bishops and their Communities», Aug 45 (2005) 61-93.
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77 Agostino discute di questa lettera in De bapstimo c. donatistas 6,15,25. Cf. J. B. BORD, «L’autorité de saint
Cyprien dans la controverse bapstmale jujé d’après saint Augustin», RHE 8 (1922) 445-468.

78 Non si parla di coloro che validamente ordinati poi non esercitavano il ministero —per esempio amzia-
ni— se restavano ordinati oppure no.

79 G. D. DUNN, «Schism and Heresy According to Cyprian of Carthage», JTS 55 (2004) 551-574. Cipriano non
distingue esattamente tra eresia e scisma, perciò non potrebbe accettare la posizione agostiniana sui dona-
tisti. Cf. Cyprien de Carthage, La Jalousie et l’envie, introduction, texte critique, traduction, notes et index
par Michel Poirier, Paris: CERF 2008, pp. 129ss. 

80 V. SAXER, Vie liturgique et quotidienne à Carthage vers le mileu du IIIe siècle, Città del Vaticano 1969; A.
COPPO, «Vita cristiana e terminologia liturgica a Cartagine verso la metà del II secolo», EphL 85 (1971) 70-
86; G. D. DUNN, «Validity of Baptism and Ordination in the African Response to the “Rebaptism” Crisis:
Cyprian of Carthage’s Synod of Spring 256», TS 67 (2006) 257-274.

81 Ci sono numerosi testi di Cipriano al riguardo. Ep. 65,4; 66,5; 67,2; 70,1; 72,2.
82 Cf. in proposito Peter L’HUILLIER, The Church of the Ancient Councils, Crestwoord, NY 1996, pp. 58ss. Non

si dice nulla sui fedeli novaziani, se debbano essere ribattezzati entrando nella chiesa cattolica. Allora per-
ché sarebbe necessaria una riordinazione per il clero e non il battesimo per gli altri?

quelli che erano stati ordinati in quelle sette, se essi volevano tornare alla chie-
sa cattolica, si potevano ricevere solo nello stato laicale (Ep. 72,2,1).77 Pertanto
la ordinazione inizialmente era valida;78 ma quando abbandona la chiesa catto-
lica l’ordinato non era più chierico.79 Neanche era valida l’ordinazione fatta di
qualcuno per una sede che già aveva il suo titolare (cf. Epp. 44,3,2; 55,8,4-5).

Ancora un altro problema: l’ordinazione al di fuori della chiesa cattolica è vali-
da? La risposta di Cipriano è chiaramente negativa e contraria alla teologia
posteriore del carattere.80 Una ordinatio illicita, cioè fatta contro la prassi eccle-
siastica ed anche al di fuori della chiesa cattolica, è anche una ordinatio irrita,
cioè non valida e quindi come se non fosse avvenuta. Mentre chi ha ricevuto
una ordinatio licita, se apostata o diventa scismatico o eretico, perde lo stato
clericale (Cipriano, Ep. 72). La posizione di Cipriano si basa sulla sua ecclesio-
logia: la chiesa è un giardino ed una fontana sigillata (Ep. 69,2,1) e lo Spirito
agisce solo all’interno di questi confini (Ep. 69,10,2-11,3; 70,1,3 e 3,1; 73,6,2 e
12,1 e 21,3; 74,4,2 e 5,4; 75,8,1 e 13,2). Cipriano ripetutamente afferma la con-
vinzione che «non possiede l’ordinazione ecclesiastica chi non possiede l’unità
della Chiesa» (Ep. 55,8,3). Così «Novaziano non è nella chiesa e non può esse-
re considerato come un vescovo [...] In effetti non può essere a capo di una
chiesa, né governarla, colui che non è stato ordinato nella chiesa» (Ep. 69,3,2;
cf. 69,5).81 La stessa dottrina è sostenuta da Firmiliano di Cesarea, nella sua let-
tera a Cipriano (Ep. 75,7,4), e da papa Cornelio nella lettera inviata a Fabio di
Antiochia, nella quale considera «l’imposizione delle mani finta e vana» a
Novaziano (Eusebio, Hist. Eccl. 6,43,8). Pertanto è una dottrina comune nella
metà del terzo secolo anche tra sostenitori di diverso orientamento sulla validi-
tà del battesimo.

Come si è accennato per i novaziani, che pur avendo ricevuto il battesimo e
l’ordinazione nella loro setta, in quanto hanno la retta dottrina, nel concilio di
Nicea del 325 si richiede solo la imposizione delle mani per restare nel clero:
il rito è una nuova ordinazione, come sostengono alcuni?82 La difficoltà nasce
nell’interpretare il gesto dell’imposizione delle mani, il quale è estremamente
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ambiguo e viene specificato dalle parole che l’accompagnano. Ai seguaci di
Paolo di Samosata, se si convertono, vengono richiesti sia il ribattesimo che la
riordinazione (can. 19). Nello stesso concilio si stabilisce che i meliziani, se
ordinati nella setta, debbono essere riordinati, e possono restare nel clero in
una condizione inferiore; se nella stessa sede il titolare muore, allora possono
prendere il suo posto.83 Il sinodo di Laodicea (can 7) richiede il ribattesimo ai
montanisti convertiti; quello cosiddetto di Costantinopoli (can 7)84 lo richiede a
numerose sette che si convertono. Il concilio di Serdica considera invalida (non
rata) l’ordinazione di uno proveniente da altra diocesi.85 La lunga controversia
donatista sulla validità dei sacramenti nel quarto secolo, si risolve in un rico-
noscimento reciproco: i cattolici consideravano valide le ordinazioni dei dona-
tisti che accettavano il ritorno alla chiesa cattolica.86 Agostino sosterrà una dot-
trina totalmente contraria a quella di Cipriano: «E come il battezzato, allonta-
nandosi dall’unità, non perde il sacramento del battesimo, così l’ordinato, allon-
tanandosi dall'unità, non perde il sacramento del dare il battesimo. Non va fatto
torto a nessun sacramento» (Bapt. 1,2,1).87 Nella prassi normale non era possi-
bile una ordinazione «assoluta», cioè indipendente da una comunità. Uno viene
ordinato in una comunità e per una comunità, e non ordinato al sacerdozio e
basta. Comunque nel quarto secolo si registra qualche caso; nei secoli succes-
sivi, nonostante la proibizione del concilio di Calcedonia delle ordinazioni
senza «titolo» (can. 6)88 diventa normale: in tempi moderni i cosiddetti vescovi
titolari.

La concezione cattolica del carattere sarà discussa nel Medioevo a partire dal
secolo XI. Solo nel concilio di Trento, nel 15 di giugno del 1563, si definirà che
il sacramento dell’ordine, come del battesimo, imprime un carattere, che non
può essere cancellato o abolito.89 La questione della validità dell’ordinazione
ministeriale, come è stata impostata nel terzo secolo,90 è estremamente delicata
ed ancora oggi è al centro dell’attenzione, perché è di grande rilevanza ecume-
nica.

Più travagliata la condizione di Basilide e di Marziale, di León – Astorga e di
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83 Ep. Nicaeni concili ad Aegyptios, in G. ALBERIGO et al., Concilia Oecum. Decreta, Bologna 1991, pp. 17ss.
84 Non è un canone del concilio di Costantinopoli del 381, ma un estratto dalle lettere della chiesa della

capitale a Martirio Antiocheno (cf. L’HUILLIER, The Church of the Ancient Councils, 131).
85 BERARDINO, I canoni dei concili..., can. 19, 336.
86 Cf. concili 407 e 418. Agostino scrive: «non si ordinano di nuovo, ma, o continuano ad amministrare ciò

che amministravano, se l’utilità della Chiesa lo richiede o, se non continuano, conservano il sacramento
dell’Ordinazione, e quindi non si impongono loro le mani come a dei laici» (Bapt. 1,2,1).

87 N. HÄRING, «The Augustinian Axiom: Nulli sacramento iniuria facienda est», Medieval Studies 16 (1954) 87-
117.

88 A. DI BERARDINO (ed.), I canoni dei concili della chiesa antica. I concili greci, introduzione, traduzioni e
note di C. Noce, Roma 2006, p. 70

89 Sessio XXIII, cap. IV (De eccelsiastica hierarchia et ordinatione) in ALBERIGO et al., in Concilia Oecum.
Decreta, 742. Concilio Tridentino, sesión XIV, De reformatione, ibíd. cap. 12.

90 P.-G. DELAGE (ed.), Les Pères de l’Église et les ministères, Paris 2008.
91 R. TEJA, «La carta 67 de Cipriano a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: algunos proble-

mas y soluciones», Antigüedad y cristianismo 7 (1990) 115-124.
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Emerita, ma non si conosce la loro rispettiva sede.91 Essendo libellatici, Basilide
si dimette, e ridotto allo stato laicale; tutti e due vennero sostituiti nelle loro
comunità da Sabino e Felice (Cipriano, Ep. 67,1,1; 5,1-3 e 3,2).92 Basilide vuole
ritornare ad esercitare il ministero; non riuscendovi in Sapgna, si recò a Roma
da papa Stefano, che lo riammise nella communio e fece ritorno in Spagna.
Anche Marziale voleva riavere il suo posto. In queste manovre erano appog-
giati da altri vescovi (Cipriano, Ep. 67,9,1). Le loro comunità allora si rivolsero
alla sede di Cartagine, che in un concilio di 37 vescovi, difese la sostituzione,
dichiarando che le persone indegne non possono esercitare il loro ministero
(Ep. 67,1).

Non avendo mezzi efficaci per rimuovere i colpevoli, unico strumento era que-
llo della scomunica e quello di impegnarsi a fare il deserto intorno a loro.
Cipriano invita i fedeli a rompere la comunione con un vescovo colpevole nella
persecuzione. Il suggerimento, utile nel caso preciso, poteva essere considera-
to un invito alla ribellione.93 La situazione era anche un po’ paradossale, per-
ché dopo la tempesta proprio quei vescovi che erano fuggiti erano i giudici
degli altri colpevoli.

Negli stessi anni in cui si formula la dottrina della validità dell’ordinazione al
ministero, si sviluppa anche un accesso dibattito sulla validità del battesimo
amministrato fuori della chiesa cattolica. Le due controversie sono strettamen-
te connesse. La prassi tradizionale, in Africa, normalmente non amministrava il
battesimo a coloro che, pur battezzati in qualche setta, chiedevano di entrare
nella chiesa cattolica. Gli eretici non ribattezzevanono (Firmiliano, in Cipriano,
Ep. 75,7,1). Già in precedenza era una questione dibattuta nella chiesa africa-
na94 e doveva esserci una certa diversità. La prassi, nella chiesa africana, cam-
bia verso il 222 secondo le decisioni di un concilio tenutosi sotto Agrippino,
con la partecipazione di vescovi della Proconsolare e della Numidia.95 Ma tale
prassi non era seguita da tutti. Cipriano cerca di non parlarne dell’antica tradi-
zione, ma gli viene ricordata da Firmiliano di Cesarea della Cappadocia, che gli
africani, a differenza dei cristiani dell’Asia avevano abbandonato la prassi ante-
riore (Ep. 75,19,3).96 Del resto egli stesso fu costretto a riconoscere l’antica pras-
si, che veniva difesa come antica anche dal contemporaneo anonimo autore del
De rebapstimate. La controversia esplode, a quanto sembra, nel momento in
cui alcuni aderenti della chiesa novaziana volevano rientrare nella chiesa cat-
tolica. Essi avevano la fede trinitaria ma erano rigoristi nella disciplina peniten-

92 Cf. CLARKE, Letters, IV, 147: a volte erano i vescovi vicini che deponevano un vescovo indegno.
93 Ep. 67,3. Per la deposizione cf. E. VACANDARD, «La déposition des évêques I», Revue du Clergé Français 35

(1908).
94 Cf. Tertulliano, Bapt. 15,2. Egli nega la validità del battesimo degli eretici (Pud. 19,5).
95 Cf. Epp. 70,1 e 2; 1,4,1; 73,3,1; 75,193. Agostino afferma che ad esso presero parte 70 vescovi (Unic. bapt).

13,22; altrove si mostra incerto: Contra Cresc. 3,3,3). Qualcuno suppone che il numero di 70 fosse sim-
bolico: cf. CLARKE, Letters, IV, 196.

96 Cf. CLARKE, Letters, IV, 196-199. 
97 Cipriano, nel rigettare il battesimo degli eretici, parla dei novaziani, che non perdonano i peccati. Pertanto

deve riguardare loro.

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 210 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 210



ziale (cf. Cipriano, Ep. 69,7; 70,2,1).97 L’argomento è antico, dal tempo di
Marcione (Ep. 73,4-5). In Africa però non tutti erano convinti della prassi del
ribattesimo: la Mauretania, la provincia più lontana, seguiva la prassi romana;
ma dissidenze esistevano anche nella Numidia e persino nella Proconsolare (cf.
Ep. 70). Alcuni vescovi dissidenti non parteciparono al concilio di Cartagine del
primo settembre del 256. Le obiezioni sono conservate nel trattato De rebaps-
timate che difende una teoria diversa da Cipriano e, per ironia della storia, l’o-
pera anticiprianea, è stata posta sotto l’egida di Cipriano. Questa opera di un
vescovo anonimo, che secondo P. Mattei, è stata composta nel corso del 256,98

nel momento più vivo del dibattito nell’Africa del Nord, per confutare le posi-
zioni teologiche di Cipriano, che era tenace difensore del ribattesimo. Essa ris-
ponde alle lettere 74 e 75 di Cipriano. L’anonimo autore invece distingue due
tipi di battesimo: quello con l’acqua e quello che avviene mediante l’imposizio-
ne delle mani del vescovo: «Haeretici vero iam baptizati aqua in nomine Iesu
Christi, tantum in Spiritu sancto baptizandi sunt» (cap. 12). Pertanto chi era stato
battezzato fuori della chiesa cattolica, aveva ricevuto solo il primo; ora era
necessario solo il secondo, l’imposizione della mani del vescovo, e non era
necessario ripetere tutto il rito.

Anche l’Oriente era diviso. Firmiliano di Cesarea parla di concili tenutisi nelle
province centrali dell’Asia Minore per sostenere la prassi del ribattesimo (in
Cipriano, Ep. 75,7,5; Eusebio, Hist. Eccl. 7,5,5; 7,7,5). Dionigi di Alessandria sa
che la dottrina del ribattesimo in Africa ear stata introdotta di recente come
pure è a conoscenza di diversi sinodi «a Iconio, a Sinnada e in molti altri luog-
hi» (Eusebio, Hist. Eccl. 7,7,5). Dionigi non ribattezzava99 e ruppe la comunio-
ne con i vescovi dell’Asia Minore: «Aveva scritto in precedenza a proposito di
Eleno, di Firmiliano e di tutti i Cilici e i Cappadoci, ed evidentemente anche ai
Galati e di tutte le popolazioni circonvicine, che non sarebbe stato in comunio-
ne con loro per questo stesso motivo: perché, dice, ribattezzano gli eretici»
(Eusebio, Hist. Eccl.7,5,4).

Il dibattito sulla validità del battesimo amministrato fuori della chiesa cattolica
era, in qualche modo, universale e si incrociavano le voci di comunità distan-
ti: Cartagine (Cipriano), Roma (Stefano), Cesarea di Cappadocia (Firmiliano) ed
Alessandria (Dionigi). Ed fu il dibattito della metà del terzo secolo più univer-
sale; altri erano più regionali, in particolare quelli cristologici.

98 NDPAC 3,4471s.
99 P. PIETRAS, «Il fondamento ecclesiologico della posizione di Dionigi di Alessandria nella controversia batte-

simale», in Recherches et Tradition, Mélanges patristiques offerts à H. Crouzel (Théologie Historique 88),
Paris 1992, pp 199-210.

100 Can. 1, in: BERARDINO, I canoni dei concili..., II, 64; cf. T. SARDELLA, «Papa Siricio e i movimenti ereticali
della Spagna di Teodosio I», in R. TEJA – Cesáreo PÉREZ (eds.), Actas del Congreso Internacional La
Hispania de Teodosio, Salamanca 1997, pp. 247-254. Per il problema del quarto secolo cf. M. LABROUSSE,
«La baptême des hérétiques d’après Cyprien, Optat et Augustin: influences et divergences», REAug 42
(1996) 223-242.
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Il problema del ribattesimo ha accompagnato tutta l’antichità cristiana, non sol-
tanto nella discussione con i donatisti, ma anche in segmenti cattolici riaffiora-
va la problematica. In Occidente, papa Siricio,100 facendosi eco di una lunga
tradizione romana, scrive a Imerio di Tarragona: «Questi (sc.: ariani) noi li asso-
ciamo alla comunione dei cattolici, insieme con i novaziani e gli altri eretici,
così come è stato stabilito nel sinodo, unicamente attraverso la sola invocazio-
ne dello Spirito settiforme101 con l’imposizione della mano del vescovo: e anche
questo è osservato in tutto l’Oriente e l’Occidente.» Scrive queste cose perché
in Spagna, alla fine del quarto secolo, alcuni ribattezzavano. Anche papa
Pelagio (556-61) scrive a Gaudenzio, vescovo di Volterra (Ep. 21), nel caso della
conversione degli ariani. Il papa consiglia la prassi osservata altrove: se sono
stati battezzati solo nel nome di Cristo e con una sola immersione, allora si
richiede il battesimo in nome della Trinità, con tre immersioni; se nel nome
della Trinità, allora si richiede solo la riconcilaizione. Non soltanto l’azione della
chiesa, ma anche la legislazione civile, numerosa quella riportata nel CTh, proi-
bisce il ribattesimo.102

3. DAL PROFETA AL CONFESSOR

Nel terzo secolo abbiamo la scomparsa della figura del profeta, così in voga nel
secondo; emerge invece la figura del confessor (o martyr):103 colui che era
sopravvissuto alla persecuzione confessando la fede. Nel terzo secolo la distin-
zione tra il confessor e martyr non è netta, come sarà posteriormente.
Quest’ultimo è uno che ha testimoniato con la morte la sua fede, ma a volte,
da Cipriano, il termine è esteso anche a chi ha subito la tortura e quindi è anco-
ra vivente. Il confessor portava probabilmente nel suo corpo i segni delle tor-
ture. Infatti le autorità spesso rilasciavano coloro che non avevano ceduto nel
sacrificare agli dei. Ebbene il confessor, secondo una dottrina tradizionale che
si basa su Mt 10,20 e Mc 13,11, ha potuto confessare la fede nelle torture, per-
ché era ripieno di Spirito santo; è l’immagine di Cristo sofferente.104 Tertulliano
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101 E’ detto dello Spirito Santo, che ha sette forme.
102 P. G. CARON, «Ne sanctum baptisma iteretur (CTh.16.6; CI.1.6)», Atti Accademia Rom. Costantiniana 6

(1986) 107-180; F. MORGENSTERN, «Die Kaisergesetze gegen die Donatisten in Nordafrica (Mitte IV Jht bis
429) im Zusammengang mit dem antidonatistischen Wirken des Augustinus von Hippo», Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 110 (1993) 103-123. 

103 Tertulliano usa il termine martyr per coloro che sono morti per fede; confessor, per coloro che sofferto
per essa, ma sono in condizione di morire (marty desiganti: Ad martyras 1,1); Cipriano amplia il signi-
ficato di confessor (cf. Ep. 66,). Cf. E. L. HUMMEL, The concept of Martyrdom according to St. Cyprian of
Carthage, Washington, DC 1946, p. 18s; 30s; H. A. M. HOPPENBROWERS, Recherches sur la terminologie du
martyre de Tertullien à Lactance, Nijmegen 1961.

104 G. DIX, The shape of the Liturgy, London 22005, p. 63; M. PELLEGRINO, «Le sens ecclésial du martyre», ReScRel Sc.
Rel. 35 (1961) 152-175.

105 I martiri sono incoronati per motivo della loro vittoria e siedono a destra (cf. Simil. 8,2,1; 3,6 con Apocalisse
12,10s; 15,2). Cf. T. BAUMEISTER, La teologia del martirio nella chiesa antica, Torino 1995, p. 61. Cf. NDPAC 1,1190-
1194.

106 Parla degli eccessivi onori riservati ai martiri, ma senza menzionare la loro apparteneza al clero (Pud. 22*; Adv.
Prax. 1).
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107 I martiri di Lione «scioglievano tutti e non mettevano le catene a nessuno»: secondo T. Baumeister (La teologia
del martirio nella chiesa antica, 93; cf. H. KARPP, La penitenza, Torino 1975, 105-109) questo passo va inteso non
nel senso che avessere un potere di assoluzione, ma che aiutavano i lapsi al ravvedimento. Tertulliano, testimo-
nia il ricorso ai martiri per trovare la pax ecclesiae (Ad Martyras 1,5; cf. KARPP, La penitenza, 163).

108 Hippolyte de Rome, Trad. Ap., cap. 9, 64-65 (commento di Botte 27-28, in A. VILELA, La condition collé-
giale des prêtres au IIIe siècle, Paris 1971, pp. 357-360); CLARKE, Letters, II, 180.

109 B. KÖTTING, «Die Stellung des Konfessoren in der Kirche», JbAC 19 (1976) 7-23; NDPAC 1,1162-1163.
110 Cap. 15: «Se un confessore è stato arrestato per il nome del Signore non si imporrà la mano su di lui per

il diaconato o per il sacerdoio. Egli possiede, infatti, l’onore del sacerdozio in virtù della sua confessio-
ne. Ma se lo stabilsce vescovo, gli si imprrà la mano» (BAUMEISTER, La teologia del martirio nella chiesa
antica, 135). Cf. C. VOGEL, «Chirotonie et chirotésie», Irénikon 45 (1972) 1-21.

111 E. R. HARDY, «The Decline and Fall of the Confessor-Presbyter», StPatr 15 (1984) 221-225; A. BRENT,
«Cyprian and the question of ordination per confession», StPatr 36 (2001) 323-337.

112 La comunità poteva rifiutare la sua elezione? Oppure era costretta alla sua ammisione al clero. Molto
dipende dalle aspirazioni del confessor, che poteva gloriarsi oltre misura della sua confessione.

113 Cf. Dionigi di Alessandria per il loro prestigio: Eusebio, Hist. Eccl. 6,42,5-6.
114 G. SCHÖLLGEN, Die Anfänge der Profesionalisierung des Klerus und das Kirchliche Amt in der Syrischen

Didaskalie (JAC. Erg.-Bd. 26), Münster 1998, pp. 50-57.

parla di Christus in martyre est (Pud. 22,6). I cristiani ammirano il confessor,
che gode di rispetto e privilegi secondo una tradizione a partire da Erma,105

dalla lettera dei martiri di Lione e dalle opere di Tertulliano106 (cf. Cipriano, Ep.
21,3,1). È straordinaria la potenza intercessoria dei confessores. Perpetua, nel
203, che soffre in carcere di comparire nell’anfiteatro, salva suo fratello
Dinocrate non battezzato (Passio Perp. 7,2ss); nel sogno Saturo, anch’egli in
carcere in attesa della morte, vede il vescovo Ottato e Aspasio, presbitero e
catechista, ambedue tristi, che si gettano ai piedi dei confessores supplicamdo:
«Riconciliateci. Ve ne siete andati e ci avete lasciati così.» I confessores non si
arrogano dei poteri speciali e riconoscono la gerarchia e dicendo: «non sei tu
il nostro vescovo (papa) e tu il nsotro presbitero? Come potete gettarvi ai nos-
tri piedi?» (Passio Perp. 13,2s). Fruttuoso di Tarragona dichiara che deve prega-
re per «la chiesa di oriente e di occidente», proprio nel momento culmine della
sua testimonianza. Ma che funzione il confessor ha o può avere nella comuni-
tà? É solo una figura santa (holy man), con autorità morale, che gode di ammi-
razione e rispetto oppure ha un’autorità concreta nella comunità. Il fatto di
riconciliare i lapsi107 era solo un abuso basato sul prestigio, oppure nasceva da
un’autorità carismatica acquisita mediante la confessio? Un’autorità vera cioè
comparabile almeno a quello dei presbiteri, che avevano un’autorità istituzio-
nale? In altre parole una «chiesa dei martiri» distinta e parallela alla chiesa isti-
tuzione, anche se all’interno di essa? Sembra di sì, se teniamo presente l’altro
aspetto della ordinatio per confessionem. 

La Traditio Apostolica108 afferma che il confessor,109 che ha subito la prigione,
non ha bisogno dell’ordinazione (cheirotonia)110 per essere ammesso al pre-
sbiterato o al diaconato: la confessione di fede sostituisce l’ordinazione; invece
per l’episcopato ha bisogno della cheirotonia.111 Se invece c’è stata la confes-
sione di fede ma senza la tortura egli merita il presbiterato (o diaconato), ma
ha bisogno del rito dell’ordinazione.112 Questa carismatica ‘ordinazione’ è solo
di onore113 nel senso che riceve una timé,114 cioè il permesso di sedere tra i
presbiteri e ricevere un assegno in denaro come quelli veramente ordinati? Il
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catecumeno, che muore per Cristo, riceve il battesimo di sangue (Trad. Ap. 19),
che sostituisce quello dell’acqua, anche se si cercava sempre di amministrare
quest’ultimo. Il sangue versato sostituisce l’acqua e il rito. Questa soluzione fu
adottata perché catecumeni erano arrestati e giustiziati. La posizione della
Traditio è da intendersi che la confessio sostituisce la scelta e l’approvazione
della comunità, e il rito stesso dell’ordinazione.115 Nei testi dipendenti da tale
opera c’è un approccia diverso. Le Costituzione Apostoliche conservano l’ono-
re, ma si collocano nella linea di Cipriano, cioè quella che è prevalsa nella
comunità cristiane (8,23,4): il confessor, per appartenere al clero deve essere
ordinato; si condanna l’abuso.116 L’insistere che per sé non è ordinato presbite-
ro o diacono, ma ha bisogno dell’ordinazione normale e viene deposto se si
arroga tale ministero può significare che ancora avvenivano casi del genere.
Altri testi invece conservano tracce della visione della Traditio117 Verso l’anno
250, con il gran numero di confessores, si può documentare un cambiamento
di prospettiva, almeno nella chiesa africana. La confessio era un valore, per cui
il confessor conservava la capacità di intercessio per i peccatori e poteva esse-
re promosso agli ordini.118 Celerino chiama il confessor Luciano «antistes [...]119

dei id est minister» (Ep. 21,3,1): sono solo termini elogiativi oppure hanno un
significato nella vita della chiesa? Cipriano richiede sempre l’ordinazione, anche
per il lettore, anche per l’ammissione ad un ordine inferiore quale il lettorato.

La confessio è solo una ottima testimonianza, ma resta necessaria l’approvazione
del vescovo insieme con la comunità locale. Il rito tradizionale di ordinazione è un
requisito essenziale. Nel quarto secolo, con la fine delle persecuzioni e quindi dei
confessores viventi, sorge un’altra figura, spesso al margine dell’istituzione, che li
sostituiscono. È quella dell’eremita o del monaco, perché vivino con eroismo spin-
to a volte all’estremo. È la figura dell’uomo santo, dell’uomo di Dio, ad attirare le
folli per chiedere per miracoli, per chiedere il perdono dei peccati, (cf.
Apophtegmata Patrum [Pambo]: PG 65,369B).120 Persino l’imperatore Teodosio si
rivolge al vir Dei Giovanni di Licopoli sulle sue sorti nella guerra contro l’usurpa-
tore Massimo (Agostino, Civ. 5,26 [cf. Bibliothèque Aug. vol. 33, 1959, p. 832 nota
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71]). Martino di Tours invece, per lo stesso evento, predice a Massimo una prima
vittoria e poi la sconfitta definitiva da parte di Teodosio (Sulpicio Severo, Vita
Martini 20,8). La figura del confessor, nel terzo secolo, non viene istituzionalizza-
ta.121 La gerarchia ecclesiastica nel secondo secolo era costituita da episcopo, pres-
bitero, diacono: queste figure istituzionali nei testi sono sempre riportate in senso
ascensionale o discensionale. È una terminologia laica non sacerdotale. Nella prima
metà del secolo terzo emerge la terminologia sacerdotale. Credo che non sia solo
un cambio di termini, ma di prospettiva. Si costituisce una carriera ecclesiastica, che
comporta un cursus diventa, che è la norma, come per Cornelio. Solo chi «è pas-
sato attraverso tutti gli uffici ecclesiastici» può essere eletto vescovo (Cipriano, Ep.122

55,8,1). 

4. CONCLUSIONE

La persecuzione di Decio scoppiata nel 249/250 dopo un periodo di longa pax,
quella di Triboniano Gallo e qualche anno più tardi quella di Valeriano (258)
hanno segnato profondamente non solo la chiesa della metà del terzo secolo, ma
hanno posto problemi, alcuni dei quali ancora dibattuti tra i cristiani. Anzi tutto la
chiesa è costretta a ripensare la sua natura, quindi la sua organizzazione e l’ap-
partenenza ad essa. Deve tracciare confini e identità tra quelli di dentro e quelli
di fuori. Deve precisare chi si può dire veramente chistianus sum. Chi deve pre-
cisare chi decide se si è cristiano oppure no. Lo scisma di Novaziano, una conse-
guenza della persecuzione, ha posto il problema del significato della sua unità,
dello scisma e dell’eresia. Quando la chiesa si può dire una ed unica. Le divisio-
ni delle comunità e il passaggio dall’una all’altra mettono in dicussione la validità
dei sacramenti del battesimo e delle ordinazioni. La persecuzione ha prodotto
pochissimi martiri, ma molti confessores, e soprattutto moltissimi lapsi, cioè colo-
ro che in un modo o nell’altro avevano compiuto qualche atto cultuale pagano.
Martiri, ormai defunti, ricevano una speciale venerazione nel loro giorno del dies
natalis contribuendo allo sviluppo del loro culto. I problemi sorgono per coloro
che, coinvolti direttamente nella persecuzione, sono sopravvisuti. Anzitutto si
pone la questione penitenziale sulla riammissione alla piena communio gli apos-
tati. Il testo di Matteo (10,32-33) svolge un ruolo determinante nella soluzione
delle difficoltà. I confessores erano considerati e si consideravano la pars electa
delle chiese: erano una benedizione di Dio per le singole comunità. Erano la tes-
timonianza vivente della presenza dello Spirito nei cristiani che non si vergogna-
no di Cristo. Diventavano una parte della gerarchia istituzionale oppure avevano
un potere parallelo a quello delle persone ordinate nel ministero? Esisteva una
opposizione tra chiesa carismatica e chiesa istituzionale? Bisogna approfondire
l’organizzazione della chiesa (fraternitas) come comunità visibile qui ed ora, con
il vescovo al centro e la sua funzione. Nelle fraternitates il vescovo è figura cen-
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trale: scelto da Dio mediante l’elezione della comunità locale.123 I dibattiti sul ribat-
tesimo e sulla penitenza     raffinano meglio una istituzione importante nella vita
della chiesa: quella delle assemblee episocpali, così diffuse nella cristianità del
terzo secolo.
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LA TARRAGONA DE FRUCTUÓS: UNA VISIÓ RETROSPECTIVA

Josep Maria MACIAS SOLÉ

1. PRESENTACIÓ

L’episcopat de Fructuós a Tàrraco entorn mitjan segle III devia desenvolupar-
se en un context de profunda transformació dels paràmetres socials, econòmics
i ideològics que havien regit la societat romana durant l’alt imperi. Avui sabem
que els processos desenvolupats a partir de finals del s. II generaren una nova
jerarquia de valors i possibilitats que condicionaven totes les realitats urbanes
hispàniques i, evidentment, Tàrraco no fou una excepció sinó més aviat havia
de ser un dels casos paradigmàtics en aquesta època canviant. La capitalitat de
la prouincia Hispania Citerior, la proximitat marítima amb Roma i el paper des-
envolupat en l’adopció i extensió del culte imperial a les províncies occiden-
tals farien d’aquesta gran ciutat portuària un espai idoni on calibrar les tensions
entre les espiritualitats en pugna. Aquesta època és concebuda com el moment
en què el cristianisme s’estengué en les classes altes de la societat romana
essent, un prova molt significativa, el cultisme d’escriptors cristians com
Tertulià de Cartago, Clement i Orígenes d’Alexandria. Els textos conservats
reflecteixen les relacions conflictives entre el cristianisme i paganisme i, com
ha il·lustrat E. R. Dodds (1975), es tractava d’una societat en estat d’ansietat que
sovint culpabilitzà al cristianisme de les seves frustracions i pors. En aquest
context les persecucions han de considerar-se, a nivell ideològic, els darrers
actes de resistència d’un món en autodissolució. 

Les fonts històriques, l’arqueologia, l’epigrafia o la numismàtica permeten intuir
les característiques socials i econòmiques que determinen la vitalitat de
Tàrraco. Així ens podem imaginar que Fructuós, Auguri i Eulogi van viure en
una ciutat que patia una profunda crisi i un canvi de valors i costums. No fou
un fenomen restringit a la implantació d’una nova fe, sinó que es manifestà en
l’adopció de nous hàbits urbans determinats per un benestar municipal min-
vant. Els habitants de la Tàrraco del segle III coneixien i convivien amb les res-
tes monumentals i esplendoroses del seu passat, però al mateix temps es tro-
baven immersos en un procés regressiu que avui es manifesta arqueològica-
ment en la desaparició de determinades activitats de caire productiu, lúdic o
residencial i que, de ben segur, no permeteren imaginar als tarraconenses d’a-
leshores que en el futur igualarien glòries passades. La societat romana, i la
tarraconense en particular, mai més tornà a ser igual. Ni des del punt de vista
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ideològic o espiritual, ni des del seu nivell de benestar social ni urbanístic. Van
canviar els paràmetres de l’expressivitat pública i, en relació a la propagació
del cristianisme, es va trencar la comunió ideològica entre l’Estat i la societat
que el sustentava.

Aquest document esdevé, mitjançant la reconstrucció arqueològica d’una reali-
tat urbana, un assaig de l’entorn social dels fets martirials que han generat
aquesta publicació. No pretén definir una proposta ferma donat que les dades
arqueològiques no són tan generoses com en d’altres períodes. Tot i això, la
confluència dels coneixements arqueològics i historiogràfics possibilita establir
que el segle III fou un temps de transició, de ruptura i de canvi de cicle. Fins
a quin punt aquesta realitat, ben estudiada per la fascinació que ha generat el
transfons de l’Antiguitat Tardana en la historiografia clàssica, pot concretar-se
en la ciutat de Tàrraco? L’absència de fonts històriques fa de la passio fructuo-
si un testimoni excepcional perquè posiciona la ciutat i l’ecclesia tarraconensis
en la història del cristianisme primitiu.

És la única referència històrica certa que ens demostra la presència del cristia-
nisme a Tàrraco durant el segle III, mentre que, actualment, l’arqueologia no
està en disposició d’aportar vestigis que demostrin l’acceptació d’aquesta nova
fe. Això no obeeix a una deficiència metodològica ni a l’escassetat del jaciment
—Tarraco—, sinó al context cultural eclèctic i sincrètic dels primers segles del
cristianisme a Hispània. Només el món funerari aporta, indirectament, elements
que denoten aquesta transformació.

2. LA PASSIO FRUCTUOSI COM A FONT ARQUEOLÒGICA

Les actes del judici i condemna del bisbe Fructuós i dels seus dos diaques
Auguri i Eulogi esdevenen un text litúrgic amb una clara vocació testimonial
que, mitjançant una narració sintètica, ens reflecteix un episodi històric de caire
martirial que situa els fets en l’espai, en el temps i detalla allò que és més relle-
vant per al seu autor: la captura, l’empresonament, el judici, la sentència i l’a-
plicació d’una sentència. És obvi que aquesta funció fa de la passio fructuosi
una minsa font d’informació arqueològica.1

El text, o la crònica, ens indica a partir del testimoni d’un personatge anònim
que per alguns fou proper als fets i que podria ser un militar, que aquest epi-
sodi es va desenvolupar en diferents indrets de Tàrraco. El bisbes i els seus dia-
ques foren detinguts a l’interior d’una domus i, abans de ser jutjats, foren recla-
mats per l’emperador i tancats en un carcer on passaren «sis dies de reflexió»
rebent visites de la comunitat cristiana. Fins i tot, hi batejaren a Rogacià (cate-

1 Continua essent fonamental per entendre aquest text l’anàlisi de FRANCHI DEI CAVALIERI 1935 (trad. del 1959)
i, per englobar aquests fets en l’evolució del cristianisme a Tàrraco, vegeu Muñoz 2002.
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cumen?) i celebraren un acte litúrgic imprecís. Interrogats i jutjats pel praeses
Aemilianus foren traslladats a l’amfiteatre.

Dels escenaris de l’episodi martirial només tenim constància arqueològica
ferma de l’amfiteatre on, posteriorment, s’aixecà una basílica tot rememorant
l’indret de la damnatio ad vivicomburium (Ted’a 1990). L’amfiteatre era l’espai
propi de la pena aplicada,2 però al mateix temps tenia una forta càrrega sim-
bòlica pel fet que es tractava d’un àmbit lúdic i cerimonial lligat a la pràctica
del culte imperial. La construcció de l’edifici havia estat sufragada per un fla-
men provincial i, tal com s’ha documentat en diferents ciutats de l’imperi, nom-
brosos ludi estaven finançats per l’evergetisme pagà. Així doncs, a Tàrraco la
damnatio fou el resultat de l’exercici de l’autoritat imperial, personificada en el
seu governador, i l’escenari escollit era el fruit del mecenatge o l’activitat ever-
gètica d’un alt càrrec sacerdotal, tal com havia succeït anteriorment en l’amfi-
teatre de Mediolanum Santonum (Tranoy 2004). Aquestes dades refermen el
conflicte polític que representa el caràcter exclusivista i extraterritorial de l’es-
glésia cristiana. Amb la seva negació a practicar les cerimònies pròpies del culte
imperial s’enfrontaven amb el poder de l’emperador, qui envià els seus bene-
ficiaris per materialitzar l’arrest.
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Figura 1: Plànol de la Tàrraco romana a finals del segle II dC
(Macias et al. 2007, fig. 19).

2 Tal com havia succeït amb els martiris de Sant Policarp a Esmirna (c. 155) o dels màrtirs de Lió (177) (vegeu
Eusebi de Cesarea, Hist. Eccl.)
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Desconeixem si la domus on foren detinguts els dirigents de l’església tarraco-
nense es trobava en posició intramurs o extramurs; i si es tractava d’una resi-
dència privada o bé era un habitatge que pertanyia al col·lectiu cristià i que, de
forma discreta, havia estat convenientment adaptat per a les trobades de la
comunitat. Quant a la presó, el carcer, el desconeixement és el mateix, però
les dades arqueològiques i textuals permeten establir una sèrie d’interrogants
que, en el nostre cas, impedeixen atribuir amb certesa l’emplaçament urbà on
estigueren retinguts els màrtirs. 

La Passio Perpetuae et Felicitatis (Cartago any 203) estableix el trasllat de la
màrtir des d’un espai indefinit, que no té caràcter militar, a un carcerem cas-
trensem (7, 9). En el cas de Tarragona no s’especifica el caràcter de la presó i
la participació de beneficiarii en aquests fets no implica, necessàriament, que
els màrtirs fossin custodiats en un espai estrictament militar. La responsabilitat
de la tasca i el fet de trobar-se a Tàrraco devia comportar la participació d’a-
quests officia provincials, però ells podien haver custodiat els presos igualment
en un carcem publicus (vegeu Pavón 2003; Perea 2003, 149). Són qüestions ara
per ara difícils de resoldre amb les dades arqueològiques o epigràfiques dispo-
nibles. Per exemple, un epígraf de Lió recull l’existència d’un clavicularius car-
ceris publici (CIL XIII, 1780) i, amb els escassos indicis que es conserven, no
sempre està clar si els responsables de les claus pertanyien a l’estament militar
(Perea 2003, 150).

Tot això no permet establir el posicionament urbà del carcer i es plantegen
dues alternatives atesa la duplicitat de Tàrraco: colònia i capital provincial. La
primera fora un espai propi dels officia del governador que, conseqüentment,
devia integrar-se en l’àrea del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris
(CPHC). Una segona opció seria imaginar l’existència d’un carcer publicus vigi-
lat ocasional o permanentment per militars i que, hipotèticament, devia d’em-
plaçar-se entorn el forum coloniae. Ens sorprèn de la redacció de la passio les
facilitats d’accés de la comunitat cristiana al carcer. No és un fet anòmal doncs
la fraternitas procurava suport als seus correligionaris empresonats (Pavón
2003b, 243); però l’assistència a Fructuós, Auguri i Eulogi es fa estranya en el
context urbanístic i jurídic del CPHC, on totes les evidències conegudes assen-
yalen aquest recinte con un espai restringit als tarraconenses i només accessi-
ble en cerimònies específiques.3

Coneixem paral·lels mediterranis que, sense constituir un argumentari sòlid,
han de tenir-se en compte. Són escasses evidències arqueològiques que asse-
nyalen l’entorn o part dels fora coloniae com l’indret habitual per la ubicació

3 La seu del Concili Provincial de Tàrraco era un gran complex urbanístic intramurs de 8 ha d’extensió i inte-
grat per dues grans places —una de representació cívica i l’altra de culte religiós— separades de la ciutat
per un circ en posició intramurs que, transversalment, arribava fins als dos costats de la muralla impedint
l’accés des de la ciutat pròpiament residencial. Sobre la funció i l’urbanisme de la seu conciliar vegeu
TED’A 1989; J. RUIZ DE ARBULO 1999 i 2007; I. Fiz – J. M. MACIAS 2007.
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d’una presó (Pavón 2003b, 135-168). Així la tradició i l’arqueologia mostren l’à-
rea del fòrum de Valentia com l’indret on s’empresonà Sant Vicenç
(Ribera/Rosselló 2000); en el fòrum de Thamugadi s’hi trobà una inscripció
referent a la presó (CIL VIII, 17897); en el fòrum de Pompeia s’han trobat unes
estances que s’han associat a un carcer i, finalment, circumstàncies versem-
blants es produeixen entorn l’àgora de Smyrna. La ciutat de Cartago esdevé de
gran interès per tractar-se d’una altra capital provincial i per la nombrosa infor-
mació que han aportat les passions martirials. Les abundants referències con-
servades apunten l’existència d’una presó (proconsular segons P. Pavón) dalt
del turó de Byrsa,4 just l’indret on es desenvolupà el fòrum de la segona mei-
tat del s. II dC i on destaquen la seva biblioteca i basílica jurídica (Gros 1992;
2002, 258 i 372). En aquest cas trobaríem una presó governamental associada
al fòrum de la ciutat romana i clarament diferenciada d’una presó militar.

Per tot això l’emplaçament de la presó tarraconense queda obert. Tot i que la
contextualització històrica i arqueològica efectuada apunta, amb reserves, l’en-
torn del forum coloniae com l’àrea més propícia, el desconeixement absolut
sobre la societat de l’any 259 i la influència social dels cristians d’aquella època,
fan prevaldre la prudència sobre aquesta qüestió puntual. No es pot categorit-
zar amb esquemes rígids, potser més propis dels dos segles precedents, i cal
preveure moltes variables, pròpies d’una època de canvi, que impedeixen pro-
nunciar-se, fermament, per una de les dues opcions.

Finalment no podem oblidar, tot i que no sabem si fou conseqüència d’una tra-
dició oral —com ara el cas de Sant Vicenç a València— o bé d’una simple
casualitat, l’existència de l’església medieval de Sant Fructuós a uns 90 m de
distància del fòrum de la colònia. Serra Vilaró establí (1936), anys abans de la
descoberta de la basílica de l’amfiteatre i de la publicació dels gravats d’Anton
Van den Wyngaerde, una relació de continuïtat entre l’església de Sant Fructuós
esmentada a l’Oracional de Verona i el centre de culte medieval amb la matei-
xa advocació.5 L’autor interpretava dita continuïtat afirmant que el judici als
màrtirs es produí en l’àmbit que avui es coneix com l’Aedes Augusti de la basí-
lica del fòrum. L’estat actual de la investigació desestima aquests supòsits i, pos-
siblement, el judici devia efectuar-se en un recinte més propi de l’administra-
ció imperial que no pas de la colonial.

Sobre aquest judici Prudenci esmenta que fou «... accitus quia praesidis repen-
te / iussu uenerat ad forum sacerdos / leuuitis comitantibus duobus»

4 Una de les referències més concretes es troba en la Passio Sanctorum Montani et Lucii (4, 2) que ens diu
«ad summum ascendebamus locum poenarum, quasi ascenderemus in coelum.» A més, aquest document
també diferencia clarament entre una presó i un locus custodiarum associat al Pretori.

5 Aquesta església és descrita en l’obra de Lluís Pons d’Icart i situada en un gravat d’Anton Van den
Wyngaerde. Ambdós documents del segle XVI. Es tractà d’un edifici rellevant que no s’han conservat fins
a l’època contemporània, i que capitalitzà diversos referents toponímics de l’entorn: «muralla vulgartment
dita de sent fructuós», «muro veteris Sti Fructuosi» o bé «camí de Sant Fructuós». Sembla ser que cap el segle
XVI l’església estava semiderruïda i que s’instal·là la comunitat dels Pares Caputxins fins a la Guerra dels
Segadors.
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(Peristephanon, VI, 13-15). El locatiu ad forum s’ha d’entendre en aquesta obra
com un vocable genèric habitual en el segle IV i que remet a tota plaça urba-
na, sense fer distinció de la seva funcionalitat. Per exemple, a l’entorn de la
plaça de representació del Concilium Provinciae, s’han recuperat inscripcions
d’època alt imperial que concerneixen al Concili —RIT 349 i 253/353— i que
fan referència expressa a estàtues erigides in foro (Alföldy 2004, 163). Això no
treu que, des d’un punt de vista jurídic i com ha hipotetitzat Ruiz de Arbulo
(2007), en aquesta època la denominació de CPHC pogués haver estat substi-
tuïda, complementada o sectoritzada pel referent de praetorium consular. Tal
com recull l’epígraf CIL II,04076/RIT 34, datat a cavall dels segles II-III i que
també ens il·lustra un creixent context de militarització de la gestió administra-
tiva i política de la Hispania Citerior. Així doncs la única referència existent a
l’indret del judici és extemporània i, en funció de l’obra en què s’inclou, ha
d’entendres com un recurs propi d’una creació poètica.
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Figura 2: Àrea suburbana de la ciutat en què s’enterraren les restes dels màr-
tirs (en base a López 2006, fig. 270 i Macias et al. 2007, làm. 19).
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3. LA SOCIETAT DE FRUCTUÓS, AUGURI I EULOGI

El coneixement que actualment tenim sobre el context social i urbanístic en
què es produí el martiri es mou entre la interpretació i la realitat. El marc d’a-
quest episodi de l’any 259 responia a una societat urbana que, per diferents
motius, havia sofert intensos canvis des de finals del s. II dC. Foren una sèrie
de fenòmens propis d’un context econòmicament dificultós (Chic 2004) i que
tenen, a nivell històric, un punt de partença unànimement acceptat. Després de
la mort de l’emperador Còmmode s’inicià una època de trencament on la situa-
ció política i econòmica conduí a un Imperi en un entorn de crisis econòmica,
debilitat militar i descohesió social. El fet històric que millor reflecteix aquesta
feblesa fou la invasió franca, ocorreguda poc després de l’episodi martirial, i
datada de forma aproximada entre els anys 260-264. La transcendència i abast
real d’aquest fet a la península és qüestionable i ha generat excessiva biblio-
grafia, però Tàrraco és la única ciutat hispana esmentada en les fonts històri-
ques referents a la incursió franca produïda durant el regnat de Galiè6 i, des
d’un punt de vista arqueològic, això és també una realitat cada cop més evi-
dent en les estratigrafies de la part baixa de la ciutat i, preferentment, entorn
la seva àrea portuària.7 Aquest fet il·lustra l’escassa solidesa de l’Imperi i, pel
que fa a la ciutat de Tàrraco, ens reflecteix una nul·la capacitat de defensa i de
cohesió o resposta ciutadana. És obvi que aquesta ràtzia és cronològicament
posterior, però és tant pròxima en el temps que ens reflecteix la situació de la
ciutat en temps de Fructuós.

Quant a la societat Tarraconense el que aporta la passio és molt reduït. La nor-
malitat amb què Fructuós es relaciona amb els personatges que hi intervenen en
els diferents episodis mostren, juntament amb les dades que proporcionen altres
passiones, la implantació del cristianisme en el món urbà. Les prohibicions de l’e-
dicte de Valerià referents a les celebracions públiques del culte o a les trobades
en cementiris en donen fe d’aquesta acceptació social i, l’Imperi, coneixedor dels
escassos resultats finals de la persecució de Deci, optà per la promulgació d’or-
dres imperials directament adreçades als governadors provincials per tal d’afec-
tar a la totalitat de fraternitas. Malgrat aquests intents, la passio fructuosi és una
prova més que aquesta persecució no s’adreçà a la població sinó als seus diri-
gents. La fermesa de la sentència mostra com el governador compleix les pres-
cripcions imperials en la mateixa capital de la Hispania Citerior, però la permis-
sibilitat que s’entreveu per les accions de Fructuós dins la presó, reflecteix igual-
ment la convivència de la doble realitat espiritual en la Tàrraco de mitjan s. III. 

6 Aureli Víctor, Liber de Caesaribus, 33.3; Eutropi, Breviarium Historiae Romanae VIII, 8.2; Orosi, Hist. Pag.,
7, 22 i Pròsper de Tir, Epit. Chron. 441, 879. G. ALFÖLDY 1991, p. 40 considerava la datació de l’any 264
extreta del Hieronymus, Interpretatio Chronicae Eusebii Pamphili (2280.10) com a tardana, però creiem
que aquesta datació no es pot desestimar.

7 S’han identificat vestigis d’incendi que afecten a espais residencials de dins i de fora muralles, a les termes
portuàries de la ciutat i també a edificis públics segons es desprèn d’un gran abocador d’elements arqui-
tectònics (vegeu J. M. MACIAS 2000; M. ADSERIAS et al. 2000; J. M. MACIAS 2004b; M. DÍAZ et al. 2005; J. M.
MACIAS et al. 2007b, núms. 588 i 609). 
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L’arqueologia funerària és, actualment, l’únic mitjà disponible que permet una
constatació del nou context religiós. És una via indirecta i aproximativa donat
que el sincretisme cultural dels primers segles del cristianisme impossibilita la
separació entre ambdues fes. Tot i això es detecta una important transformació
de les pràctiques funeràries a Tàrraco des de mitjan segle III que finalitza en
una generalització absoluta durant el segle IV. En aquest període es produí l’e-
closió definitiva de la pràctica de la inhumació i sorgí una nova concepció
urbana del fet cementirial (v. Gurt/Macias 2002 amb abundant bibliografia).
Aparegueren nombroses àrees cementirials en inhumació i posició extramurs
articulades en funció de la xarxa viària periurbana. Aquesta realitat reflecteix
un nou context ideològic i jurídic on no constatem cap evidència material (sar-
còfags, epigrafia, etc.) que indiqui fermament la creença del difunt, però són
precisament l’absència d’aixovars o de dipòsits funeraris, més altres trets cultu-
rals com ara l’orientació dels enterraments, els elements a tenir en compte per
imaginar aquest nou marc espiritual.

Si l’estudi de l’àrea funerària oriental de Tàrraco, desenvolupada entre els
segles I-III dC, permet definir que gairebé la meitat dels cent vint-i-sis enterra-
ments estudiats presenten aixovars o dipòsits funeraris (Ciurana 2007), la reali-
tat dels nous cementiris de la segona meitat del s. III i segle IV és absolutament
oposada.8 L’absència d’aixovars així com una disposició uniforme en l’orienta-
ció dels difunts, constatada en les grans àrees sense associació a un edifici de
culte, defineixen una sèrie de trets que es poden relacionar amb els preceptes
conservats dels primers autors cristians.9 En la necròpoli de Mas Rimbau tro-
bem, per exemple, escassos aixovars relacionats sempre amb fosses orientades
en sentit N-S quan, la majoria, presenten orientacions W-E i sense dipòsit mate-
rial.

Les dades epigràfiques, per una simple qüestió de tradició cultural, no ens
aporten elements de caire cristià. Però el que sí ens indiquen a partir de la
segona meitat del s. II és una disminució del nombre d’inscripcions, una pèr-
dua dels valors estètics i de la qualitat paleogràfica i, fonamentalment, en des-
taca la reutilització de monuments antics per a fer nous epígrafs. Tot això enca-
ra es fa més evident a partir de mitjan s. III i segle IV (Alföldy 1998: 298).
Aquests canvis s’interpreten com una transformació ideològica on la societat
pagana ja no es manifesta públicament i de forma preeminent a partir dels epí-
grafs o de l’estatuària, els quals es poden considerar un medi de representació

8 A la necròpolis de Mas Rimbau s’han localitzat, entre centenars d’enterraments, sis dipòsits funeraris. En la
necròpolis del Parc de la Ciutat es detectes dos o tres dipòsits entre 108 enterraments i, en la denomina-
da necròpolis paleocristiana un total de dotze entre unes dues mil inhumacions.

9 «No passis per alt el detall que escampà la sang cap a l’orient. Perquè la propiciació ve de l’orient, ja que
des d’allí prové l’home anomenat orient, que fou fet mediador entre Déu i els homes. Això t’està convi-
dant a mirar sempre cap a l’orient, d’on brolla cap a tu el sol de justícia, d’on neix per tu sempre la llum
del dia, perquè no vagis mai en tenebres» (Orígenes, Hom. 9,5.10). «No cobriu els vostres caps amb flors,
no honreu el vostre cos amb perfums; reserveu els ungüentaris per als funerals i no poseu corones ni tant
sols als vostres morts» (Min. Fel. 12,6). Veure E. SÁNCHEZ SALOR 1986. 

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 224 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 224



social antiquat. En aquest sentit l’epigrafia és un paràmetre que reflecteix allò
que G. Alföldy denomina «auto-consciència de la societat romana.» El segle III
reflecteix aquest canvi de tendència donat que davalla la producció d’aquests
elements epigràfics propis d’activitats d’auto-glorificació, de propaganda perso-
nal, d’adhesió al règim teocràtic de l’emperador, o bé, de simple caire votiu o
funerari. Consegüentment, allò que desapareixen són els trets públics més des-
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Figura 3: Detall enterrament àrea funerària oriental de Tarraco amb
tub per a les libacions (arxiu Codex).
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tacats de la societat pagana de l’alt imperi.
Malgrat això, la inèrcia i el pes de l’Imperi és evident des del punt de vista polí-
tic i com a realitat social i religiosa. D’aquí el fet que les manifestacions epigrà-
fiques honorífiques envers els membres de la família imperial són encara una
clara realitat arqueològica. Fins i tot s’afirma que les dedicatòries augmenten en
la prouincia Hispania Citerior a partir de finals del segle III en relació a perí-
odes precedents. És un fenomen clarament urbà, documentat àmpliament a
Tàrraco i relacionat amb les iniciatives, com a promotors dels epígrafs, de les
elits ciutadanes o dels membres de l’administració provincial (Cepas 1997, 109
s.). Malgrat aquesta normalitat epigràfica cal plantejar-se realment si això
implicava necessàriament un seguiment generalitzat de la societat envers la
figura imperial o bé es tractava d’un context interessat que obeïa a actituds de
conveniència derivades de la pròpia inestabilitat política.10

Fos quina fos la situació real, aquests fets indiquen, una clara continuïtat de les
pràctiques de fidelitat a l’emperador però també manifesten, quant a la proce-
dència dels dedicants identificats, canvis socials en les elits Tarraconenses que
s’han relacionat directament amb les conseqüències de la guerra civil entre
Septimi Sever i Clodi Albí. El governador de la Hispania Citerior L. Novius
Rufus apareix en la llista dels condemnats per Septimi Sever després del seu
triomf (Historia Augusta, Sev. 13.7); i fins ara només a la Bètica i a la Lusitània
s’han trobat inscripcions dedicades a Septimi Sever amb anterioritat a la seva
victòria final del 197. Ambdues dades són un dels arguments emprats per esta-
blir l’adhesió dels nobles de la prouincia Hispania Citerior a la fallida causa de
Clodi Albí i suposar l’inici de la decadença de les elits urbanes de dita provín-
cia (Cepas 1997, 15; Ruiz de Arbulo 2007). Un altre cas recollit en la Historia
Augusta és l’execució del senador Fabius Paulinus, amb ascendència familiar
coneguda a Tàrraco en època d’Adrià. Les dades exemplifiquen una disputa
política amb clares repercussions en el terreny econòmic: execució de proce-
res, confiscació de terres i capitalització de recursos productius per part de l’es-
tat. De quina manera aquests fets devien repercutir en el dinamisme econòmic
de la ciutat i del seu ager? Això és una incògnita i un dels molts reptes de la
recerca arqueològica del futur. A la transformació econòmica seguí un nou con-
text polític donat que el que havia estat dux de l’exèrcit vencedor sobre Clodí
Albí —Claudius Candidus— fou el nou governador de la Hispania Citerior mili-
taritzant la societat i administració imperial amb membres de la VII Gemina
(Alföldy 1991; Pons 1994, 237s.; Ruiz de Arbulo 1996, 375).

Totes aquestes circumstàncies han portat a relacionar el resultat de la batalla de
Lugdunum amb el final de les dedicatòries del CPHC als flamines provincials
i amb la substitució immediata per part d’una sèrie d’epígrafs promoguts per
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10 «En aquesta sobtada multiplicació de les dedicatòries imperials, també dels mil·liaris, hom hi troba un dels
reflexos més clars de les noves circumstàncies polítiques i ideològiques en què havia entrat l’Imperi des
dels Severs, i, en concret, de l’exigència a les ciutats d’una declaració oficial d’adhesió de devotio a l’em-
perador, la qual s’explicita en moltes de les inscripcions del segle III.» (Pons 1994, p. 243).
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estaments militars en homenatge als governadors provincials (Ruiz de Arbulo
2007). Aquesta deducció, coherent amb l’evolució paral·lela d’altres províncies
mostra una creixent militarització de l’administració provincial i pot denotar una
desaparició o disminució de les elits urbanes i, consegüentment, de la seva capa-
citat evergètica o d’identificació amb allò que representa, o representava, el culte
imperial pel manteniment de la ciutat com a àrea de serveis i centre ideològic
del seu territorium i conuentus. A tall d’exemple, es prou conegut el mecenat-
ge d’espectacles lúdics (per exemple les inscripcions CIL II 1074, 1663 i 5523) i,
en el cas de Tàrraco, el paper desenvolupat anteriorment pels flamines en el
finançament de la construcció de l’amfiteatre a inicis del s. II (Alföldy 1997) o
en la restauració del Capitoli i de les muralles de la ciutat (RIT 264 i 922).

La migradesa de les troballes epigràfiques en aquesta època pot ser una cir-
cumstància que qüestioni la validesa de les conclusions esmentades, ja que
sempre hem de tenir en compte que la casuística de la troballa arqueològica
pot haver intervingut en la formació del corpus epigràfic de Tarragona. Altres
províncies veïnes han proporcionat escadussers vestigis epigràfics durant el
segle III testimoniant el manteniment de l’activitat del culte imperial mitjançant
la figura del flaminat (Delgado 1998, 42 s.), però també il·lustren un context de
clara recessió social i econòmica (v. anàlisi en Ruiz de Arbulo 2007). Pot sem-
blar contradictori que la societat tarraconense, capdavantera en relació a l’a-
dopció del culte imperial ja en vida del mateix August —amb la veneració mit-
jançant una ara—, o poc després de la seva mort —amb la petició d’autoritza-
ció per la construcció d’un temple—, pugui ara ser considerada pionera quant
a la seva desaparició; però les dades arqueològiques donen suport a allò que,
tímidament, indica la realitat epigràfica (cf. Quintilianus, Inst. 6.3.77; Tàcit, Ann.
1.78; Fishwick 1982 i 1999; Macias et al. 2007a).

4. LA CIUTAT DE TÀRRACO AL S. III: EL CANVI DE CICLE

El segle II és, en conjunt, un període d’auge i així ho testimonia l’arquitectura
privada. Cada cop s’identifiquen més reformes arquitectòniques en les villae de
l’ager Tarraconensis per tal d’assolir comoditats pròpies dels hàbitats urbans.
L’exemple més paradigmàtic és la incorporació dels espais termals en les àrees
residencials11 intentant reproduir en el territori els esquemes de lleure i d’hàbi-
tat presents en les ciutats. A Tàrraco s’alçaren igualment riques domus subur-
banes12 (Macias et al. 2007b, fitxes 551, 588 i 609) i nombroses troballes musi-
vàries parlen de reformes de les cases intramurs (Macias 2004b). En canvi, a
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11 No és un fenomen exclusiu del territorium de Tàrraco (J. M. Macias 2005 i, per a la recentment desco-
berta vil·la de la Burguera, vegeu F. BOSCH et al. en premsa); sinó que també pot identificar-se en nom-
broses àrees del nordest peninsular, vegeu M. PREVOSTI 2005.

12 També en els segles IV i V es detecta, per a determinades àrees perifèriques de la ciutat, una certa recu-
peració urbanística, però aquesta mai va assolir l’extensió i la qualitat de la ciutat anterior al segle III.
Serà una nova arquitectura urbana desenvolupada amb criteris i recursos propis del que considerem
Antiguitat Tardana, vegeu J. M. Macias – J. A. Remolà 2004.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 227



partir de finals del segle II s’observen nombrosos indicis de transformació i con-
tracció urbana en què, per qüestions de superposició i d’afectació estratigràfica,
costa identificar el motius dels canvis així com les activitats cronològicament pos-
teriors. Malgrat això són evidències que reflecteixen un context regressiu potser
més patent en aquelles àrees residencials i industrials situades en les perifèries
urbanes que trigaren més en urbanitzar-se i amb més dificultats de subministra-
ment d’aigua potable (Macias 1999, 302; Macias et al. 2007b, núm 551). Les pràc-
tiques decoratives domèstiques permeten establir una tendència similar, tot i que
són canvis que no responen exclusivament a la dinàmica de Tàrraco sinó que
també són el fruit d’una evolució més global. Tant les restes musivàries com esta-
tuàries mostren una important activitat fins al segle II, essent molt escasses a par-
tir dels Severs (vegeu Navarro 1979, làm. 5b i VI i Koppel 2004).

En canvi, el segle III representà un nou cicle on es trencà l’associació entre el culte
a l’emperador i l’adhesió a un règim polític i tot això succeí en un moment en què
la crisi i la decadença de la vida urbana atemptava contra els fonaments bàsics de
la unitat de l’imperi: la bonança econòmica, la seguretat militar i la qualitat de vida
a les ciutats romanes. El s. III estableix, quant a la realitat que denota l’arqueolo-
gia, un punt d’inflexió en la dinàmica urbanística i econòmica d’una ciutat pree-
minent en el marc de la capitalitat provincial dels segles I i II dC. Es tracta d’una
nova tendència que és coherent amb el context general de l’Imperi occidental i
que marca la davallada de la influència geopolítica de Tàrraco, en clara i evident
contraposició a la pujança urbana de Barcino. Aquesta veïna ciutat mostra, mitjan-
çant la seva edilícia privada o la refecció de les seves muralles, a partir del segle
IV una vitalitat social i econòmica important, molt d’acord amb l’entorn social que
propicià la figura del bisbe Pacià o bé el posterior protagonisme que adquireix
durant episodis històrics de la usurpació de Màxim o de l’establiment de la cort
visigoda d’Ataülf (Gurt/Godoy 2000; Puig/Rodà 2007).

El fet més antic, i més reconegut, que indica la davallada de la vitalitat de l’a-
ristocràcia urbana és l’abandó del teatre. És un edifici estretament vinculat a les
funcions i cerimònies del forum coloniae i fou abandonat a finals del s. II dC.
Això no representa la desaparició dels ludi scaenici a la ciutat donat que l’epi-
grafia del s. III en assenyala l’existència d’un mimographus (RIT 53) que devia
actuar en un altre indret; sinó la impossibilitat material de mantenir l’edifici i
els seus equipaments en servei (Mar et al. 1993; Dupré 2004). L’inseriment del
teatre juli-claudi en una àrea portuària plenament desenvolupada des de l’ocu-
pació militar tardorepublicana degué constituir un veritable repte d’enginyeria
romana. La seva construcció, adossada al turó natural, comportà el colgament
d’estructures portuàries precedents i la instal·lació d’una àrea lúdica a l’antiga
badia portuària, a una cota molt propera al nivell del mar obligant a traçar una
eficient xarxa d’evacuació de residus urbans i d’aigües pluvials. La planta arqui-
tectònica del nou complex generà una extensa superfície de captació d’aigua i
la pròpia ubicació del teatre hagué d’afectar al traçat de les cloacae de tres kar-
dines intramurs procedents del costat septentrional (Macias et al. 2007b, làm.
C). Precisament és aquesta infraestructura la que presenta els primers indicis
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d’abandó del conjunt monumental. Tant en una de les clavegueres del paras-
cenium oriental com a l’interior del gran nimfeu es documenten evidències
estratigràfiques d’obliteració cap a finals del s. II dC.

Les dificultats que indica aquest fet tenen reflex en una nova cultura epigràfi-
ca i evergètica que denota limitacions econòmiques. Per una banda es consta-
ta a partir del s. III, i per primer cop, l’aprofitament de suports epigràfics per
al gravat de nous epígrafs (Ruiz de Arbulo 1994). Per l’altra, les principals
actuacions de munificència que assenyalen les fonts responen a actuacions de
promoció imperial i no de l’aristocràcia local. Ens referim a la reforma de l’am-
fiteatre per part de l’emperador Heliogàbal (Alföldy 1997), a la hipotètica res-
tauració del temple d’August per part de Septimi Sever (HA, Sev. 3,4) i, final-
ment, a les restauracions del porticus Ioviae o de les Thermae Montanae rea-
litzades per praeses provincials entre finals del s. III i inicis del s. IV (RIT 91 i
155). L’epigrafia promoguda per les elits locals desapareix progressivament i,

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 229 ]

Figura 4: Detall de la basilica thermarum de les termes edifi-
cades en el segle III (Macias 2004a).
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des del punt de vista arquitectònic, s’aprecia un canvi en relació a períodes pre-
cedents.
Altres evidències obeeixen a una crisi de l’activitat econòmica urbana. Ens
consta l’abandó d’una possible statio i unes termes públiques properes als prin-
cipals accessos meridionals de la ciutat (Macias et al. 2007b, fitxes 549 i 645);
més una pedrera que es manté en ús fins a finals del s. II o inicis del s. III
essent després ocupada per una petita àrea funerària (Macias 2007 et al., fitxa
613). Molt més significativa és la transformació generalitzada d’una extensa àrea
suburbial ocupada des de l’època ibèrica i molt propera al principal accés meri-
dional de la ciutat, gairebé colindant amb el forum coloniae (Macias 2007 et al.,
fitxes 567, 568, 570, 573, 577). En aquest sector de la ciutat trobem una plaça
pública, un doble porticat que presenta una longitud mínima de 20 m i una
gran bassa o nimfeu amb unes mesures externes de 3 per 28 m. Ambdues cons-
truccions devien donar servei a tots els habitatges i tallers de l’entorn d’aques-
ta àrea suburbial que, per la seva extensió i posició en relació a la zona por-
tuària i a les planícies agrícoles del riu Tulcis, constituïa un dels motors econò-
mics de la ciutat. Tots aquests equipaments urbans entren en desús a partir de
finals del s. II i la primera meitat del s. III.

Darreres actuacions arqueològiques han permès també constatar un altre feno-
men regressiu relacionat amb el manteniment de les estructures portuàries.
L’activitat professional dels darrers anys ha documentat nombroses evidències
arquitectòniques, malauradament pendents d’un estudi monogràfic que ratifi-
qui les conclusions avui preliminars, que reflecteixen el procés de desenvolu-
pament portuari de la capital de la Hispania Citerior (Pociña – Remolà 2001;
Macias – Remolà 2004). 

Al llarg de la façana marítima s’han anat identificant bateries de magatzems edi-
ficats durant el s. I i primera meitat del s. II dC que han estat interpretats com
el resultat de l’auge econòmic de la urbs a partir de la capitalitat augustea.
Tàrraco es convertí en un punt de redistribució de les mercaderies arribades de
diferents indrets de la Mediterrània alhora que devia donar sortida als exce-
dents produïts a l’ager Tarraconensis. Aquestes noves troballes permeten
entendre l’eclosió urbana de Tàrraco al s. I dC com un fenomen global en què,
a més d’obres públiques com l’ampliació del forum coloniae o la construcció
del temple d’August i de la seu del CPHC, cal valorar la revitalització dels equi-
paments econòmics de la ciutat, imprescindibles perquè aquesta pogués des-
envolupar i mantenir costosos recintes monumentals de caire ideològic i lúdic.
Així, en aquest període es desenvolupà l’ampliació i reorganització dels subur-
bia propers al port mitjançant una extensa xarxa periurbana i, el més impor-
tant, la ciutat es dotà d’un veritable emporium a través de la materialització
combinada de viae, portica i horrea, precedits de treballs de terraplenament tot
guanyant terreny als aiguamolls o als sorrals de la platja. L’estructura més carac-
terística és la disposició de llargues naus d’emmagatzematge que es disposen
en bateria i en sentit longitudinal a la línia de costa (Pociña – Remolà 2001;
Macias 2004; Macias et al. 2007b, làm. D; Bea 2008). És una arquitectura d’em-
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magatzematge que implica una promoció pública atès que representa una obra
de gran magnitud que transforma íntegrament tota l’àrea portuària bastida en
època tardorepublicana i que representa igualment la transformació del medi
natural del moment. L’obra representa un avenç de la ciutat envers el mar
incorporant importants estructures de fonamentació i bastint una intensa xarxa
de clavegueram i de drenatge. L’esquema bàsic ve definit per alineacions de
naus o cel·les entorn patis oberts o bé afaçanats a vies, lleres o la mateixa costa.
Coneixem nombroses paral·lels arreu de l’Imperi essent els més ben coneguts
els horrea d’Ostia, Portus o Leptis Magna.

A partir de la segona meitat del s. II constatem la transformació d’aquests recin-
tes portuaris mitjançant evidències de compartimentació arquitectònica per a
usos domèstics o bé superposicions estratigràfiques de colgament. La major
part d’ells són reocupats per estructures residencials privades que comparti-
menten les naus portuàries per establir àmbits domèstics més reduïts i, fins i
tot, s’ha pogut documentar una cuina. Altres presenten evidències de colga-
ment ja en el segle III. En tots els casos són evidències anteriors als vestigis
estratigràfics que s’han relacionat amb la incursió franca dels anys 60 del s. III
i, en alguna d’aquestes excavacions, es constata un abandó del sistema de cla-
vegueram de forma posterior a la transformació funcional de les antigues naus
portuàries (Macias et al. 2007b, fitxes 591, 609 i 621).

La desaparició d’aquesta infraestructura comercial ha de considerar-se un fet
fonamental en el sosteniment econòmic de la ciutat entesa com a centre de
redistribució de mercaderies, capitals i, en definitiva, riquesa per mantenir les
necessitats lúdiques i de serveis d’una ciutat com Tàrraco. Malgrat intuir els pro-
cessos transformadors d’aquesta realitat urbana, avui desconeixem absoluta-
ment els intercanvis comercials —tipus de productes— que s’hi produïren.
L’abandó dels horrea més d’altres evidències arqueològiques són un termòme-
tre del dinamisme econòmic, però la seva desaparició no implica una ruptura
comercial, sinó una evolució desenvolupada sota altres paràmetres comercials
i urbanístics que actualment ens és imperceptible. Un gran abocador de la
segona meitat del s. III ens mostra, a partir de les deixalles ceràmiques, la con-
tinuïtat de les importacions via Mediterrani (Macias 2004, 86s.), i així es man-
tingué fins a les acaballes de la Tarracona visigoda (Macias – Remolà 2005).

Així doncs, l’abandó de l’àrea portuària obeí a altres factors localment imper-
ceptibles i que només poden tenir resposta en el marc global dels processos
rupturistes del s. III. L’anàlisi territorial i econòmica de l’ager Tarraconensis pot
donar resposta als dubtes que exposem, si bé no estem en disposició de qua-
lificar aquests indicis com a causa o conseqüència dels canvis regressius de la
ciutat. Però en tot cas es pot afirmar que una part significativa del benestar de
la societat de Tàrraco era el resultat de la interacció econòmica amb el seu terri-
torium.

Els estudis desenvolupats sobre les evidències amfòriques i les figlinae de l’a-
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ger denoten una activitat vinícola congruent amb les escasses referències tex-
tuals conservades (Plini el Vell, Marcial, Sili Itàlic i Anneu Floro), però encara
manca efectuar un seguiment exhaustiu de la seva exportació en els nombro-
sos mercats de la conca Mediterrània. Tot i això augmenten lentament les evi-
dències arqueològiques en un clar context de comercialització del vi durant l’e-
tapa altimperial mitjançant contenidors amfòrics (v. darrer estat de la qüestió a
Jarrega 2002). En tot el territorium coneixem clarament un sol centre de pro-
ducció vinícola —torcularium, lacus, cella vinaria...— localitzat prop del mar
i, actualment, parcialment conservat en el nucli urbà de Salou a uns 11 km de
Tarragona (Bosch et al. en premsa). Es tractà d’un centre productiu considera-
ble, amb un magatzem de dolia que devia arribar a les cent unitats, i que fou
construït en la primera meitat del s. I dC mantenint-se en ús fins al darrer quart
del s. II o la primera meitat del s. III. Avui en dia no estem en disposició de
determinar si aquesta producció estava encaminada al consum de la capital o
bé a la exportació interprovincial. Fos qui fos el destí, Tàrraco era un parada
significativa d’aquest procés comercial i requeria d’espais d’emmagatzematge i
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Figura 5: Detall de la cella vinaria de la vila romana de la Burguera (arxiu Codex).

redistribució dels seus excedents agrícoles.

Pot plantejar-se en el territorium una transformació semblant al que apuntem
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per la ciutat? De quina forma les expropiacions efectuades per Septimi Sever
afectaren el sistema de poblament —uillae— i de producció agrícola? Creiem
que la transformació arribà a produir-se i els escassos indicis que coneixem així
ho indiquen però no estan ben clares les relacions causa-efecte.13 Nombrosos
assentaments s’abandonen en el s. III, altres presenten evidències numismàti-
ques i estratigràfiques que es poden associar a la inestabilitat de la dècada dels
anys 60 del s. III i, finalment, existeixen també casos en què hi ha una perdu-
rabilitat de l’ocupació, si bé sempre com a fruit d’una remodelació prèvia.
Malgrat tot, els establiments rurals d’època tardoantiga presenten, cada cop
més, característiques pròpies d’assentaments rústics i no d’establiments residen-
cials o de lleure. Prova d’això és la dràstica reducció dels balnea privats en el
territori durant aquest període (vegeu Lopez – Piñol 2001; Macias – Menchon
2007, 153s).

Malgrat aquests indicis trobem encara a la ciutat evidències que denoten la
voluntat de mantenir en ús els grans espais públics. Així disposem de l’esmen-
tada restauració de l’amfiteatre finançada per l’emperador Heliogàbal (221) i, a
l’àrea portuària, la construcció durant la primera meitat del s. III d’unes exten-
ses termes públiques situades a uns 100-120 m de la línia de mar i a 150 m d’un
teatre ja en desús (Macias 2004, 133s). 

Els banys representen un extens edifici desdoblat a partir d’un eix de simetria i
amb una superfície teòrica entorn els 3.500m2. L’obra s’ha assimilat al model
arquitectònic adscrit al tipus denominat termes imperials i pot considerar-se el
fruit d’un nou context cultural, tant des del punt de vista lúdic com social, en
què s’havia de donar resposta a les necessitats quotidianes del col·lectiu urbà i
dels usos portuaris de Tàrraco. Aquestes thermae han estat identificades com les
Thermae Montanae (CIL II, 4112 = RIT 155) restaurades a finals del s. III o ini-
cis del IV per un praeses provincial. S’ha plantejat que sigui un cas versemblant
a la restauració de les termes d’Olissipo, restaurades pel praeses Lusitanae, i
ambdós exemples reflecteixen un conjunt termal aixecat per un evergeta privat
i, posteriorment, restaurats per l’aparell provincial (Macias 2004, 156s). És un
altre cas d’implicació de l’Imperi en el manteniment dels banys públics, uns
espais que esdevingueren nous epicentres lúdics a partir d’una acceptació crei-
xent des del segle II dC. Prova d’això és que en molts casos consta una petició
popular insistent quant a la seva construcció o restauració (Fagan 2002, 164-
167).

13 Sobre aquesta problemàtica les darreres aportacions incideixen en les nombroses circumstàncies políti-
ques i les possibles afectacions, una de les quals devia ser una concentració del poblament rústic, vegeu
R. JÁRREGA 2008. Malgrat tot, el desconeixement que tenim és considerable i, fins i tot, una mica frustrant.
Serveixi d’exemple representatiu aquest lament conseqüència de les limitacions pròpies de l’arqueologia
i dels arqueòlegs: «Desmoralitza no poder anar encara més enllà; no poder saber si hi va haver una crisi
demogràfica que va acabar afectant el camp; dificultats específiques en conreus determinats; problemes
a ciutat pels curials, que, de retruc, es devien fer sentir a les vil·les; una davallada de l’activitat comercial
i de les relacions interprovincials o tantes altres possibilitats que no són fàcils de detectar o d’interpretar»
(Ll. PALAHÍ et. al. 2008, 29).

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 233



Respecte a aquest edifici és important destacar una nova realitat material i eco-
nòmica. No foren un banys construïts completament ex novo donat que apro-
fitaren i s’adaptaren als fonaments d’un gran horreum portuari en desús a par-
tir de finals del s. II dC. Fins a l’actualitat, els banys es consideren la darrera
gran obra d’ús públic de la ciutat romana i presenta, igual que el revestiment
del podium de l’amfiteatre d’època d’Heliogàbal, clares evidències de spolia o
rediviva com a part del seu procés constructiu. S’empraren antigues pilastres
per emmarcar una porta d’accés al caldari i també s’observa com la piscina fri-
gidaria no té cap tipus de placat marmori digne, sinó un simple revestiment
impermeabilitzant en opus signinum més una solera amb placat de lloses de
procedència regional. En cap sala hi ha evidències de revestiment amb mar-
bres, autòctons o d’importació, i, fins i tot, les pavimentacions d’opus tessella-
tum dels grans espais termals s’estengueren per sobre d’antics farciments de
terra sense una preparació arquitectònica ferma. Per la qual cosa aquests pavi-
ments s’esfondraren desigualment per tot l’edifici proporcionant una imatge de
mediocritat o decrepitud si comparem aquesta obra amb altres de precedents
(Díaz – Macias 2004, figs. 26, 32, 33, 45 i 46). Tot això mostra una davallada de
la qualitat arquitectònica en un edifici que, per afluència de públic i per neces-
sitats funcionals, devia requerir una solidesa important. Les deficiències detec-
tades no es poden interpretar com una reculada tècnica ja que en dates poste-
riors trobem construccions molt més fermes. Es tractà d’una obra amb grans
aspiracions funcionals però, segurament, executada amb recursos econòmics
insuficients. Així doncs l’epigrafia ens assenyala la presència d’un evergeta en
la promoció dels banys, però la realitat arquitectònica delimita clarament les
possibilitats de la munificiència privada del segle III i, quant a la restauració del
segle IV, es constata l’intervencionisme estatal en el seu manteniment. Malgrat
que fou un praeses qui assumí el cost de l’obra, la utilització de lastres marmò-
ries procedents d’actuacions d’espoli o de reciclatge de materials constructius i
l’absència de treballs de consolidació dels ferms termals, indiquen limitacions
econòmiques en el condicionament d’un edifici públic. 

5. A MODE DE COMIAT

Si en el futur no es produeix cap troballa arqueològica rellevant la comprensió
del fet cristià a Tàrraco en l’època d’Auguri, Eulogi i Fructuós queda limitada a
les dades i interpretacions derivades de la passio Fructuosi. Els fets que ens
narren són un clar exemple dels processos polítics i ideològics que originaren
aquesta època de persecucions i, afortunadament, scripta manent. En canvi,
l’arqueologia que s’alimenta d’allò que es conserva i s’hi identifica presenta,
quant a Tàrraco, un silenci gairebé absolut que, poc a poc, es trenca mostrant
un marc urbà propici per a la implantació, i també persecució, del cristianisme.

Durant els segles II i III els textos conservats situen la confrontació ideològica
entre cristians i pagans entorn els grans centres culturals de Roma, Cartago i
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Alexandria, però gràcies a Ireneu o Tertulià es coneix la propagació del cristia-
nisme a finals del s. II a les Hispaniae. Tàrraco, per la seva capitalitat, trajectò-
ria històrica i, fonamentalment, pel seu rol portuari devia constituir una comu-
nitat permeable a noves creences i amb constant presència de gents de proce-
dència oriental. La circulació i/o establiment de comerciants, soldats, colons i,
per què no, cristians perseguits d’altres regions més intolerants de l’Imperi, és
una certesa factible ratificada per l’epigrafia i pels béns mobles exportats d’arreu
de la Mediterrània. En tot cas, l’expansió dels cristianisme per aquestes terres
sembla ser un procés més tardà que els produïts en la resta de la mediterrània
occidental. 

Les persecucions foren mesures que reflecteixen la consumació de l’extensió
del cristianisme, un procés produït per nombrosos factors intensament debatuts
per la historiografia i centrats en l’adopció d’una nova religiositat en un perío-
de de insatisfacció. La nostra aportació ha pretès exposar els indicis arqueolò-
gics que permeten concebre la societat de mitjan segle III d’una manera ben
diferent a l’etapa precedent. El nou marc, històric i econòmic, dificultava la
continuació de les costoses pràctiques vinculades al culte Imperial ja que la
divinització de l’emperador fou un aiguabarreig de religiositat pagana, devotio
ibèrica i hel·lenització de l’Imperi; però a la vegada constituïa la manifestació
pública de l’adhesió al règim imperant i de la bonança econòmica del sistema.
L’arqueologia de Tàrraco no pot contextualitzar la cristianització de la seva
societat, però sí ens demostra com en l’època dels màrtirs trontollaren els
aspectes materials que, en certa manera, justificaven o feien assumible, els cos-
tos econòmics i les obligacions ciutadanes relacionades amb la pràctica del
culte imperial.

La condemna del bisbe i dels dos diaques fou un dels episodis més significa-
tius de les persecucions anticristianes de Valerià i Gal·liè; i constituí una mesu-
ra per aplacar les exigències dels grups conservadors i de determinats sectors
de la població. Però de seguit es demostrà que es tractava d’una política errò-
nia que, al mateix temps, generà un efecte contrari a partir de l’expansió del
culte martirial. La única solució fou integrar el col·lectiu cristià en l’estructura
de l’Imperi. Tots aquests fets, perpetuats per les fonts històriques, difícilment
són contrastats directament per les evidències arqueològiques de Tàrraco, però
les noves estratigrafies ens demostren que pocs anys després del suplici dels
màrtirs tarraconenses, la invasió franca consumà, material i emocionalment, un
lent procés de transformació i degradació. L’esplendorosa capital de la Citerior,
capdavantera del culte imperial en les províncies occidentals, havia passat a la
Història i, ja amb clars indicis o senyals a finals del s. II, es dibuixava una nova
realitat espiritual i material que acabaria transformant el paisatge urbà i les
mentalitats dels seus ciutadans.
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1 Cf. G. JOSSA, «I cristiani e l’impero romano», in E. DAL COVOLO – R. UGLIONE (eds.), Cristianesimo e istituzio-
ni politiche. Da Augusto a Costantino, Roma 1995, pp. 125-136.

2 Ibíd., 125.
3 Cf. l’interessante studio di M.-F. BASLEZ, Les persécutions dans l’Antiquité. Victimes, héros, martyrs, Paris:

Fayard 2007.

LE RELAZIONI TRA CHIESA E IMPERO 
ROMANO NEL III SECOLO. 

GLI EDITTI CONTRO I CRISTIANI DI VALERIANO E GALLIENO

Maria Grazia MARA

Durante i primi tre secoli, i rapporti che l’Impero Romano ha con la religione
cristiana sono segnati da momenti che vanno da una lettura del cristianesimo
nascente come movimento interno al giudaismo, a una sua valutazione come
movimento religioso autonomo, in conflitto col giudaismo stesso. Questa auto-
nomia della minoranza cristiana dal giudaismo, dapprima considerata dall’im-
pero poco significante dato il suo scarso rilievo, dovette poi cominciare a rite-
nersi pericolosa per la sua diffusione non solo geografica e sociale sempre più
rapidamente raggiunta, ma anche per la sua struttura organizzativa, tanto da
richiedere interventi di condanna e finanche di aperta ostilità. I rapporti tra reli-
gione cristiana e impero romano non possono essere ridotta alla sola storia
delle persecuzioni1 perché essi interessano anche «la conoscenza di modi di
pensare, di stili di vita, di concezioni di vita.»2 Ma la comprensione della realtà
storica, religiosa,economica e politica in cui le persecuzioni si collocano aiuta
a dare una valutazione più oggettiva di quel alternarsi di tolleranza e intolle-
ranza che, dopo aver segnato i primi secoli cristiani, continuerà a segnare i suc-
cessivi rapporti tra chiesa e impero, tra chiesa e stato. Né è da sottovalutare il
patrimonio culturale e religioso tanto delle singole persone che favoriscono o
stabiliscono le persecuzioni quanto di quelle che lo subiscono perché, come è
stato osservato: «non si perseguita una dottrina, né una ideologia, ma (si perse-
guitano) delle persone in una determinata situazione.»3

Un breve excursus sul II e III secolo concernente la pluralità di eventi che si
conoscono con il nome di «persecuzioni», mostrerà come queste abbiano carat-
teri e origini diversificate: esplosioni di odio da parte della popolazione, oppo-
sizione tacita di autorità locali, esecuzioni sommarie ordinate da magistrati sotto
denunce e pressioni popolari, misure punitive generali ma applicate in modo
più o meno fedele, a livello locale, dai governatori delle province.
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4 Cf. fra i tanti: Lc 6,22; Mt 10,17.23; Mc 13,9-13; Lc 21,12-19.
5 Agostino, De civitate Dei  XVIII 51.1.
6 Per un’analisi dettagliata della lettera cf. R. L.WILKEN, 37-58.

I documenti di cui disponiamo per conoscere la diversa natura delle persecu-
zioni non sono molti. Particolare considerazione meritano quegli Atti dei mar-
tiri che, passati al vaglio della critica storica, possono ritenersi documenti auten-
tici, processi verbali ufficiali di interrogatori, di giudizi e di esecuzioni. Si trat-
ta di documenti che fanno emergere una dimensione di fede che, pur non
essendo interamente motivabile sul piano storico, per la sua concreta ricaduta
umana appartiene alla storia. E’ nota l’incidenza della Scrittura sacra nel com-
portamento dei credenti e, in particolare, dei martiri. Valga per tutti il dialogo
tra il cristiano Sperato e il proconsole Saturnino riferito negli Atti dei martiri di
Scilli: “Il proconsole Saturnino disse: «Cosa avete nella vostra cassetta?.» Sperato
disse: «I libri con le epistole di Paolo, uomo giusto.» Il proconsole Saturnino
disse: «Avete trenta giorni di tempo per ravvedervi.» Diversi passi della
Scrittura,4 ripresi dalla tradizione patristica, segnalano persecuzioni e sofferen-
ze come accadimenti strettamente connessi, in una visione soprannaturale, con
la salvezza dell’umanità. Persecuzione e martirio acquistano allora una dimen-
sione «vocazionale» in chi è chiamato a prolungare nella storia, fino alla sua
ricapitolazione, l’azione di liberazione da ogni negatività operata da Cristo. E
tale dimensione di «vocazione» al martirio contribuirà anche alla condanna del
martirio volontario, più volte espressa da parte della grande Chiesa. Non solo;
anche la Chiesa stessa ne è coinvolta. Riferendosi a quanti la perseguitano, così
dirà più tardi Agostino: «se hanno la possibilità di affliggerla nel corpo, allena-
no la sua pazienza, se la contrariano con false dottrine, allenano la sua sapien-
za. E affinché siano amati anche i nemici, allenano la sua attitudine a volere il
bene o anche a farlo.»5 Questa lettura agostiniana dei rapporti, a volte conflit-
tuali, non solo tra potere politico e chiesa, ma all’interno della stessa chiesa, tra
diversi gruppi e movimenti cristiani, pare testimoni una visione di fede che si
fa storia umana.

Quando il 21 gennaio 259 Fruttuoso, vescovo di Tarragona, e i diaconi Augurio
ed Eulogio subivano il martirio durante la persecuzione di Valeriano, sotto i
consoli Emiliano e Basso, l’Impero e i suoi abitanti avevano, nei confronti dei
cristiani, un atteggiamento diverso, molto più esplicitamente ostile, di quello
presente nella nota Epistola 10 che Plinio il Giovane, governatore della Bitinia
(111-113), aveva inviato, nel 112, all’imperatore Traiano.6 Plinio manifestava
perplessità e dubbi sul comportamento da adottare nei confronti dei cristiani
«…soprattutto per il gran numero di denunciati», uomini e donne, di ogni età e
ceto sociale. Perplessità e dubbi che gli derivavano dal fatto che, come scrive-
va, non aveva: «mai partecipato a inchieste sui cristiani.» E così proseguiva: 

Non so pertanto quali fatti e in quale misura si devono punire o perseguire, e
con non poca esitazione mi sono chiesto se non vi siano discriminazioni a moti-
vo dell’età o se la tenera età deve essere trattata diversamente dall’adulta; se si
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7 Cf. O. MONTEVECCHI, «Nomen christianum», in Paradoxos Politeia. Studi patristici in onore di G.Lazzati,
Milano 1979. Nel 153, nella I Apologia indirizzata a Antonino Pio, Marco Aurelio, Lucio Vero, al Senato e
a tutto il popolo romano, Giustino ritornava sulle condanne inflitte per il solo nome cristiano invece che
per i delitti. Scriveva: «Un nome, indipendentemente dalle azioni, non va giudicato nè buono né cattivo
[…] Ma come non riteniamo giusto se ci si convince di reità domandare l’assoluzione per via del nome,
così se non risultiamo colpevoli né per il nome né per il nostro genere di vita, è dovere vostro adoperar-
vi a non rimanere debitori della giustizia col punire ingiustamente degli innocenti» (IV). Plinio aveva
richiesto ai cristiani, come prova di fedeltà religiosa all’imperatore, l’offerta di incenso e vino. Sul proble-
ma del fondamento giuridico delle persecuzioni non si è giunti ad una soluzione soddisfacente. Per le per-
plessità che sussistono sulle tre ipotesi tradizionali: esistenza di una legge speciale contro i cristiani; misu-
re messe in atto in forza della coercitio del magistrato; condanna dei cristiani per reati comuni, cf. JOSSA, «I
cristiani e l’impero romano», 131.

8 Plinio li chiama cristiani, per il rimando al loro fondatore, così come i seguaci di Pitagora, di Epicureo, di
Dioniso venivano rispettivamente chiamati pitagorici, epicurei, dionisiaci, cf. WILKEN, 63. Già in At 11,26:
«[...] ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani», l’appellativo cristiani verrebbe
coniato da pagani che hanno inteso il titolo «Cristo» come un nome proprio.

9 Lo stesso tono si troverà, un decennio dopo, nel rescritto di Adriano a Minucio Fundano, proconsole d’Asia
nel 124-125, riportato da Eusebio, Hist. Eccl. IV,9.

deve perdonare a chi si pente oppure se a chi è del tutto cristiano nulla giova
abiurare; se viene punito il solo nome (nomen ipsum —cioè il solo fatto di esse-
re cristiani) anche se mancano atti delittuosi, o delitti connessi a quel nome (fla-
gitia cohaerentia nomini) (Ep.10,96)7.

Nonostante queste incertezze, Plinio, che ha parlato della religione cristiana
come di superstizione e dei cristiani come di associazione politica (hetaeria) o,
semplicemente, di seguaci di Cristo,8 rende noto quale sia stato il suo compor-
tamento: coloro i quali, deferiti come cristiani e, invitati a sacrificare, rifiutava-
no di compiere l’atto confermando così la loro identità, li aveva «fatti uccidere».
E, aggiungendo di averlo fatto perché si doveva punire «tale pertinacia e infles-
sibile ostinazione», di fatto, dichiarava il margine di azione nel quale si muove-
vano e si muoveranno i magistrati locali: persuadere o punire. Traiano, impe-
ratore dal 98 al 117, nel 112, rispondendo a Plinio, lo lodava per il comporta-
mento adottato. Al tempo stesso, però, gli ricordava che, nei confronti dei cris-
tiani «[...] non si può stabilire una regola generale, che abbia, per così dire valo-
re di norma fissa. Non si deve prendere l’iniziativa di ricercarli… Riguardo poi
alle denunce anonime, non debbono essere prese in considerazione in nessun
procedimento giudiziario» (Ep. 10,97).9 Le disposizioni segnalate da Traiano tra-
discono l’imbarazzo del potere di fronte a un problema di cui non trovava la
soluzione. La decisione di considerare i cristiani come colpevoli, senza decre-
tare contro di loro le persecuzioni del pubblico ministero, poteva costituire un
espediente provvisorio, da applicare finché i cristiani non avessero creato pro-
blemi più seri all’impero. 

La lettera di Plinio e la risposta di Traiano confermano l’opinione ormai comu-
ne che, fino ai primi decenni del II secolo, non vi siano state disposizioni che
proscrivessero il cristianesimo in tutto l’impero; diversamente, Plinio avrebbe
dovuto conoscerle. E’ però vero che la frase: «Non ho mai partecipato a inchies-
te sui cristiani (cognitionibus de christianis interfui numquam)», lascia intende-
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10 Come osserva giustamente Jossa: «[...] l’institutum neronianum di cui parla Tertulliano non sta a signifi-
care alcuna decisione legislativa da parte dell’imperatore, ma indica soltanto il provvedimento, l’iniziati-
va, della persecuzione presa nel 64 da Nerone e ripresa, dopo di lui, dai suoi successori», cf. G. JOSSA, I
cristiani e l’impero romano da Tiberio a Marco Aurelio, Roma 2000, p. 108. Sull’argomento cf. particolar-
mente J. P. BORLEFFS, «Institutum neronianum», VigChr 6 (1952), 129 e ss.; cf. AA.VV., Cristianesimo e impe-
ro romano, trad. a c. di S. Prete, Bologna 1974. 

11 Cf. G. LANATA, Gli Atti dei martiri come documenti processuali, Milano 1973.
12 Per un quadro delle accuse popolari contro i cristiani cf. quelle fatte dal pagano Cecilio, confutate da

Minucio Felice, nell’Octavius.
13 Cf. Tacito, Annales XV 44. Sull’interpretazione del testo di Tacito, cf. E. PETERSON, «Christianus», in

Miscellanea Giovanni Mercati, I, Città del Vaticano 1946.
14 Cf. LANATA, Gli Atti dei martiri...,72.
15 Eusebio, Hist. Eccl. IV,9.1-3. 

re che interventi contro i cristiani c’erano stati.10 Gli Atti dei martiri che, pur con
sobrietà, segnalano l’esistenza di veri e propri processi giudiziari che si conclu-
dono con una condanna, lo confermano.11

La contraddizione tra l’assenza di una specifica legislazione imperiale e la real-
tà di processi e condanne contro i cristiani, si spiega considerando, da una
parte, la stretta connessione presente nel mondo romano tra religione e politi-
ca, dall’altra, la sempre maggiore diffusione dei cristiani, sia geografica sia in
ambienti socialmente diversificati. Ambienti colti e popolari, vedendo gli adep-
ti della nuova religione estranei al culto, li accusavano di immoralità12 e di ateis-
mo per il loro rifiuto degli dei nazionali, li consideravano «socialmente perico-
losi»13 per la salus rei publicae, li denunciavano chiedendo condanne esempla-
ri. L’«ampiezza dei poteri connessi all’imperium del governatore di una provin-
cia in materia di giurisdizione criminale»,14 faceva sì che la sorte dei cristiani
denunciati dipendesse più dalla discrezionalità del magistrato che dalle dispo-
sizioni dell’imperatore. E ciò spiega la diversità di comportamento dei vari
governatori nei confronti dei cristiani, forse dovuta anche alla diversa influen-
za della violenza popolare contro di essi.

Il rescritto di Adriano (117-138), inviato nel 124 a Minucio Fondano, proconso-
le d’Asia, in risposta alla lettera del suo predecessore, Serenio Graniano, che gli
aveva chiesto come comportarsi nei confronti dei numerosi cristiani fatti ogget-
to di accuse e delazioni, è sulla stessa linea del rescritto di Traiano. Scrive
Adriano: «Se dunque gli abitanti della provincia, a viso aperto possono addurre
valide prove alla loro petizione contro i cristiani in modo da risponderne
davanti al tribunale, si rivolgano a questo soltanto… Se dunque qualcuno li
accusa e dimostra che essi fanno qualcosa contro le leggi, allora determina la
pena secondo la gravità del reato; ma, per Ercole!, se il denunciante è mosso
da intenzioni calunniose, ritienila una malvagità e preoccupati di punirlo.»15

Dunque, solo se di fronte a un tribunale fossero riconosciuti rei di aver infran-
to la legge, i cristiani potevano essere condannati. 

I rescritti di Traiano e di Adriano non possono essere considerate leggi che seg-
nalino, per tutto l’impero, nuovi tipi di reati e indichino i provvedimenti da
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16 Su di una possibile distinzione presente nel rescritto di Adriano tra il nomen, non punibile, e le infrazio-
ni delle leggi (flagitia), punibili, cf. W. SCHMID, «The Christian Reinterpretation of the Rescript of Hadrian»,
Maia 7 (1955) 5-13. 

17 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. III,32.3, che colloca il martirio di Simeone alla ripresa, da parte di Traiano, delle
misure repressive nei confronti dei giudei.

18 Per notizie su Ignazio cf. Eusebio, Hist. Eccl. III,36.2-15; 38.1-5.
19 Cf. Ireneo, Adv. Haer. III,3 ed Eusebio, Hist. Eccl. IV,10.
20 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. IV,13.
21 Cf. Giustino, 2Apol. 2,9-20.

mettere in atto; sono disposizioni autorevoli che intendono dare ai governato-
ri un orientamento sul comportamento da assumere nei confronti di un deter-
minato crimine.16

Nella linea politica seguita prima da Traiano, tesa a garantire l’osservanza della
legge e dell’ordine pubblico e a tutelare l’espansione dell’impero, e poi da
Adriano, preoccupata di diffondere una cultura di stampo ellenistico, fortemen-
te contraria al giudaismo, moderata e pacifica invece nei confronti della religio-
ne cristiana per la sua dimensione di universalità, non si coglie un mutamento
reale della linea politica imperiale nei confronti dei cristiani, anche se il clima
instaurato da Adriano ha sicuramente contribuito alla crescita numerica dei cris-
tiani. A quel clima, inoltre, può aver contribuito la nascita di quegli scritti,
comunemente noti come «apologie», attraverso i quali gli scrittori ecclesiastici
cercavano di offrire una immagine della dottrina, del culto e della vita delle
comunità cristiane, capace di confutare le accuse che contro di esse circolava-
no, presentandole, allo stesso tempo, leali e non contrarie all’impero.

Durante l’impero di Traiano, quasi a documentare gli esiti della sua preoccupa-
zione per l’ordine pubblico, si segnala il martirio di Simeone vescovo di
Gerusalemme,17 e quello di Ignazio, vescovo di Antiochia.18 Mancano invece
riferimenti al martirio di cristiani sotto Adriano; alla sua morte Ireneo colloca il
martirio di Telesforo,19 vescovo di Roma dopo Sisto.  

All’ideale ellenistico, sostenuto da Adriano, il suo successore Antonino sostitui-
va una rivalutazione della tradizione romana, mediante la quale voleva rende-
re manifesta la propria devozione agli dei romani. Anche se Antonino non reca-
va innovazioni legislative nei confronti dei cristiani —un suo rescritto alle città
della Grecia sembra rifarsi a quello di Adriano alla provincia d’Asia—,20 la dif-
fusione del nuovo credo e le crescenti tensioni sociali addebitate ai suoi segua-
ci, sembrano averlo condotto, in un secondo momento, a dare una diversa, più
negativa valutazione di quella religione, dapprima considerata poco significan-
te. Nell’epoca di Antonino vengono collocati, oltre al martirio di Telesforo, que-
lli di Tolomeo e Lucio.21

Del mutato atteggiamento verso i cristiani, da parte prima di Antonino e poi di
Marco Aurelio, dà testimonianza la Apologia di Giustino (tra il 150 e il 165)
nella quale, contro la loro politica, si rivendica il diritto dei cristiani di essere

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 243



22 Cf. Giustino, 1Apol. 68. Giustamente JOSSA, I cristiani e l’impero romano..., 132-139, segnala l’importanza
dell’argomentare di Giustino, che, pur segnato dal genere letterario dell’apologetica, proviene da chi, per
tradizione familiare e formazione culturale, era sensibile al dialogo tra impero romano e cristianesimo. 

23 Cf. W. H. C. FREND, Martyrdom and Persecution in the Early Church, Oxford 1965.
24 Per il giudizio di Marco Aurelio nei confronti dei cristiani cf. il libro delle Meditazioni.
25 Quanta forza avesse l’ostilità della folla nella denuncia dei cristiani è testimoniata, tra altri testi, dal

Martyrium Polycarpi dove, nella lettera della chiesa di Smirne a quella di Filomelio, descrivendo il mar-
tirio di Policarpo verso il 166-67, si legge: «[…] la folla […] si pose a gridare: “Morte agli atei. Si cerchi
Policarpo”» (Mart. Polyc. III).

26 Tra il 160 e il 170 avrebbero subito il martirio: Publio, vescovo di Atene (cf. Eusebio, Hist. Eccl. IV,23.3);
Trasea, vescovo di Eumenia (cf. Eusebio, Hist. Eccl. V,18.14); Sagaride, vescovo di Laodicea (Eusebio, Hist.
Eccl. IV,26.3; V,24.5). Nel 165, a Roma, subisce il martirio Giustino; nel 166-167 (è questa la data oggi più
accreditata presso gli studiosi) a Smirne, subisce il martirio Policarpo; nel 177, in occasione delle locali
feste imperiali, subiscono il martirio i cristiani della chiesa di Lione (Eusebio, Hist. Eccl. V, praef. I); già
sotto Commodo, ma ancora nel clima instaurato da Marco Aurelio, in Africa, vicino a Cartagine, per ordi-
ne del proconsole P.Vigellio Saturnino, subiscono il martirio dodici cristiani a Scilli. Cf. T. D. BARNES, «Pre-
Decian Acta martyrum», JTSs 19 (1968) 509-531.

27 Cf. Tertulliano, Apol. 40: «Se il Tevere straripa in città, e il Nilo non straripa in campagna; se il cielo non
si muove e la terra si muove, se c’è una carestia, un’epidemia, eccoli subito strillare: I cristiani al leone!.»

28 Verso il 178-80 Celso scrive il Discorso veritiero.
29 JOSSA, I cristiani e l’impero romano..., 231- 239. Per i motivi di fondo dell’accusa politica, sociale e reli-

giosa di Celso contro i cristiani e della disponibilità dell’impero alla tolleranza in cambio del riconosci-
mento, da parte cristiana, di valori ritenuti indispensabili, cf. l’acuta analisi di G. Jossa.

condannati per eventuali delitti commessi e non di essere messi a morte inno-
centi, solo perché trattati come nemici.22

Le perplessità di Antonino nei confronti dei cristiani si sarebbero accentuate
con Marco Aurelio, ritenuto da alcuni «il primo persecutore dei cristiani».23

L’adesione alla filosofia stoica e la fedeltà alla religione romana, lo portavano
a disprezzare la nuova religione.24 Se a questi elementi, per così dire persona-
li, si aggiungono le continue lotte al confine orientale con Parti, Quadi e
Marcomanni e la situazione dell’impero devastato da una epidemia di peste —
di cui egli stesso sarà vittima nel 180— si comprende come la necessità di
godere del consenso popolare lo abbia portato, fino all’avvento di Commodo
nel 180,25 a un irrigidimento nei confronti dei cristiani,26 ritenuti responsabili di
catastrofi, considerate manifestazioni dell’ira degli dei.27 All’ostilità delle popo-
lazioni contro i cristiani si aggiungevano ora gli attacchi del filosofo Celso che
ne confutava la dottrina, la vita e particolarmente quel’atteggiamento politico
che portava molti di essi a escludersi dal sentire sociale e militare dell’impero.28

L’opposizione che Celso avvertiva da parte dei cristiani «non era l’opposizione
di un nuovo gruppo filosofico… come poteva far credere il coraggio dei cris-
tiani di fronte alla morte e più in generale il livello morale, “filosofico”, del loro
modo di vivere… era l’opposizione di un nuovo gruppo sociale.»29
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30 Origenes, Cels. I,1. Nei primi secoli, le associazioni erano una realtà importante delle città dell’impero;
davano il senso di appartenenza ad un gruppo sociale. In un primo momento, anche le comunità cristia-
ne rientravano in queste realtà; poi, divenuti i cristiani sempre più numerosi, le loro associazioni furono
considerate «contrarie alle leggi» (Cels. I,1). In difesa dell’accusa rivolta alle comunità cristiane,
Tertulliano,verso il 197, scriverà: «Noi siamo un’associazione (corpus) tenuta insieme dalla nostra confes-
sione religiosa, dall’uniformità del nostro stile di vita e dal legame della nostra comune speranza […]. Ci
riuniamo come un’assemblea e una società […]. Preghiamo per gli imperatori […]» (Apol. 39). Per i rife-
rimenti agli scritti di Tertulliano è da tener presente che, in alcuni testi della sua opera, vi sono afferma-
zioni che considerano positivamente il rapporto cristiani-impero; in altri invece, appartenenti prevalente-
mente ma non solo al periodo montanista, si trovano espressioni di una radicale opposizione.

31 Celso esortava i cristiani a collaborare con l’imperatore nelle sue giuste imprese e a combattere per lui,
cf. Origene, C.Cels. VIII. Ora, se i cristiani fossero stati pochi e insignificanti, difficilmente Celso avrebbe
loro rivolto questa esortazione. 

32 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. V 21,2,4-5, che segnala a Roma il martirio del senatore Apollonio.
33 Ibíd., 21.1. Si pensi al liberto imperiale Carpoforo, che proteggeva lo schiavo Callisto, futuro vescovo di

Roma, e all’intervento della concubina Marcia in favore dei cristiani condannati alle miniere. 
34 Per il controverso giudizio degli storici sul rapporto dei Severi con il cristianesimo, cf. E. DAL COVOLO, I

Severi e il cristianesimo. Ricerche sull’ambiente storico-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e
il terzo secolo, Roma 1989. 

35 Sulla rapida diffusione della religione cristiana, già verso il 197 Tertulliano scriveva: «[...] Siamo di ieri e
già riempiamo di noi il mondo intero e tutte le vostre località[...]» (Apol. 37). Per l’azione evangelizzatri-
ce cf. Tertuliano, Apol. 18: «[…] egli mandò per il mondo uomini degni […] di conoscere la divinità e di
annunziarla: e a tal fine li inondò di spirito divino. Così ispirati, egli volle che annunziassero l’esistenza
di un Dio unico, creatore dell’universo[…] Di queste dottrine un tempo ridemmo anche noi. Siamo dei
vostri: cristiani si diventa, non si nasce.» L’aumento così rapido dei seguaci della religione cristiana, fra i
quali era significativa la presenza di donne, bambini, gente semplice, veniva considerato negativamente
dalla mentalità del mondo antico, per il quale religione e cultura erano patrimonio di una classe colta,
non del popolo. Questo spiega, nelle apologie, la costante polemica nei confronti di una mentalità clas-
sista.

36 Eusebio, Hist. Eccl. VI I, per il martirio di Leonida, padre di Origene.

Anche la loro crescita numerica, così significativa da condurre Celso a invitare
i cristiani a collaborare con l’impero,30 e la loro struttura ecclesiastica divenuta
sempre più forte, organizzata e autonoma,31 —Celso la chiamerà «associazione
illegale»— devono avere influito sull’atteggiamento di Marco Aurelio. 

Sotto il regno di Commodo (180-193) i cristiani godettero un periodo di relati-
va pace. Dovette essere una pace di fatto, non di diritto, che, non eliminando
il fenomeno delle persecuzioni32 —ancora una volta non dovute a disposizio-
ni dell’imperatore—, permise ai cristiani di fare proseliti nell’alta società.33

Nel 193, con l’inizio della dinastia dei Severi, sembra inaugurarsi una nuova
epoca nelle relazioni tra i cristiani e l’impero.34 Alle accuse popolari più infa-
manti di incesto e di antropofagia, quelle di ateismo e di avversione alle divi-
nità dell’impero, che potevano minarne la tradizione religiosa unificante,
aumentarono nelle autorità romane la preoccupazione per il numero sempre
crescente di cristiani,35 dovuto al proselitismo da cui essi erano animati. Questa
crescita provocò, in vaste zone dell’impero, tra il 197 e il 212 e, particolarmen-
te, tra il 202-203, una forte reazione popolare, sostenuta dalle autorità locali,
testimoniata ad Alessandria da Eusebio,36 e a Cartagine dalla Passio Perpetuae
et Felicitatis. 
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37 Cf. Spaziano, Vita Severi 17.
38 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. VI,I.
39 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. VI,3-4.
40 Cf. Tertuliano, Cor. mil. 1,4-5 e DAL COVOLO, I Severi e il cristianesimo..., 44-45.
41 Cf. Scap. 4,3-4. Sulla ostilità del popolo contro i cristiani, cf. Tertulliano, Apol. 40,1-6.
42 Tertulliano, in Scap. IV,5, accenna a una nutrice cristiana che Antonino Caracalla avrebbe avuto. 
43 Cf. DAL COVOLO, I Severi e il cristianesimo..., 55. L’ipotesi di una possibile conseguenza anticristiansa della

Constitutio Antoniniana non è condivisa da alcuni studiosi, cf. per esempio H. GRÉGOIRE, Les persecutions
dans l’empire romain, Bruxelles 21964 e A. D’ORS, «Estudios sobre la “Constitutio Antoniniana”», Emerita
24 (1956) 19-21. Alla morte di Caracalla, nel 217, Vario Avito, detto Eliogabalo (218-222) non risulta aver
perseguitato i cristiani, polarizzando piuttosto la propria politica religiosa dal culto di Eliogabalo, di cui
si era fatto riconoscere sacerdote e al quale aveva consacrato un tempio sul Palatino.

Oggi la critica dà una nuova lettura della notizia eusebiana che attribuiva a
Settimio Severo il rescritto del 202, con il quale si vietavano le conversioni al
giudaismo e al cristianesimo; si ritiene infatti che il rescritto, attribuito da
Spaziano all’imperatore,37 sia stato la risposta di questi al governatore di una
provincia, che lo interrogava sul comportamento da seguire di fronte alle som-
mosse popolari contro i cristiani e, particolarmente, contro i convertiti;38 la
dichiarazione di Eusebio secondo la quale, proprio in quel periodo, i converti-
ti al cristianesimo erano stati più perseguitati degli stessi responsabili delle
comunità, confermerebbe tale ipotesi.39

Sotto l’impero di Antonino Caracalla (211-217) due testimonianze tertullianee,
mentre addebitano alle autorità locali le misure repressive contro i cristiani,
consentono di intravvedere una situazione non omogenea nel sentire dei cris-
tiani d’Africa. La prima è tratta dal De corona, si tratta di un passo in cui
Tertulliano, mentre narra il gesto di un soldato cristiano che nella distribuzio-
ne del donativum si era presentato senza la corona d’alloro, lascia trasparire —
senza condividerla— la preoccupazione di cristiani non rigoristi nei confronti
di gesti che provocavano la reazione popolare sostenuta dalle autorità locali.40

La seconda testimonianza è tratta dalla lettera che Tertulliano inviò nel 211/213
al proconsole d’Africa, Scapula, che perseguitava i cristiani: in essa Tertulliano,
ricordando al proconsole i numerosi governatori che avevano avuto un com-
portamento diverso dal suo, sembra confermare l’inesistenza, ancora in quell’e-
poca, di una legge imperiale contro di essi.41

Anche sul comportamento di Antonino Caracalla nei confronti dei cristiani la
critica non è concorde. Se la tradizione storiografica non gli addebita alcuna
specifica azione persecutoria,42 una particolare lettura della Constitutio
Antoniniana porterebbe a un giudizio diverso. La Constitutio del 212, con
decreto imperiale estendeva la cittadinanza romana a tutti i cittadini liberi
dell’impero, che divenivano anche soggetti all’imposta; questa disposizione, in
sé positiva, obbligando però tutti i sudditi al culto pagano, apriva più facilmen-
te la strada all’identificazione di quei cristiani che se ne fossero astenuti, legit-
timando così un’azione persecutoria contro di loro.43
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44 Cf. Lampridius, Alexander Severus 22,5; vengono ricordati inoltre i rapporti di Alessandro con la madre
Giulia Mamea filo cristiana, con lo scrittore cristiano Giulio Africano e con altri cristiani. Si veda l’interes-
sante studio di F. ELIA, «I Severi e la questione cristiana: sincretismo religioso o realismo politico?»,
Quaderni catanesi di studi classici e medievali 1 (1979) 539-563.

45 Cf. su questo aspetto S. MAZZARINO, L’impero romano, vol.II, Roma-Bari 1973, 483-487.
46 Cf., particolarmente per Alessandro Severo, Historia Augusta. Lampridio, Vita Alexan.Severi 22,6
47 E’ di particolare interesse l’analisi di E. DAL COVOLO, «Gli Imperatori Severiani e la “svolta costantiniana”.

Convergenze tra la politica religiosa Severiana e gli orientamenti teologici della comunità cristiana di
Roma», in Cristianesimo e istituzioni politiche, Roma 1995, pp. 85-86.

48 Cf. Tetulliano, Scap. 3. Ancora nel 211-212 Tertulliano dichiarava l’opposizione del popolo perché i cris-
tiani non avessero cimiteri distinti dalle necropoli pagane. Nelle prime decadi del III s. Ippolito testimo-
nia che i cristiani di Roma avevano il loro cimitero, voluto da Zefirino (199-217) e affidato al futuro ves-
covo Callisto (217-222): cf. Ippolito, Haer. IX,12.14. Da Origene sappiamo che, nel suburbio di
Alessandria, vi erano grandi necropoli comunitarie (HJer. 4,3). Per il sorgere e lo sviluppo delle catacom-
be cf. F. BISCONTI, Il mondo delle catacombe, Primi Secoli I, n. 2 (1998) 5-11. 

49 Eusebius, Hist. Eccl. VI,28.

E’ sotto Alessandro Severo (222-235) che compaiono esplicite e significative
notizie di tolleranza nei confronti del cristianesimo, dovute forse all’orienta-
mento religioso dell’imperatore, alla presenza di cristiani nella sua casa e al suo
realismo politico.44 Se è da ricordare che magistrati di stretta osservanza paga-
na, grazie allo ius coercitionis finivano con l’essere più determinanti dello stes-
so imperatore nell’agire contro i cristiani a tutela di quella «tradizione» che infor-
mava tutta la storia imperiale,45 va anche segnalato il fatto che dal 193 al 235,
durante il regno dei Severi religiosamente orientati in senso monarchiano e sin-
cretista, la chiesa godette di un periodo di relativa tolleranza.46 Forse non sono
estranei a questa tolleranza elementi di sintonia tra la politica religiosa monar-
chiana dei Severi e le posizioni monarchiane della comunità cristiana di Roma,
nella quale, soprattutto durante il pontificato di Callisto (217-222), sembra per-
desse consensi la cosiddetta Logoschristologie.47 Di fatto, durante il regno dei
Severi si avverte una progressiva diffusione della religione cristiana, grazie
anche a quel tacito riconoscimento di cui godeva e che le consentiva di man-
tenere perfino delle proprietà, come dimostra la presenza delle più antiche
catacombe romane, nate dal desiderio dei cristiani di avere delle aree riservate
«per le proprie sepolture.»48 Non solo; se nei primi due secoli la casa-chiesa rap-
presentò il normale luogo di culto dei fedeli, sotto i Severi cominciarono a dive-
nire luoghi dedicati al culto anche edifici del genere della casa-chiesa di Dura-
Europos, sull’Eufrate. 

Alla tolleranza degli imperatori verso i cristiani, riscontrabile nel periodo ante-
riore a Massimino il Trace, forse non è estraneo anche il lealismo verso l’impe-
ro, ripetutamente ribadito da scrittori considerati interpreti autorevoli della
nuova religione.

Dopo la dinastia dei Severi, Massimino il Trace (235-238), secondo la narrazio-
ne di Eusebio, «per odio contro la casa di Alessandro (Severo), costituita in
maggioranza da fedeli, suscitò una persecuzione, ingiungendo però di uccide-
re solamente i capi delle chiese, perché su di essi pesava la responsabilità della
predicazione del vangelo.»49 Per la prima volta nella storia dell’impero si
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50 Cf. S. MAZZARINO, L’impero romano..., 492-493. Questa ricostruzione è basata dal Mazzarino soprattutto
sull’Esortazione al martirio di Origene, dove è documentata la reazione dei cristiani alla persecuzione
voluta dall’imperatore. Origene esorta i due destinatari del suo scritto, Ambrogio e Protottero, questo ulti-
mo probabilmente ecclesiastico di Cesarea di Palestina, perseguitati, a non avere timore e, parafrasando
1Cor 15,32, scrive: «Noi diciamo: Se soltanto per fini umani sono stato ucciso in Germania» (Esortazione,
41), espressione che è stata considerata un’allusione all’eventualità di essere messi a morte in Germania,
dove si trovava l’imperatore, cf. E. NORELLI, «Omelie su relativi libri biblici», in A. MONACI CASTAGNO (edd.),
Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, Roma 2000, p. 300. Cf. anche P. NAUTIN, Origène. Sa
vie et son oeuvre, Paris 1977, che colloca l’Esortazione al 235, durante la campagna di Massimino il Trace
in Germania. 

51 Cf. S. MAZZARINO, L’impero romano..., 492.
52 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. VI,34. Diversi studiosi ritengono che l’atteggiamento dell’imperatore verso la reli-

gione cristiana sia rimasto nei limiti di una semplice simpatia.
53 Cf. S. MAZZARINO, L’impero romano..., 520-521. In particolare Mazzarino rileva che nell’Ad Donatum si

avverte «l’esigenza di un’autobiografia come storia di un’esperienza religiosa: ciò che era già potenzial-
mente nel racconto apuleiano della conversione alla religione iliaca, e sarà poi espresso nelle Confessioni
di Agostino.»

54 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. VI,43. Cf. anche Ciprianus, Ep. 57.
55 Cf. Eusebio, Hist. Eccl., VI,43.

avrebbe dunque, secondo qualche storico,50 la programmazione di una perse-
cuzione non occasionale, rivolta nei confronti degli esponenti del clero.
Massimino avrebbe loro richiesto la negazione di Cristo, il riconoscimento del
dio Sole e il giuramento per la Fortuna Maximini.51 A seguito della persecuzio-
ne trovarono la morte, esiliati in Sardegna, papa Ponziano e Ippolito di Roma.
Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un primo riconoscimento dell’inciden-
za, non più di singoli cristiani, ma delle autorità stesse della chiesa nella vita
politica e sociale dell’impero. 

La vita delle comunità ritrova un nuovo periodo di pace sotto Gordiano III
(238-244) e sotto Filippo l’Arabo (244-249), riguardo al quale Eusebio narra un
episodio che lo farebbe ritenere orientato ad aderire alla religione cristiana.52

Sotto di lui, Cipriano, grande retore cartaginese, si convertiva al cristianesimo
e redigeva, verso il 247, l’Ad Donatum, uno scritto in cui, fra autobiografia e
polemica, presentava la propria esperienza religiosa di convertito facendo così
affiorare, per la prima volta in ambito cristiano, l’esigenza di un’autobiografia
come storia di un’esperienza spirituale.53

Una testimonianza di quanto verso la metà del III s. si fosse venuta consolidan-
do la chiesa di Roma, è offerta da una lettera, riportata da Eusebio, indirizzata
da papa Cornelio a Fabio, vescovo di Antiochia, per informarlo delle decisioni
prese dal concilio di Roma nei confronti di Novato;54 in essa si comunica anche
il numero dei partecipanti al concilio: «sessanta vescovi e in gran numero preti
e diaconi.»55

Forse, con lo sguardo rivolto alle continue guerre dell’impero, Cipriano, espri-
mendo il suo giudizio negativo su di esse e sullo spargimento di sangue che
comportavano, manifestava già la sua avversione verso un potere che si cos-
truiva su violenze e conquiste. Scriveva: «Dappertutto si sparge sangue e si fa
guerra…; sangue fraterno bagna il mondo; e l’omicidio, quando sono i singoli
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56 Cipriano, Don. 6,8,18-21. 
57 Non è da escludere che nella lotta per il potere tra Decio il suo predecessore, l’imperatore Filippo, vi

fosse anche l’avversione per quest’ultimo, forse cristiano. Decio divenne imperatore sconfiggendo Filippo
e uccidendolo nella battaglia di Verona del 249, cf. H. GRÉGOIRE, Les persecutions…, 41.

58 Cf. P. KERESZTES, «The Decian libelli and the contemporary Literature», Latomus 34 (1975) 761 ss.; cf. anche
G. E. M. DE STE. CROIX, Christian Persecution, Martyrdom, Orthodoxy, Oxford 2006, studio che si occupa
di alcuni aspetti della persecuzione di Decio e dei suoi editti e M. SORDI, «I rapporti tra il cristianesimo e
l’impero dai Severi a Gallieno», in Impero Romano e Cristianesimo. Scritti scelti, Roma 2006, pp. 428-442. 

59 Secondo Y. DUVAL, «La persécution de Dèce selon Cyprien», REAug 46 (2000) 157-172 e 47 (2001), l’edit-
to di Decio sarebbe stato rivolto a tutti i cittadini dell’impero e non direttamente contro i cristiani, come
testimonia il testo dei libelli egiziani. Cf. anche l’importante studio di R. SELINGER, The Mid-Third Century
Persecutions of Decius and Valerian, Francfort 2002. Per M. SORDI, «I rapporti», anche se l’editto non è
esplicitamente rivolto contro i cristiani, di fatto mirava a colpirli. Per il ruolo delle donne cristiane a
Cartagine, dopo la persecuzione, cf. il recente studio di E. LAMIRANDE, «Situations contratées de chrétien-
nes carthaginoises: la persecution de Déce et ses lendemains (250’251)», Mission 13 (2006) 27-42. 

60 Cf. Dionigi di Alessandria: «Qui da noi la persecuzione non incominciò con l’editto imperiale, ma lo pre-
cedette di un anno. Già prima un certo vate e artefice di sciagure per questa città, agitò e sollevò contro
di noi la folla dei pagani, rinfocolandone in loro il fanatismo per le superstizioni locali.» (Lettera al ves-
covo di Antiochia Fabio, in Eusebio, Hist. Eccl. VI,41,1-10).

61 Cf. Eusebio, Hist. Eccl. VI,39-40.
62 Cf. Cipriano, Ep. 43,3; 67,4; cf. anche Eusebio, Hist. Eccl. VI,42.1. Rimane interessante lo studio di Ch.

SAUMAGNE, La persécution de Dèce en Afrique d’aprés la corréspondance de st. Cyprien, in Bysanthion
XXXII (1962).

63 Cf. Acta Pionii 15,2 e l’apostasia del vescovo Eutemone di Smirne.

che lo commettono, è un delitto; ma quando viene fatto in nome dell’impero
diventa virtù.»56

Dopo un periodo che vede il crescere di una metodica e capillare diffusione
della religione cristiana in tutti gli ambienti, con l’impero di Decio si va di con-
seguenza parallelamente delineando una sempre più dichiarata politica anticris-
tiana.57

La persecuzione di Decio prendeva le mosse dalle misure disposte a Roma con-
tro il clero e da grandi manifestazioni popolari, particolarmente sollecitate nelle
province dove i cristiani erano più numerosi.58 Nel 250, quando dalle reazioni
popolari aveva avvertito di avere il pieno consenso per perseguitare i cristiani,
con un editto Decio disponeva che si estendesse alle città di provincia l’obbli-
go del sacrificio che, annualmente, veniva fatto in Campidoglio agli dei roma-
ni. L’editto,59 che non era direttamente rivolto contro i cristiani anche se essi,
ovviamente, ne sarebbero stati pienamente coinvolti, vedrà una diversa appli-
cazione a seconda delle situazioni locali.60 A Roma non avrebbe risparmiato
papa Fabiano, processato e condannato; ad Antiochia la stessa sorte sarebbe
toccata al vescovo Babila e a Gerusalemme al vescovo Alessandro.61 A questo
primo editto faceva seguito la costituzione di commissioni che, nelle province,
dovevano controllare l’avvenuta offerta dei sacrifici agli dei dell’impero e al
genio dell’imperatore,62 sacrifici certificati dai libelli. Quei cittadini, ovviamen-
te i cristiani, che si fossero trovati privi di libelli, sarebbero stati condannati; così
non furono pochi coloro, detti libellatici, che dietro pagamento, pur non sacri-
ficando, riuscirono ad ottenerne la certificazione. Se furono numerose le defe-
zioni,63 molti pagarono con la vita la loro fedeltà.
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64 Ciprianus, Laps. 5: « […] Il Signore ha voluto che la sua famiglia fosse messa alla prova; e poiché un lungo
periodo di pace aveva finito per deteriorare gli ammaestramenti trasmessici da Dio, la punizione del cielo
rialzò la nostra fede prostrata e vorrei quasi dire addormentata».

65 Sull’argomento, cf. A. DI BERARDINO, «Obiezione di coscienza e servizio civile nella chiesa precostantinia-
na», in E. DAL COVOLO – R. UGLIONE (edd.), Cristianesimo e Istituzioni politiche. Da Augusto a Costantino,
Roma 1995, pp. 127-165.

Nonostante la violenza iniziale, verso la fine del 250 la persecuzione aveva già
perso vigore, mentre la chiesa godeva di rinnovata forza, come testimoniano,
già nel marzo del 251, l’elezione di Cornelio quale nuovo vescovo di Roma e
il ritorno di Cipriano nella sua sede di Cartagine. L’intento di Decio non sem-
bra sia stato tanto quello di abolire il culto dei cristiani, oltretutto facendone dei
martiri, quanto piuttosto quello di obbligarli a prestare culto anche agli dei
dell’impero. Tale intenzione sarebbe testimoniata da quanto si legge negli Atti
di Conone: «Se hai riconosciuto Cristo, riconosci anche i nostri dei» (4,4). E’ dif-
ficile valutare questa richiesta come esplicita avversione alla fede cristiana,
mentre trova piena comprensione considerando che proviene da chi aveva
consuetudine con divinità molteplici. A Decio, il rifiuto intransigente dei cris-
tiani poteva apparire solo come una ostinazione incomprensibile.

La preoccupazione fondamentale di Decio non era quella di perseguitare i cris-
tiani facendone dei martiri, ma quella di rafforzare l’unità spirituale dell’impe-
ro, attraverso l’accoglienza, fosse pure solo rituale, e il rispetto di una religio-
ne di tipo ufficiale, che al suo vertice aveva l’imperatore. Ma proprio questa
preoccupazione unitaria portava l’impero alla intolleranza religiosa.

In una visione di fede, la persecuzione da lui decretata è letta da Cipriano come
il brusco ma provvidenziale risveglio dei fedeli infiacchiti dalla lunga pace.64

Essa rappresenta, comunque, un evento di grande rilievo non solo per quanto
fa riferimento all’impero e al suo mutato atteggiamento nei confronti della chie-
sa, ma anche per quanto si riferisce alla vita stessa della chiesa che, grazie agli
accesi dibattiti suscitati nelle comunità cristiane, veniva portata a riflettere su se
stessa e sulle norme di carattere penitenziale e disciplinare da adottare alla luce
delle nuove situazioni storiche. 

Dopo due secoli nei quali i cristiani avevano ripetutamente dichiarato di non
avere ambizioni terrene perché il loro regno non era di questo mondo, e l’im-
peratore, più o meno rassicurato anche se sempre vigile, non aveva preso prov-
vedimenti diretti contro di essi, ora si rendeva evidente l’avvenuto cambiamen-
to di valutazione: l’imperatore, perseguitando apertamente i cristiani, dimostra-
va di non considerarli più cittadini innocui, ma piuttosto come un gruppo
sociale costituitosi in una organizzazione autonoma, universale, in quanto dif-
fusa in tutto l’impero, che rimaneva però estraneo, quando non avverso —si
pensi al rifiuto del servizio militare—65 a quelle tradizioni religiose e politiche
che erano fondamento dell’unità dell’impero romano.
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66 Accenni alla persecuzione si trovano in Ciprianus, Ep. 59.12.13 e 61.
67 Per la testimonianza di Cornelio durante la persecuzione, cf. Ciprianus, Ep. 60.
68 Lettera di Dionigi di Alessandria a Ermammone in Eusebio, Hist. Eccl. VII 10,3.
69 Per comprendere questo periodo di crisi, cf. Ciprianus, Demetr. in Eusebio, Hist. Eccl. VII,10) e la Lettera

ad Ermammone di Dionigi, in Eusebio, Hist. Eccl. VII,11.
70 Nel 256 veniva celebrato a Cartagine un concilio nel quale si riunivano 87 vescovi per sostenere la posi-

zione di Cipriano contro il vescovo di Roma, Stefano, nella disputa sul battesimo degli eretici.
71 Il testo dell’editto è andato perduto. La ricostruzione del I editto è presente negli Acta Cypriani 1, e nella

lettera di Dionigi di Alessandria a Germano, in Eusebio, Hist. Eccl. VII,11,3-11. 
72 Cf. Vita Cypriani I.
73 Del II editto siamo informati dalla lettera 80 di Cipriano e dal secondo processo di Cipriano davanti al

proconsole Galerio Massimo nel 258 (cf. Acta Cypriani III ss). Altre testimonianze martiriali di questa per-
secuzione sono quelle di Montano e Lucio a Cartagine, di Mariano e Giacomo e di Fruttuoso a Tarragona
(cf. G. LAZZATI, Gli sviluppi della letteratura sui martiri, Milano 1956). La Passio che narra il giudizio e il
martirio di s. Fruttuoso si trova in BHL I, n.3196. Il documento ha avuto un notevole sviluppo come è
testimoniato dai 27 codici della tradizione manoscritta. Cf. Franchi DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di s. Fruttuoso di
Tarragona», in Note agiografiche, 8 (S.T. 65), Roma 1935, pp. 129-199. 

Decio moriva nel 251, combattendo contro i Goti. Dal 251 al 253 gli successe-
ro Treboniano Gallo e il figlio Volusiano, i quali tentarono di ridare vigore ai
precedenti atti di persecuzione con manifestazioni anticristiane da svolgere
durante i sacrifici ordinati con decreto imperiale per ottenere la fine della
peste.66 Vittima della loro persecuzione fu il vescovo di Roma Cornelio67 che,
nel 253, moriva in esilio. Treboniano Gallo e Volusiano, uccisi dai loro soldati
presso Terni nell’autunno del 253, lasciavano l’impero sconvolto dalla peste,
dalle invasioni dei Goti, dei Persiani, delle popolazioni Germaniche. 

Nel 253 veniva acclamato imperatore Valeriano che, dopo avere cooptato al
trono il figlio Gallieno, orientava la sua azione politico-religiosa al pieno rispet-
to della tradizione romana e al consenso dell’intransigente classe senatoria. Egli
comunque non prese la decisione di perseguitare i cristiani nei primi anni del
suo regno, dato che, come riferisce Eusebio: «...tutta la sua casa era piena di
cristiani ed era una chiesa di Dio.»68 Per comprendere la persecuzione di
Valeriano, bisogna tener conto dell’angoscia e delle superstizioni risvegliate
nelle popolazioni dalle catastrofi naturali e militari che sconvolgevano l’impe-
ro.69 Franchi e Alemanni premevano alla frontiera gallica; verso il 258 raggiun-
gevano prima la Spagna, conquistando Tarragona, e poi il Marocco. I Goti giun-
gevano prima a Tessalonica e, nel 256, a Nicomedia. La peste faceva vittime,
assecondata dalla carestia e dalla fame. La superstizione popolare ne attribuiva
la colpa ai cristiani che rinnegavano gli antichi dei. 

Nel tentativo di piegare i cristiani a rendere culto alle divinità trascurate ed offe-
se e ottenerne così la protezione dell’impero, Valeriano li colpiva come chiesa,
tanto più che questa riprendeva visibilmente vitalità.70 Un primo editto, emana-
to nel 257,71 vietava le adunanze dei cristiani e ordinava a preti e diaconi, pena
l’esilio, di partecipare al culto ufficiale.72 Un anno dopo, nel 258, in un secon-
do editto inviato al Senato,73 si stabiliva che preti, vescovi e diaconi fossero
uccisi; senatori e cavalieri cristiani fossero degradati e privati dei loro beni; le
matrone cristiane fossero private del loro patrimonio e mandate in esilio; i cesa-
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riani, cioè gli impiegati nei domini dell’imperatore, «che avessero confessato
precedentemente Cristo, o lo facessero ora»,74 subissero la confisca dei beni e
fossero inviati, come schiavi, nei possedimenti imperiali. Nel 260 Valeriano
veniva fatto prigioniero dai Persiani e con lui moltitudini di uomini dell’impe-
ro, in prevalenza cristiani che, nella Perside e nella Babilonia, dove erano
deportati, diffondevano il cristianesimo. 

Dopo un lungo periodo di compromesso tra la condanna di diritto e la tolle-
ranza di fatto, la persecuzione di Valeriano segnava una svolta nei rapporti tra
impero romano e religione cristiana perché, come è stato acutamente osserva-
to, dava inizio alla «epoca dei riconoscimenti ufficiali.»75 La persecuzione susci-
tata da Massimino il Trace, ingiungendo di uccidere solo i capi delle chiese, era
già stata un riconoscimento non solo della forza religiosa dei cristiani, ma
soprattutto della incidenza politica della organizzazione ecclesiale. Valeriano,
che con la sua legislazione colpiva il cristianesimo come istituzione ecclesiasti-
ca, nei vari gradi della sua organizzazione e, grazie alla conoscenza che dell’or-
ganizzazione ecclesiastica aveva acquisita negli anni di tolleranza, ne confisca-
va edifici di culto e cimiteri, compiva un passo ulteriore. Egli apriva la strada,
anche se in modo negativo e certamente non voluto, al futuro riconoscimento
ufficiale della chiesa da parte del figlio Gallieno.

A motivare gli editti di persecuzione di Valeriano contro i cristiani non fu solo
la paura popolare e superstiziosa dell’ira degli dei, ma soprattutto il timore della
cristianizzazione delle classi dirigenti.

Alla morte di Valeriano, il figlio Gallieno, succedutogli nel 260, si vedeva cos-
tretto a emanare un nuovo editto per potere rendere lecito il cristianesimo, non
solo di fatto ma anche di diritto; solo con questo riconoscimento ufficiale si
poteva infatti dare validità giuridica ad un rapporto tra chiesa e impero che, se
non era ancora giunto ad essere di collaborazione, fosse almeno di pacifica
convivenza. Questa era divenuta ormai una esigenza ineludibile per Gallieno,
che aveva preso coscienza di una diffusione del cristianesimo di tale portata da
fare apparire l’impero romano come «l’impero dei cristiani.»76

L’editto di Gallieno ci è giunto attraverso una parafrasi del testo, inviata verso
il 262 a Dionigi e ai vescovi d’Egitto e conservataci da Eusebio;77 in essa
Gallieno estendeva, alle zone che gli erano state usurpate, i benefici da lui con-
cessi «già da molto tempo» nel resto dell’impero. Abrogando gli editti di
Valeriano egli restituiva ai vescovi gli edifici di culto e i cimiteri confiscati. Il
fatto poi che Gallieno inviasse i suoi rescritti non solo ai magistrati ma anche

74 Cipriano, Ep. 80,1.
75 Cf. M. SORDI, «I rapporti fra il cristianesimo e l’impero dai Severi a Gallieno», in M. SORDI, Impero Romano

e Cristianesimo. Scritti scelti, Roma 2006, pp. 403-442 e, esp. 430-439.
76 Per il giudizio su l’impero romano come impero dei cristiani cf. l’analisi di S. MAZZARINO, L’impero roma-

no..., 529.
77 Eusebio, Hist. Eccl. VII,13.
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ai vescovi era un ulteriore modo per dichiarare che ne riconosceva giuridica-
mente il ruolo: essi venivano autorizzati a rappresentare ufficialmente, davanti
alla legge, i diritti delle comunità cristiane. 

Nel 262, Dionigi di Alessandria inviava a Ermammone e ai fratelli d’Egitto una
lettera nella quale chiamava Gallieno «il nostro imperatore religiosissimo e
amantissimo di Dio» ed esaltava il suo regno come un’era di pace. Scriveva:
«L’autorità sovrana… ora fiorisce con più splendore, è vista e ascoltata da lon-
tano e penetra tutto.»78

Quella pace sarebbe durata , pur con alterne vicende, per 40 anni, fino all’al-
ba del IV secolo e agli editti di Diocleziano.

Concludendo. I rapporti tra l’impero e la chiesa sono dunque rimasti, nel II s.,
ancorati a quelle generiche condanne di Plinio e di Traiano, pur reiterate e
qualche volta ulteriormente precisate dai successivi imperatori di fronte alla
pressione di sommosse popolari anticristiane, sulle quali, spesso, ricadeva il
compito di dare esito concreto, alle critiche teoricamente espresse dagli
ambienti più colti. Con particolare insistenza da Marco Aurelio in poi, l’azione
degli imperatori è apparsa guidata dal desiderio e dal bisogno di integrare la
religione cristiana nell’impero, così come era sempre stato fatto con le religio-
ni degli altri popoli. Intanto, mentre sul piano individuale i cristiani venivano
denunciati e perseguitati con diverse accuse, perché turbavano l’unità della vita
politico-religiosa e soprattutto sociale dell’impero, l’organizzazione ecclesiasti-
ca poteva sussistere in forza della legislazione relativa alle associazioni. 

Nel III s., in un primo periodo di pur relativa tolleranza, la preoccupazione per
il crescente proselitismo dei cristiani suscitava provvedimenti che, sembra vie-
tassero le conversioni al cristianesimo. Non mi pare estranea alla esigenza, fin
qui perseguita dai diversi imperatori, di conseguire l’integrazione dei cristiani
nell’impero, l’emanazione della Constitutio Antoniniana del 212; questa, esten-
dendo la cittadinanza romana a tutti i cittadini liberi dell’impero, attraverso una
nuova via tentava l’integrazione anche dei cristiani e quindi della loro religio-
ne, nella tradizione dell’impero, per fortificarne l’unità spirituale. 

Con Massimino erano però aumentate le perplessità di fronte a una organizza-
zione ecclesiastica che, già diffusa in tutto l’impero —pur con diversità in ambi-
ti dottrinali e disciplinari— diveniva sempre più forte e autonoma.

Gli editti di Decio proseguivano nel tentativo di piegare i cristiani a riconosce-
re, accanto alla propria religione, quella ufficiale dell’impero che, mettendo
all’apice l’imperatore, quasi suprema divinità, potesse riportare l’impero alla tra-

78 Eusebio, Hist. Eccl. VII,23. Per le diverse valutazioni date sull’azione politica e religiosa di Gallieno, cf. M.
SORDI, Il cristianesimo e Roma, Bologna 1965, pp. 306-311; S. MAZZARINO, L’Impero romano..., II, Bari 1973.
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dizionale unità spirituale, garanzia anche della sua attività economica, politica e
sociale, sempre più messa in crisi dalle sconfitte militari e dalle calamità naturali.

A motivare la successiva persecuzione di Valeriano contro i cristiani non fu solo
la paura superstiziosa dell’ira degli dei ma anche il timore che al fallimento dei
vari tentativi per conseguirne l’integrazione nell’impero, si stesse sostituendo la
cristianizzazione stessa dell’impero nelle sue classi dirigenti. Con Valeriano
veniva così dichiarata illegale anche la chiesa. Grazie alla conoscenza della
organizzazione ecclesiastica, acquisita nei lunghi anni di tolleranza, egli poteva
colpirla nei suoi vari gradi e confiscare edifici di culto, cimiteri e beni che
avrebbero potuto, non certo risolvere la disastrosa situazione economica
dell’impero, ma almeno darle un qualche sollievo. 

Gallieno capì l’inutilità della politica di repressione di Decio e di Valeriano per
conseguire l’integrazione dei cristiani e cercò una strada nuova con l’editto di
tolleranza. Mostrò però di non possedere una reale conoscenza della religione
cristiana e di quella riflessione che la chiesa veniva facendo in campo dottrina-
le quando, nell’intento riformatore dell’istituto imperiale, accettò per sé il tito-
lo di Zeus. Egli metteva l’imperatore al culmine della religione ufficiale proprio
mentre la diffusione del cristianesimo faceva apparire l’impero romano come
cristiano. Di fatto, la chiesa tendeva sempre più a radicarsi nell’impero con una
propria organizzazione gerarchica e disciplinare e con una propria autonomia
economica. I cristiani cercavano, attraverso «l’inculturazione» necessaria ma
ambigua e non condivisa da tutti i gruppi, quell’inserimento della propria dot-
trina nel «corpus» delle dottrine religiose, filosofiche e morali della società roma-
na, che valutato dall’impero come un rischio, lo avrebbe condotto a considera-
re negativamente la tolleranza fino ad allora manifestata. 

L’impero infatti veniva sempre più considerando i cristiani come una forza inter-
na alla società che, nel generale processo di disgregazione e di crisi dell’impe-
ro, lo privava di quella manifestazione di un atto di culto alle divinità pagane,
con cui si sarebbe dovuto dare prova di lealismo. I cristiani minavano quella
unità spirituale dell’impero, ritenuta fondamento della sua stessa sopravvivenza.
Ma per il raggiungimeno di tale unità si riteneva necessaria la creazione di una
forma di religione di tipo universale avente al suo culmine la figura dell’impe-
ratore, accentratrice di tutti i poteri, politici e religiosi. Questa esigenza unitaria,
che «dava vita a una forma di religiosità imperiale di tipo monoteistico»,79 inca-
pace di reggere le diversità, considerandole dei pericoli, avvierà l’impero a una
nuova manifestazione di intolleranza80 nei confronti di quell’altra religione, la
cristiana, rivendicante una uguale valenza universale e monoteistica.

79 A. PINCHERLE, «Cristianesimo e impero romano», in Cristianesimo antico e moderno, Roma 1956, p. 61.
80 Una acuta analisi di PINCHERLE, Cristianesimo..., mostra come venga caricato di un contenuto positivo un

termine di negazione come intolleranza.
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LA PASSIO FRUCTUOSI.
UN APPROCCIO STORICO-LETTERARIO

Gennaro LUONGO

1. INTRODUZIONE

Tarragona, genetrix piorum, è celebrata da Prudenzio in quella sorta di
Periegesi della santità ispanica costituita dal IV inno del Peristephanon: nel
giorno del giudizio universale, quando da tutto il mondo ogni città recherà i
propri doni a Cristo, Tarragona gli offrirà un diadema adorno di tre gemme:
accanto a quella di san Fruttuoso, espressamente nominato, brillano le due pie-
tre gemelle, cioè i due diaconi Augurio ed Eulogio, di cui però si tacciono i
nomi.1 Un altro lungo inno, come è noto, Prudenzio dedica specificamente ai
nostri santi (Perist. VI), di grande importanza anche ai fini dell’esame della
Passio Fructuosi, la perla più antica e veneranda della letteratura martiriale
dell’Hispania cristiana.

Ritengo indispensabile premettere uno schematico riassunto del nostro testo.

1. Domenica, 16 gennaio (259), mentre il vescovo Fruttuoso è nella sua came-
retta, si presentano sei guardie a prelevarlo: al rumore dei passi immediatamen-
te il vescovo si alza e va incontro ancora con i  sandali. Calzatosi, viene con-
dotto in carcere insieme con i due diaconi Augurio ed Eulogio. Il vescovo prega
incessantemente nella prigione, dove riceve la visita e il conforto dei fratelli di
fede.

2. Amministrazione del battesimo a Rogaziano nel carcere. Il venerdì successi-
vo, 21 gennaio, i martiri vengono condotti in udienza davanti al praeses: il bre-
vissimo interrogatorio si conclude con la condanna al rogo.

3. Mentre i martiri vengono condotti all’anfiteatro tra una moltitudine di cristia-
ni e finanche di pagani commossi, viene offerta una coppa di vino aromatizza-
to a Fruttuoso, che rifiuta per non interrompere il digiuno del venerdì. Giunto
il gruppetto all’anfiteatro, il lettore Augustale vorrebbe aiutare il vescovo a

1 Prud., Perist. IV,21-28 (CCh 126, pp. 286-287): «Tu tribus gemmis diadema pulchrum / offeres Christo, gene-
trix piorum / Tarraco, intexit cui Fructuosus / sutile vinclum. // Nomen hoc gemmae strophio inligatae est;
/ emicant iuxta lapides gemelli; / ardet et splendor parilis duorum / igne corusco.» 
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togliersi i calzari, ma Fruttuoso fa tutto da solo e alla richiesta di un altro fede-
le Felix di ricordarsi di lui, ribatte a voce alta che deve aver presente la chiesa
universale.

4. All’ingresso nell’anfiteatro, Fruttuoso, lieto di andare incontro alla corona del
martirio, sotto l’ispirazione dello Spirito, conforta i fedeli, assicurandoli dell’as-
sistenza futura del pastore e ricordando le promesse di Dio. Quindi i martiri
affrontano felici il martirio, simili ai tre fanciulli nella fornace di Babilonia.
Fruttuoso, in ginocchio e con le braccia distese a forma di croce muore pre-
gando.

5. Il racconto si avvia alla conclusione esponendo alcuni magnalia dei: i cri-
stiani Babila e Migdonio, servi della casa del governatore Emiliano, mostrano a
sua figlia i martiri che in trionfo ascendono al cielo. Il governatore, pur invita-
to, non vede alcunché, perché non ne è degno.

6. I fedeli, tristi per la perdita del pastore, nella notte lavano col vino i resti
semibruciati dei martiri e si spartiscono le ceneri. Ma il vescovo, apparendo a
tutti, li esorta a restituire senza indugio i loro pii furti. [Un ramo della tradizio-
ne manoscritta riporta un racconto assai dettagliato dell’apparizione e della sus-
seguente ricomposizione delle reliquie].

7. Fruttuoso, rivestito delle vesti gloriose, appare in visione anche al governa-
tore, rimproverandolo e schernendolo. Il testo si conclude con il makarismòs
dei martiri resi degni della corona immarcescibile per la loro vittoria sul demo-
nio.

Hippolyte Delehaye, il più grande rappresentante della scuola bollandista del
Novecento, già nel 1921 affermava a proposito della Passio Fructuosi che
«l’Espagne est représentée dans l’hagiographie historique par une pièce unique,
des plus interessantes»2 e sottolineava la semplicità dei dati, l’originalità dei det-
tagli, la nitidezza della situazione, la naturalezza del dialogo, denunciando però
l’impressione che il testo presentasse anche aggiunte posteriori.3

Nel 1935 appariva l’importante studio di Franchi de’ Cavalieri,4 con edizione cri-
tica corredata di un minuziosissimo apparato critico. L’attenta indagine dello
studioso romano, interessato, secondo le istanze dell’agiografia del tempo, a
verificare l’attendibilità storica dei fatti narrati, mirava a definire la natura del

2 H. DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires (Subsidia Hagiographica 13 B), Bruxelles 21966
(1921), p. 104.

3 Nel 1930 poi nella recensione di Zacarias GARCIA VILLADA, «História Eclesiástica», AnBoll 48 (1930) 404,
Delehaye affermava che «Les Actes de S. Fructueux et de ses compagnons comptent parmi les meilleurs
que nous connaissions.»

4 P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso di Tarragona», in Note Agiografiche, fasc. 8 (Studi e Testi
65), Città del Vaticano 1935, pp. 129-199.
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documento martiriale, stabilirne la storicità, la cronologia e la paternità attraver-
so l’analisi delle singole parti ed espressioni.5 Rifiutata la tesi tradizionale che
voleva gli atti dei martiri un estratto di protocolli ufficiali, egli ne rilevava però
la differenza rispetto a «quelle narrazioni diffuse e un po’ retoriche, ma schiet-
te e commoventissime» quali le passioni di Perpetua o di Mariano e Giacomo.
Per lui la passio era «un magro racconto», quasi una cronaca non dei fatti, quan-
to delle parole ultime di Fruttuoso, cronaca redatta a breve distanza dai fatti da
una persona non letterata, né appartenente al clero: un testimone diretto al pro-
cesso o redattore di testimonianze altrui. Lo studioso negava peraltro che si
potesse parlare di un testo storico tout court e individuava interpolazioni e
incongruenze specialmente nei capitoli finali. Se riguardo alla visione dei mar-
tiri che ascendono al cielo, narrata nel cap. V per lui «nulla è in questo raccon-
to che vieti di ritenerlo contemporaneo degli avvenimenti»,6 un certo travisa-
mento dei fatti denunciava nel racconto dell’accaparramento dei resti dei santi
(cap. VI): «tutto considerato, l’episodio può considerarsi storico, almeno sostan-
zialmente. Ma il racconto che ne leggiamo nella passio, generico, scolorito […]
fa pensare ad una mano diversa da quella del primo redattore e non così vici-
na agli avvenimenti».7 Assai più tardo per lui è l’ampliamento del cap. VI ripor-
tato da un ramo della tradizione; parimenti di un interpolatore tardo sarebbe
l’episodio dell’apparizione del santo al governatore, ignoto a Prudenzio e giu-
dicato «inammissibile» dallo studioso.8

Le conclusioni di Franchi de’ Cavalieri furono recepite in massima parte da
Fábrega Grau,9 che nel Pasionario Hispánico del 1953 pubblicò anche la recen-
sione della Passio contenuta nel codice del monastero di San Pedro de
Cardena, ora al British Museum. Egli insisteva sulla «sublime semplicità», sull’as-
senza di ampollosità retoriche, che provano l’autenticità e storicità del raccon-
to: «una consignación “ad perpetuam rei memoriam” delle parole del vescovo,
scritta da un testimone oculare, che supplì per quello che non aveva visto con
le relazioni di altri testimoni fededegni».10 Lo studioso spagnolo non esitava a
riconoscere nell’autore un militare, a motivo della precisione con la quale indi-
cava i nomi dei sei soldati,11 e ancor più di Franchi de’ Cavalieri, fu deciso sos-
tenitore dell’«autenticidad de esta Pasión y la contemporaneidad de este docu-
mento respecto de los hechos que en el se cuentan», anche per i capp. V e VI;
ma, come lo studioso romano, ritenne il cap. VII un’interpolazione successiva
all’inno prudenziano.12

5 Ibíd., 130: «Occorre pertanto analizzare coscienziosamente la passio s. Fructuosi e vedere se non contenga
elementi inammissibili in uno scritto del secolo III volgente ormai al IV.»

6 Ibíd., 159, 163.
7 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso di Tarragona», 163.
8 Ibíd., 165.
9 A. FÁBREGA GRAU, Pasionário Hispánico (siglos VII-XI), 2 t., (Monumenta Hispaniae Sacra), Madrid –

Barcelona 1953-1955. 
10 Ibíd., 87.
11 Ibíd., 88.
12 FÁBREGA GRAU, Pasionário Hispánico (siglos VII-XI), 91-92: «en nuestra opinión, se puede creer que el texto

hasta el c. 6 inclusive pertenece a la Pasión tal como salió de las manos del primer hagiógrafo.»
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Particolarmente illuminante e feconda di prospettiva ai fini del nostro studio
appare l’interpretazione, per quanto brevemente delineata, del Lazzati (1956)
nel quadro della visione generale dello sviluppo della letteratura martiriale tra
lo schema degli acta («Passioni drammatiche»), quale forma assai vicina al
drama, in cui si rappresenta o meglio si ri-presenta la scena della pubblica con-
fessione del martire, e la forma narrativa delle passioni («Passioni drammatico-
narrative» e «Passioni narrative»), che «descrivono» il fatto:13 la Passio Fructuosi
è «un documento che può essere preso a testimone di questo sviluppo».14

Per il Musurillo (1972), la cui edizione critica riprende quella di Franchi de’
Cavalieri con qualche leggera modifica, la prima parte della Passio dà l’impres-
sione di aderire strettamente ai documenti reali; i capitoli finali con le appari-
zioni del vescovo «possono derivare da una pia mano più tarda». «Nel comples-
so il Martirio, composto forse dopo la pace della Chiesa, è un racconto sempli-
ce, che rivela l’umiltà e coraggio del grande vescovo martire, con l’accento
posto su piccoli dettagli.»15

Dal rapido excursus sui principali interventi critici emergono da un lato il giu-
dizio sostanzialmente positivo sull’attendibilità storica del racconto, special-
mente della prima parte della Passio, dall’altro il sospetto e talora più che il sos-
petto di interpolazioni e aggiunte specialmente nei capitoli finali.

2. LA MEMORIA LITURGICA DEI SANTI FRUTTUOSO, AUGURIO ED
EULOGIO

Il dies natalis dei nostri santi (21 gennaio), è fedelmente registrato nei più anti-
chi e venerandi documenti liturgici. Assenti nella Depositio martyrum romana,
il che non stupisce dato il carattere prettamente romano della lista, fatta ecce-
zione per i martiri africani Perpetua e Felicita e Cipriano, i santi tarragonesi non
compaiono nel Calendario cartaginese,16 che pure registra alcuni santi della
Spagna, della Gallia e dell’Italia: l’assenza è di un certo rilievo, data l’attestazio-
ne del culto in Africa desumibile dal Sermone 273 di Agostino;17 ma può spie-
garsi per la coincidenza nello stesso giorno della festa della santa romana
Agnese, puntualmente ivi registrata.

13 G. LAZZATI, Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei primi quattro secoli, Torino 1956, pp. 9-10. Alle pp.
160-167 l’edizione critica della Passio, che riprende sostanzialmente quella di Franchi de’ Cavalieri.

14 Ibíd., 38s: «elaborata su documenti autentici, ma con sviluppi narrativi, la Passio è vera lezione liturgica
[…]. In essa la parte narrativa e descrittiva già prevale su quella in cui è riferito l’interrogatorio e la Passio
si arricchisce di movimento e di figure nella descrizione della commozione popolare intorno al santo ve-
scovo […], di elementi didattici […], e anche di elementi del meraviglioso.»

15 H. MUSURILLO, The Acts of Christian Martyrs, Oxford 1972, p. xxxii.
16 MOMMSEN (ed.), Chronica minora, (MGH, Auct. Antiquissimi IX); J. B. DE ROSSI – L. DUCHESNE (edd.)

Martyrologium Hieronymianum (Propyl. ad AASS Novembris II 1), Bruxellis 1894, pp. LXX-LXXI;
Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie VIII-1, pp. 642-645.

17 Aug., Serm. 273 (PL 38), 1248-1252; NBA XXXIII, pp. 4-10.
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Sicuramente attestati sono invece i nostri santi nei principali codici delle due
famiglie del Martirologio Ieronimiano,18 sia pure con qualche storpiatura dei
nomi, che non lascia però dubbi sulla loro identità: occorre anzi rilevare la so-
stanziale precisione della notizia dei nostri santi, considerata la grande confu-
sione della tradizione manoscritta di questo insigne documento, con la conse-
guente complessità di lettura e d’interpretazione; ancor più significativo è che
i nostri santi sono citati ben due volte nello stesso giorno. Il più antico codice
(Epternacensis) degli inizi dell’VIII secolo, nella lunga serie di nomi che per
brevità qui ometto, fornisce questa lezione:19 «[…] fructuosi […] augori […] /
spania civi racora scor fructuosi augori eulogiae daci […]»

Della seconda famiglia del Martirologio Ieronimiano risalente alla seconda
metà dell’VIII secolo, il Wissenburgensis presenta questa lezione:20 «Natale feli-
cis fructuosi mart [...] Fulogi […] Augurii […] / In Hispanis civitate taracona pas-
sio scorum Fructuosi epi Auguri et elogii diaconor et martyr.»

Il Bernensis dà una lezione assai simile:21 «Natl felicis fructuosi […] fulogicae
[…] augeriae […]. / In hispaniis civitate taracona pas scorum fructuosi epi
Auguri et eologii diac.»

Sicché sicura è la restituzione critica proposta da Delehaye:22 «in Spania civita-
te Taracona passio sanctorum Fructuosi episcopi, Augurii et Eulogii diacono-
rum.»

Qualche particolarità degna di rilievo presentano i martirologi storici altomedie-
vali: assente in Beda, l’elogio dei nostri santi ricorre nel martirologio
dell’Anonimo Lionese dei primissimi anni del IX secolo:

In Hispaniis, civitate Tarracona, natale sanctorum martyrum Fructuosi episcopi,
Augurii et Eulogii diaconorum, qui tempore Gallieni, sub Aemiliano praeside,
primo in carcere trusi, deinde flammis iniecti, exustis vinculis, manibus in
modum crucis expansis, orantes ut urerentur obtinuerunt. Et mox quidam e fra-
tribus et filia praesidis quae adstabat, viderunt sanctorum animas caelum cons-
cendere coronatas.23

18 DE ROSSI – DUCHESNE, Martyrologium Hieronymianum; H. DELEHAYE, Commentarius perpetuus in
Martyrologium Hieronymianum ad recensionem, H. QUENTIN (Propyl. ad AASS Novembris II 2), Bruxellis
1931. Vd. R. AGRAIN. L’hagiographie, ses sources, ses méthodes, son histoire. Reproduction inchangée de
l’édition originale de 1953 avec un complément bibliographique par R. GODDING (Sub. Hag. 80), Bruxelles
2000, pp 32-50; J. Dubois, Les martyrologes du Moyen Age latin, (Typologie des Sources du Moyen Age
Occidental 27), Turnhout: Brepols 1978, pp. 29-37.

19 ROSSI – DUCHESNE, Martyrologium Hieronymianum, p. 11; DELEHAYE, Commentarius perpetuus in
Martyrologium..., 52.

20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 DELEHAYE, Commentarius perpetuus in Martyrologium..., 53.
23 J. DUBOIS – G. RENAUD, Edition pratique des Martyrologes de Bède, de l’Anonyme Lyonnais et de Florus,

CNRS, Paris 1984, p. 18.
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La notizia sintetizza in rapidi tratti la nostra Passio Fructuosi, ma solo fino al
cap. V 1, tacendo il particolare dell’esclusione del governatore dalla visione dei
santi che ascendono al cielo e omettendo i capp. finali contenenti il racconto
della spartizione delle reliquie e dell’apparizione del santo vescovo al governa-
tore. L’indicazione del nome dell’imperatore (tempore Gallieni), assente nella
Passio vulgata e soprattutto il particolare, secondo cui i santi, evidentemente
dapprima risparmiati dalle fiamme, avrebbero implorato di venir bruciati
(«orantes ut urerentur obtinuerunt») ci riportano ad una recensione diversa della
Passio, assai vicina alla creazione poetica di Prudenzio, che oltre al nome
dell’imperatore, indugia su quel dettaglio meraviglioso della morte.24 Ma allo
stato non saprei se l’elogio di Beda possa rappresentare un preciso terminus a
quo per la redazione dei capitoli finali della Passio.

Il testo dell’Anonimo Lionese è ripreso fedelmente da Floro e da Adone,25 non-
ché da Usuardo, sia pure con qualche taglio.26

3. LA PASSIO FRUCTUOSI UNA PASSIONE «PARTICOLARE»

Le coordinate agiografiche di spazio e tempo dei nostri santi sono indicate in
modo estremamente preciso nella Passio: il redattore ha cura di indicare, oltre
all’anno consolare, sia il giorno della cattura (16 gennaio), sia quello dell’ese-
cuzione (21 gennaio), aggiungendo perfino l’indicazione preziosa dei giorni
della settimana: rispettivamente la domenica e il venerdì successivo. I due ele-
menti non solo ci forniscono una prova dell’attendibilità storica del racconto,
ma ci riportano anche immediatamente all’intenzione dell’agiografo, compia-
ciuto di sottolineare fin dall’inizio il motivo fondamentale della teologia e della
spiritualità del martirio, cioè l’imitazione di Cristo: i martiri vengono catturati
nel giorno del Signore («die dominica») e vengono martirizzati proprio nel
venerdì, giorno della morte di Gesù.

L’incipit della Passio con tale precisa cronologia («Aemiliano et Basso consuli-
bus, XVII ante Kalendas Februarias, die dominica»)27 accosta certamente il no-
stro testo al genere degli acta, che, secondo lo schema dei protocolli giudizia-

24 Prudenzio, Perist. VI,41: «iussum est Caesaris ore Gallieni. 45 factorem dominumque Gallieni. 115-117 hos
cum defugeret vaporus ardor / orant ut celer ignis advolaret / et finem daret anxiis periclis» (CCh 126,
pp. 287, 290). Prudenzio però, come è noto, accenna alla mancata visione del governatore (ibíd. 128
parente caeco) e si diffonde sull’episodio della spartizione delle reliquie e sull’apparizione dei santi ai
fedeli (ibíd., 136-141).

25 J. DUBOIS, Le Martyrologe d’Adon, Paris 1984, p. 66, con la leggera variazione di sub Aemilio invece di sub
Aemiliano.

26 J. DUBOIS, Le Martyrologe d’Usuard. Texte et commentaire (Sub. Hag. 40), Bruxelles 1965, p. 165.
27 Cf. A. DEGRASSI, I Fasti consolari dell’impero romano, Roma 1952, p. 70; per i due personaggi cf. E. GROAG

– A. STEIN (edd.), Prosopographia Imperii Romani, vol. I, Berolini – Lipsiae 21933, p. 49; A. H. M. JONES –
J. R. MARTINDALE – J. MORRIS, Prosopography of  the Later Roman Empire, 1971-1980, s.vv. 

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 260 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 260



Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 261 ]

ri, iniziano proprio con la data consolare, il giorno del mese e il luogo dell’u-
dienza. Il riferimento immediato va, per es., agli A. Scilitanorum 1: Praesente
bis et Condiano consulibus, XVI Kalendas Augustas, Kartagine in secretario.28

Anche il lessico adoperato dall’agiografo con non pochi tecnicismi s’inquadra
coerentemente, pur in un contesto geografico del tutto diverso, con la lingua
degli atti e passioni dei primi secoli e con la terminologia giudiziaria dell’epoca,
in una sorta di koiné linguistica omogenea. Così il verbo della cattura dei tre santi
(comprehensi sunt) è simile all’apprehensi sunt della P. Perpetuae et Felicitatis29

o della P. Montani et Lucii30 (apprehensi sumus); «recepti sunt in carcerem» (P.
Fr 1,4) richiama la P. Mariani et Iacobi,31 Parimenti il verbo produco (et produc-
ti sunt),32 adoperato in senso tecnico per l’introduzione davanti al tribunale per
l’interrogatorio,33 si ritrova nelle passioni dei martiri africani dell’epoca valenti-
nianea.34 Anche il verbo audio nell’accezione tecnica dell’interrogatorio degli
imputati («et auditi sunt»)35 è di uso comune.36 Altrettanto tecnico è il verbo impo-
no per l’ordine di comparizione sul palco degli imputati davanti al giudice
(«Fructuosum impone; Augurium impone; Eulogium impone»).37

Ma, fin dall’inizio, la struttura del nostro testo è ben lungi dallo schema del ver-
bale processuale e rivela il carattere narrativo, fornendo dati propriamente
estranei al protocollo dell’udienza giudiziaria e raccontando le fasi dell’arresto,
della traduzione e della permanenza in carcere: la ricchezza di particolari, pur

28 Cf. anche Mart. Pionii 2, 1: «il secondo giorno del mese sesto, nel grande sabato e nella festa del beato
martire Policarpo»; A. proc. Cypriani 1,1: «Imperatore Valeriano quater et Gallieno ter consulibus, tertio
Kalendas Septembris, Kartagine in secretario»; 2,2: «Idibus Septembribus, Tusco et Basso consulibus». Acta
Maximiliani 1: «Tusco et Anolino consulibus quarto Idus Martii, Teveste in foro», etc. Per i testi martiriali
seguo per lo più l’edizione di MUSURILLO, The Acts of Christian martyrs, tranne per quelli contenuti nella
silloge Atti e passioni dei martiri. Introduzione di A. A. R. Bastiaensen, testo critico e commento a cura di
A. A. R. BASTIAENSEN et al. Milano: Fondazione Valla – Mondadori 1987.

29 P. Perp. et Felic. 2,1, BASTIAENSEN, p. 116: «Apprehensi sunt adolescentes catechumeni […]»
30 P. Mont. et Luc. 2,1, MUSURILLO, p. 214: «Apprehensi sumus Lucius Montanus […]» 
31 P. Marian. et Iac. 9,5, MUSUSURILLO, p. 206: «eos Lambesitanus carcer accepit.»
32 P. Fruct. 21,1, MUSURILLO, 176. 
33 Cf. ThlL X 2, 1634.
34 Cf. P. Marian. et Iac. 9,1, MUSURILLO, p. 206: «producuntur in publicum» e P. Mont. et Luc. 12,2, MUSUSURILLO,

p. 224,: «produci iubentur et ad praetorium praesidis admoveri»; 15,4, p. 228: «Flavianus quoque produc-
tus gloriam suam passione perfecit»; 18,1, p. 230: «produci tertio die iussus est»; 21,7, p. 234: «productus
post confessiones duas, tertia passionem perfecit». Cf. anche Tertulianus, Scorp. 10,14 (CCh 2, p. 1089):
«persecutio hic erumpit et traditio hic producit et interrogatio hic compellit»; Pont., V. et pass. Cypriani 15,
3, BASTIAENSEN, Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino, Milano: Fondazione Valla – Mondadori
1975, p. 40): «rumor increbuit productum esse iam Thascium», etc.

35 P. Fruct. 21,1, MUSURILLO, p. 176 
36 ThlL II 6, 1283s. Cf. P. Perp. et Felic. 5,1, BASTIANSEN, p. 122: «rumor cucurrit ut audiremur»; 6,1, p. 122:

«rapti sumus ut audiremur»; P. Marian. et Iac. 6,11, MUSURILLO, p. 202: «factum est ut audirentur aliae clas-
ses me quoque assidente»; P. Mont. et Luc. 6,3, MUSURILLO, p. 218: «incertis ubinam nos praeses vellet audi-
re» P. Crispinae 1,1, MUSURILLO, p. 302: «Crispina […] si iusseris, audiatur».

37 P. Fruct. 2,2, MUSURILLO,  p. 176: Cf. ThlL, s.v. impono, 655, 50ss. Si vedano A. Scilit. 1, BASTIAENSEN, p. 100:
«in secretario impositis Sperato, Nartzalo, etc.» o A. Phileae 1 (Lat. versio), KORT., p. 280: «Imposito Philea
super ambonem Culcianus praeses dixit illi; o el corresponent grec eivsa,gein», cf. A. Iustini 1, HILH., p. 52:
«oi` mnhmoneuqe,ntej a[gioi eivsh,cqhsan pro.j to.n th/j ̀Rw,mhj e;parcon ~Rou,stikon». Cf. anche Tert. Adv. Prax. 16,6
(CCh 2, p. 1182): «quem (scil. Patrem) isti in Pilati tribunal imponunt».
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nella loro semplicità, serve a caratterizzare il personaggio principale, mentre
presenta un quadro storico coerente, almeno nella prima parte, come si dirà
successivamente, con l’epoca dei fatti e con la letteratura martiriale coeva.
Come già notava Franchi de’ Cavalieri, il testo comincia quasi ex abrupto, per-
ché fin dall’inizio l’agiografo focalizza l’attenzione sui protagonisti, tralasciando
ogni notizia anche importante sul contesto della persecuzione, come ameran-
no invece fare i redattori delle passioni tarde, i quali anteporranno sempre un
quadro storico, sia pure generico, con la menzione degli editti imperiali, e
come è dato del resto leggere anche in una recensione interpolata della nostra
Passio.38 Solo nell’interrogatorio nella nostra Passio si accenna agli imperatores,
senza neppure nominarli né citare il primo o secondo editto di Valeriano.

Addirittura l’autore tralascia di citare perfino la città di Tarragona, ritenendo evi-
dentemente superfluo indicarla a un pubblico che ben conosceva la storia, lui
che invece  si premura di indicare meticolosamente i nomi dei sei beneficiarii
che vanno ad arrestare Fruttuoso: un altro dato di rilevanza storica. Sono note
la natura e la funzione dei beneficiarii, ufficiali o sottufficiali, esentati dalla mili-
zia e addetti al servizio di un tribuno o del legatus Augusti propraetore o del
governatore di una provincia: attachés alla persona del legato, membri dell’of-
ficium, essi svolgevano compiti diversi, dall’amministrazione al servizio perso-
nale, alla sicurezza pubblica, alla guardia del carcere, al comando di una sta-
zione di posta.39 Essi sono ben attestati peraltro da varie iscrizioni dell’area
tarragonese.40 Il Lopuszanski proprio nella nostra Passio riscontra «un esempio
stupefacente dell’attività di polizia»41 dei beneficiarii: essi intervengono infatti
non solo nell’arresto, ma sono essi stessi che accompagnano i martiri all’anfite-
atro e sono presenti anche quando Fruttuoso ad alta voce rivolge alla folla dei
cristiani parole di conforto e fiducia nella futura assistenza divina.42

Ha stupito alcuni critici il rilievo dato dal redattore a questi personaggi minori
e l’insistenza sui nomi; anche il fatto che il cristiano Felix, il quale all’ingresso
nell’anfiteatro chiede al vescovo, prendendogli la destra, di ricordarsi di lui,
venga presentato come commilito frater noster ha fatto ipotizzare che il redat-
tore della Passio fosse un soldato, che conoscesse quindi bene i suoi commili-
toni:43 addirittura l’espressione apprehendit dextram è stata interpretata come

38 Cod. Paris. 13761, del IX-X sec.: cf. FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 175.
39 Cf. PW, RE III 1, 271-272, s.v. (V. DOMASZEWSKJ); ThlL, s.v.; V. De RUGGIERO, Dizionario epigrafico, I, 993,

s.v.; R. CAGNAT, L’armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les empereurs, Paris
1913, p. 130. 

40 Ibíd., 132.
41 G. LOPUSZANSKI, La police romaine et les chrétiens, Ant. Class. 20 (1951) 5-46, spec. 13.
42 P. Fruct. 4,1, MUSURILLO, p. 180. 
43 P. Fruct. 3,5, MUSURILLO, p. 180: «accessit ad eum commilito frater noster nomine Felix et apprehendit dex-

tram eius rogans ut sui memor esset.»
44 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 150: «Erano dunque entrambi militi, Felice e l’agiografo: cir-

costanza degna di nota, in quanto spiega la premura che lo scrittore si diede a trasmetterci i nomi dei
beneficiarii, dai quali Fruttuoso fu catturato e che presiedettero al suo supplizio; spiega l’accenno ai sen-
timenti di ammirazione e di dolore insieme, manifestati per l’eroica vittima dai soldati della scorta»; nella
sua scia anche FÁBREGA GRAU, Pasionário Hispánico, 88 s., parla di camaradería militar.
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un gesto di cameratismo militare.44 In questa direzione va, come credo, anche
la difesa che Franchi de’ Cavalieri in P. Fruct. 3,2 fa della lezione milites inve-
ce di fratres sulla base di soli tre codici:45 dopo aver parlato del dolore del
populus per la condanna del vescovo e dell’amore che per lui hanno non solo
i cristiani (fratres) ma anche i pagani (ethnici), il redattore aggiunge: «propter
quod etiam fratres, qui sciebant illum ad tantam gloriam pergere, gaudebant
potius quam dolebant». Secondo l’ovvia interpretazione, che mi sentirei di
appoggiare, l’agiografo con il suo intento didattico ed edificatorio sottolinea
che nei cristiani (fratres) prevale la gioia spirituale sul dolore per la perdita del
vescovo, in quanto consapevoli del valore del martirio, che porta alla gloria
celeste: la variante milites in luogo di fratres, difesa dall’editore critico come
lezione originaria, attribuirebbe, a mio parere, ai beneficiarii un pensiero e un
sentimento che vanno ben oltre, credo, l’ammirazione per l’eroismo dei marti-
ri.46

Credo in verità che troppo si sia ricamato sul commilito frater noster, volendo-
ne dedurre addirittura «la professione militare dello scrittore» della Passio, defi-
nito «persona non letterata, né appartenente al clero»: l’analisi del testo ci por-
terà ad altra conclusione. Comunque io propenderei a ritenere frater una glos-
sa penetrata successivamente nel testo, che spiegava il termine commilito, ado-
perato metaforicamente nel senso di «correligionario». Se comunque non è da
escludere in linea di principio la presenza di cristiani nell’officium del praeses,
assai più probabile mi parrebbe —ma rimane pur sempre un’ipotesi— che i
beneficiari si siano convertiti successivamente, meritando così il ricordo nella
comunità e la menzione da parte del redattore.

La scena dell’arresto (P. Fruct. 1,1-2) è priva di ogni elemento straordinario, a
riprova del carattere asciutto del racconto: manca, infatti, ogni accenno a visio-
ni o sogni premonitori, a differenza di altri testi pur prestigiosi e degni di fede:
Policarpo tre giorni prima dell’arresto vede bruciare il guanciale «e, voltosi a
quelli che erano con lui disse: ‘Debbo essere arso vivo’»;47 Pionio il giorno
prima della festa di s. Policarpo «vide in sogno che in quel giorno dovevano
essere arrestati»;48 Cipriano «ogni giorno aspettava che venissero a prenderlo,
sicut ostensum illi erat.»49

Di domenica mattina Fruttuoso si trova nella sua cameretta e al rumore dei

45 Montepessul. 154 del IX sec. e dei due Paris. 1764 e 17625 del X sec.
46 Ibíd., 146. «Il vero è che i militari, per la loro stessa professione, dovevano essere disposti meglio di altri

ad apprezzare l’incrollabile fermezza dei martiri, il loro sereno coraggio dinanzi alla morte più crudele,
dovevano essere portati più che altri a sentire per essi viva simpatia, ad augurare loro quella gloria, di cui
li vedevano così bramosi e così certi. Del resto fra i soldati, numerosi in Tarragona, cristiani non ne saran-
no mancati; sappiamo positivamente che non mancavano fra i militi dell’officium del legatus Augustorum
pro praetore.»

47 Mart. Polyc. 5,2, ORB., p. 10. 
48 Mart. Pion. 2,2, HILH., p. 154. 
49 A. proc. Cypr. 2,1, BAST., p. 210. 
50 P. Fruct. 1,1,2, MUS., p. 176. 
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passi delle guardie «confestim surrexit et prodivit foras ad eos in soleas».50

Giustamente Franchi de’ Cavalieri rileva «la semplicità e naturalezza della
scena», «sigillo di verità»: l’agiografo vuol mettere in rilievo la prontezza del ves-
covo (confestim), ma insieme anche la serenità di un animo già preparato,
come appare anche nel breve scambio e nella richiesta di indossare i calzari
prima di uscire: «Eamus, aut si vultis, calcio me». Altrettanto semplice e condi-
scendente sembra l’atteggiamento delle guardie: «Calcia te ad animum tuum.»51

4. L’INTERROGATORIO

Il racconto sui giorni trascorsi nel carcere ci presenta in primo piano la figura
spirituale del vescovo e fa intravedere la realtà viva della comunità cristiana di
Tarragona. Rimandando a un successivo momento le considerazioni su questi
punti, centro l’attenzione sull’interrogatorio (P. Fruct. 2,2-9), che denuncia da
un lato una certa fedeltà al protocollo giudiziario, dall’altro il carattere forte-
mente selettivo dell’operazione dell’agiografo, libero di riportare solo quanto
ritiene necessario all’informazione, ma soprattutto all’edificazione dei fedeli,
tagliando e adattando i dati forniti dalla memoria personale o dalla tradizione
comunitaria: un’operazione legittima che la critica recente ha ormai recepito
anche nel caso dei testi martiriali più vicini allo schema del verbale giudiziario,
quali ad esempio gli Acta Scilitanorum.

Se «producti sunt» e «auditi sunt» ci riportano, come abbiamo già notato, al les-
sico tecnico dell’udienza giudiziaria, il triplice ordine di presentazione degli
imputati condensato in un unico momento «Fructuosum impone; Augurium
impone; Eulogium impone» (P. Fruct. 2,2) è la prova evidente della concentra-
zione letterariamente assai efficace operata dall’agiografo di tre momenti suc-
cessivi e distinti del processo. Anche le espressioni «ex officio dictum est:
Adstant» appartengono al lessico tecnico.

Sono taciute le domande di rito sull’identità degli imputati. Al nome del giudi-
ce Emiliano sette volte viene aggiunto il titolo di praeses52 («Aemilianus praeses
dixit»); tre volte invece il suo intervento è introdotto dal semplice nome
(«Aemilianus dixit»), rendendosi così più mosso il resoconto del dibattito e riu-
scendo assai incisive domande e risposte brevi. Maggior rilievo è dato ovvia-
mente allo scambio tra il governatore e il vescovo rispettivamente con cinque
interventi dell’uno e tre risposte dell’altro; un solo scambio di battute è riserva-

51 P. Fruct. 1,3, MUS., p. 176. 
52 Sul titolo di praeses al legatus Augustorum pro praetore Hispaniae Citerioris, il cui uso è attestato almeno

a partire dal 283 [CIL 4103 Valentinianus V(ir) C(larissimus) Praeses Prov Hisp Cit Leg Augg Pr Pr DNM
eius], CF. FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di San Fruttuoso», 140, che rileva l’uso estensivo del titolo ai gover-
natori delle province già a partire dall’inizio del III secolo. Anche il legatus della Numidia è sempre chia-
mato praeses nella Passio Mariani et Iacobi. Emiliano è noto soltanto dalla nostra Passio: cf. GROAG – STEIN

(eds.), Prosopographia Imperii Romani, vol. I, 49; MARTINDALE – MORRIS (eds.), Prosopography, I, 22.
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to all’interrogatorio dei due diaconi.

La prima domanda del governatore condotta nello stile della lingua parlata (2,2
«Audisti quid imperatores praeceperunt?») dà l’impressione di un tentativo pre-
liminare di ottenere dall’imputato il riconoscimento del culto tradizionale.
Potremmo accostare la domanda all’inizio dell’interrogatorio di Pionio, martire
della persecuzione deciana: «Voi certamente sapete dell’editto (diàtagma)
dell’imperatore, che ordina che sacrifichiate agli dèi»:53 il martire risponde subi-
to polemicamente contrapponendo all’editto imperiale i precetti (prostàgmata)
di Dio, «nei quali ci ordina di adorare lui solo.»54 Il verbo adoperato nel nostro
testo (praeceperunt) richiama immediatamente l’ingiunzione fatta dal procon-
sole Aspasio Paterno al vescovo Cipriano nel primo processo del 30 agosto 257
(«Sacratissimi imperatores Valerianus et Gallienus […] praeceperunt eos, qui
Romanam religionem non colunt, debere Romanas caeremonias recognosce-
re»), testo che riecheggia il primo editto di Valeriano. La prima parte della ri-
sposta del vescovo («Nescio quid praeceperunt») più che un’ammissione di
ignoranza, significa una contestazione netta del contenuto dell’editto, se è vero
che è seguita dalla professione di fede consueta negli antichi testi martiriali:
Christianus sum.

La replica del praeses («Hanno ordinato che si venerino gli dèi») offre il destro
alla risposta comunissima a tanti testi martiriali e apologetici, una vera e pro-
pria formula di fede derivata dai testi scritturistici: «Ego unum Deum colo, qui
fecit caelum et terram et mare et omnia quae in eis sunt.»55

La scaramuccia tra governatore e vescovo si fa più accesa:

Aemilianus dixit: Scis esse deos?
Fructuosus dixit: Nescio.
Aemilianus dixit: Scies postea.

Alla replica carica di sarcasmo di Emiliano, che già preannuncia la risoluzione
finale, il vescovo, consapevole di quanto lo attende, alza gli occhi al cielo e si
immerge in una preghiera silenziosa. Ma Emiliano ribatte, riaffermando il valo-
re della religione dello stato.

Ma sul paragrafo 2,6 occorre qualche precisazione filologica. Franchi de’
Cavalieri interpungeva in tal modo il testo: «Hii audiuntur, hii timentur, hii ado-
rantur, si dii non coluntur nec imperatorum vultus adorantur.»

Egli riferiva il pronome hii «a Fruttuoso e ai suoi pari» e intendeva quindi il tutto

53 Mart. Pion. 3,2, HILH., p. 156. 
54 Ibíd. 3,3.
55 Es 20,11; Ps 146 (145), 6; At 4,24; 14,15: è la testimonianza di fede di Apollonio (Mart. Apoll. 2, rec. gr.,

MUS., p. 90), di Pionio (Mart. Pion. 16,3, MUS., p. 182), Crispina, etc.
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come una considerazione polemica del giudice e un’accusa ai cristiani che rifiu-
tando il culto degli dèi, «si abbassano ad ascoltare e a venerare degli omunco-
li, come quello che gli sta davanti.»56 L’ipotesi dello studioso troverebbe un
appoggio nella parte finale dell’interrogatorio: infatti, dopo il tentativo andato
a vuoto di staccare il diacono Augurio dall’autorità del vescovo («“Non presta-
re ascolto a Fruttuoso”. Augurio disse: “Io venero Dio onnipotente”»), Emiliano
rivolge ex abrupto una domanda indubbiamente strana all’altro diacono: «Forse
che anche tu veneri Fruttuoso (“Fructuosum colis”)?.» Netta e di forte valenza
teologica è la risposta di Eulogio: «Ego Fructuosum non colo, sed ipsum colo
quem et Fructuosus colit» («Io non venero Fruttuoso, ma venero lo stesso che
venera anche Fruttuoso»). L’autenticità di quest’ultima domanda e risposta è
garantita dal Sermone 273 di Agostino, che riprende alla lettera il testo della
Passio, trovandovi anche lo spunto per chiarire ampiamente la differenza tra
l’onore reso ai martiri e l’adorazione resa a Dio.57

A me sembra più plausibile il testo stabilito da Musurillo, con interpunzione
forte dopo il trikolon anaforico («Hii audiuntur, hii timentur, hii adorantur»), e
riferire quindi il pronome hii agli dèi di cui si è parlato prima: «Questi sono gli
dèi ai quali prestiamo fede, questi sono temuti, questi sono adorati. Se non si
venerano gli dèi, non si adorano neppure le immagini degli imperatori.»

Bisogna rimarcare il senso equivoco del verbo colere e la sua diversa accezio-
ne nella domanda del giudice, —irato per l’eccesso di rispetto e ossequio al
vescovo— e nella risposta del diacono, in cui si coglie l’adozione, da parte del
santo e dell’agiografo stesso, di un tema teologico ben attestato sulla bocca dei
martiri fin dal Martirio di Policarpo, dove si definisce chiaramente la differen-
za tra culto dei martiri e adorazione di Dio e di Cristo.58

L’interrogatorio si conclude con la domanda rivolta al solo Fruttuoso relativa al
suo rango nell’organizzazione ecclesiastica («Episcopus es?») e la risposta deci-
sa segna la sua definitiva condanna secondo le disposizioni del secondo edit-
to di Valeriano.59 Anche nel finale, anzi ancor più nel finale, si nota il criterio
fortemente selettivo dell’operazione dell’agiografo, che trascura non solo di

56 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 141.
57 Augustinus, Serm. 273,3 (PL, 1248; NBA XXXIII, p. 4): «Quale est etiam illud sancti diaconi, qui cum epis-

copo suo passus et coronatus est? Ait illi iudex: “Numquid et tu Fructuosum colis”. Et ille: “Ego non colo
Fructuosum, sed Deum colo, quem colit et Fructuosus”. Quo modo nos admonuit, ut martyres honore-
mus, et cum martyribus Deum colamus. 7 Et tamen, carissimi, nos martyres nostros, […] pro diis non habe-
mus, non tamquam deos colimus. 9 Ideo, carissimi, veneramini martyres, laudate, amate, praedicate,
honorate: Deum martyrum colite.»

58 Mart. Polyc. 17,3, ORB., p. 26: «Lui (sc. Cristo), infatti, noi adoriamo (proskunou/men) in quanto figlio di Dio;
i martiri invece li amiamo (avgapw/men) come discepoli e imitatori del Signore». Cf. anche la fine del Serm.
273 di Agostino sopra citato.

59 Cf. Cypr., Ep. 80,1 (CCh 3C, p. 626): «rescripsisse Valerianum ad senatum ut episcopi et presbyteri et dia-
cones in continenti animadvertantur.»

60 Anche nella Passio Perp. 6,6, BAST., p. 124 la sentenza del procurator Ilariano è concisamente sintetizza-
ta: «Tunc nos universos pronuntiat et damnat ad bestias.»
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riportare l’interrogazione degli altri due martiri, ma omette anche la formulazio-
ne stessa della sentenza, sintetizzandola assai efficacemente in sole quattro
parole,60 non senza una pennellata rapida quanto incisiva, che da sola basta a
delineare la figura del governatore Emiliano:

Aemilianus praeses Fructuoso dixit: episcopus es?
Fructuosus dixit. Sum.
Aemilianus dixit: Fuisti. Et iussit eos vivos ardere.

Già in precedenza il governatore si era espresso con una punta di sarcasmo e
un avvertimento minaccioso («Scis esse deos? —Nescio— Scies postea»); alla
fine chiude la seduta con un ghigno sarcastico: Fuisti («Lo fosti vescovo!»).

Non potremo mai sapere se fu precisamente questo il dialogo tra i personaggi
«raccolto con grande fedeltà, sebbene non integralmente, da un cristiano trova-
tosi nell’aula», come sosteneva Franchi de’ Cavalieri,61 o dobbiamo ascriverlo in
qualche misura all’agiografo, al quale va comunque riconosciuta un’indubbia
qualità stilistica nell’organizzare il testo.

5. FRUTTUOSO, MARTIRE INTREPIDO E PASTORE PREMUROSO

I capp. III-IV, come già la fine del cap. I, mettono in prima luce la figura di
Fruttuoso, martire eroico, ma di un eroismo privo di ogni sensazionalismo: non
c’è alcun accenno alle asprezze del carcere o torture e siamo ben lontani
dall’accumulo e moltiplicazione di situazioni drammatiche delle passioni tarde.
L’agiografo per contro rimarca molte volte la serenità dell’atteggiamento del
santo e finanche la gioia: è la gioia mistica del martire che nasce dalla sicura
fede nella prospettiva escatologica, la quale trasfigura la prova e il dolore, e
finanche la morte, nella pregustazione della felicità eterna. Così Fruttuoso, «cer-
tus et gaudens de corona domini», trascorre i giorni del carcere nella preghie-
ra ininterrotta (1,4); «laetus atque securus» si affretta verso l’anfiteatro (3,3). Ed
ancora: «fortis et gaudens et certus dominicae repromissionis» si slaccia i calza-
ri da solo prima di entrare nell’arena (3,5); «gaudens […] de resurrectione secu-
rus», in ginocchio e con le braccia distese prega nel momento della morte (4,4).

Il tema della gioia del martire, come è noto, è una delle costanti degli antichi
testi martiriali, per divenire poi un topos spesso abusato e banalizzato nelle pas-
sioni tarde. Del martire pergameno Carpo il redattore racconta che mentre veni-

61 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 145.
62 Mart. Carpi 38, ORB., p. 42. La versione latina attribuisce l’episodio al commartire Pamfilo: «cum autem

fuisset erectus, facies eius visa est laeta et subrisit. Qui autem astabant dixerunt ad eum: “Quid risisti?” At
ille respondit: “Vidi gloriam dei mei et gavisus sum”» (rec. B, 4,3, MUS., p. 32). 
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va inchiodato «sorrise» e di fronte allo stupore dei presenti rispose: «Ho veduto
la gloria del Signore e mi sono rallegrato.»62 La vecchia Blandina del gruppo dei
martiri di Lione, «affrettò il passo […], gioiosa ed esultante (cai,rousa kai. avgalliw me,nh)
di uscire dalla vita, quasi fosse invitata a un banchetto di nozze e non data in
pasto alle belve.»63

La fede incrollabile nella felicità futura promessa da Dio è il fondamento del
coraggio intrepido e della conseguente gioia: il lessico stesso adoperato fonde
insieme e identifica l’atto estremo della testimonianza con il premio della feli-
cità paradisiaca, la pena con la corona incorruttibile, la morte con la salvezza.
Frequente, infatti, pur nella brevità del nostro testo, è il corredo delle metafo-
re della corona, gloria, salus per indicare il martirio: «certus et gaudens de coro-
na domini ad quam invocatus erat» (1,4); «sciebant illum ad tantam gloriam per-
gere (3,2)»; «prope iam cum esset ut ingrederetur ad coronam immarcescibilem
potius quam ad poenam» (4,1).64

La corona, con il verbo denominativo corono, è il simbolo per eccellenza della
gloria escatologica nella simbolica cristiana primitiva; gloria e gloriosus sono di
uso costante nella letteratura sui martiri, sicchè se da un lato non ci stupisce il
loro uso nel nostro testo, dall’altro esso documenta che la Passio Fructuosi —
il primo documento della Spagna cristiana, ricordiamolo— e quindi il suo
redattore sono pienamente inseriti in quella che ho chiamato la koiné linguis-
tica della letteratura martiriale. Il collegamento più stringente credo che possa
farsi con le passioni africane e in particolare con la Passio Mariani et Iacobi e
la Passio Montani et Lucii, in cui ricorre frequentissima la terminologia suddet-
ta. Valga qualche esempio:

perducebantur, inquam, non a poena (sicut militibus videbatur) ad poenam, sed
a gloria potius ad gloriam;65

ad palmam passionis electi;66

perducti sunt ad coronae locum;67

ab aquae baptismo ad martyrii coronam immaculato itinere festinans;68

ad summum ascendebamus locum poenarum quasi ascenderemus in caelum.69

La pregnanza di questa terminologia si coglie nel brano della P. Fructuosi (4,2),
che introduce alla scena del rogo nell’anfiteatro: «ingressi sunt ad salutem et in
ipso martyrio felices, qui sanctarum scripturarum fructum ex promissione senti-

63 Mart. Lugdun. (V) 1, 55, ORB., p. 86. Parimenti Pionio «con volto ridente, mentre le fiamme del rogo si
alzavano, pronunciò l’ultimo amen» (Mart. Pion. 21,9, Hil., p. 188).

64 Cf. anche P. Fruct. 5,1:«ascendentes ad caelum coronatos»; 7,2: «coronati sunt diademate et corona immar-
cescibili»; 1: «quos (sc. martyres) cerneret gloriosos».

65 P. Mar. et Iac. 3,2, MUS., p. 196. 
66 Ibíd. 4,7, 198.
67 Ibíd. 11,9, 208.
68 P. Mont. et Luc. 2,1, MUS., p. 214.
69 Ibíd., 4,2, 216. Cf. anche, per es., Mart. Pion. 22,2, p. 190, in cui nella prodigiosa integrità del corpo dopo

il rogo «si manifestò anche fisicamente la sua corona.»
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rent» («entrarono nella via della salvezza felici nell’atto stesso del martirio essi, che
erano coscienti di raccogliere il frutto delle Sacre Scritture secondo le promesse»).
Testimone coraggioso e sereno, Fruttuoso è anche l’uomo di Dio dedito alla
preghiera,70 fedele anche in carcere alla prassi penitenziale del digiuno, come
vedremo, e un vescovo pieno di zelo per il suo gregge, ma anche con un res-
piro ecclesiale universale. Egli amministra il battesimo nel carcere a un catecu-
meno di nome Rogaziano71 —una prassi non inusuale e ben documentata negli
atti dei martiri e in altre fonti.72 L’agiografo insiste a più riprese nel rilevare il
favore e l’amore dei fedeli e anche dei pagani nei confronti del vescovo, per-
ché incarnava veramente il modello episcopale paolino espressamente richia-
mato attraverso precisi riferimenti scritturistici: «talis enim erat qualem Spiritus
sanctus per beatum Paulum, “vas electionis”, “doctorem gentium”, “episcopum”
debere esse declaravit.»73

6. LA COMUNITÀ CRISTIANA DI TARRAGONA INTORNO AI MARTIRI

Se è vero che Fruttuoso è la figura centrale della Passio, è anche vero che essa
presenta vari fatti e spunti che permettono di cogliere uno spaccato storico
ampio e articolato della Chiesa di Tarragona, una comunità viva e operosa: per
questo veramente la Passio Fructuosi può considerarsi un documento di gran-
de valore storico.74 Già la Lettera 67 di Cipriano indirizzata alle chiese di León
e Astorga attesta l’esistenza di comunità cristiane con un’organizzazione eccle-
siastica già ben costituita e una problematica non dissimile dalle altre chiese
determinata dalla persecuzione deciana e valerianea, con casi di apostasia e la
deposizione di vescovi libellatici.75 Ma la nostra Passio, oltre a mostrare per la
città di Tarragona un clero ben strutturato, all’interno del quale oltre al vesco-
vo e ai diaconi risultano anche gli ordini minori (vd. il lettore Augustale in
P.Fruct. 3,4),76 testimonia soprattutto la sua vita interna, la liturgia, gli usi e cos-
tumi, le forme ascetiche del digiuno bisettimanale, e ancor più il forte spirito
di comunione fraterna. E si evince inoltre la diffusione della fede cristiana nei
vari strati sociali, la partecipazione amorevole del popolo pagano al dramma.

Fratres, fraternitas sono adoperati per indicare la comunità dei cristiani, che già
nel carcere visita e assiste i futuri martiri, secondo un costume ben attestato

70 P. Fruct. 1,2: «sine cessatione orabat»; 4,3: «orationis divinae et  solitae consuetudinis memor».
71 P. Fruct. 2,1.
72 P. Perp. 3,5, BAST. p. 118; P. Mont. et Luc. 2,1, p. 114. Vd. anche FRANCHI de’ CAVALIERI, «Gli Atti di S.

Fruttuoso», 137.
73 P. Fruct. 3,1: l’integrazione è congetura di Musurillo. Oltre alla diretta citazione di Act 9,15 e 2Tm 1,11 si

può anche intravedere l’allusione a 1Tm 3,1-4. 
74 J. VIVES, Diccionario de Hist. Eccles. II.,962s.
75 Cypr., Ep. 67 (CCh 3C, pp. 446-462).
76 L’assenza nella nostra Passio dei presbiteri veniva spiegata da Franchi de’ Cavalieri, «Gli Atti di S.

Fruttuoso», 151, con l’ipotesi di un loro nascondimento nel periodo della persecuzione per evitare l’arre-
sto.

77 P. Fruct. 4,1.
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nelle fonti antiche: «erat autem et fraternitas cum ipso refrigerans et rogans ut
eos in mente haberet.»77 Il verbo refrigero significa infatti quel ristoro materia-
le e spirituale che i carcerati ricevevano dalle visite di parenti e correligionari:
è assai frequente nella Passio Perpetuae: 3,7; 9,1 «il sottufficiale che fungeva da
sorvegliante […] lasciava che molti venissero a farci visita, perché potessimo ri-
storarci a vicenda» («ut et nos et illi invicem refrigeraremus»).78

Nel percorso dei santi dal carcere all’anfiteatro una folla (populus) composta di
cristiani (fratres) e pagani (ethnici) accompagna addolorata il drappello di
imputati e guardie (3,1-2), spinta dall’amore per un così grande vescovo. La
presenza della folla, curiosa o interessata, è un fatto costante nei testi martiria-
li, perché il martirio non è mai un episodio individuale, ma è un dramma cora-
le: all’arrivo di Perpetua e compagni al foro, per esempio, si sparse la voce per
le zone circostanti «et factus est populus immensus»;79 nel Martirio di Pionio c’è
un tale concorso di folla ad assistere al processo da provocare una calca.80

Molti fedeli ex fraterna caritate offrono da bere a Fruttuoso una coppa di vino
aromatizzato, per rinfrancarlo; ma egli rifiuta affermando di non voler interrompe-
re prematuramente il digiuno: è suggestivo intravedere nel gesto caritatevole
un’al-lusione al particolare della spugna imbevuta di aceto porta a Gesù in croce.81

L’agiografo, oltre a precisare che erano le dieci del mattino, aggiunge che il santo
aveva già osservato il digiuno anche il mercoledì e aveva premura di interromper-
lo solo nel banchetto paradisiaco insieme con i martiri e patriarchi.82

La Passio attesta quindi anche per la chiesa di Tarragona la prassi penitenziale
antica del digiuno stazionario del mercoledì e venerdì, ben documentata già dai

78 P. Perp. 9,1, BAST., p. 128. Cf. anche ibíd., 3,7; 16,3; 16,4: «iussit illos humanius haberi, ut fratribus eius et
ceteris facultas fuerit introeundi et refrigerandi cum eis.» Cf. anche P. Mont. et Luc. 4,7, Mus., p. 216: «sed
paucis diebus visitatione fratrum refrigeravimus; nam omnem noctis laborem diei solatium laetitiaque abs-
tulit»; 9,2: «ita laboribus nostris refrigerium dominus per Lucianum carissimum nobis praebuit.» Cf. anche
Tertullianus, Mart. 1,1; 2,2 (CSEL 78, pp. 1-2); Cypr., Ep. 5,2 (CCh 3B, pp. 27-28). Cf. C. MOHRMANN, Étu-
des sur le latin des chrétiens, vol. II, Roma 1961, pp. 81ss, 171ss; E. LÖFSTEDT, Late Latin, Oslo 1959, pp.
79ss.

79 P. Perp. 6,1, BAST. p. 122. 
80 Mart. Pion. 3,5, HIL., p. 156. Cf. anche A. proc. Cypr. 5, 1, BAST., p. 226: «tumultus fratrum exortus est et

multa turba eum prosecuta est».
81 Mt 27,48; Mc 15,36; Gio 19,29. FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 147, vede giustamente nel

gesto l’intento di «rinvigorire le forze fisiche del condannato per l’ultimo combattimento.»
82 P. Fr. 3, 2-3: «Poiché molti, spinti dall’amore fraterno gli offrivano da bere una coppa di vino aromatizza-

to, egli rispose: “Non è ancora l’ora di interrompere il digiuno (hora solvendae stationis). Erano infatti le
dieci, e appunto lui aveva osservato solennemente il digiuno in carcere il mercoledì. Pertanto il venerdì
egli, gioioso e sicuro, aveva premura di porre fine al digiuno insieme con i martiri e profeti in paradiso
“che Dio ha preparato per coloro che Egli ama” (1Cor 2,9)».

83 Did. 8,1 (SCh 248, p. 172); Herm., Pastor 54,1 (SCh 53, p. 224): «Signore, monto la guardia (stati,wna e;cw).
Che cosa è la statio? Digiuno, dico, Signore)»; Tertullianus, Jejun. 14,2 (CCh 2, p. 1273).

84 Statio già in Tertulliano diventa sinonimo di ieiunium: de orat. 19, 1 (CCh 1/1, p. 267): «similiter et de sta-
tionum diebus non putant plerique sacrificiorum orationibus interveniendum, quod statio solvenda sit
accepto corpore domini»; 19,5 (ibíd. p. 268): «statio de militari exemplo nomen accepit (nam et militia dei
sumus)». Lo ps-.Ambrogio (Serm. 21, (PL 17), 644) ne rileverà il senso spirituale: «castra nobis sunt nostra
ieiunia, quae nos a diabolica infestatione defendunt. Denique stationes vocantur, quod stantes et commo-
rantes in eis, inimicorum insidias repellamus.» Sul digiuno monastico, si veda Cass., de inst. coen. 5,24
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più antichi testi cristiani.83 Anche la terminologia solvere stationem («porre fine al
digiuno») è del tutto identica alle altre fonti, da Tertulliano a Cassiano:84 il digiu-
no terminava ordinariamente nel primo pomeriggio all’ora nona, l’ora della
preghiera (At 3,1), mentre i montanisti lo prolungavano fino a sera.85

C’era il digiuno volontario e il digiuno canonico di determinati giorni (dies sta-
tionarii). Anche altri Atti dei martiri attestano la pratica del digiuno, sia quello
libero che quello sancito dalla consuetudine comunitaria: così, per esempio,
Pionio che viene arrestato il 23 febbraio, di sabato, digiuna il giorno preceden-
te;86 nella P. Montani et Lucii il martire Flaviano pratica un’astinenza tanto sin-
golare, da rinunziare anche al poco cibo costituito dalla misera razione del car-
cere, preferendo fiaccare il suo corpo con molti e volontari digiuni pur di sazia-
re gli altri col suo vitto.87

Si deve vedere dunque nel rifiuto della bevanda e quindi nella volontà di
Fruttuoso di non interrompere il digiuno la sua tensione escatologica: potrem-
mo legittimamente dire che l’agiografo sottolinea non solo il collegamento
dell’interruzione del digiuno con l’ora nona, l’ora della morte di Gesù, richia-
mando ancora una volta il rapporto Cristo/martire, ma esprime anche e vuole
trasmettere didatticamente ai fedeli la convinzione teologica comune che i mar-
tiri godono dopo la morte della immediata partecipazione al banchetto celeste!

Nell’episodio successivo compare il lettore Augustale, rappresentante di un
ordine minore, il lettorato, primo gradino della carriera ecclesiastica, già ben
attestato nel III secolo: egli in preda alla commozione chiede di aiutare il ve-
scovo a scalzarsi, ma Fruttuoso amorevolmente rifiuta, provvedendo da solo,
non diversamente da altri martiri, come leggiamo a proposito di Policarpo,
Agatonice, Pionio.88

Infine l’episodio di Felice, che presa la mano del vescovo si raccomanda alle
sue preghiere, dà opportunità all’agiografo di sottolineare la dimensione uni-
versalistica dello zelo pastorale del vescovo, che secondo il modello antico si
sente responsabile della chiesa universale: «In mente me habere necesse est
ecclesiam catholicam ab oriente usque in occidentem» (3,6). La memoria va
subito al vescovo Policarpo: «Quando ebbe infine concluso la sua preghiera,
non senza aver menzionato tutti quanti avessero avuto rapporto con lui, umili
o grandi che fossero, famosi od oscuri, e tutta la Chiesa universale che è nell’e-
cumene (pa,shj th/j kata. th.n oivkoume,nhn kaqolikh/j evkklhsi,aj) [...]»89

(SCh 109, p. 232): «cotidiana statio solveretur»; 5,26 (p. 234): «solvere cotidiana ieiunia», etc. 
85 Tert., Jejun. 1,4 (CCh 2, p. 1257): «stationes plerumque in vesperam producamus.»
86 M. Pion. 2,3, HIL., p. 156 
87 P. Mont. et Luc. 21,12, MUS., p. 236: «tanti habens ieiuniis multis et inlegitimis fatigari dummodo alios pro-

prio victu saginaret.» Cf. anche P. Mar. et Iac. 8,1: «continuatis in carcere gemina superpositione ieiuniis et
orationibus saepe repetitis.»

88 M. Polyc. 13,2, ORB., p. 20; M Carpi, Pap. et Agath., ORB., p. 44; M. Pion. 21,1, HIL., p. 188. 
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Alla porta dell’anfiteatro, il vescovo a gran voce, per farsi sentire da tutti, rivol-
ge parole di conforto ai fedeli abbattuti per l’imminente tragedia («consolatus
igitur fraternitatem»), rassicurandoli dell’assistenza divina: «Non vi mancherà il
pastore, né potrà venir meno l’amore e la promessa del Signore né qui, né in
futuro» (4,1). Sono le estreme parole paterne, che l’agiografo non esita ad attri-
buire all’ispirazione dello Spirito santo («monente pariter et loquente Spiritu
sancto»)90 e che fanno pensare a Gio 14,17 («Non relinquam vos orphanos»).

Il martirio del fuoco nell’anfiteatro è descritto con tratti brevi e semplici, con
l’accenno alla bruciatura delle fasciolae che tenevano legati i martiri ai pali e al
loro stare ritti tra le fiamme (4,2-3). La scena rievoca agli occhi dell’agiografo
l’episodio dei tre giovani di Babilonia gettati nella fornace (Dn 3,24-90): l’ac-
costamento sembra a prima vista poco congruo al contesto sia per la differen-
za tra rogo e fornace, sia soprattutto per il diverso esito della pena nei due casi.
Certo, non c’è nell’episodio la straordinarietà che riscontriamo nel Martirio di
Policarpo, in cui le fiamme prodigiosamente «assunsero la foggia di una vòlta,
come la vela d’una nave gonfiata dal vento», preservando il santo, finito poi con
un colpo di spada.91 In quel caso non c’era alcuna allusione diretta o indiretta
all’episodio biblico, che troviamo invece significativamente nel Martirio di
Montano e Lucio, in cui la pena del fuoco iinflitta dal praeses non ha luogo: «il
fuoco che era quasi acceso per distruggere le nostre carni si spense e la fiam-
ma delle fornaci ardenti fu estinta dalla rugiada divina», col commento degli
stessi protagonisti che vedono in ciò il rinnovarsi della scena biblica: «qui glo-
ria istam operatus est in tribus pueris, vincebat et in nobis.»92

Ma l’exemplum biblico della fornace, caro all’iconografia cristiana antica93 e
assai frequente poi nelle passioni leggendarie tarde fino a divenire un topos,
può spiegarsi, certo, come modello del rifiuto della religione pagana (Dn 3,16-
18) e insieme anche come paradigma della fiducia assoluta in Dio; forse però
dovremmo operare nel nostro testo un progressivo scavo interpretativo e
cogliervi un’ulteriore intenzione da parte dell’agiografo. Se il rogo suscita
immediatamente il ricordo dei tre fanciulli, subito dopo egli, trascurando il par-
ticolare biblico dell’angelo del Signore sceso a rendere innocue le fiamme,
vede nei tre martiri simboleggiate le tre persone della Trinità («ut etiam in illis
divina Trinitas conpleretur»). Il redattore cioè ha voluto significare rispettiva-
mente nel vescovo il Padre e nei due diaconi il Figlio e lo Spirito Santo: azzar-

89 Mart. Polyc. 8, 1, ORB., p. 14. 
90 Franchi de’ Cavalieri richiama Mt 10,20: «Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui

loquitur in vobis». Ma potrebbero anche ricordarsi le varie promesse di Gesù: Mt 28,20: «Et ecce ego vobis-
cum sum usque ad consummationem saeculi»; Gio 14,18: «Non relinquam vos orphanos». 

91 M. Polyc. 15, 2, ORB., p. 22. 
92 P. Mont. et Luc. 3,1-4., MUS., pp. 214-216. 
93 Sulla fortuna iconografica dell’episodio dei tre fanciulli cf. B. MAZZEI, s.v. Fanciulli ebrei in  F. Bisconti

(cur.), Temi di iconografia cristiana, Città del Vaticano 2000, pp. 177-178; M. DULAEY, I simboli cristiani.
Catechesi e Bibbia (I-IV secolo), tr. it., Cinisello Balsamo 2004, pp. 137-149; EAD., «Les trois hébreux dans
la fournaise (Dn 3) dans l’interprétation symbolique de l’Eglise ancienne», Revue de Sciences religieuses,
71 (1997) 33-59.
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derei questa ipotesi sulla base dell’applicazione rara, ma attestata, del termine
diàkonos al Figlio e allo Spirito.94

Un’ultima osservazione merita la fine del c. 4 per la strana mancanza di ogni
accenno alla morte dei martiri: si parla della gioia e della sicurezza della resu-
rrezione futura del solo Fruttuoso e del suo pregare in ginocchio con le mani
distese a forma di croce. Anche se è evidente dal contesto che la morte sta per
sopraggiungere, è strano che non ci sia alcuna frase del tipo animas effude-
runt, come di fatti integrano i primi editori moderni della nostra Passio.95 Né
può valere assolutamente la spiegazione, troppo semplice, di Franchi de’
Cavalieri: «tutto induce a credere che gli spettatori del supplizio non possano
essere stati in grado di seguire con gli occhi l’ultima agonia dei martiri […].
Comunque il silenzio dell’autore è indizio della sua sincerità!.»96 Probabilmente
si deve ipotizzare invece una lacuna testuale, anche a non voler credere alla
parafrasi prudenziana, che ricamando poeticamente sull’episodio, immagina
che i santi, risparmiati dalle fiamme secondo il modello biblico dei tre giovinet-
ti, invochino da Dio la morte e il compimento del loro martirio.97

7. I MAGNALIA DEI DOPO LA MORTE DEI MARTIRI

I capitoli finali della Passio narrano concisamente le vicende successive alla
morte dei santi, aprendosi sotto il segno biblico dei magnalia Dei —un’espres-
sione ricorrente nelle Scritture (ta. megalei/a tou/ Qeou/) per esprimere eventi
straordinari operati da Dio—, che hanno la funzione di provare la sorte glorio-
sa dei martiri. Sono tre visioni che hanno come protagonisti i tre santi e coin-
volgono i vari attori della vicenda drammatica di Tarragona. Nella prima (5,1)
«si squarcia il cielo» e due cristiani (fratres nostri), Babila e Migdonio,98 schiavi
della casa del governatore, vedono e mostrano alla figlia del governatore
Emiliano i tre martiri salire gloriosamente al cielo, mentre ancora i pali ai quali
erano stati legati rimangono in piedi. Il governatore però, «provocatoriamente»
invitato a vedere il trionfo delle sue vittime, è escluso dalla visione, perché
«videre eos non fuit dignus» (5,2): l’episodio potrebbe evocare il particolare fina-
le della Vita Augusti di Svetonio, che riferisce di un membro dell’ordine preto-
rio che giurava di aver visto l’effigie dell’imperatore cremato ascendere al
cielo.99

Dopo il capitolo 6 dedicato al pietoso recupero dei resti corporei dei santi, ritor-

94 Cf. LAMPE, Patristic Greek Lexicon, IIIA, s.v. diàkonos, p. 353B.
95 Richiamerei, per es., la chiusa, la P. Mont. et Luc. 23,6, MUS. p. 238: «fixis tamquam ad preces genibus,

passionem cum orazione finivit».
96 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 157.
97 Prud., Per. VI,112-117 (CCh 76, p. 318): «Illis sed pia flamma tunc pepercit / nondum tempore passionis

apto, / nec mortis decus inchoante Christo. // Hos cum defugeret vaporus ardor, / orant ut celer ignis
advolaret / et finem daret anxiis periclis.»

98 I nomi appaiono in forma assai diversa nella tradizione manoscritta: vd. apparato in FRANCHI DE’ CAVALIERI,
«Gli Atti di S. Fruttuoso», comm. ad loc.

99 Suet., V. Aug. 100: «Nec defuit vir praetorius, qui se effigiem cremati euntem in caelum vidisse iuraret».
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na sulla scena il governatore Emiliano nel capitolo finale (7,1), per «subire» l’ap-
parizione del vescovo che, in vesti gloriose, lo rimprovera e si fa beffe di lui
(«increpans et insultans») per aver creduto che, una volta spogliati del corpo, lui
e i compagni di martirio sarebbero rimasti in terra, mentre ora li vedeva circon-
fusi di gloria. L’episodio, per le non poche stranezze e oscurità sul piano sia
espressivo sia logico e agiografico, non a torto è stato ritenuto frutto di un’ag-
giunta posteriore, non coerente con il resto della Passio: un valido argomento
esterno all’ipotesi è dato dal silenzio di Prudenzio su questo particolare, che
certamente non avrebbe mancato di interessare l’accesa inventiva del poeta.100

Non è immediatamente perspicuo il senso del nesso stolae repromissionis, che
certo allude alle bianche vesti («amicti stolis albis» di Ap 7,9.13) dei martiri in
cielo, di «quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lava-
to le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello»; nè è chiara l’es-
pressione «exutos a corpore in terra crederet futuros», malgrado il richiamo
dotto di Franchi de’ Cavalieri alle credenze pagane sulla vita dei morti sub
terram.101 Si potrebbe forse richiamare la domanda ironica che il praefectus
urbi Giunio Rustico rivolge al martire Giustino: «Se sarai fustigato e decapitato,
credi che salirai in cielo?.»102

Ma ciò che più stupisce nella rappresentazione dell’agiografo è l’animus di
sfida e di rivalsa di Fruttuoso nei confronti del governatore. Per quanto non
manchino nei testi antichi minacce dei martiri a spettatori o anche all’autorità
—si pensi alla Passio Perpetuae 17,1; 18,7-9—, espressione non tanto di spiri-
to umano di vendetta, quanto di invocazione della giustizia di Dio,103 e nonos-
tante che non manchino nella nostra come in altre passioni caratterizzazioni
negative dei magistrati folli e crudeli, bisogna riconoscere che una tale rappre-
sentazione appartiene piuttosto al mondo delle passioni epiche tarde: ciò spie-
ga l’ipotesi comune che il capitolo finale sia stato inserito tardivamente.

Il cap. VI della Passio pone in primo piano la comunità dei cristiani tarragone-
si prostrati per la scomparsa del proprio pastore: derelicti sine pastore è effica-
ce allusione non tanto velata ai brani biblici quali Ez 34,5, Mt 9,36 e Mc 6,34.
Il testo stabilito da Franchi de’ Cavalieri «unusquisque fidei et agonis sui
memor» presenta ciascuno dei credenti consapevole e memore dell’impegno
personale di testimonianza della fede; l’emendamento degli antichi editori
accolto dal Musurillo («uniuscuiusque fidei et agonis memores») meno convin-
centemente richiama la memoria che i fedeli hanno della testimonianza di fede

Per un caso analogo vd. pure Sen., Apocoloc. 5.
100 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 166: «Ma cosa di più poetico, cosa di più conforme al genio

di Prudenzio che quel manifestarsi delle vittime al loro allibito carnefice per rinfacciargli la stoltezza del
suo giudizio, l’inanità dei suoi sforzi?.»

101 Cic., Tusc. 1,12,27; 1,16,36.
102 A. Iustini 5,1, HIL., p. 56 
103 Cf. il commento di Bastiaensen a P. Perp. 17,1, p. 443. Ma il martire Mariano, al momento dell’esecuzio-

ne, per rincuorare e infondere coraggio ai compagni di fede, «fidenter ac fortiter praedicabat proximam
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di ciascun martire. Sul far della notte i cristiani recuperano i resti semibruciati
dei santi e, come era usanza, li lavano col vino.

La scena non sarebbe diversa da altri racconti di sepoltura di corpi santi, come
ad es. di Policarpo o di Cipriano, se non intervenisse la novità della pia spar-
tizione delle ceneri: «cineres eorum collectos, prout quisque potuit, sibi vindi-
cavit.»104 A rigore il testo distingue i semiusta corpora dai cineres: quindi,
secondo un’interpretazione strettamente letterale, si dovrebbe pensare che i pia
furta, per così dire, abbiano riguardato solo le ceneri o comunque magri resti.
Ma al di là di queste sottigliezze, l’episodio dell’accaparramento dei resti santi
per il fatto in sé si dimostra poco congruente con l’epoca del martirio, nella
quale non abbiamo altra testimonianza di simile usanza, mentre troverebbe
ampia rispondenza nella prassi devozionale del culto delle reliquie a partire dal
IV secolo. Se la cura della sepoltura e il culto delle ossa e della tomba del mar-
tire è già attestato nei più antichi testi martiriali,105 la frammentazione e sparti-
zione delle reliquie, come l’inventio e la traslazione dei corpi santi, costituis-
cono un fenomeno crescente solo a partire dalla seconda metà del IV secolo.

Vero è che a Roma già tra III e IV secolo si registrano le traslazioni di Ponziano,
Ippolito, Cornelio, legate però, come è stato rilevato,106 a situazioni contingen-
ti e particolari. Nel mondo orientale poi il Testamento dei quaranta martiri di
Sebaste, uccisi sotto Licinio verso il 320, contiene la viva raccomandazione dei
santi perché nessuno osi procacciarsi anche una sola particella delle reliquie
estratte dal forno crematorio, desiderosi com’erano i martiri di mantenere
anche in morte l’unità del gruppo: un indizio importante ma solitario di una
pratica non documentata in precedenza;107 la tradizione agiografica successiva
anche autorevole dimostra però che l’esortazione fu ampiamente disattesa, poi-
ché attesta una diffusa circolazione delle loro reliquie in Oriente come in
Occidente, come testimoniano Basilio e Gregorio di Nissa per l’Oriente,
Gaudenzio di Brescia in Occidente.108 In Africa poi già verso il 304/305 la
matrona Lucilla, di origine ispanica, è aspramente rimproverata da Ceciliano,
arcidiacono e futuro vescovo di Cartagine, perché era solita portare seco un

iusti sanguinis ultionem variasque saeculi plagas […]» (P. Marian. et Iac. 12, 7, Mus., p. 210).
104 P. Fruct. 6, 1.
105 Il Martirio di Policarpo attesta il vivo desiderio dei fedeli di raccogliere le spoglie del martire per «avere

comunione (koinwnh/sai) con la sua santa carne» (17,1), desiderio frustrato però dal Maligno che sugge-
risce all’autorità di bruciare il corpo del martire; nel cap. successivo (18,2) però si accenna al recupero
del resti da parte dei cristiani: «raccolte quelle ossa più preziose di rare gemme e più pure dell’oro fino,
le deponemmo dov’era di rito.» Nel Martirio di Carpo 47 troviamo per la prima volta l’annotazione del
prelevamento furtivo delle ossa dei martiri: «I cristiani prelevarono segretamente (latrai,wj) le loro ossa
e le custodirono a gloria di Cristo e a lode dei suoi testimoni». L’avverbio ricorrerà frequentemente in
contesti simili.

106 DELEHAYE, Origines, 63-64.
107 Test. XL mart. Sebast. 1,3-4 Orb., p. 344.
108 BAS., hom. in XL mart. (PG 31, 522); Greg. Nyss., in XL mart. (PG 346, 784); GAUD., tract. 17,34 (Scrittori

dell’Area Santambrosiana 2), Milano – Roma 1991, p. 434: «non defuerunt religiosae manus, quae partem
reliquiarum vel furto eriperent vel pretio compararent». Si vedano anche le varie redazioni della Passio
(BHG 1201-1202).
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osso di un (presunto) martire e baciarlo prima della comunione.109 Di una tras-
lazione furtiva del corpo del martire Silano a Roma ad opera dei Novazianisti
ci dà testimonianza succinta la Depositio martyrum, quindi in epoca anteriore
al 336. Sono tutti chiari indizi di un esprit nouveau riguardo al culto dei marti-
ri e delle reliquie, che andava lentamente diffondendosi. e che si affermerà in
maniera crescente soprattutto nella seconda parte del IV secolo e non solo tra
i donatisti, ma anche nelle folle cattoliche, nonostante leggi antiche e decreti
imperiali.110

Alla luce di queste testimonianze si può dunque affermare che il racconto della
divisione dei sacri resti della nostra Passio rispecchia un’epoca e una sensibili-
tà religiosa più tarda. L’episodio si conclude, comunque, e pour cause, con l’al-
tra visione, vale a dire l’apparizione del vescovo ai fedeli (apparuit fratribus)
e l’esortazione a riunire tutte le ceneri disperse, ricomponendo quindi l’unità
del gruppo (6,3). Ometto qui di analizzare il testo interpolato riportato solo dal
cod. G (Montepessulanus del VIII/IX sec,)111 che amplifica le poche righe di
questa apparizione, facendo tenere al vescovo, apparso in sogno di notte a
ciascun detentore di reliquie, un discorso di rimprovero abbastanza lungo e
sproporzionato rispetto a tutto l’andamento della Passio: un’evidente amplifica-
zione retorica del breve testo precedente. La conclusione del testo interpolato,
nella quale tutti i fedeli rei dell’asportazione riportano le reliquie e le depon-
gono in sacrosancta ecclesia sub altario sancto, basta da sola per l’eclatante
anacronismo a datare tale ampliamento ad epoca assai tarda, comunque pos-
teriore a Prudenzio e anteriore all’epoca del codice.

Gli ultimi capitoli, che per le tre visioni hanno suscitato, come si è visto all’ini-
zio, perplessità riguardo alla loro attendibilità storica e alla datazione, devono
comunque essere inquadrati, come l’intera pièce, nel contesto proprio del gene-
re agiografico, una letteratura con finalità di celebrazione, promozione del culto
e ammaestramento dei fedeli: il testo cioè va considerato non soltanto nella sua
«documentabilità fattuale»,112 ma anche come messaggio e specchio dell’am-
biente che l'ha prodotto, testimone della mentalità e del gusto di un’epoca.

Ora il tema delle visioni e dei sogni è peculiare dell’agiografia antica e ancor
più delle passioni dei martiri.113 I testi oscillano nella definizione di questi even-

109 Optat. Milev., De schism. Donat. I 16 (CSEL 26, p. 18).
110 Cf. V. SAXER, Morts, martyrs et reliques en Afrique chrétienne aux premiers siècles (Théologie Historique

55), Paris 1980, pp. 230-246. Ricorderei il decreto contro le traslazioni o il commercio dei corpi santi del
26 febbraio 386: Cod. Theod. IX 17, 7, MOMMSEN., 466. 

111 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», 195; MUSURILLO, 182.
112 L’espressione è di C. LEONARDI, Il problema storiografico dell’agiografia, in Storia della Sicilia e tradizio-

ne agiografica nella tarda antichità. Atti del Convegno di studi (Catania 20-22 maggio 1986), Soveria
Mannelli: Rubbettino, 1988, p. 16.

113 Si vedano gli Atti del XVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana su Sogni, visioni e profezie nell’an-
tico cristianesimo, Augustinianum XXIX (1989) e specialmente i contributi di J. AMAT, «L’authenticité des
songes de la Passion de Perpétue et de Félicité», pp. 177-191; F. SCORZA BARCELLONA, «Sogni e visioni nella
letteratura martirologica africana posteriore al III secolo», pp. 193-212; F. E. CONSOLINO, «Sogni e visioni
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ti, sospesi tra sogni e visioni fuori del sonno: Policarpo ha una visione mentre
prega (Mart. Polyc. 5,1); di Pionio si dice semplicemente che «vide» (Mart. Pion.
2, 2); le famose visioni di Perpetua e Saturo sono tutte ottenute carismaticamen-
te durante il sonno e la struttura del racconto lo conferma: P. Perp. 4,2 «osten-
sum est mihi hoc. Video […]»; 4,10 «experta sum» («mi svegliai»). Similmente
nella Passione di Mariano e Giacomo e nella P. di Montano e Lucio le ostensio-
nes avvengono nel sonno, sia di notte che di giorno. Le visioni sono quindi un
elemento essenziale di questi testi e perfettamente funzionali.

Nella Passio Fructuosi il lessico è assai semplice: ostendo e appareo. La prima
(5,1 ascesa dei martiri al cielo), che deve comunicare la verità della sorte glo-
riosa dei santi dopo la morte, è espressa intenzionalmente per mezzo di non
oscure allusioni a luoghi biblici, per dare una garanzia e convalida al raccon-
to: apertumque caelum richiama la visione estatica del protomartire Stefano (At
7,56 «video caelos apertos») o quella di Pietro (Act 10,11); l’espressione «osten-
debant Fructuosum cum  diaconibus suis […] ad caelum ascendentes» richiama
il racconto lucano dell’ascensione di Gesù (Lc 24,51; At 2,9-11). La seconda (6,
3) si presenta come una vera e propria apparizione (apparuit): il testo interpo-
lato preciserà che si tratta di un sogno («nocte adveniente […] apparuit per
visum»); la terza è anch’essa un’apparizione (ostendit se).

8. CITAZIONI BIBLICHE

La Passio Fructuosi termina con una lunga esclamazione, un vero e proprio
makarismòs, che con una densa concentrazione di citazioni o allusioni bibli-
che in poche linee tesse l’encomio dei martiri, i quali hanno meritato la gloria
celeste: «O beati martyres, in igne probati sicut aurum pretiosum, vestiti loricam
fidei et galeam salutis; qui coronati sunt diademate et corona immarcescibili, eo
quod diaboli caput calcaverunt! O beati martyres etc.»114

Un luogo parallelo potremmo indicare ancora una volta nelle due passioni afri-
cane dei martiri africani sub Valeriano.115 Ho accennato già in precedenza alle
numerose citazioni bibliche presenti nel nostro testo: uno studio specifico deve
individuarle e soprattutto coglierne il valore sul piano formale, letterario e la
funzione sul piano agiografico. Conosciamo l’importanza del loro studio nei
testi agiografici,116 poiché la Sacra Scrittura è la magna charta, la forma e il
modello della santità cristiana, punto di riferimento ideale e pratico innanzitut-
to dell’esperienza esistenziale del santo; l’agiografia poi, come scrittura, codifi-
ca nella stilizzazione letteraria l’esperienza del santo, trapassando dalla realtà

nell’agiografia tardoantica: modelli e variazioni sul tema», pp. 237-256.
114 P. Fruct. 7,2.
115 Passio Mar. et Iac. 13,3-4, p. 212: «O te merito Mariam, o te beatam […]» e P. Mont. et Luc. 22,7: «O marty-

rum gloriosa documenta! O testium Dei experimenta praeclara […]»
116 V. SAXER, Bible et hagiographie. Textes et thèmes bibliques dans les Actes des martyrs authentiques des
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storica al modello biblico, utilizzato per una sorta di convalida e autenticazio-
ne. Nei testi agiografici si evidenzia la familiarità con la Bibbia dei fedeli e degli
autori, una familiarità mediata non tanto da cultura libresca, quanto dalla cate-
chesi e dalla liturgia, componente essenziale dell’esperienza cristiana, che deri-
vando e ristrutturando formule e preghiere dal patrimonio biblico, le fissava
nella prassi ecclesiale, divenendo alimento di vita spirituale, ma anche terreno
comune di cultura, oltre che supporto spontaneo nel processo letterario.

L’individuazione dei riferimenti biblici nella nostra Passio va ben al di là, quin-
di, della mera rilevazione statistica e può provare il livello di conoscenza della
Scrittura e anche il grado di penetrazione del libro sacro in Spagna, e non ulti-
mo indicare anche il testo latino adottato dall’agiografo. In essa ho riscontrato
almeno una quindicina di luoghi che rinviano direttamente o indirettamente
alla Scrittura. Ci sono citazioni esplicite come quella di Es 20,11; Ps 146 (145),
6; At 4,24 e 14,15, messa in bocca a Fruttuoso (2, 4: «Ego unum Deum colo, qui
fecit caelum et terram et mare et omnia quae in eis sunt»), una citazione che
riprende alla lettera una vera e propria formula di fede vetero e neotestamen-
taria, assai ricorrente, come abbiamo visto, nella letteratura martiriale;117 o quel-
la relativa agli epiteti di Paolo vas electionis (At 9,15) e doctor(em) gentium
(1Tm 2,7) in P. Fruct. 3,1. Assai interessante è nella P. Fruct. 3,3 l’espressione
«in paradiso quem praeparavit Deus amantibus eum», citazione di 1Cor 2,9 (a
sua volta ripresa di brani veterotestamentari), ma con chiaro adattamento inter-
pretativo: innanzitutto amantibus è un unicum assoluto, mi pare, rispetto al
comune diligentibus delle versioni pregirolomiane e della Vulgata («iis qui dili-
gunt illum»); è chiara inoltre la novità dell’applicazione esegetica («in paradiso
quem praeparavit») rispetto al generico testo paolino («quae praeparavit Deus»).
La similitudine «saggiati come l’oro prezioso nel fuoco»,  riprende direttamente
Sir 2,5: « in igne probatur aurum et argentum»;118 il nesso corona immarcesci-
bilis di P. Fruct. 4,1 («ut ingrederetur ad coronam immarcescibilem») e 7,2
(«corona immarcescibili») richiama certamente il brano petrino nella versione
pregirolamiana: 1Pe 5,4: «ut […] accipiatis immarcescibilem coronam» (Vulgata:
«percipietis immarcescibilem gloriae coronam»).

Esplicitamente sono poi menzionati i tre fanciulli di Dn 3 in P. Fruct. 4,2; l’es-
pressione finale «quod diaboli caput calcaverunt» (7, 2) allude apertamente a
Gn 3,15 «ipsa conteret caput tuum»; parimenti apertumque caelum, che intro-
duce la prima visione (5,1) rinvia alla visione di Stefano (At 7,55) e a quella di
Pietro (At 10,11).119 Anche nell’atto del togliersi i calzari da parte di Fruttuoso
al momento di entrare nell’arena per essere bruciato (3,3) è stata intravista

premiers siècles, Berne – Francfort – NewYork, NY: Lang 1986.
117 Vd. n. 55.
118 Cf. anche Prov. 17,3 «Sicut igne probatur argentum et aurum camino»; Sap. 3,6: «Tamquam aurum in for-

nace probavit illos»; Zc 13,9; Ap 3,18. Cf. M. Polyc. 15,2.
119 Forse anche nell’invito al governatore a vedere i santi ascendere al cielo (5,2: Veni et vide) potremmo

vedere una mera ripresa letterale di Gio 1,46.
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un’al-lusione all’episodio del roveto ardente e all’ordine divino dato a Mosé (Es
3,5: «Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra
santa»).120

Prevalgono però le citazioni implicite, i rimandi a diverso grado di allusività, i
prestiti, le «risonanze», adattamenti o implicazioni scritturistiche che la sensibi-
lità del critico deve saper cogliere. Dò solo qualche esempio: orabat sine ces-
satione (1,4) è chiara ripresa e adattamento dell’esortazione paolina (1Ts 5,17
«orate sine intermissione»): sine cessatione non è né nella Vetus Latina né nella
Vulgata, ma si riscontra in Girolamo, Rufino, Cassiodoro, nella Pass. Andreae
del VI sec.121 Adattamento di luoghi paolini o citazione a memoria è l’espres-
sione «vestiti loricam fidei et galeam salutis» (7,2), che richiama 1Ts 5,8 (Vetus
Lat.: «induentes nos loricam fidei et caritatis et galeam spem salutis»; Vulgata:
«induti loricam fidei et caritatis et galeam spem salutis») e Ef 6,16-17 (Vetus Lat.:
«induentes loricam iustitiae […] galeam salutaris; Vulg.: induti loricam iustitiae
[…] galeam salutis adsumite»). 

Il largo corredo di citazioni e allusioni bibliche della nostra Passio mi pare
dimostrare più che una buona conoscenza, una familiarità con la Scrittura da
parte del redattore.

9. CONCLUSIONE

L’analisi fin qui condotta ha messo in luce l’importanza e la pregnanza storica,
ma anche letteraria del breve testo della Passio Fructuosi nel contesto della let-
teratura martiriale dei primi quattro secoli. Sul piano dell’attendibilità storica
essa conferma il valore documentario dei dati sulle vicende e la vita della
Chiesa tarragonese, anche alla luce della documentazione epigrafica e archeo-
logica, sulla quale non mi soffermo.

Ho cercato di mettere in luce particolarmente l’elaborazione del testo in sé, l’o-
pera dell’agiografo, il quale sulla base della tradizione ha inteso e saputo redi-
gere un racconto, che, nel fornire i dati fondamentali della vicenda drammati-
ca e gloriosa della Chiesa tarragonese, trasmettesse anche un messaggio di edi-
ficazione e ammaestramento, attraverso la presentazione della figura esempla-
re di Fruttuoso e dei suoi diaconi. Il richiamo costante alla letteratura martiria-
le precedente e coeva mirava a evidenziare il clima religioso e culturale abbas-
tanza omogeneo, anche se non indistintamente uniforme, nonché i procedi-
menti cari agli agiografi per la proposta teologica della santità.

Lo stile asciutto e misurato che abbiamo rilevato non significa assolutamente

120 FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Gli Atti di S. Fruttuoso», comm. ad loc.
121 Hier., in Hiez. 12,16 (CCh 75, p. 596): «oremus sine cessatione»; Rufin., Orig. in Num. hom. 14,2 (GCS

30, p. 125): «sine cessatione orantes»; P. Andreae 2, BONNET, p. 67; Cass., Expos. in ps. 85,3 (CCh 98, p.
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povertà culturale, ma è una scelta consapevole del redattore. La familiarità con
i testi biblici e la capacità di adattarli e incrociarli dimostra chiaramente una cul-
tura che non esiterei a definire di buon livello e di chiaro àmbito ecclesiastico:
escluderei quindi l’ipotesi ormai tradizionale che l’autore sia stato un militare,
testimone diretto degli eventi. Il che non nega ovviamente il peso della testi-
monianza fedelmente trasmessa nella comunità, forse anche dagli stessi bene-
ficiarii divenuti cristiani e perciò amorosamente ricordati con i loro nomi.

Un certo scarto storico-teologico si avverte tra i primi quattro capitoli, relativi
alla vicenda del processo e dell’esecuzione, più coerenti con la prima lettera-
tura martiriale, e gli ultimi tre sui magnalia Dei con le caratteristiche preceden-
temente evidenziate specialmente relative al culto dei santi e delle reliquie, al
gusto e alla mentalità, che più si confanno ad un’epoca posteriore ai fatti narra-
ti. L’unità linguistica e stilistica  del nostro testo d’altro canto induce a ipotizza-
re che esso sia frutto di un agiografo esperto, forse della seconda metà del IV
secolo, che ha elaborato ed amplificato la tradizione precedente, assai proba-
bilmente una redazione scritta, la quale riportava fedelmente i fatti essenziali
del martirio. Non possiamo dire se Agostino, che cita alla lettera il particolare
dell’interrogatorio, abbia conosciuto questo primitivo racconto o un testo vici-
no alla redazione tràdita, di cui però avrebbe volutamente trascurato la secon-
da parte: sappiamo infatti che l’Ipponense solitamente tralascia nei sermoni sui
santi l’elemento narrativo, per focalizzare l’attenzione sul tema dell’imitazione
dei martiri. Prudenzio invece, come è stato dimostrato,122 conosce —e rielabo-
ra secondo il proprio gusto poetico— anche la seconda parte del martirio,
quale ci viene esposta dalla nostra Passio, o almeno parzialmente, escluso forse
il capitolo finale (specialmente 7,1 con l’apparizione dei martiri al governato-
re). Ciò rende credibile l’ipotesi che il testo abbia subito successivi ampliamen-
ti, testimoniatici peraltro dalla tradizione manoscritta.

L’ipotesi, comunque, della redazione seriore della Passio Fructuosi nulla toglie
alla storicità del martirio dei santi tarragonesi, come alla suggestione e al fasci-
no del racconto.

782): «cum divina clementia sine cessatione nos sibi iubeat supplicare»; etc. 

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 280 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 280



Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 281 ]

PASSIÓ DELS SANTS MÀRTIRS FRUCTUÓS, 
BISBE, AUGURI I EULOGI, DIAQUES.

APROXIMACIÓ TEOLÒGICA

Joan TORRA I BITLLOCH

1. INTRODUCCIÓ

Pel camí de Jerusalem a Gaza (Ac 8,26-40) un eunuc etíop, alt funcionari i tre-
sorer major de la Candace, la reina d’Etiòpia, està llegint l’Escriptura en veu
alta, en el seu carruatge. Llegeix el profeta Isaïes (53,7-8 grec). «Com una ove-
lla portada a matar o com un anyell que calla mentre l'esquilen, ell no obria la
boca. Humiliat, no li han fet justícia. Qui podrà parlar dels seus descendents?
La seva vida és arrencada de la terra.»

L’Esperit ha fet que Felip, un dels set, l’atrapi en el seu camí i li pugui formu-
lar una pregunta fonamental: «¿Ho entens, això que llegeixes?» (v. 30). L’eunuc
ha de confessar que no ho pot entendre sense algú que li ajudi, cosa que vol
dir reconèixer en veu alta que per a la comprensió de l’Escriptura és impres-
cindible l’Esperit, cal algú que li parli des de l’Esperit. Llavors al seu torn pot
manifestar quin és l’escull que no li permet entendre el que diu el text: «Digues-
me, ¿de qui parla el profeta, d’ell mateix o bé d’un altre?» (v. 34). Què bonic!
El text revelat, a més de parlar d’ell mateix, parla d’un altre, hi ha un altre nivell
significatiu sense el qual —fora del qual— hom es troba a mitja comprensió
del text, malgrat l’hagi llegit.

Ja sabem la continuació. Felip li anuncia la Bona Nova de Jesús començant per
aquest text de l’Escriptura fins que arriben a l’aigua i l’eunuc pot ser batejat.
Una descripció del procés catecumenal de la iniciació cristiana. Tot acaba en el
moment en què l’Esperit arrabassa de nou Felip. Ja no cal que estigui allà al
seu costat perquè ara és el mateix eunuc qui, ple de l’Esperit, pot emprendre
una vida nova. No és pas balder el detall que sigui un eunuc i etíop el qui ha
estat iniciat, és una mostra més de la universalitat de la salvació. Se li ha ofert
a ell que hauria tingut tancada legalment la porta del temple —i amb ella la de
la salvació— per la seva condició contradictòria amb la circumcisió (vegeu Dt
23,2).
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2. DE QUI ES PARLA EN LA PASSIÓ DE FRUCTUÓS, QUAN ES PARLA DE
FRUCTUÓS

No és pas perquè sí que he volgut començar per aquest text apostòlic a
l’hora de parlar teològicament de la Passió dels sants màrtirs Fructuós,
Auguri i Eulogi. Voldria reprendre la pregunta que ha deixat desconcertat
i encallat l’eunuc per a transportar-la al text que ens ocupa. En el martiri
de Fructuós que llegim en la Passió de qui es parla, d’ell mateix o d’un
altre?

Felip havia hagut de fer entendre que segurament el profeta començava
parlant d’ell mateix però que això no era pas l’important sinó que el que
comptava és que parlava d’un altre, i d’un altre amb majúscules: de Jesús!
Aquesta era la Bona Nova!

És evident que en el martiri de Fructuós es parla de Fructuós, en unes actes
autèntiques que parlen d’un personatge històric fora de tot dubte, però
seguint la mateixa dinàmica d’abans caldrà dir que l’important és que s’hi
parla d’un altre: novament de Jesús! I aquesta és, com no!, la Bona Nova
que els textos que ens interessen volen transmetre. Al cap i a la fi aquest
era el motiu de fons pel qual les actes dels màrtirs eren llegides en l’assem-
blea litúrgica al costat dels textos revelats, bé que no fos unànimement
arreu. Per mitjà d’elles es podria parlar del Crist, del que el Crist ha fet en
els màrtirs. Els màrtirs esdevindran així model de vida cristiana per a la
comunitat.

No sols això. Què bé li va a Felip que l’eunuc estigui llegint el Càntic del
Servent de Jahvè d’Isaïes! No li deuria ser gens difícil fer-li entendre que la
passió de Nostre Senyor Jesucrist i, al cap i a la fi, potser tota la seva vida,
estava escrita a partir d’aquesta matriu interpretativa i en alguns moments
fins i tot literària. No costarà, doncs, d’entendre que la matriu sobre la qual
està construïda la passió de Fructuós és la de la passió de nostre Senyor
Jesucrist. Però hi haurà diferències notables que caldrà ressaltar.

Encara més! La narració del baptisme de l’eunuc que vèiem servirà
—segur— per explicar i servir de model del procés catecumenal de la inicia-
ció cristiana per a la comunitat lectora. També la narració de la passió de
Nostre Senyor Jesucrist es tornarà el model de qualsevol passió. I no hi ha
dubte que la passió de Fructuós està pensada també per a servir de model
per a la vida interna de la comunitat cristiana i, fins i tot, i no menys impor-
tant, per a la vida de qualsevol creient, sigui qui sigui.

Anem a mirar-nos, doncs, detingudament tots aquests passos que fins ara
només hem esbossat. Fem-ho, com si fóssim la comunitat receptora d’a-
quest text en aquells mateixos moments en què l’escoltava amb unció dis-
posada a configurar-hi la pròpia vida. Ho deia sant Agustí en el sermó que
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va dedicar a les actes de Fructuós:1 «Quan escoltem de quina manera els
màrtirs varen patir ens alegrem i en ells glorifiquem Déu» (Serm. 273,2).

3. S’HI PARLA DE CRIST

«Jo sóc cristià»,2 respon Fructuós a la pregunta d’Emilià. Aquesta és la seva pre-
gona identitat indubtable, confessada coratjosament. No serà aquest el motiu
darrer de la seva condemna. La persecució de Valerià —ja ho sabem— anava
adreçada exclusivament als dirigents de la comunitat amb l’objectiu clar i net
de decapitar-la, a diferència de la persecució anterior la de Deci que era indis-
criminada i en la qual aquesta sola afirmació hauria estat motiu suficient de
condemna. Caldrà arribar a la pregunta final: «ets bisbe», per emetre la sentèn-
cia, mentre que per a Auguri i Eulogi la pregunta sobre el seu càrrec ni tan sols
no s’arribarà a consignar en la Passió tal com la tenim.

Mentrestant, però, aquesta referència a Crist —referència insistent en el text, on
se l’anomena constantment «Senyor»—, com a identitat darrera dels màrtirs, és
molt important. Dóna lloc al breu —molt breu— interrogatori, cosa, per altra
banda, que denota la normalitat de què gaudia ja el fet cristià en aquells
moments en la Tarraco de Fructuós.

Crist és, doncs, qui dóna la identitat a Fructuós i als seus diaques. És a ell a qui
han volgut configurar tota la seva vida o, més ben dit, és el mateix Crist qui els
ha anat configurant.3 Ara, en aquest moment en què s’hi juguen la vida, la refe-
rència a Crist els és fonamental per un motiu cabdal. Fins ara han lluitat amb
penes i treballs, com tothom, per a ser fidels a Crist, a la vida nova que els ha
donat i de la qual en gaudeixen des del moment del seu baptisme. Han cercat
per damunt de tot que fos el mateix Crist qui, pel seu Esperit de vida, els anés
configurant a la seva imatge i semblança. Se n’hauran sortit amb més o menys
encert, com tothom. En això no són pas diferents de qualsevol cristià de la seva
comunitat. Amb ells són cristians, com afirma sovintejadament sant Agustí.4 És
per a ells que exerceixen el ministeri eclesial que ha de fer possible el ser cris-
tià de cadascú de la comunitat i de la comunitat sencera.

1 No hi ha dubte, per tant, de que a la Hipona d’Agustí les actes havien estat llegides en l’assemblea litúrgi-
ca. El text es troba a PL 38,1247-1252. La versió castellana, a càrrec del P. Pío de Luis, es troba a Obras
completas de San Agustín. XXV. Sermones (5º: 273-338). Sermones sobre los mártires (BAC 448), Madrid
1984, pp. 3-12.

2 Totes les citacions dels textos de la Passió estan extretes de la versió catalana duta a terme per l’Institut
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i l’Arquebisbat de Tarragona i que ha estat aprovada pel Sr.
Arquebisbe de Tarragona, doctor Jaume Pujol Balcells, en data de 4 de desembre de 2007. En el nostre
text estalviem la citació dels números de capítols i versets per a facilitar-ne la lectura.

3 Vegeu Fl 3,10-11.
4 «Mentre m’espanta el que sóc per a vosaltres, em consola el que sóc amb vosaltres. Per a vosaltres sóc

bisbe, amb vosaltres sóc cristià. Bisbe és títol d’un encàrrec rebut, cristià és el nom d’una gràcia. El títol és
font de perill, el nom és font de salvació» (Serm. 340,1) Vegeu Serm. 46,2; Serm. 340 A,1, entre altres.
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El que els uneix és l’adoració comú de «l’únic Déu que ha fet el cel, la terra, el
mar, i tot el que contenen», com diu Fructuós confessant la fe com a identitat
de vida. La mateixa actitud d’adoració manifestaran Auguri —«jo adoro Déu
omnipotent»— i Eulogi —«adoro Aquell que Fructuós adora»—. L’actitud con-
fessada d’adoració, determinant de la vida i per tant irrenunciable perquè els
fa ser el que són, contrasta amb el lleuger intent que fa el governador de mani-
festar-los el seu error. Però tampoc no era aquest el problema. No es tractava
pas de fer-los retractar perquè no era aquest l’objectiu de la persecució a dife-
rència del que havia passat en altres moments. El determinant serà el seu
govern de la comunitat.

La pregunta dels màrtirs ara és ben diferent: ¿cal que pateixin els suplicis i fins
la mort, quan aquest gest heroic no afegirà pas res a la salvació? Perquè aques-
ta ha estat guanyada únicament per la mort en creu de Jesús i la seva resurrec-
ció. La configuració al Crist, ¿ha d’arribar fins a aquest extrem?

Les actes ens mostren un paral·lelisme clar entre la passió de Crist i la dels màr-
tirs. Han estat detinguts de manera pacífica, sense oposar cap resistència, com
Jesús. Com ell són interrogats pels poderosos i finalment són sentenciats a mort
cruel no pas per res del que han dit o han fet, sinó per allò que són, per la
seva identitat més pregona. A la pregària de Jesús a Getsemaní, plena d’angoi-
xa humana davant la mort i de confiança sublim en el Pare, hi correspon la
pregària del Fructuós a punt de ser sentenciat: «Fructuós girà l’esguard vers el
Senyor i començà a pregar en el seu cor.» La pregunta formulada internament
davant del Senyor havia de brollar del seu cor: cal que mori? Què afegirà la
meva mort a l’obra de la salvació?

El cronista ens dirà en la Passió que ens transmet que en el moment de la mort
«Fructuós, recordant el costum que tenia durant la pregària divina, s’agenollà
tot joiós, i, segur de la resurrecció, pregava Déu amb les mans esteses, signe
de la creu victoriosa del Senyor.» Heus ací la clau de volta. La creu del Senyor
ha estat victoriosa perquè ha obert el camí nou de la resurrecció. És ella la que
ha posat de manifest la salvació que Déu tenia preparada per a tots els homes
des de tota l’eternitat (vegeu Ef 1,2-14). Calia, per tant, que Jesús morís en la
creu. No és estranya la insistència dels textos evangèlics en aquesta expressió,
ni ho és en boca del Jesús ressuscitat, tal com diu, per exemple, el relat
d’Emaús (vegeu Lc 24,26).

El creient per damunt de tot creu en la resurrecció, en aquest doll de vida nova
que li ve de la creu victoriosa de Jesús i que ha rebut sacramentalment en el
baptisme per tal que ja ara hi pugui anar configurant tota la seva vida. No cal
pas que repetim nosaltres les profundes i continuades reflexions paulines en
aquest sentit. Tota la vida del creient és un testimoni d’aquesta vida nova. La
vida cristiana, en aquest sentit, és martiri, testimonia la vida nova de Crist vis-
cuda ja ara pel creient.
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El Crist, doncs, a la creu, ha fet la donació total de la seva vida, la darrera
cosa que encara li quedava, després d’una vida viscuda totalment en l’amor i
el servei generós de donació als altres. Ara la posa confiadament en mans del
seu Pare. Aquest és el seu gest suprem d’amor, el que obre vida nova: és la
seva eucaristia, plena i total donació d’ell mateix. Abans l’ha deixat com a tes-
timoni real en el pa i el vi del darrer sopar. En aquest gest repetit després de
Pasqua el reconeixen els seus deixebles, i s’hi reconeixen. També ells han de
viure la vida donant-la per amor a Déu i als altres, d’una manera nova, com
mai ningú no hauria fet, com tots sols no podrien pas fer. La seva vida també
ha de ser una eucaristia contínua perquè volen viure com el seu únic Senyor.
L’eucaristia del Senyor, la seva donació continuada, eternament present en el
seu Cos i la seva Sang, celebrada sacramentalment per l’Església els alimenta
per a fer possible ja ara la vida eucarística, la vida nova. El cristià ha de ser,
també, eucaristia.

Hom no pot deixar de recordar la profunda reflexió que les cartes d’Ignasi
d’Antioquia, i en especial la carta que adreça als cristians de Roma, fa sobre
aquesta visió eucarística de la vida cristiana i del martiri per al qual el bisbe de
Síria es prepara.5

¿Cal, per tant, que Fructuós, Auguri i Eulogi passin pel martiri perdent-donant
la vida, quan aquest gest no afegirà pas res a la salvació que ha estat guanya-
da únicament pel Crist a la creu?

Cal, perquè hi han estat cridats, no ho han pas buscat. La crida que Déu els fa
és a «encaminar-se vers la corona immarcescible més que no pas al suplici, per
això Fructuós estava segur i joiós de la corona a la qual era cridat.» Havien estat
elegits per a que la configuració de la seva vida al Crist no fos només amb el
testimoni, el martiri, d’una vida viscuda estimant com Jesucrist havia estimat,
sinó perquè a més es configuressin del tot a Crist amb una mort semblant a la
seva. La creu havia estat l’altar on el Crist havia donat la vida per a ser màrtir,
testimoni de l’amor del Pare en mans del qual havia dipositat tota la seva vida.
Per a Fructuós i els seus diaques la pira de foc és també l’altar on ofereixen
tot el que són, on confessen la fe de llur vida, on adoren veritablement el Crist
que ha obert el camí nou de la resurrecció allà on la mort creia tenir la darre-
ra paraula de tot. «No podran fallir l’amor i la promesa del Senyor ni en aquest
món ni en l’altre, perquè això que ara veieu és breu com el sofriment d’una
hora.» En aquesta seva hora definitiva i definitòria com ho havia estat l’hora de

5 Ignasi d’Antioquia, Carta als cristians de Roma, 4,1-2: «Jo escric a totes les Esglésies fent-los avinent el fet
que a mi, no em costarà gens morir per amor de Déu, però sou vosaltres els qui no heu de posar-m’hi
obstacles. Us prego que no em tingueu una benvolença inoportuna. Permeteu-me ser past de les feres, les
quals em possibilitaran arribar a Déu. Sóc blat de Déu, em moldran les dents de les feres i seré un pa blan-
quíssim per a Crist. Supliqueu Crist per mi, perquè amb aquests instruments arribi a ser sacrifici ofert a
Déu.»
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Jesús,6 Fructuós porta l’adoració que ja havia manifestat amb el gest de descal-
çar-se ell mateix en arribar a l’amfiteatre convertit en el temple on havia de tro-
bar-se amb Déu, al seu punt culminant: «Quan s’hagueren consumit els lligams
amb què els havien subjectat les mans, Fructuós, recordant el costum que tenia
durant la pregària divina, s’agenollà tot joiós, i, segur de la resurrecció, prega-
va Déu amb les mans esteses, signe de la creu victoriosa del Senyor.»
Ressaltem-ho: «segur de la resurrecció.» Aquesta és la seva fe. Aquest és el seu
testimoni. Això és el que presenta a la seva comunitat que el contempla, el que
mostra a tots els habitants de la seva Tarraco, les seves credencials davant de
tot el món. En fi; aquest és el seu martiri ofert a «l’Església catòlica, estesa d’o-
rient a occident…» fins a nosaltres.

No obren cap camí nou de salvació. Transiten per aquell camí que el Crist havia
obert amb la veritat de la seva vida, una vegada per sempre: «van entrar a la
salvació dignes i feliços en el mateix martiri, perquè rebien en ell el fruit pro-
mès en les Santes Escriptures. Esdevingueren semblants a Ananies, Azaries i
Misael, ja que també en ells es representava la Trinitat divina.»

Afegeixen, això sí!, la seva vida a la història de tots aquells que s’han mantin-
gut fidels, com la multitud de l’Apocalipsi.7 En ells el baptisme cristià que
havien rebut en nom de la Trinitat divina, aquell baptisme que ha configurat la
vida, ara arriba a plenitud; allò que havien viscut sacramentalment en el món,
ara esdevé realitat per a ells. Per això són exemple proper, de casa, són model
d’esperança certa i encoratgen al seguiment de Jesús fins a la mateixa mort.

La segona part del nostre text, deixada ja l’acta pròpia del martiri, insisteix en
aquest paper exemplar dels màrtirs per a la «comunitat de germans» anomena-
da amb aquesta expressió amb regust d’antigor. Diu: «els germans, tristos i
abandonats, sense pastor, estaven afligits, no perquè planyessin Fructuós sinó
més aviat perquè l’enyoraven. I sobretot: realment convenia que el màrtir
Fructuós confirmés en la seva passió i resurrecció de la carn tot allò que, men-
tre estava en aquest món, per la misericòrdia de Déu havia ensenyat i promès
en nom del Senyor i Salvador nostre.»

És un resum preciós d’allò que hem volgut ressaltar fins ara. En la passió de
Fructuós del que es vol parlar és del «nom del Senyor i Salvador nostre.» La con-
figuració de Fructuós al Crist és tan gran que el text fins i tot destaca que va
morir el divendres, el mateix dia de la passió del Senyor.

6 L’hora de Jesús té una importància cabdal en la seva vida. Encapçala el relat de la passió en l’evangeli de
Joan: «Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l’hora de passar d’aquest
món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l’extrem» (13,1). Havia encap-
çalat ja la seva vida pública allà a Canà de Galilea: «Encara no ha arribat la meva hora» (2,4) li respon a la
seva Mare. Tota la seva predicació s’inclou dintre d’aquesta reflexió sobre l’hora de veritat, «la de passar
d’aquest món al Pare.»

7 Vegeu Ap 7,9-17.
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4. S’HI PARLA DE LA IDOLATRIA

Calia, doncs, que Fructuós, Auguri i Eulogi portessin el seu martiri fins a la
mort. Si no hagués estat així, si haguessin defallit en aquesta hora darrera que
se’ls demanava, estaríem davant d’un cas d’idolatria. Al final s’haurien estimat
més la pròpia vida que no el seu Mestre i Senyor. En voler salvar la seva vida
l’haurien perdut tal com sovintejadament es repeteix en l’evangeli (vegeu Mt
16,25 i par.). Haurien sucumbit a la darrera temptació, aquella mateixa que es
va presentar al Crist a la creu (vegeu Mt 27,42-43). Però no va ser així i sobre-
tot en això esdevenen de nou model a imitar.

Perquè, al cap i a la fi, aquesta temptació, aquella que la pregària de Jesús fa
demanar de no caure-hi, i el greu pecat corresponent, el de la idolatria, és pot-
ser l’únic pecat, el que consisteix en convertir en déu allò que no ho és pas.

Déu és únic. Fructuós adora aquest «únic Déu creador» tal com ha proclamat
davant del governador Emilià. La fermesa en la confessió de fe proclamada,
que en denota una repetició constant en la vida cristiana, ha fet que es man-
tingui impertorbable. Per a aquest moment possible s’hi ha preparat a fons.

És Emilià qui fa la descripció de la idolatria: «saps que hi ha déus?». Cal estar
disposat a l’adoració de tot allò o de tot aquell que ostenta poder i que, per
tant, ha de ser temut i adorat: «Quan no es dóna culte als déus ni s’adoren les
estàtues dels emperadors, homes com aquests són de qui es fa cas, aquests són
els temuts, aquests són els adorats!».

Davant el poder d’aquests déus capaços de matar el cos (vegeu Mt 10,28) no
s’hi pot fer res, ve a dir el governador. En l’interrogatori concís als diaques
deixa clar que ell només pot entendre que l’adoració ara s’adreci a Fructuós
perquè és qui té el poder —segons ell— i Fructuós no els podrà pas salvar
d’una mort segura.

«Jo no adoro Fructuós sinó Aquell que Fructuós adora», amb el seu poder cre-
ador. Contrasta de nou amb allò que diu el salm sobre el ídols: «Els ídols d’ells
són plata i or, obra d'homes i res més: tenen boca, però no parlen, tenen ulls,
però no hi veuen, orelles que no hi senten i nas que no olora. Les seves mans
no palpen, els seus peus no caminen ni té veu la seva gorja. Seran com ells els
qui els fabriquen i tots els qui hi tenen confiança» (Sl 115,4-8). Cal dir no als
ídols, i cal fer-ho amb valentia.

Però el nostre text va encara més enllà. No solament Fructuós no ha de ser ado-
rat en vida, sinó que tampoc no ho ha de ser en el seu mateix martiri, tal com
corre el perill de fer el seu lector Augustal amb el desig bo i entranyable de
descalçar-lo. Però és que tampoc no ha de ser adorat després de mort, encara
que aquesta mort hagi estat martirial. En el sermó que ja hem citat de sant
Agustí ho diu amb molta claredat:

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 287



I, amb tot, estimadíssims, nosaltres ni tenim per déus ni adorem com a tals els
nostres màrtirs […] No els oferim ni temples, ni altars, ni sacrificis. Els sacerdots
no els ofereixen sacrificis. Lluny de nosaltres això! Els sacrificis s’adrecen a Déu;
s’ofereixen a Déu de qui ho rebem tot. Fins i tot les ofrenes en les memòries
dels sants màrtirs, ¿no les fem a Déu? Els sants màrtirs hi tenen un lloc preferent.
Fixeu-vos: davant l’altar de Crist, el seu nom hi és posat en primer lloc, però mai
no són adorats en lloc de Crist […] I si algú et pregunta: tu adores Pere? respon-
li allò que Eulogi va respondre referent a Fructuós: «Jo no adoro Pere, però
adoro al Déu a qui Pere adora» (Serm. 273,7).

L’objectiu de la mort cruel a ser cremats vius a la qual el governador els con-
demna és conseqüent amb el desig de fer-los desaparèixer del tot, tal com des-
criu l’aparició final: «El van amonestar, tot retraient-li que de res no li havia ser-
vit allò que havia fet, ja que ell, que creia haver-los desposseït per sempre dels
seus cossos aquí a la terra, ara els contemplava glorificats.» Aquest era conside-
rat com el pitjor càstig, fer-los desaparèixer del tot. Era l’ofensa més gran pos-
sible tal com creien en el món romà antic. Respon a aquesta visió l’acció que
se’ns descriu dels germans perquè «quan caigué la nit, van córrer cap a l’amfi-
teatre fent memòria de la seva fe i del seu combat. Portaven vi per apagar els
cossos mig cremats. Després, recollides les cendres, cadascun en va prendre
tantes com va poder.» Així —creien— els salvaven a ells del record, tot fent
memòria ells mateixos de l’exemple de fe en el seu combat. Només que amb
aquest gest, aparentment bo, d’apoderar-se de les seves cendres corren el perill
de convertir-les —i amb elles a Fructuós i els seus diaques— en déus propers,
en ídols immediats. També d’això calia que en fossin protegits i que l’exemple
de Fructuós els fes adonar amb aquest darrer mestratge que corrien perill d’i-
dolatria: «És així que, després de la seva passió, s’aparegué als germans i els
advertí que immediatament tornessin les cendres que cadascun d’ells, per
amor, s’havia endut.»

Ara vetllen perquè ni el seu martiri ni tan sols les seves cendres puguin ser oca-
sió d’idolatria per als seus. Si de cas, tot els ha de portar a l’adoració de l’únic
Déu.8

5. S’HI PARLA DE L’ESGLÉSIA

La persecució de Valerià pretenia decapitar l’Església. Es tractava d’anul·lar els
seus dirigents perquè la resta —creien— ja cauria tota sola. No tenim coneixe-
ment escrit de com havia estat la persecució anterior a Tarragona, ni tan sols
de si n’hi havia hagut. No coneixem tampoc directament la incidència que hi
havia tingut la pesta que havia assolat l’Imperi poc temps abans.

8 No puc deixar de recordar el meu naixement a Manresa, al bisbat de Vic, que es gloria de guardar relí-
quies de sant Fructuós —al costat de sant Maurici i santa Agnès—. Provenen de la població veïna de Sant
Fruitós de Bages.
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L’única cosa que podem dir a partir dels textos que ens ocupen és que el gener
del 259 l’Església a la Tarraco romana estava plenament constituïda, ben orga-
nitzada i gaudia d’una vitalitat suficient com per haver impregnat sobradament
totes les esferes socials. I gaudia d’un gran prestigi; així es desprèn del text. Hi
havia soldats cristians. Alguns germans, Babiló i Migdoni, «estaven al servei del
governador Emilià i mostraren a la seva filla, senyora d’ells en aquest món, com
Fructuós i els seus diaques pujaven coronats al cel mentre encara es mantenien
dretes les estaques on els havien lligat.» Hi havia germans barrejats entre els
soldats, entre ells, Fèlix. Els beneficiaris que van a detenir Fructuós no han d’u-
sar cap violència. La comunitat de germans pot sostenir-los a la presó i allà fins
i tot un germà, encara catecumen, Rogacià, hi pot ser batejat.

Encara més. Quan eren conduïts a l’amfiteatre «el poble començà a doldre’s del
bisbe Fructuós, pel gran amor que li tenien no tan sols els germans sinó també
els pagans.» Es complia, doncs, en la comunitat de germans de Tarraco allò del
sumari paradigmàtic de la primera comunitat cristiana: «Per mitjà dels apòstols
es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte» (Ac 2,43).

En la comunitat, al costat del bisbe i dels diaques, surt citat el ministeri de lec-
tor. És comunitat constituïda al voltant de les Santes Escriptures, les coneix
detingudament.9 Celebra el diumenge i el designa com el dia del Senyor, i
l’Eucaristia. Du a terme els dejunis estacionals assenyalats i coneguts10 i té cos-
tums ben establerts pel que fa a la pregària, fins i tot amb gestos corporals con-
crets —agenollats, amb braços en creu en actitud orant—. La comunitat assis-
teix amb normalitat els presos confortant-los fins i tot amb l’Eucaristia.

La comunitat té ben diferenciat el procés de la iniciació cristiana, amb el testi-
moni que tenim de Rogacià, batejat a la presó per la situació excepcional que
es viu. Té fórmules de fe especialment trinitàries que remeten a aquest moment
de la fe baptismal.

Finalment el text deixa clar que la comunitat gaudeix de gran prestigi social
fins i tot entre els pagans, cosa que només pot ser així si es dóna o s’ha donat
un notable exercici de la caritat. Aquest deu ser el seu distintiu.

Res d’això no s’improvisa, ni és fruit només d’un instant. Ha de venir de lluny
per a poder estar així de consolidat. En els moments darrers, però ha estat cla-
rament Fructuós, el bisbe de la comunitat, aquell que n’ha estat cap i pastor.

9 És notable la quantitat de citacions directes i indirectes que es fan dels textos bíblics, tant de l’Antic com
del Nou Testament. La Tarraco de Fructuós disposava, doncs, de les Escriptures i el bisbe, complint el seu
ministeri, les predicava a la comunitat.

10 Els dies estacionals s’unia l’oració al dejuni. L’oració els dies estacionals probablement es feia estant age-
nollats; d’aquí la referència a la pregària de Fructuós. Aquesta pregària divina deuria correspondre al
Parenostre. Els dies estacionals eren els dimecres, traditio Domini, i el divendres, passio Domini. Són els
dies assenyalats en el text, a més del diumenge, die dominica.
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Per a ells ha exercit aquest ministeri que Déu li ha confiat, i els ha mantingut
en la comunió de l’amor de Crist.

«Mai no us mancarà pastor», perquè al cap i a la fi Fructuós ha estat una veri-
table icona del Crist pastor per a ells. Aquest ha estat no només el sentit de
la seva vida, sinó la seva mateixa vida. Pot ser que ja s’hagués previst aques-
ta eventualitat de la manca de bisbe en la comunitat, però el que revela l’ex-
pressió és un to de confiança total en el Crist cap i pastor. No els faltarà
—segur— el ministeri de celebrar per a ells la iniciació cristiana i l’Eucaristia
que edifica la comunitat. No els faltarà el mestre que els faci arribar la parau-
la de l’Escriptura santa. No els faltarà qui els animi a viure la caritat, a viure
en la comunió. Estan en mans de Crist i aquest no els faltarà ni els fallarà mai.

La petjada de Fructuós ha estat profunda. Si exemplar era —vèiem— el tes-
timoni de la seva vida, modèlic és l’exercici de l’episcopat que ha fet a favor
d’ells. Senzillament, ha estat com sant Pau havia dit que calia que fos el
bisbe11 ja que «Fructuós era tal com l’Esperit Sant, per boca de l’apòstol sant
Pau, vas d’elecció i mestre dels pagans, havia manifestat que calia que fos un
bisbe.» El seu rostre era de nou el rostre de l’apòstol Pau per a la seu tarra-
gonina.

I amb tot, en el moment suprem del martiri «ja descalçat, se li apropà un com-
pany d’armes i germà nostre que es deia Fèlix i, estrenyent-li la mà dreta, li
suplicava que pregués per ell. Fructuós li va respondre amb veu clara, de
manera que tothom ho va sentir: Ara, em cal pregar per l’Església catòlica,
estesa d’orient a occident.» És la pregària universal quotidiana repetida ara als
quatre vents. En aquesta Església concreta, en la Tarraco de Fructuós, s’hi
localitza l’Església sencera, ben catòlica, ben universal.

Poc d’un segle després serà un altre bisbe, Pacià, ara de Barcino, qui, seguint
el solc obert encunyarà aquella bonica expressió de resum de la seva identi-
tat, no ja davant dels perseguidors, sinó enfront de l’heretgia que atemptava
a la comunió de l’Església: «Cristià és el meu nom i catòlic el meu cognom.»12

6. EN CONCLUSIÓ: S’HI PARLA DE VIDA CRISTIANA

«Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons el model
que teniu en mi» (Fl 3,17), deia sovint sant Pau. Dóna ben bé la impressió que
el redactor del nostre text ha volgut fer quelcom de semblant amb Fructuós.
Ha volgut parlar de la vida cristiana com cal, posant-la com a exemple per a
cada cristià i per a cada comunitat de «l’Església catòlica, estesa d’orient a occi-

11 Vegeu 1Tm 3,2-7; Tt 1,7-9.
12 Ep. 1,4.
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dent.» És una mena de continuació dels Fets dels Apòstols, on continuen les
accions de l’Esperit per mitjà dels seus elegits. És un text que esdevé venera-
ble.

Fructuós passa a ser model de vida cristiana per a tothom. L’austeritat de vida
i les virtuts cristianes, la pregària confiada, els dejunis, els sagraments, l’exerci-
ci del ministeri episcopal de manera modèlica, d’acord amb el patró que l’a-
pòstol Pau havia deixat escrit i qui sap si solcant la Tarraco imperial. És model
per tota la seva vida, perquè tota porta a Crist i a l’Església. Ell i els seus dia-
ques han esdevingut plenament màrtirs al costat de tants altres que arreu de la
geografia cristiana testimonien la fe amb la donació de la vida i esdevenen així
fonament ferm de les seves comunitats. Tertul·lià ho ha expressat meravellosa-
ment: «Allí mateix us donem gràcies per les vostres sentències. Tal és la contra-
dicció entre les coses divines i les humanes, que quan vosaltres ens condem-
neu, Déu ens absol.»13 Ho diu també el nostre text: «no van faltar les merave-
lles del Senyor i Salvador nostre, destinades a fer créixer la fe dels creients i
donar un exemple als més joves.»

L’himne als màrtirs que clou la Passió canta la seva lloança perquè han meres-
cut una digna estada al cel, perquè són una nova creació, perquè estan a la
dreta de Crist:

Oh màrtirs benaurats, provats al foc com l’or preciós, revestits amb la cuirassa
de la fe i l’elm de la salvació, coronats amb la diadema reial i la corona immar-
cescible per haver trepitjat el cap del diable.

Oh màrtirs benaurats que meresqueren una digna estada al cel, i ara estan a la
dreta de Crist, beneint Déu Pare Omnipotent, i Jesucrist, el seu Fill, i l’Esperit
Sant. Amén.

«És una llavor la sang dels cristians!», havia sentenciat l’apologeta africà.14

«Humiliat, no li han fet justícia. Qui podrà parlar dels seus descendents? La seva
vida és arrencada de la terra» (Ac 8,33), deia el Càntic del Servent de Jahvè que
el diaca Felip explica a l’eunuc.

Fructuós i els seus diaques, no només van ser models per als seus contempo-
ranis. El seu martiri continua donant fruit avui a l’Església de casa nostra, a la
Tarraconense que es gloria de tenir-los en els seus fonaments: la seva sang fa
arribar la llavor de la fe fins a nosaltres. Nosaltres també som fruit de la sang
de Fructuós.

No sé acabar d’una manera millor de la que ho va fer el recordat p. Miquel
Estradé, en el seu breu, però fructuós comentari a la Passió del sant bisbe tarra-

13 Apol. 50,16.
14 Apol. 50,13.
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goní publicat l’any 1960. Recullo, doncs, les seves mateixes paraules:
El seu record és un record beneït, que ens fa donar gràcies a Déu, tan admira-
ble en els seus sants. Com els fidels que se’n tornaven de l’amfiteatre cap a casa
seva, transformant en pregària tot el que havien contemplat, nosaltres, que hem
reviscut la figura amable del bisbe màrtir, preguem també, «amb devoció interior,
amb joia santa, amb fe sincera i amb esperança confiada; i que la nostra pregà-
ria sigui de lloança a la majestat inefable del Déu omnipotent, perquè ha fet del
benaurat martiri dels sants tarragonins Fructuós, Auguri i Eulogi, una magnífica
protecció i defensa de l’Església i de la Pàtria».15

15 De la missa visigòtica a honor de sant Fructuós: SERRA I VILARÓ, Fructuós, Auguri i Eulogi, màrtirs de
Tarragona, Tarragona 1936, p. 234. Citat per Miquel ESTRADÉ, Sant Fructuós, Bisbe de Tarragona i màr-
tir, Montserrat 21999, p. 103.
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1 Testo critico con ampia introduzione in P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8 (Studi e testi 65), Città
del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1935, pp. 127-199. Inoltre si possono vedere Acta Sancroum
Januarii, t. II, die XXI, Venetiis, 1734, p. 340. Sull’uso del termine Acta rispetto ad altri, per esempio Passio,
e per le questioni generali riguardanti la primitiva letteratura martiriale si rimanda ad A. A. R. BASTIAENSEN,
«Introduzione», in Atti e Passioni dei martiri, s. l.: Fondazione L. Valla – Mondadori 1987, pp. IX-XL. 

2 Augustinus, Serm. 273, PL 38, col. 1247-1252.

IL MARTIRIO DI FRUTTUOSO IN AGOSTINO E PRUDENZIO

Giuseppe CARUSO

La fermezza animata dalla fede e il coraggio con cui il santo vescovo di
Tarragona Fruttuoso e i suoi due diaconi Augurio ed Eulogio affrontarono il
processo e la morte pur di non rinnegare la loro fedeltà a Cristo dovette eser-
citare certamente una forte impressione su quelli che ne furono testimoni e,
soprattutto, sui cristiani di quella città. Perché la memoria di quei fatti non
andasse perduta un contemporaneo ne scrisse un breve resoconto, basato pro-
babilmente su ricordi personali e su testimonianze di seconda mano. Vengono
così alla luce gli Acta di Fruttuoso e dei suoi due compagni.1 Il proposito di
questo saggio è quello di analizzare non l’antico testo martiriale, ma due com-
posizioni letterarie che da quello, in modi diversi, dipendono. Il primo è un
sermone pronunciato da Agostino nel giorno della festa del martire Fruttuoso
e dei suoi compagni; il secondo un carme di Prudenzio in onore dello stesso.
Si cercherà qui di mettere in luce come l’antico testo martiriale sia stato letto
da due autori posteriori che se ne sono serviti per comunicare un messaggio
valido e significativo per i loro contemporanei. 

1. AGOSTINO LETTORE DEGLI ACTA SANCTI FRUCTUOSI

Nel numero dei discorsi di Agostino in onore dei santi uno, il Sermo 273, è
dedicato ai martiri di Tarragona Fruttuoso, Augurio ed Eulogio.2 Si intende qui
presentare questo discorso, collocandolo, attraverso una breve introduzione,
nell’ambito della predicazione agostiniana sui santi.

1.1. I Sermoni sui santi di Agostino

Diversi studi hanno messo in evidenza che i discorsi pronunciati da Agostino
in onore dei santi non sono ascrivibili al genus laudativum, non sono cioè dei
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panegirici.3 In questi discorsi manca abitualmente il proemio, vale a dire l’aper-
tura del discorso, che amplificava l’importanza del soggetto, spesso con una
tapeinosis da parte dell’oratore, che affermava di sentirsi inadeguato a trattare
lui, così piccolo e limitato, un soggetto di tanta importanza come la virtù del
celebrato (si noti che la tapeinosis aveva anche l’effetto di accattivarsi la sim-
patia dell’uditorio; fungeva dunque da captatio benevolentiae). Sovente in essi
non si trova nemmeno la parte narrativa, cioè l’encomio propriamente detto, in
cui si passavano in rassegna alcuni punti abbastanza fissi (topoi): la nazione e
la famiglia del personaggio celebrato, la nascita, le doti naturali e l’educazione,
la sua infanzia, lo stile di vita, i fatti più importanti di questa, la sua fortuna ed
eventualmente il confronto con altri personaggi, giusto per far risaltare l’ecce-
zionalità del celebrato. Infine, poco elaborato è l’epilogo, con cui si mettevano
in evidenza i benefici che erano derivati per tutti dall’opera del personaggio
celebrato. Negli encomi pagani vi era talvolta a questo punto una preghiera agli
dei perché conservassero in salute il celebrato (se vivente); in quelli cristiani,
se avevano come oggetto i santi, la raccomandazione perché i fedeli ne imitas-
sero le virtù. 

Agostino, salvo alcune eccezioni, non rarissime, ma pur sempre eccezioni, si
distacca molto dal classico schema del discorso encomiastico, e la cosa non
manca di suscitare sorpresa, considerando che egli aveva una formazione emi-
nentemente retorica. 

Com’è dunque strutturato un generico discorso di Agostino in onore di un
santo martire? Intanto non si dedica molto spazio alla presentazione delle gesta
del santo. Se infatti questi era un personaggio del Nuovo Testamento, nell’am-
bito della liturgia della parola si leggevano letture in cui si parla di lui; se inve-
ce il martire non era un personaggio biblico nell’assemblea liturgica radunata
in suo onore si leggevano testi relativi al suo martirio, cioè gli Acta. Questa
prassi è ben attestata in Africa, dove era stata raccomandata da diversi concili
locali, e ne fa fede anche il discorso che si analizzerà di qui a breve.4 In ogni
caso la riproposizione di particolari biografici nel corso dell’omelia sarebbe
stata un’inutile ridondanza, una ripetizione.

Agostino, quando pronuncia un discorso omiletico in onore di un santo, non è
dunque mosso da un interesse narrativo, bensì catechetico e parenetico. Egli si
propone di accrescere la consapevolezza della fede nel suo popolo e di susci-
tarne l’impegno in vista di un miglioramento della condotta morale. Gli aspet-

3 Si fa riferimento a M. SIMONETTI, «Osservazioni sulla struttura dei Sermones de Sanctis», in Augustinus magis-
ter. Congrès international augustinien, t. I, Paris: Études Augustiniennes, 1954, pp. 141-149 e a V. LOI,
«Struttura e topoi del panegirico classico nei sermones de sanctis di Agostino», Aug 14 (1974) 591-603.

4 Sulla prassi di leggere racconti agiografici durante la liturgia si veda B. DE GAFFIER, «La lecture des actes des
martyrs dans la prière liturgique en occident. Á propos du passionaire hispanique», AnBoll 72 (1954) 134-
166 e particolarmente per l’uso in Africa pp. 143-145; inoltre si veda V. SAXER, Mort, martyrs, reliques en
Afrique chrétienne aux premiers siècles, Paris: Beauchesne 1980, pp. 200-201. 
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ti encomiastici, talvolta presenti, restano tuttavia sullo sfondo, al pari dei parti-
colari biografici, come si è detto. 

1.2. Il Sermo 273 

Si sa con certezza, che il discorso 273 fu pronunciato da Agostino nel giorno
natalizio dei martiri di Tarragona, quindi il 21 gennaio. Non altrettanto certo è
l’anno in cui esso fu pronunciato: probabilmente si tratta del 396.5

Non è precisamente noto attraverso quali vie il culto di questi martiri Fruttuoso,
vescovo, Augurio ed Eulogio, diaconi, uccisi in odio alla fede a Tarragona, il
21 gennaio 259, durante la persecuzione di Valeriano e Gallieno sia giunto dalla
Spagna in Africa; tuttavia sempre a Ippona troviamo celebrati altri santi iberici
e precisamente Vincenzo di Saragozza ed Eulalia di Merida.6

Il sermone 273 si apre (par. 1) con un riferimento a Cristo. Gesù è il maestro
di tutti i martiri, che, in quanto cristiani, hanno accolto il suo insegnamento e,
in quanto martiri, ne hanno seguito l’esempio. Il fatto che Cristo abbia sofferto
è interpretato da Agostino come un segno della sua condiscendenza: volle
morire per dare sè stesso come esempio. La morte del corpo è il suo separar-
si dall’anima; la morte dell’anima il suo separarsi da Dio. Il martire perde la vita
del corpo per conservare quella dell’anima, ma anche riguardo alla sorte del
suo corpo può restare tranquillo, fidandosi delle parole di Cristo che ha assi-
curato che neanche un capello dei suoi discepoli andrà perduto (Lc 12,7;
21,18). Si nota immediatamente che la predicazione sul martirio si volge sin
dall’inizio verso una catechesi morale.

Agostino passa, attraverso un riferimento all’assemblea riunita in onore dei mar-
tiri, a parlare di questi (par. 2). In effetti le sua affermazioni sono, dapprinci-
pio, alquanto generiche, adatte a tutti i martiri: questi campioni della fede
hanno rinunciato alla vita mortale in vista della gloria eterna; con la loro morte
intrepida hanno conquistato la beatitudine e hanno lasciato un esempio ai fede-
li. Se essi avessero rifuggito il martirio, sarebbero morti lo stesso: perché non
avrebbero dovuto ottenere attraverso un’aperta testimonianza quell’esito che
anche una banale malattia avrebbe riservato loro? L’aver menzionato la testimo-
nianza aperta, la confessio, fa volgere l’attenzione di Agostino agli Acta di
Fruttuoso, che erano stati letti poco prima. Egli ricorda per sommi capi il pro-
cesso, ma si sofferma più dettagliatamente sue quella parte in cui si narra che

5 A. KUNZELMANN, «Die Chronologie der Sermones des Hl. Augustinus», in Miscellanea Augustiniana II, Roma
1931, pp. 417-420. Le notizie sul Sermo 273 sono a p. 492.

6 La ricostruzione del santorale di Ippona si può leggere in C. LAMBOT, «Les sermons de saint Augustin pour
les fêtes des martyrs», AnBoll 67 (1948) 249-266 e anche, insieme a ragguagli sulla trasmissione manoscrit-
ta dei sermoni, in A. M. DE LA BONNARDIERE, Les sermons de saint Augustin pour les fêtes des martyrs, RBén
79 (1969) 82-97.
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Felice, un cristiano di Tarragona, aveva chiesto al vescovo Fruttuoso, già pros-
simo al martirio, di ricordarsi di lui. Il martire risponde affermando che egli si
deve ricordare della chiesa intera, sparsa dall’oriente all’occidente.7 Ad
Agostino queste parole di Fruttuoso, dal respiro così universale, offrono lo
spunto per un colpo di lancia contro il donatismo, lo scisma che dall’indoma-
ni della persecuzione di Diocleziano tormentava la Chiesa africana. I donatisti
avevano una visione parziale e ristretta della Chiesa, al punto che la identifica-
vano con il loro gruppo, non piccolo, ma certo ridotto al solo ambito nordafri-
cano. La vera Chiesa è, invece, quella universale: per essa Fruttuoso intercede
e ad essa deve aderire chi vuol beneficiare della sua intercessione.8 Si nota qui
un’interessante riutilizzo del testo martiriale da parte di Agostino: negli Acta
Fruttuoso sposta l’attenzione da Felice, a cui è probabilmente legato da vinco-
li amicali, alla Chiesa intera, quasi a dare un senso universale al suo martirio;
Agostino coglie il movimento di Fruttuoso e lo reinterpreta: il martire prega per
la Chiesa Cattolica, e chi ama i martiri, chi vuole gioire della loro preghiera, a
questa Chiesa deve restare legato. Propaganda quanto mai opportuna, pensan-
do che i donatisti amavano ritenere sè stessi la Chiesa dei martiri. 

Anche la citazione delle parole di Eulogio, che seguono immediatamente (par.
3), è funzionale a un insegnamento che Agostino vuole impartire alla sua
Chiesa. Eulogio ha dichiarato di non adorare Fruttuoso, ma quel Dio che anche
Fruttuoso adorava. Questa affermazione offre al vescovo di Ippona lo spunto
per spiegare che i cristiani non prestano ai martiri un culto di adorazione, come
invece i pagani lo prestano ai loro dei. Per comprendere questo accostamento
tra martiri cristiani e dei pagani giova ricordare che Agostino per dimostrare
l’infondatezza della religione pagana aveva ripreso, secondo una prassi comu-
ne nel cristianesimo primitivo, le teorie risalenti ad Evemero di Messina. Questi
riteneva che gli dei della mitologia greca fossero dei semplici uomini, segnala-
ti per le loro buone qualità, che, dopo la morte, avevano ricevuto gli onori
dovuti a Dio. In questo punto del suo discorso Agostino presenta per sommi
capi l’evemerismo, di cui resterà anche in seguito un convinto assertore.9

Agostino prosegue (par. 4) spiegando che dall’erronea divinizzazione di uomi-
ni morti ha approfittato il diavolo per tenere sottomessa l’umanità, fino alla

7 Acta 3: «[…]Accessit ad eum conmilito frater noster nomine Felix adpraehenditque dextram eius, rogans ut
sui memor esset. Cui Fructuosus cunctis audientibus clara voce respondit: “In mente me habere necesse
est ecclesiam catholicam ab oriente usque ad occidentem diffusam”.»

8 Sermo 273,2: «Quare non faceret confessio, quod factura fuerat aegritudo? Audistis persequentium interro-
gationes, audistis confitentium responsiones, cum sanctorum passio legeretur. Inter caetera, quale erat illud
beati Fructuosi episcopi? Cum ei diceret quidam, et peteret ut eum in mente haberet, et oraret pro illo, res-
pondit: “Me orare necesse est pro Ecclesia catholica, ab oriente usque ad occidentem diffusa”. Quis enim
orat pro singulis? Sed neminem singulorum praeterit, qui orat pro universis. Ab eo nullum membrum prae-
termittitur, cuius oratio pro toto corpore funditur. Quid ergo vobis videtur admonuisse istum, a quo roga-
batur ut oraret pro eo? quid putatis? Sine dubio intellegitis. Commemoramini a nobis. Rogabat ille ut ora-
ret pro illo. “Et ego, inquit, oro pro Ecclesia catholica, ab oriente usque ad occidentem diffusa”. Tu si vis
ut pro te orem, noli recedere ab illa, pro qua oro.» 

9 Si veda, ad esmpio, Augustinus, Civ. 6,7, 8, 27, CCL 47, pp. 174-176 e 248-249.
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rivelazione del vero Dio. L’avvento di questa rivelazione è introdotta, in modo
abbastanza sorprendente, attraverso l’interpretazione allegorica di Ct 4,16, un
brano in cui la sposa invoca un avvicendamento di venti. Il «Vento del Sud»,
quello di Dio, ha messo in fuga il vento del Maligno. L’argomentazione è por-
tata poi avanti (par. 5) attraverso un intreccio di citazioni tratte da Ct 4,16; 1,3
e 2 Cor 2,14-16. I martiri sono come il profumo diffuso dal vento, un profumo
che inebria i buoni e causa l’invidia, e quindi la perdizione, dei malvagi.10

A questo punto (par. 6) Agostino riprende il confronto tra i martiri e gli uomi-
ni divinizzati dai pagani. Egli esordisce dichiarando con una solenne esclama-
zione la beatitudine di coloro dei quali è stata letta la passio (Fruttuoso, Augurio
ed Eulogio) e di sant’Agnese della quale proprio in quel giorno, il 21 gennaio,
ricorre l’anniversario del martirio. I martiri sono superiori agli dei pagani, per-
ché vincitori in una lotta più dura e difficile. Ercole ha vinto, nel corso delle
sue fatiche, molti rivali: Fruttuoso ha vinto il mondo intero11 perché, resisten-
do alle sue lusinghe e al suo fascino, ha dato la vita per Cristo. Agnese, anco-
ra bambina, ha vinto la lotta contro il maligno. 

Malgrado ciò i martiri non sono oggetto di culto, ma Dio solo (par. 7). Solo a
Dio si offrono i sacrifici, anche quando sono offerti in onore dei martiri e pres-
so la loro tomba. I martiri stessi non vogliono essere adorati al posto di Dio.
Così avviene per il martire ipponate Teogene,12 così per gli apostoli Pietro e
Paolo. Il fedele non deve adorare i martiri, neanche i più illustri, come Pietro.
A chi gli chiedesse se adora Pietro, dovrebbe rispondere parafrasando le paro-
le di Eulogio a proposito di Fruttuoso, citate già in precedenza: «Non adoro
Pietro, ma adoro il Dio che anche Pietro adora.» Adorare Pietro significhereb-
be inciampare contro la Pietra, che è Cristo (allusione a 1 Pt 2,6-8, in cui si
parla, anche attraverso citazioni dell’Antico Testamento, di Cristo pietra ango-
lare; Agostino costruisce un calembour giocando sui termini Petrus-petra). 

I santi non vogliono essere adorati al posto di Dio e, anzi, detestano simile
prassi (par. 8). Ciò è comprovato dalla sacra Scrittura, di cui Agostino cita At
14,10-14 e Ap 19,10, brani in cui rispettivamente Paolo con Barnaba e l’angelo
rivelatore rifiutano l’adorazione. Agostino fa in seguito riferimento agli eccessi
alimentari con cui alcuni devoti festeggiano, con modalità alquanto eccentriche,
i loro celesti patroni. Si tratta qui dei banchetti in onore dei martiri.13 Agostino

10 Per quest’interpretazione del Cantico dei Cantici e i suoi precedenti si veda A. GENOVESE, S. Agostino e il
cantico dei cantici. Tra esegesi e teologia, Roma: Augustinianum 2002, pp. 73-74. Riguardo al topos del
profumo dei martiri si può vedere: S. EVANS, «The Scent of a Martyr», Numen 49 2 (2002) 193-211.

11 Sermo 273,6: «Contra unum infirmum et trementem omnibus membris senem christianum quid valet
Hercules? Vicit Cacum, vicit Hercules leonem, vicit Hercules canem Cerberum: vicit Fructuosus totum
mundum.» 

12 Non si sa se questo martire e il vescovo Teogene, che partecipò al Concilio di Cartagine del 256, siano la
stessa persona. La tradizione posteriore li identifica e celebra il 26 Gennaio il martirio del vescovo
Teogene e di 36 compagni. Si veda G. D. GORDINI, voce «Teogene», in Bibliotheca sanctorum XII, Roma,
Città Nuova 1969, col. 352. 

13 Si veda SAXER, Mort, martyrs, reliques, 134-140. 
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riprova duramente tale prassi e ritiene che essa susciti l’orrore dei martiri, pur
non essendo paragonabile in gravità a una mal diretta adorazione che ne sus-
citerebbe lo sdegno. 

Il sermone si chiude (par. 9) con una perorazione ai cristiani di Ippona perché
gioiscano nelle ricorrenze dei martiri e preghino di poter ricalcare le loro orme.
I martiri sono un esempio quanto mai imitabile per i fedeli di cui hanno con-
diviso in tutto la condizione di uomini. Anche Cristo, si badi bene, che è il
modello di ogni martire, l’ha condivisa in tutto (si ritorna qui al tema di aper-
tura, l’imitazione di Cristo). Il Verbo, uguale al Padre, è oggetto dell’adorazio-
ne; in quanto uomo è sacerdote e sacrificio. I martiri devono essere venerati,
lodati, amati, predicati e onorati; a Dio solo però, e a Cristo in quanto Dio, si
deve il culto di adorazione.

Conclusivamente non si può fare a meno di notare che, contrariamente alla sua
prassi più generale, Agostino in questo sermone ha citato, per ben tre volte
(una volta le parole di Fruttuoso, due volte, verbatim e in parafrasi, quelle di
Eulogio), il testo martiriale letto durante la liturgia. Si può ipotizzare pertanto
che lo ritenesse un testo di valore. In ogni caso egli lo cita allo scopo di istrui-
re e formare il suo popolo, non solo attraverso il generico esempio offerto da
tutti i martiri, ma in questo specifico caso proprio con le parole pronunciate da
quei martiri.

2. PRUDENZIO E LA TRANSMODALIZZAZIONE DEL TESTO MARTIRIALE

Nel carme VI del suo Peristephanon Prudenzio canta il martirio di san Fruttuoso
e dei suoi compagni.14 Poiché la fonte da cui attinge le notizie relative a que-
lla vicenda sono gli Acta del martirio del vescovo tarragonese, il lettore odier-
no dispone sia del testo prudenziano che della sua fonte diretta. Questa fortu-
nata circostanza non si presenta per gli altri carmi del Peristephanon15 e per-
tanto essa ha suggerito l’istituzione di un confronto teso a mettere in evidenza
i modi con cui Prudenzio elabora le sue fonti. Proprio in questa prospettiva

14 Aurelius Prudentius Clemens, Carmina, cur. M. P. Cunningham, (CCL 126), Turnholti: Brepols, 1966, pp.
314-320; Prudence, Le livre des couronnes, Dittochaeon, Épilogue, cur. M. Lavarenne, Paris: Budè, 1963,
pp. 94-100; Prudenzio, Le corone, cur. V. Paronetto, Torino: SEI 1957, pp. 85-102 presenta una versione
del testo prudenziano corredata da interessanti note storiche e linguistiche. 

15 In effetti Prudenzio si trova ad essere la più antica fonte disponibile per le vicende relative ad alcuni mar-
tiri cantati nel Peristephanon, e precisamente Emeterio e Chelidonio (I), Eulalia (III), i 18 martiri di
Saragozza (IV), Quirino (VII) e Cassiano (IX). Per quanto riguarda Lorenzo (II), Vincenzo (V), Romano
(X) e Agnese (XIV) i suoi testi vanno accostati a quelli di altri autori coevi. Nei carmi ralativi a Ippolito
(XI) e agli apostoli Pietro e Paolo (XII) egli raccoglie tradizioni precendenti, non sempre lineari e chiare.
Nel caso di Cipriano (XIII), sul quale esisteva comunque una letteratura martiriale fededegna, egli opera
una curiosa fusione di diversi elementi leggendari. Per questi dati si veda l’introduzione ai singoli carmi
di M. Lavarenne in Prudence, Le livre des couronnes, Dittochaeon, Épilogue. Una più sistematica trattazio-
ne del rapporto tra Prudenzio e le sue eventuali fonti, o sul suo porsi come fonte, si trova nel saggio di
A. M. PALMER, Prudentius on the martyrs, Oxford: Clarendon press 1989, pp. 234-255. Le conclusioni della
Palmer sono in gran parte, ma non completamente, sovrapponibili a quelle di Lavarenne. 
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Anne-Marie Palmer dedica un ampio capitolo della sua monografia prudenzia-
na ad una dettagliata analisi dell’operazione letteraria attraverso la quale
Prudenzio, prendendo le mosse dagli Acta del martirio di Fruttuoso e dei suoi
diaconi, arriva alla composizione del suo carme martiriale.16 Per questa presen-
tazione ci si avvarrà del lavoro della Palmer, che tuttavia sarà seguito con liber-
tà. Il confronto sarà qui condotto enucleando i momenti salienti della passione
di Fruttuoso e confrontandone la trattazione negli Acta e nella resa poetica di
Prudenzio. 

2.1. L’arresto e la prigionia (Acta I-II; Perist. VI,1-30)

Gli atti del martirio si aprono con la scena dell’imprigionamento del vescovo
Fruttuoso. L’anonimo autore, dopo aver diligentemente annotato le coordinate
temporali dell’evento, svoltosi il 16 gennaio 259, di domenica, non trascura di
riferire i nomi dei soldati che procedettero all’arresto. Egli inserisce qui un epi-
sodio che, a causa della sua semplice quotidianità, potrebbe essere storico: il
vescovo è pronto a seguire i soldati ma, poiché è in pantofole, chiede loro la
possibilità di indossare le scarpe, che gli viene subito concessa. Dopo ciò il ves-
covo è immediatamente condotto in carcere. Gli Acta non dicono che l’arresto
di Fruttuoso e dei due diaconi, Augurio ed Eulogio, sia stato portato a termine
dagli stessi soldati: si limitano ad affermare che queste operazioni di polizia
avvennero lo stesso giorno; inoltre essi sono quanto mai parchi nella descrizio-
ne della prigione di Fruttuoso. Si soffermano soprattutto sul suo atteggiamento
straordinariamente sereno e ne trovano la causa nella consapevolezza che
anche il martirio e la sua ricompensa, la corona, sono qualcosa a cui è stato
chiamato da Dio. Inoltre il vescovo prega incessantemente. In prigione
Fruttuoso è circondato da molti fratelli che lo confortano e si raccomandano al
suo ricordo. Proprio in carcere Fruttuoso amministra il battesimo a Rogaziano,
avvenimento che gli Acta registrano con annalistica concisione. 

Prudenzio apre il suo carme apostrofando il martire Fruttuoso. Tarragona gra-
zie a lui e ai suoi due compagni può tenere alto il capo illuminato dai loro fuo-
chi, chiaro riferimento alle modalità del martirio. Nei versi 3-6 Prudenzio affer-
ma che Dio-Trinità ha incoronato con un martire trino, cioè con tre compagni
di martirio, la città iberica. Il tema della corona può dare un senso diverso ai
«fuochi» che, nei versi precedenti, illuminano il capo di Tarragona personifica-
ta. Questi fuochi, del tutto storici, diventano nell’immagine poetica quasi delle
pietre preziose che abbelliscono la corona della città. Suggerisce questa lettura
quanto si legge nel carme IV del Peristephanon, in onore dei 18 martiri di
Saragozza. Qui Prudenzio presenta un catalogo di città che offrono a Cristo,
giudice escatologico, il tesoro dei propri martiri. Cartagine offrirà le reliquie di

16 PALMER, Prudentius on the martyrs, pp. 205-226. In FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8, pp. 129-162,
nel contesto dell’introduzione al testo critico degli Acta di Fruttuoso, si trovano rapidi ma preziosi ele-
menti di comparazione tra il racconto martiriale e il componimento prudenziano. 

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 299



Cipriano; Cordova quelle di Acisclo e Zoilo, e altre tre «corone», cioè i martiri
Fausto, Gennaro e Marziale (vv. 16-20). Tarragona invece presenterà un diade-
ma speciale, intrecciato da Fruttuoso. Proprio il santo vescovo è la gemma
incastonata su questo gioiello, ed è accompagnata da due altre pietre preziose
che emanano lo stesso splendore.17

Segue la presentazione dei personaggi, anche questa intessuta di termini che
fanno riferimento a fuoco divampante: Augurio ardens, Eulogio lucidus.
Costoro sono presentati in un contesto dinamico, mentre si muovono verso il
cielo, verso il trono di Cristo. Fruttuoso è la loro guida in questo percorso, egli,
clarus per la sua dignità di vescovo. Questo tragitto verso la gloria è concre-
tizzato storicamente nel martirio, che Prudenzio passa a narrare senza che il
lettore avverta quasi il passaggio: Fruttuoso va verso la gloria perché convoca-
to dal praeses, cioè in quanto avviato al martirio.

Nella versione prudenziana l’arresto si carica di un pathos ben più tragico.
Prima di tutto, sparisce completamente l’episodio di Fruttuoso che indossa le
scarpe: probabilmente sembrava a Prudenzio troppo ordinario e quotidiano
per meritare una trattazione poetica,18 a meno che essa non sia stata trasposta
nelle gioiosa spontaneità con cui Fruttuoso corre al carcere, espressa nel verso
18 del carme: gaudet currere Fructuosus ultro. Si è già detto che, stando agli
Acta, è impossibile decidere se Fruttuoso si reca al carcere accompagnato da
Augurio ed Eulogio; per Prudenzio la circostanza è proprio questa, e ciò dà
agio al poeta di porre sulla bocca del vescovo una calorosa esortazione alla
perseveranza e al martirio rivolta ai due diaconi. Il persecutore è chiamato ai
versi 22-23 cruentus coluber; già al verso 17 era stato definito pastus sanguine
carnifex. Resta dubbio se questo mostro sanguinario sia il diavolo, nemico di
Cristo e pertanto dei suoi valorosi soldati, o piuttosto lo strumento terreno del
maligno, cioè il preside della Tarraconensis Emiliano. Dal seguito sembra di
poter concludere che Prudenzio abbia di mira proprio quest’ultimo, che pre-
senterà in seguito con i tratti di un crudele tiranno. 

La prigionia di Fruttuoso e dei suoi compagni è narrata da Prudenzio nei versi
28-30, quindi in una sola strofa, ma già al verso 16 si menziona la carcerea
catena a cui i martiri erano condotti e, ancor di più, nella seconda parte dell’e-
sortazione di Fruttuoso ai suoi diaconi, proprio nei versi 25-27, da segnalarsi
anche per la presenza di un’anafora e di molte allitterazioni, si legge una sorta
di lode alla prigione, intesa come una via privilegiata per il paradiso.19 Il bat-

17 M. ROBERTS, Poetry and the cult of the Martyrs. The Liber Peristephanon of Prudentius, Ann Arbor, MI:
Univeristy of Michigan Press, 1993, pp. 33-34 si sofferma su questa sorta di «processione di città» metten-
dola in relazione con alcuni mosaici ravennati.

18 Si noti, sia pure per inciso, che è proprio questa banale quotidianità che rende questo gesto particolar-
mente eloquente per il lettore contemporaneo: Fruttuoso appare qui un uomo normale che le circostan-
ze pongono davanti alla scomoda scelta del martirio, da lui accettato. Ma che i santi siano, prima di tutto,
uomini normali è un’idea molto lontana da Prudenzio e, ahimè, anche da molti contemporanei! 

19 Si veda ROBERTS, Poetry and the cult of the martyrs. Roberts analizza questa strofa alle pp. 79-80, all’inizio
di un capitolo che si intitola proprio «The Road to Heaven.»
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tesimo di Rogaziano è menzionato, ma tacendo il nome del neofita (questa
prassi della soppressione dei nomi dei personaggi secondari è costante in ques-
to carme di Prudenzio, e certo funzionale a far risaltare Fruttuoso, protagonis-
ta della scena, sullo sfondo di una folla scarsamente caratterizzata) e mettendo
piuttosto in evidenza lo stupore delle «tenebre» che assistono al mistico lavacro.
Queste tenebre possono ben essere quelle del carcere, luogo non certo abitual-
mente deputato all’amministrazione dei sacramenti, ma forse anche alle poten-
ze del male che vengono sconfitte dal vescovo prigioniero. 

2.2. Il processo (Acta II, perist. VI,34-51)

Dopo sei giorni di prigionia, Fruttuoso e i due diaconi vengono processati dal
preside Emiliano. Gli Acta restituiscono un vivace scambio di battute tra il
magistrato e gli accusati, senza nulla concedere alla tentazione di fare un’ana-
lisi introspettiva dei personaggi. Emiliano appare qui come un coscienzioso
esecutore della legge, come un rigido difensore dell’ordine costituito che pre-
vede adorazione degli dei e culto imperiale. Per altro rivolgendosi ai diaconi li
invita a non ascoltare Fruttuoso e sembra ritenere che questi adorino il loro ves-
covo. Più che appurare i fatti, sembra quasi che Emiliano voglia far recedere
gli accusati dal loro atteggiamento, ma senza effetto. Fruttuoso confessa la sua
fede nell’unico Dio creatore, e passa poi a pregare silenziosamente; Augurio fa
una confessione simile ed Eulogio dichiara di condividere la fede di Fruttuoso.
La profonda incomprensione tra il magistrato e il martire, più che l’accanimen-
to del primo nei confronti del secondo, è uno dei dati più interessanti che
emergono dalla lettura degli atti genuini dei martiri, dove lo scambio di battu-
te processuali assume spesso la forma di un tragico dialogo tra sordi.20 Quando,
richiesto di dire se è vescovo, Fruttuoso ammette di esserlo, Emiliano corregge
il tempo verbale al perfetto: «è stato vescovo, ma non lo è più, in quanto si può
gia considerare morto.»

Nel carme prudenziano la scena del processo occupa i versi 31-48. Non appe-
na gli imputati sono introdotti in tribunale, gli strumenti di tortura, forse presa-
gendo la loro sconfitta, tremano (v. 33). Emiliano, che negli Acta appare più
che altro poco coinvolto e interessato, diventa qui il truce nemico (v. 32) ed è
caratterizzato da una serie di aggettivi che ne mettono in luce l’oscura malva-
gità: atrox, turbidus, insolens, profanus (v. 35). Prudenzio lascia che Emiliano
chiami Fruttuoso «seminatore di un nuovo genere di fandonie» e la religione
cristiana «credenza da vecchiette», mettendo sulla bocca del praeses un giudizio
complessivo sul cristianesimo che non si legge nel testo genuino degli Acta.
Tutto ciò, oltre alla ricca aggettivazione a cui si è fatto cenno, contribuisce a
rendere Emiliano un personaggio quanto mai odioso al lettore cristiano, che
vede così bistrattata la sua fede. Ma non è tutto.

20 Per queste considerazioni si veda V. SAXER, Atti dei martiri dei primi tre secoli, Padova: Messaggero 1984,
p. 288. 
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Emiliano, nella costruzione di Prudenzio, malgrado il suo poco lusinghiero giu-
dizio datone poco sopra considera il cristianesimo una dottrina perturbatrice
dei costumi tradizionali, che allontana le giovinette dal politeismo pagano —e
probabilmente agisce qui il ricordo delle vergini e martiri, due delle quali,
Eulalia ed Agnese, sono cantate nel Peristephanon. Fruttuoso è pertanto invi-
tato a rientrare nei ranghi e ad adorare ciò che Gallieno adora. Fruttuoso ris-
ponde tranquillo all’ordine di adorare gli dei pagani, cioè i demoni: egli adora
il Dio creatore di tutto e signore anche di Gallieno. Che Fruttuoso adori il cre-
atore si diceva anche negli Acta, dove mancava, in questo punto, la menzione
dell’imperatore che, però, era in apertura, nell’ambito delle indicazioni crono-
logiche. Nelle parole che Prudenzio fa pronunciare a Fruttuoso si legge una
delegittimazione dell’autorità imperiale in quanto essa si oppone a quella di
Dio. Non è Fruttuoso a disubbidire all’imperatore ma, piuttosto, è l’imperatore
che disubbidisce a Dio, suo signore. Fruttuoso non venera solo il Creatore, ma
anche Cristo, il Figlio, del cui gregge è pastore: a quest’ultima affermazione
Emiliano risponde con il cambiamento di tempo verbale che si osserva anche
negli Acta e a cui si è fatto riferimento: iam fuisti. Prudenzio però vi aggiunge
un sorriso, certo malvagio, valido a caratterizzare ancora più negativamente
Emiliano il quale, in preda a un’ira che contrasta frontalmente il placido atteg-
giamento di Fruttuoso, condanna al rogo i martiri. Questi, per tutta risposta,
esultano ed invitano la folla, evidentemente commossa, a trattenere le lacrime. 

2.3. Gli incontri (Acta III; Perist. VI,52-90)

Gli Acta descrivono, subito dopo la condanna, il viaggio di Fruttuoso verso il
luogo del supplizio. Il vescovo è accompagnato da una generale mestizia, con-
divisa da cristiani e pagani, anche se i primi, consapevoli che il martirio è il
passaggio verso la gloria, si rallegrano piuttosto che addolorarsi. Forse questa
compresenza di gioia e dolore ha suggerito a Prudenzio quanto egli scrive nel
verso 51, quello in cui si dice che i martiri, esultanti per la sentenza, dissuade-
vano il popolo dal piangere. Nel testo poetico sono i martiri, e solo loro, ad
esultare, mentre il popolo è immaginato in lacrime. Tre incontri segnano ques-
ta parte del racconto martiriale. Il primo è con alcuni anonimi fratelli che offro-
no al vescovo una bevanda, rifiutata perché, essendo di venerdì, Fruttuoso e
gli altri stanno digiunando. Il vescovo dice semplicemente che non è ancora
l’ora di sciogliere il digiuno, quasi che, se solo fosse stato più tardi, avrebbe
accettato di bere per l’ultima volta.

Giunti all’anfiteatro, Augustale, lettore della chiesa di Tarragona, si offre di
togliere al vescovo i sandali, ma questi rifiuta, interpretando il gesto di scalzar-
si da solo come un’attestazione di fiducia nel Signore. Forse l’autore intende
far risaltare come Fruttuoso sia rimasto fino alla fine padrone di sé e lucida-
mente consapevole di quanto stava avvenendo. In effetti anche all’inizio del
racconto, quando è arrestato, Fruttuoso, per nulla sconvolto, chiede di poter
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indossare le scarpe, quasi che la prospettiva del martirio ed il martirio stesso si
inseriscano in un contesto di gesti quotidiani. Un ultimo incontro è quello con
Felice, un cristiano, che, afferrando la destra del vescovo, si raccomanda al suo
ricordo. La risposta di Fruttuoso questa volta allarga l’orizzonte dal quotidiano
all’universale: non ricorderà solo Felice, ma l’intera Chiesa sparsa in tutto il
mondo: «In mente me habere necesse est Ecclesiam Catholicam, ab oriente
usque in occidentem diffusam.» Il martire dunque è, e sa di essere, un uomo
normale, chiamato però a dare una testimonianza universale, valida sempre e
ovunque, e di tenere lo sguardo volto in alto, quasi ad abbracciare il mondo
intero. 

In Prudenzio i tre incontri sono ridotti a due e, come già si disse, spariscono i
nomi degli interlocutori del vescovo, che si confronta quindi con una folla
indistinta che ne lascia emergere con più vigore la statura. A chi gli offre una
bevanda risponde che sta digiunando, come è sempre stata sua consuetudine,
e che nemmeno la morte è una motivazione sufficiente per venir meno a quel
dovere religioso. Subito dopo il Fruttuoso prudenziano istituisce un confronto
con Cristo: anch’egli, sulla croce, sopportò la sete rifiutando di bere (Mc 15,23).
Si deve ammettere che il tono declamatorio prestato da Prudenzio al suo mar-
tire fa perdere molto del pathos del racconto degli Acta. La Palmer nota che il
confronto tra Fruttuoso e Cristo, pur efficace, si sarebbe meglio posto sulla
bocca degli spettatori o del narratore che non su quella del martire,21 e lo stes-
so si potrebbe dire della dichiarazione sulla scrupolosa fedeltà alla pratica del
digiuno. 

Subito dopo i martiri giungono all’anfiteatro, luogo del martirio. Prudenzio des-
crive il luogo dando fondo alla sua vena orrifica per descrivere il luogo, inzup-
pato di sangue, dove una folla inferocita è abituata a fremere di sadica voluttà
assistendo ai combattimenti dei gladiatori. Un servo sta ultimando la prepara-
zione del rogo che, bruciando i corpi, libererà le anime dalla loro prigione.

Molti cristiani fanno a gara per prestare servizio al martire e uno, di cui si tace
il nome, si piega per sciogliere i legacci dei sandali di Fruttuoso. Il vescovo
rifiuta perché non vuole che quell’affettuosa premura gravet, cioè renda più
spiacevole, più molesta, la sua morte. C’è un tratto di delicata psicologia, quasi
che, davanti all’affetto dei suoi figli spirituali, il vescovo senta come più stra-
ziante la prospettiva di dover morire: di contro, preferisce togliersi da sé i cal-
zari, per poter correre più velocemente, senza l’impiccio di nessuna stringa,
verso il rogo. Nella versione prudenziana nessuno si accosta al vescovo per
chiedergli di ricordarsi di lui, ma è la folla intera, o almeno in gran parte, che
piange e si raccomanda al futuro martire. Ciò emerge dalle parole di Fruttuoso,

21 PALMER, Prudentius on the Martyrs, 216. FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8, 148 ritiene probabile
che il paragone non apparterrebbe al discorso del martire e dovrebbe essere considerato un commento
del poeta. 
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che chiede ai presenti perché piangano o gli chiedano di essere ricordati. Non
spiega, il vescovo, perché i presenti non debbano piangere, ma la spiegazione
sarà data poco dopo; invece rassicura quelli che a lui si raccomandano che
pregherà per tutti i popoli, e dunque anche per loro: «Cunctis pro populis roga-
bo Christum.»

Subito dopo, Fruttuoso si toglie i sandali, e Prudenzio paragona questo gesto
a quello di Mosè davanti al roveto ardente (Es 3,2-5), istituendo un riferimen-
to biblico, il secondo dopo quello della sete di Cristo, assente negli Acta. Gli
elementi di analogia tra Mosè e Fruttuoso sono molteplici: entrambi sono scal-
zi e si trovano davanti ad un fuoco che divampa; entrambi stanno per udire,
come si vedrà, la voce di Dio e per incontrarlo faccia a faccia.22

2.4. Le ultime parole e la morte (Acta IV, Perist. VI,91-120) 

Fruttuoso sta per salire sul rogo. L’autore degli Acta definisce questo breve tra-
gitto come un ingresso verso la corona immarcescibile più che verso un sup-
plizio, dando del martirio un’interpretazione che ritornerà in Prudenzio. Prima
di ciò egli rivolge ai suoi fedeli un discorso di addio che, assicura l’autore, era
stato suggerito dallo Spirito Santo, «monente pariter ac loquente.» Con il suo
ispirato discorso Fruttuoso rassicura i fedeli dicendo loro che non resteranno
senza pastore e che non verranno mai meno la carità e tutto quello che Cristo
ha promesso ai suoi fedeli. Infine li consola ricordando loro che la sofferenza
che sta per affrontare è di breve durata. 

Ciò detto, Fruttuoso, insieme ad Augurio ed Eulogio, entrano tra le fiamme,
anche se l’autore scrive che «ingressi sunt ad salutem», quasi che, dopo quan-
to è stato detto, la realtà della sofferenza del martire sia assorbita e trasforma-
ta dalla prospettiva che essa stessa dischiude. Ciò è sottolineato anche dall’at-
teggiamento dei martiri, felici perché, già nel martirio, sono degni di sperimen-
tare la beatitudine promessa. Tre uomini tra le fiamme: l’immagine suggerisce
immediatamente il riferimento ai tre giovani condannati a bruciare nella forna-
ce di cui si legge nell’Antico Testamento (Dn 3), e da qui passa a riconoscere
l’immagine stessa della Trinità che, in qualche modo, era loro accanto poiché
il Padre non li abbandonava, il Figlio li soccorreva e lo Spirito camminava tra
di loro.23 Dopo che i legacci sono stati consumati dal fuoco, i tre martiri, levan-
do le braccia in forma di croce, e postisi in ginocchio, mentre pregano, esala-
no contemporaneamente l’ultimo respiro.

22 PALMER, Prudentius on the Martyrs, 218, facendo un riferimento a Dittochaeon VIII, ritiene che l’elemen-
to di analogia tra Mosè e Fruttuoso riposi nel coraggio con cui il primo va incontro al Faraone e il secon-
do alla morte; ma la sua argomentazione appare in questo punto non particolarmente convincente. 

23 Il riferimento è a Dn 3,92, brano in cui Nabucodonosor dichiara di vedere tra le fiamme non tre, ma quat-
tro uomini, uno dei quali di aspetto straordinario. 
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Nella rilettura di Prudenzio la voce che risuona nell’anfiteatro non è quella di
Fruttuoso, ma è lo stesso Spirito che parla dal cielo quasi a porre una didasca-
lia a quanto avviene:24 non è un supplizio quello a cui la folla sta assistendo,
ma il breve passaggio verso una vita trasformata. I martiri sono beati perché,
attraverso le fiamme del rogo, possono elevarsi fino a Dio e fuggire il fuoco
perenne. La voce celestiale nulla dice in relazione al futuro della comunità
ecclesiale di Tarragona, che era il tema principe dell’ultimo addio di Fruttuoso;
essa però lega il tema della brevità della sofferenza del martire, pure presente
nel discorso di Fruttuoso, a quello del senso da attribuire alla poena dei marti-
ri, la cui messa in evidenza negli Acta era affidata al commento del narratore.
Sempre al narratore era affidato il compito di sottolineare come i martiri fosse-
ro felici pur nella sofferenza, perché in essa presagivano la salvezza a cui erano
avviati; nel testo prudenziano, in modo non dissimile, la voce li proclama feli-
ci perché ad essi è toccato in sorte di salire attraverso il fuoco alle altezze di
Dio —qui chiamato, con titolo di tradizione pagana, Tonans— e anche perché,
particolare assente negli Acta, il fuoco perenne dell’inferno li rifuggirà.

I tre martiri entrano spontaneamente tra le fiamme e anzi, sono proprio ques-
te a tremare atterrite, capovolgendo il normale corso delle cose. Il particolare
dei legacci che bruciano in fretta, in sé ordinario e riferito anche negli Acta, è
rivestito in Prudenzio da una patina di prodigio: mentre infatti le corde sono
consumate dal fuoco, la pelle dei martiri non è danneggiata dalle fiamme; per-
tanto, con le braccia finalmente libere, possono pregare alzandole in forma di
croce. A questo punto (v. 109) Prudenzio inserisce il paragone con i tre giova-
ni nella fornace ardente, che si trova già nel testo martiriale, come si è visto.
Tuttavia il paragone richiede in Prudenzio una trattazione diversa che nell’ano-
nimo autore degli Acta. Quest’ultimo si limita a sottolineare il numero degli
oranti tra le fiamme, tre, quante sono le persone della Trinità, e a trattare, in
verità alquanto affrettatamente, il tema dell’assistenza che la stessa Trinità ha
loro offerto. Prudenzio, invece, sposta l’analogia nell’ambito del prodigioso: i
tre oranti stanno nel fuoco, ma non ne sono scottati, come i tre giovani. Il poeta
deve dunque spiegare come mai, malgrado il miracolo, i tre tarragonesi siano
morti, e lo fa adducendo una doppia motivazione: i tre giovani di Babilonia
vivevano ancora nell’ambito dell’Antico Testamento, ben prima che Cristo inau-
gurasse, con la sua morte, l’epoca dei martiri. Inoltre sono i martiri stessi a pre-
gare perché il fuoco ponga fine alla loro prova, e ottengono esaudimento da

24 Resta incerto, nel testo, se lo spiritus (o Spiritus?) sia semplicemente un soffio di vento o non piuttosto lo
Spirito Santo; si opta qui per la seconda ipotesi. FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8, 153, partendo
dalla considerazione che la tradizione del testo è, in questo punto, particolarmente tormentata (in alcuni
codici sembra infatti che una nuova comparsa, Marziale, faccia qui capolino), ipotizza che il testo letto
da Prudenzio fosse diverso da quello attuale. PALMER, Prudentius on the Martyrs, 219, non sceglie tra l’i-
potesi proposta da Franchi de’ Cavalieri e quella che sia Prudenzio stesso a reinterpretare deliberatamen-
te il testo. 
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Dio che concede loro di morire perché, liberate dai corpi, le anime dei marti-
ri vadano da Lui.

2.5. I prodigi successivi al martirio (Acta V-VI, Perist. VI,121-141)

Gli Acta di Fruttuoso, così parchi di elementi prodigiosi, continuano narrando
alcuni episodi in cui, invece, abbonda l’elemento miracolistico. Il primo (V) è
una visione di cui sono spettatori Babila e Migdonio, due cristiani che presta-
vano servizio come servi nella casa di Emiliano, insieme alla stessa figlia del
preside. Essi vedono, mentre ancora restano in piedi i pali a cui i martiri erano
stati legati, le loro anime che salgono incoronate in cielo. Emiliano, chiamato
in fretta perché contempli il miracolo, non vede nulla.

Il secondo prodigio (VI) ha invece come scopo la tutela delle reliquie dei mar-
tiri. I fedeli, affezionati al vescovo e tristi per non averne condiviso il destino,
nottetempo si recano al luogo del martirio e si dividono le reliquie dei martiri.
Fruttuoso appare pertanto ai suoi fedeli invitandoli a restituire quanto ognuno
aveva sottratto perché tutte le reliquie fossero custodite in un solo luogo. Di
quest’apparizione e del comando di Fruttuoso l’agiografo dà una spiegazione
che, come ebbe a notare già Franchi de’ Cavalieri, «non pecca per eccessiva
chiarezza»:25 “oportebat enim Fructuosum martyrem, quod in saeculo per mise-
ricordiam Dei docendo promiserat in Domino et Salvatore nostro, in sua pos-
tea passione et resurrectione carnis conprobare”. Negli Acta segue una terza
apparizione (VII), questa volta ad Emiliano, di cui però Prudenzio non fa alcu-
na menzione, probabilmente perché non la conosce.26

Egli invece riferisce l’apparizione ai servi e alla figlia di Emiliano, ma qui (vv.
121-129) i due domestici sono ridotti ad uno, promosso a guardia del corpo e
del quale, come d’abitudine, si tace il nome. Questi chiama la figlia di Emiliano
per mostrare, attraverso il segno prodigioso dei tre condannati vivi in cielo,
quanto fosse colpevole suo padre che li aveva condannati. Mentre Emiliano
non vede nulla, tutti quelli della sua casa hanno motivo di preoccuparsi a causa
del suo crimine. In qualche modo sembra che il preside sia punito attraverso
una grave perdita di credibilità. 

La seconda apparizione (vv. 130-141), quella tesa a far in modo che siano riu-
nite le reliquie dei martiri, è preceduta dalla notizia, assolutamente imprescin-
dibile, della loro dispersione, dovuta al pio desiderio dei fedeli di assicurarsi
quei preziosi resti. Poiché però non potevano dimorare in sepolcri separati le
reliquie di coloro che dovranno risorgere insieme, i martiri appaiono ricoperti

25 FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8, 162. 
26 A tal proposito si pone il problema relativo all’autenticità degli ultimi capitoli degli Acta, che qui non pos-

siamo che segnalare. FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8, 157-166, ritiene che il cap. V degli Acta
sia dello stesso autore dei primi quattro, e che i capp. VI e VII siano aggiunte posteriori. Egli pensa inol-
tre che Prudenzio conosca il cap. VI in una versione diversa da quella tràdita. 
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da vesti candide e chiedono che esse siano conservate insieme in un sepolcro
di marmo. Qui si impongono alcune note. Intanto, negli Acta l’apparizione
connessa alle reliquie riguarda solo Fruttuoso, mentre qui sono tutti e tre i mar-
tiri ad apparire; inoltre, il particolare delle vesti candide (stolae niveae, v. 139)
può richiamare alla mente le «vesti della promessa» (stolae repromissionis) di
cui si legge in Acta VII dove si narra che tutti e tre i martiri, Fruttuoso, Augurio
ed Eulogio, appaiono a Emiliano. Vi sono dunque questi elementi di concor-
danza tra questa parte del carme e l’ultimo capitolo degli Acta, che vale la pena
di segnalare anche se essi si spiegano senza bisogno di ammettere che essa
fosse a disposizione del poeta. In effetti le vesti candide possono ben essere
un dato neotestamentario (Ap 6,11), mentre il fatto che i tre martiri appaiano
insieme è in continuità con la visione precedente e anticipa la parte finale del
carme, che esalta la speciale gloria di Tarragona, protetta da tre martiri insigni.
Non è infatti facile pensare che Prudenzio, quanto mai propenso a dare un’im-
magine negativa di Emiliano, si sarebbe lasciato sfuggire, se l’avesse trovata tra
le sue fonti, la possibilità di raffigurare il malvagio preside confuso e atterrito
davanti ai martiri che, circonfusi di gloria, lo rimproverano.27

Infine non si può non notare che negli Acta le reliquie sono raccolte e com-
poste in un generico luogo (locus), mentre nel carme esse trovano riposo in un
sarcofago di marmo: evidentemente Prudenzio sta descrivendo l’assetto della
tomba dei martiri che egli aveva sotto gli occhi. 

2.6. La conclusione (Perist. VI,142-162)

Nella chiusa del suo carme Prudenzio torna a rivolgersi a Tarragona, la città che
può ben levare in alto il capo e svettare tra le altre città spagnole grazie ai suoi
tre martiri. Essa ha ragione di gioire del loro patronato di cui, d’altra parte, si
avvantaggiano tutti i popoli che vivono intorno ai Pirenei.28 La gioia di
Tarragona sembra trovare espressione nell’espressione liturgica: un coro, in cui
uomini e donne di ogni età sono radunati, eleva un canto per Fruttuoso,
Augurio ed Eulogio, un canto che risuona dalla chiesa, posta in città, ma che è
riecheggiato dalle onde del mare, anche loro partecipi della festa generale. I
versi 157-158 volgono l’attenzione al futuro escatologico: in quel momento
Fruttuoso potrà liberare la città dal supplizio proteggendola dal fuoco, proprio
lui che è morto ucciso dal fuoco. Il poeta spera che il santo vescovo Fruttuoso,
ricordandosi degli endecasillabi che Prudenzio gli ha dedicato, estenda anche
a lui la sua protezione e gli conceda il rimedio a ciò che lo tormenta.

Prudenzio, nel mettere in versi gli Acta del martirio di Fruttuoso, non si sottrae

27 Questi temi sono discussi, con conclusioni non del tutto coincidenti con quelle qui proposte, in FRANCHI

DE’ CAVALIERI, Note agiografiche 8, 165-166. 
28 Una trattazione sul patronato dei martiri si può trovare in ROBERTS, Poetry and the Cult of the Martyrs, 21-

26.
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al modo a lui più congeniale di trattare la materia connessa al martirio: perse-
cutori malvagi, elementi truci, gusto del prodigioso. Tuttavia gli Acta doveva-
no essere noti e apprezzati tra i suoi lettori e, pertanto, egli è in qualche modo
costretto a restarvi fedele, In un certo senso questo è un bene, perché l’asciut-
ta sobrietà dell’antico testo martiriale modera la vivace vena del cantore iberi-
co facendo di questo carme «uno degli inni più felici di Prudenzio.»29

Gli Acta del martirio sono l’ultima e l’unica voce che resta di Fruttuoso e dei
suoi compagni: una voce piccola nel gran frastuono della storia, eppure signi-
ficativa. Una voce che per i cristiani dice amore e dedizione a Cristo, ma che
a chiunque parla di libertà di coscienza e di fedeltà a se stessi. Si spera di aver
messo in luce come questa voce abbia parlato ad Agostino e a Prudenzio, che
l’hanno attualizzata e fatta risuonare nei loro tempi e con i loro strumenti. Certo
essa ha parlato a chi scrive, e si auspica che molti altri possano prestarle orec-
chio: ha ancora molto da dire.

29 V. PARONETTO, «Introduzione al carme VI», in Prudenzio, Le corone, p. 85.
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1 Tra gli studi più recenti rinvio alla articolata sintesi offerta da S. ZAMBONI, Chiamati a seguire l’agnello. Il
martirio compimento della vita morale, Bologna 2007, pp.191-204.

2 Cf. P. SINISCALCO, Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero, Torino 1974.
3 Cf. B. DE GAIFFIER, «S. Marcel de Tanger ou de Léon? Evolution d’une legend», AnBoll LXI (1943) 118-121.
4 A. FALCETTA, «From Jesus to Polycarp: Reflections on the Origins of Christian Martyrdom», CristSt XXVII,1

(2006) 98.
5 Cf. Ibíd., 88-91.
6 Ampia discussione in R. CACITTI, Grande Sabato. Il contesto pasquale quartodecimano nella formazione

della teologia del martirio, Milano 1994.
7 Mart. Pol. 17,3. Una medesima concezione si riscontra anche nella preghiera pronunciata da Carpo in

Martyrium Carpi 41,41: «Benedetto tu sia, Signore Gesù Cristo figlio di Dio, che hai giudicato degno anche
me, peccatore, della tua medesima sorte.» Sul concetto di martire come imitatore di Cristo resta fondamen-
tale l’analisi offerta da H. DELEHAYE, La passion de martyrs et le genres littéraires, Bruxelles 1921.

8 Mart. Pol. 17,3.

IL MARTIRIO NEGLI AUTORI CRISTIANI DEL II E III SECOLO

Francesca COCCHINI

L’arco cronologico entro il quale ci muoveremo per esaminare il complesso
fenomeno del martirio negli scrittori cristiani del II e III secolo, vede al suo
inizio il corpus di lettere del vescovo Ignazio di Antiochia, ucciso a Roma sotto
Traiano probabilmente tra il 107 e il 108,1 e al suo termine la passio del solda-
to Massimiliano, decapitato il 12 marzo del 295 a Tebessa, presso Cartagine,2 o
quella, più incerta e, comunque in seguito interpolata, del centurione Marcello
di Tangeri, anch’egli decapitato nel 298.3

Per quanto ci è dato sapere è Ignazio che per primo «elaborò l’idea di martirio,
affermando che la persecuzione e la morte non sono un rischio di cui si deve
tenere conto, ma una forma privilegiata di essere discepoli dell’unico maestro»:4

difatti, anche se egli non impiega il termine martire, si può però evincere chia-
ramente da quanto afferma, ad esempio, nella Lettera ai Romani 4,2: «Allora
sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà più il
mio corpo. Pregate il Signore per me perchè con quei mezzi [i denti delle fiere]
sia vittima per Dio», come egli consideri autentico discepolato quella sequela
del Maestro che arriva fino alla morte.5 E’ nel Martyrium Polycarpi, datato nel
156 o nel 167,6 che, proseguendo nella stessa linea interpretativa ignaziana, tro-
viamo le prime attestazioni del termine martire impiegato in senso tecnico, per
indicare cioè coloro che, testimoniando con la morte la propria fede, si dimos-
trano «discepoli e imitatori (maqhta,j kai, mimhta,j) del Signore»,7 fedeli «fino all’es-
tremo verso il proprio re e maestro.»8
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Tra i limiti cronologici indicati, si collocano numerosi testi che, schematicamen-
te, suddivido in due categorie: 

· Acta e Passiones: documenti che riferiscono le vicende processuali di singoli
o di gruppi di credenti che subirono la morte confessando la fede, trasmessi
per lo più mediante lettere informative, interessate però anche a completarne
e arricchirne le notizie a scopo prevalentemente catechetico e, spesso, anche
liturgico;9

· trattati o lettere di genere protrettico, o scritti comunque a carattere argomen-
tativo,10 che affrontano la questione relativa al martirio cristiano sia per esorta-
re, rafforzare e consolare quanti lo stavano per subire sia per chiarirne il signi-
ficato e illustrarne i caratteri specifici.

La bibliografia sul tema è vastissima.11 Dagli studi più recenti si rileva che le
questioni emergenti dell’attuale dibattito storiografico riguardano, oltre al pro-
blema mai del tutto risolto posto dall’aspetto legale delle persecuzioni,12 tre
nodi spesso tra loro intrecciati.

Il primo nodo concerne il rapporto da stabilire tra il martirio cristiano e ante-
cedenti o coevi fenomeni martiriali riscontrabili nel giudaismo: tra i sostenitori
di una dipendenza, continuità o anche interazione tra i due ambiti religiosi,
ricordo l’ormai classico lavoro di W. H. C. Frend, Martyrdom and Persecution
in the Early Church (Oxford 1965), per il quale senza i Maccabei e senza
Daniele una teologia cristiana del martirio sarebbe pressoché impensabile,13

poi quelli di Th. Baumeister, Die Anfänge der Teologie des Martyriums,
(Münster 1980),14 e di D. Boyarin, Dying for God. Martyrdom and the Making
of Christianity and Judaism, (Stanford ca. 1999),15 a cui vanno aggiunti il volu-
me di J. W. van Henten e F. Avemarie, Martyrdom and Noble Death: Selected
Texts from Graeco-Roman, Jewish and Christian Antiquity (London 2002), e

9 Rinvio a A. A. R. BASTIAENSEN, Atti e Passioni dei martiri, Milano 1987, pp. VII-XLIX. Sulla utilizzazione litur-
gica di testi martirologici cf. B. DE GAIFFIER, «La lecture des Actes de martyrs dans la prière liturgique en
occident», AnBoll LXXII (1954) 134-166.

10 Si veda Th. BAUMEISTER, Die Anfänge der Theologie des Martyriums, Münster-Wewstfalen 1980, p. 257. 
11 Per una sintetica ma approfondita disamina della questione e una suddivisione dei testi per aree geogra-

fiche, cf. F. SCORZA BARCELLONA, Agli inizi dell’agiografia occidentale, in Hagiographies, vol. III, Turnout
2001, pp. 17-97. 

12 Cf. G. E. M. DE STE. CROIX, «Why were the Early Christians Persecuted?», Past and Present 26 (1963) 6-3
(ora in Christian Persecution, Martyrdom, & Orthodoxy, Oxford 2006): lo studioso esamina soprattutto la
questione del fondamento legale delle persecuzioni, in particolare quelle che si situano tra Decio e
Diocleziano; si vedano pure T. D. BARNES, «Legislation against the Christians», JROMS 58 (1968) 32-50 e O.
F. ROBINSON, «Repressionen gegen Christen in der Zeit vor Decius – noch immer ein Rechtsproblem»,
ZRGG 112 (Weimar) (1995) 352-369. Per un censimento delle persecuzioni verificatesi tra il 64 e il 313 cf.
Dom Henri LECLERCQ, «s.v. Martyr», DACL X/2 (1932), c. 2375.

13 Cf. W. H. C. FREND, Martyrdom and Persecution in the Early Church. A study of a conflict from the
Maccabees to Donatus, Oxford 1965, p. 65.

14 L’autore insiste soprattutto sull’importante nesso martirio-profezia. 
15 Secondo lo studioso l’idea di una morte come compimento di un obbligo religioso sarebbe una delle novi-

tà essenziali del «martirio della tarda antichità comune a ebrei rabbinici e cristiani» (p. 95). 
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16 R. ZIADÉ, «Les martyrs Maccabées: de l’histoire juive au culte chrétien», Supplements to VigChr 80, Leiden
– Boston, MA 2007.

17 M. BRETTER, «Is There Martyrdom in the Hebrew Bible?», in M. CORMACK (ed.), Sacrificing the Self
Perspectives on Martyrdom and Religion, Oxford 2002, pp. 3-22.

18 Cf. Vegeu J. W. VAN HENTEN, «Zum Einfluss judischer Martyrien auf die Literatur des fruhen Christentums,
II. Die Apostolischen Vater», in ANRW, II, 27,1, Berlin – New York, NY 1993.

19 Cf. L. F. PIZZOLATO – C. SOMENZI, I sette fratelli Maccabei nella chiesa antica d’occidente, Milano 2005, p.
8. Sulla presenza di liste di martiri ricavabili dalle Scritture veterotestamentarie e circolanti in ambienti
ebrei prima che cristiani, cf. S. DELÉANI-NIGOUL, «Les exempla bibliques du martyre», BTT 2 (1985) 243-260. 

20 Sulle diverse valutazioni date dagli studiosi alla presenza o meno delle narrazioni maccabaiche nel testo
riportato da Eusebius, Hist. Eccl. V,1 (cf. ad es. 1,53, dove nell’espressione che tratteggia Blandina «come
una nobile madre che ha esortato i suoi figli e li ha mandati avanti a sé vittoriosi al cospetto del re» si
potrebbe individuare un richiamo a 2Mc 7,21-23; 27-29. 41), cf. PIZZOLATO – SOMENZI, I sette fratelli…, 6,
n. 11. Si veda anche O. PERLER, «Das Vierte Makkabäerbuch, Ignatius von Antiochien und die ältesten
Märtyrerberichte», Rivista di archeologia cristiana 25 (1949) 47-72.

quelli, più recenti, di L. F. Pizzolato e C. Somenzi, I sette fratelli Maccabei nella
chiesa antica d’occidente (Milano 2005) e di R. Ziadé, Les martyrs Maccabées:
de l’histoire juive au culte chrétien, del 2007.16 Per una sostanziale indipenden-
za, invece, del martirio cristiano dal martirio giudaico, si sono pronunciati H. F.
von Campenhausen, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche (Göttingen
1964) e, ultimamente, M. Bretter nel suo contributo Is There Martyrdom in the
Hebrew Bible? del 2002.17

Ora, se effettivamente, per quanto ci è dato sapere, è solo con Origene e la sua
Esortazione al martirio, e siamo ormai al 235 in oriente, o con Cipriano e il suo
Ad Fortunatum, e ci troviamo nel 252, sotto l’editto di Gallo, in occidente, che
la vicenda dei 7 fratelli Maccabei e della loro madre, quale è riferita in 2Mac e,
soprattutto, in 4Mc, è assunta esplicitamente come esempio autorevole per i
cristiani, mentre in precedenza, nei testi martiriologici, se ne trovano solo allu-
sioni più implicite che esplicite,18 sembra comunque indubitabile che le narra-
zioni delle loro vicende, e quindi l’ambiente giudaico con la relativa spirituali-
tà ed esigenza di affermare la fede monoteistica fino al supplizio di fronte a
oppressori e persecutori, cominciarono assai per tempo a funzionare «come
modello di martirio cristiano»,19 e a entrare quindi almeno nell’universo menta-
le dei fedeli delle diverse comunità ecclesiali, come si evince, tra altri, dal reso-
conto dei martiri di Lione, redatto tra il 177 e il 178.20

Un secondo nodo ermeneutico affrontato dagli studiosi di cristianistica e di sto-
ria delle religioni concerne il rapporto tra martirio e suicidio, che, particolar-
mente in questi ultimi anni, dopo l’attentato alle torri gemelle del 2001 e i ripe-
tuti casi di kamikaze o di terroristi suicidi, continua a costituire un tema davve-
ro incandescente. Lo mostra in modo emblematico il volume monografico inti-
tolato: «Il martirio volontario. Una storia condivisa nell’ebraismo, nel cristiane-
simo e nell’islam», pubblicato nel 2006 nella rivista Cristianesimo nella storia,
dove, tra i contributi maggiormente significativi per l’epoca che qui ci interes-
sa, segnalo quelli di A. Falcetta, From Jesus to Polycarp: Reflections on the
Origins of Christian Martyrdom, e di A. R. Birley, Voluntary Martyrs in the
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Early Church: Heroes or Heretics?,21 che sottolineano, l’uno, la funzionalità dot-
trinale antidoceta sottesa al fenomeno martiriale quale è vissuto da Ignazio e
descritto dall’autore del Martirium Policarpi; l’altro il peso del fenomeno mon-
tanista —con la sua provocatoria esaltazione del martirio, ricercato e diffusa-
mente propagandato— sia nell’incremento delle persecuzioni sia nel crescente
atteggiamento da parte della grande chiesa di presa di distanza da quel tipo di
martirio e di conseguente chiarificazione di un diverso tipo. In effetti non è dif-
ficile riscontrare come il movimento montanista e la polemica a cui ha dato
luogo, in riferimento allo specifico tema martirologico, attraversi le chiese di
oriente e di occidente per buona parte dei secoli di cui ci stiamo occupando.
Resta così ancora aperto il cantiere riguardo alla possibilità di comprendere la
Passio Perpetuae come prodotto del montanismo, sostenuta ultimamente da R.
D. Butler nel suo The New Prophecy & ‘New Visions’. Evidence of Montanism in
the Passion of Perpetua and Felicitas,22 come pure è possibile ravvisare tracce
di una polemica antimontanista, se non si vuole riferirla a esperienze e conce-
zioni «proto-montaniste», anche in documenti non direttamente interessati a
entrare nel merito della questione come, ad esempio, nel Martyrium Polycarpi
quando si descrive il caso di Quinto, il frigio,23 o quando si ribadisce più volte
che il martirio del vescovo «avvenne secondo il vangelo di Cristo (to,
martu,riou))) kata, to, euagge,lion Cristou geno,menon)», espressione che da parte di
vari studiosi è stata ritenuta appunto motivata dalla polemica antimontanista.24

Tra le tematiche che risultano maggiormente discusse nella storiografia più
recente, segnalo infine quella concernente il rapporto tra il martirio cristiano e
il contesto filosofico-civile, ellenistico e romano, nel quale esso si situa, contes-
to la cui conoscenza approfondita permette di cogliere non tanto quelle affini-
tà e possibilità di dipendenza tra martiri pagani e martiri cristiani, che erano
state ipotizzate soprattutto all’inizio del secolo scorso particolarmente riguardo
ai documenti letterari —gli Acta— che ne riferiscono le vicende,25 quanto piut-
tosto alcuni aspetti che potrebbero altrimenti passare inosservati o essere com-
presi in modo non del tutto congruo. E’ questa, come è noto, la tesi sostenuta
da G. W. Bowersock nel volume Martyrdom & Rome (Cambridge 1995), dove
appunto il fenomeno martiriale cristiano è esaminato alla luce del concreto

21 Cf. CristSt XXVII/I (2006) 67-98 e 99-127; particolarmente interessante è anche lo studio di J.-P. SONNET –
A. WÉNIN, i quali, mediante una rigorosa lettura del testo di Gdc 13-16, in cui si narra la vicenda di
Sansone, arrivano a concludere che esso non può essere considerato, nell’intenzione del suo autore, un
manifesto a sostegno della legittimità della morte volontaria, addirittura del suo concepirsi come obbligo
religioso, poiché il suicidio dell’eroe, comunemente visto come autosacrificio in fedeltà a Dio, risulta inve-
ce una autonoma scelta, motivata peraltro da desiderio di vendetta e di autoesaltazione.

22 R. D. BUTLER, «The New Prophecy & ‘New Visions’. Evidence of Montanism in the Passion of Perpetua and
Felicitas», in Patristic Monograph Series XVIII, Washington D.C. 2006.

23 Cf. Mart. Pol. 4 e C. TREVETT, «Apocalypse, Ignatius, Montanism: seeking the seed», VChr 43 (1989) 313-
338 e G. BUSCHMANN, «Martyrium Polycarpi 4 und der Montanismus», VChr 49 (1995) 105-145 (discussio-
ne in A. R. BIRLEY, «Voluntary Martyrs...», 111ss.). 

24 Cf. Mart. Pol. 19,1. Sull’espressione cf. B. LOHSE, Das Passafest der Quartadecimaner, Gütersloh 1953, pp.
91-93; ibíd. 22,1: «Vi conformiate alla parola evangelica di Gesù Cristo (kata, to, euagge,loin lo,gw Ihsou
Cristou)».

25 Cf., ad esempio, J. GEFFCKEN, «Die christlichen Martyrien», Hermes 45 (1910) 481-505.
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ambiente politico e sociale in cui si verificò, cioè nelle città greco-romane del
II secolo: Roma, Lione, Smirne, Pergamo, Cesarea, Cartagine, Alessandria,
ambiente da cui sarebbe stato influenzato e che l’avrebbe per certi versi ispira-
to, sollecitando la ricerca da parte dei martiri di un preciso «protagonismo civi-
co» e da parte delle comunità dei credenti, che ne hanno trasmesso notizia e
ne hanno celebrato la memoria, di una dimensione pubblica finalizzata alla
possibilità di una sempre maggiore «conquista di spazio» sia esterno sia inter-
no.26

A sostegno di tale tesi ricordo la nota riflessione di Marco Aurelio, il quale, nel
cap. 11,3 dei suoi Ricordi, mentre loda la disponibilità alla morte da parte dei
saggi stoici, frutto di ponderata riflessione e segno di autentica ragionevolezza,
ravvisa le ragioni del martirio cristiano in ostinazione priva di ragionevolezza
e, appunto, in ricercata ostentazione spettacolare. Così scrive: 

Come è bella l’anima che si tiene pronta, quando sta per liberarsi dal corpo per
spegnersi o disperdersi o sopravvivere! Ma questa preparazione deve provenire
da un giudizio personale, non da un semplice spirito di opposizione, come pres-
so i cristiani;27 esso sia ragionato, grave e, se vuoi che ti creda sincero, senza
posa teatrale (atragw,dwj, letteralmente «da tragedia»).28

Di parte cristiana, fra i tanti documenti che attestano quella valenza spettacola-
re, pubblica e propagandistica, del martirio cristiano sostenuta da Bowersock,
emblematico mi sembra il seguente passo degli Stromati di Clemente
Alessandrino: 

Ad alcuni, comunque, sarà dato modo di difendersi (apologh,sasqai), nel caso
che giovi, affinché tutti traggano giovamento sia dalla testimonianza (marturi,a)
sia dall’apologia: saranno consolidati nella fede gli appartenenti alla chiesa,
ammireranno (qauma,zontej) e saranno tratti alla fede quelli tra i pagani che si
adoperano per la salvezza, resteranno infine colpiti da stupore gli altri.29

Sul carattere spettacolare del martirio cristiano, dopo il suggestivo contributo di
D. Potter, Martyrdom and Spectacle, del 1993,30 si è ancora ultimamente soffer-
mato a lungo Leonardo Lugaresi nel volume Il teatro di Dio, dove un intero
capitolo è dedicato a studiare il «difficile problema dell’inserimento del martirio
nella cornice spettacolare.»31

26 Cf. W. BOWERSOCK, Martyrdom & Rome, Cambridge 1995, in particolare p. 42 ss.
27 Alcuni studiosi ritengono che l’accenno ai cristiani, l’unico esplicito in tutta l’opera, vada considerato una

glossa: cf. P. A. BRUNT, «Marcus Aurelius and the Christians», in C. DEROUX (ed.), Studies in Latin Literature
and Roman History, I, Bruxelles 1979, pp. 484-498. Si veda però G. Jossa, I cristiani e l’impero romano.
Da Tiberio a Marco Aurelio, Roma 2000, p. 163.

28 Marco Aurelio, Ricordi 11,3.
29 Strom. IV 73,5 riportato in M. RIZZI, «Il martirio come pragmatica sociale in Clemente Alessandrino»,

Adamantius 9 (2003) 63-64.
30 D. POTTER, «Martyrdom and Spectacle Theater», in R. Scodel (ed.), Theater and Society in the Classical

World, Ann Arbor 1993, pp. 53-88.
31 Cf. LUGARESI, Il teatro di Dio, Brescia 2008.
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Anche alla luce delle problematiche fin qui enunciate, in questa sede mi limiterò
a presentare alcuni aspetti della riflessione martirologica quale si può ricavare
dagli scritti di carattere protrettico composti tra la fine del II secolo e la seconda
metà del III, soffermandomi in particolare sulla Esortazione al martirio di Origene. 

La prima opera comunemente riconosciuta di genere esortativo è la lettera Ad
Martyras di Tertulliano, del 197,32 a cui fanno seguito altre, del medesimo autore,
ma ormai passato al montanismo, quali i trattati De corona (del 211), Scorpiace
(del 212) e il De fuga in persecutione (del 213),33 importanti poiché permettono
di comprendere lo sfondo polemico di numerosi elementi che si troveranno in
testi successivi senza dubbio interessati anche a prendere le distanze dal fenome-
no montanista.34 E’ infatti certo a causa di quelle esortazioni al martirio, alcune
addirittura fondate sugli oracoli di Montano,35 così radicali da imporre come dove-
re per il cristiano non solo di non fuggire davanti alle minacce di morte ma, anzi,
di presentarsi spontaneamente ai persecutori, poiché con il loro agire essi rispon-
dono alla volontà di Dio e non del diavolo,36 che, ad esempio, Ponzio nella sua
Vita Cypriani svilupperà, per contrasto, le proprie argomentazioni a difesa di
Cipriano e di chi come lui si era sottratto alla persecuzione.37 Troviamo così che,
mentre Tertulliano nel De fuga aveva spiegato che l’invito di Mt 10,23 di fuggire
in altra città per sfuggire alla persecuzione doveva ritenersi rivolto esclusivamen-
te alla cerchia degli apostoli e dei diretti discepoli di Gesù,38 Ponzio lo intenderà

32 Cf. R. BRAUN, «Sur la date, la composition et le texte de l’Ad Martyras de Tertullien», RevEtAug 24 (1978)
221-242; A. QUACQUARELLI, «Q. S. F.Tertulliani. Ad Martyras», Opuscula Patrum 2 (1963) 26-30, rivendica
un carattere comunque innovativo dello scritto tertullianeo rispetto ai tradizionali generi letterari di carat-
tere esortatorio. Sulla cronologia delle opere tertullianee cf. T. D. BARNES, Tertullian: A Historical and
Literary Study, Oxford 1985.

33 Per una sintetica visione d’insieme cf. C. MORESCHINI, «Aspetti della dottrina del martirio in Tertulliano», en
Pléroma. Miscelánea en homenaje al p. Antonio Orbe, Santiago de Compostela 1990, pp. 353-368.

34 Si veda V. LOMANTO, «Rapporti fra la Passio Perpetuae e Passiones africanae», in Forma Futuri. Studi in
onore del cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, pp. 566-586.

35 Fug. 9,4: «Namque omnes paene ad martyrium exhortatur, non ad fugam; ut et illius commemoremur:
“Publicaris, inquit, bonum tibi est; qui enim non publicatur in hominibus, publicatur in domino. Ne con-
fundaris, iustitia te producit in medium. Quid confunderis laudem ferens? Potestas fit, cum conspiceris ab
hominibus”. Sic et alibi: “Nolite in lectulis nec in aborsibus et febribus mollibus optare exire, sed in marty-
riis, uti glorificetur qui est passus pro vobis”.»

36 Cf. Fug. 1,6: «Adeo et ex hoc ipso ostenditur nobis non posse diabolo deputari eam [persecutionem], quae
meliores efficit dei servos.»

37 Sull’opera cf. E. JURISSEVICH, «Le prologue de la Vita Cypriani versus le prologue de la Passio Perpetuae et
Felicitatis: de la prééminence du recit de la vie et du Martyre d’un éveque sur le récit de la passion de
simples catéchumènes et laics», in A. D’ANNA – C. ZAMAGNI (edd.) «Cristianesimi nell’antichità: fonti, istitu-
zioni, ideologie a confronto», Spudasmata 117 (2007) 131-148; la studiosa rileva come Ponzio offra un
nuovo genere di narrazione martirologica: «la passione preceduta dal racconto della vita cristiana del pro-
tagonista», così da introdurre un nuovo genere letterario: la biografia, presentando un nuovo modello di
martire che «insegna» anche attraverso la sua vita e il suo ministero, poiché alla sua epoca «insegnare sem-
plicemente attraverso la testimonianza del martirio è ormai divenuto insufficiente» mentre è necessario
sottolineare la mediazione gerarchica tra il martire e Dio.

38 Cf. Fug. 6.
39 Cf. Vita Cypr. 7,12: «l’animo di Cipriano, in tutto dedicato a Dio e spinto da una fede totalmente disponi-

bile agli ammonimenti divini, credette che, se non avesse obbedito al Signore che allora comandava di
nascondersi, avrebbe peccato anche nel patire il martirio» (Ponzio, Vita di Cipriano; Paolino, Vita di
Ambrogio; Possidio, Vita di Agostino, trad. M. Simonetti, Roma 1977). 
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come comando ineludibile, valido per ogni generazione di credenti.39

Ho già menzionato lo sfondo montanista o anti-montanista di varie opere fin
qui ricordate. 

Vi sono però ancora altre concezioni martirologiche che occorre ugualmente
tener presente poichè svolgono un ruolo non insignificante nella elaborazione
della complessa dottrina cristiana sul martirio quale si va delineando nei seco-
li che stiamo considerando. Mi riferisco alla concezione marcionita e soprattut-
to a quella gnostica nelle sue molteplici varianti, studiate tutte con straordina-
ria acribia e profondità da Antonio Orbe nell’ormai classico volume, tuttora fon-
damentale, Los primeros herejes ante la persecución (1956).40 E’ in aperta pole-
mica, infatti, con il rifiuto del martirio da parte degli gnostici valentiniani, moti-
vato dal loro sentirsi già salvati mediante la gnosi,41 e quindi non bisognosi di
quel sicuro mezzo di espiazione quale era appunto per la Grande Chiesa la
morte cruenta a imitazione del sacrificio di Cristo,42 che Clemente di
Alessandria nei suoi Stromati e Tertulliano nello Scorpiace ne difendono inve-
ce il valore. Ma anche la difesa che Ireneo fa del martirio in varie sezioni
dell’Adversus Haereses trova piena motivazione nel contesto della polemica
particolarmente rivolta alla visione gnostica della passione di Cristo43 e, in
genere, nei confronti dell’intero sistema degli «eretici». Emblematico di come
per il vescovo di Lione la discriminante tra ecclesiastici ed eretici passi proprio
per la diversa valutazione che i due gruppi davano del fenomeno martiriale, è ciò
che scrive in Adversus Haereses IV,33,9: «La chiesa per l’amore verso Dio in ogni
luogo e in ogni tempo manda avanti una moltitudine di martiri al Padre, mentre gli

40 A. ORBE, Los primeros herejes ante la persecución (AnGreg 83), Roma 1956; si veda anche K. KOSCHORKE,
Die Polemik der Gnostiker gegen das Kirchliche christentum, Leiden 1978, pp. 127137; C. SCHOLTEN,
Martyrium und Sophiamythos im Gnostizismus nach den Texten von Nag Hammadi, Münster – Westfalen:
Aschendorff 1987.

41 Cf. ORBE, Los primeros herejes, 32: «Los valentinianos […] enseñaban abiertamente la distinción y privile-
gio de razas. La suya tenía el privilegio de la Gnosis. Una vez iluminados con ella, se hallaban en pose-
sión de la impecancia. No podían menos de salvarse, pues tal don era inamisible y eterno. La concien-
cia de su inamisibilidad, peculiar a todos los gnósticos, hacía util el menor esfuerzo. ¿A qué morir antes
de tiempo si de toda formas la salvación está asegurada con la Gnosis? Para los valentinianos la muerte
y resurreción del hombre [interior y espiritual] tiene lugar en esta vida.»

42 Cf. La testimonianza veritiera 34,1-26: «Quando essi portano a compimento la passione, questo è il pen-
siero che hanno dentro di sé: “Se noi offriamo noi stessi alla morte a motivo del Nome, saremo salvi.” Le
cose, però, non stanno in questo modo» (trad. di C. Gianotto, La testimonianza veritiera, Brescia 1990,
p. 103; si vedano pure pp. 51-60 dove si approfondisce la tematica evidenziando anche alcune differen-
ze di valutazione date al martirio all’interno stesso dei gruppi gnostici, quali, ad es. i discepoli di Basilide,
secondo alcuni frammenti riportati dagli eresiologi).

43 Cf. Adv. Haer. 3,18 e E. PAGELS (ed.), Views of Christ’s Passion, in The Rediscovery of Gnosticism, vol. I,
Leiden 1980, pp. 265.

44 Cf. E. LANNE, «L’Eglise de Rome ‘a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et cons-
titutae ecclesiae’ (Adv.Haer.III,3,2)», Irénikon 49 (1976) 286-294, dove si dimostra che il titolo di «glorio-
so» attribuito da Ireneo equivale al titolo di «martire».
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altri non possono mostrare presso di sé un tale fenomeno, che non ritengono nep-
pure necessario.»44

Ma torniamo all’Ad Martyras. Tertulliano assimila il «martire designato» prima a
un gladiatore,45 poi a un miles,46 entrambe professioni che, richiedendo necessa-
riamente addestramento previo ed esercizio prolungato, ben si prestavano a
giustificare lo scritto esortatorio e il richiamo alle metafore paoline di 1Cor 9,25
ed Ef 6,10-18, la cui importanza e funzionalità nella più antica letteratura marti-
riale cristiana è stata di recente ben evidenziata da R. P. Seesengood nel suo
Competing Identities. The Athlete and the Gladiator in Early Christianity, (2006).47

Tertulliano prosegue poi ricordando ai futuri martiri la presenza dello Spirito
santo, entrato con loro «nel carcere», cioè nella «casa del diavolo», per poterlo lì
calpestare (1,4);48 sottolinea la necessità della pace reciproca, poiché è dono che
da loro viene richiesto e implorato (1,5-6) e, infine, propone un vasto numero di
esempi di suicidi pagani (4,4-8), di suicidi vanagloriosi (5,1) e di morti per dis-
grazia (6,1-2), per dimostrare che è possibile alla carne soggiacere allo spirito.

A 50 anni dall’opera tertullianea, Cipriano, nell’Ad Fortunatum,49 ne riprenderà
numerosi motivi, come il ritratto del martire quale miles e agonista, ma darà
assai maggior rilievo di quanto non avesse fatto Tertulliano ai capitula
Dominica (praef. 3), ai praecepta divina (praef. 4), componendo un dossier
scritturistico di straodinaria ricchezza e forza argomentativa.50 Le distanze che
invece Cipriano prende nei confronti del De fuga si evincono, tra l’altro, dalle
diverse citazioni su cui basa le proprie argomentazioni, come, ad esempio, nel
caso del concetto di persecuzione come «prova»: mentre Tertulliano si richiama
a Gb 1,12.2,6 e a Lc 22,31 per sottolineare con forza come «utrumque apud
deum esse, et concussionem fidei et protectionem, cum utrumque ab eo petitur,

45 Cf. Mart. 1,2. Sull’opera cf. R. BRAUN, «Sur la date, la composition et le texte de l’Ad Martyras de Tertullien»,
REAug 29 (1978) 221-242.

46 Cf. Mart. 3,1-3. Si veda V. SAXER, Lecons bibliques sur les martyrs, in Le mond grec ancien et la Bible, Paris
1984, pp. 205-207. 

47 Cf. R. P. SEESENGOOD, Competing Identities. The Athlete and the Gladiator in Early Christianity, New York,
NY – London 2006.

48 Nell’opera Tertulliano esalta il carcere come luogo in cui testimoniare l’avvenuta «uscita dal secolo» e
dichiara che «il carcere offre ai cristiani quel che il deserto (eremus) ai profeti» (2,8).

49 Ma anche numerose lettere possono considerarsi vere e proprie esortazioni al martirio: si veda, fra tante,
l’Ep. 58 indirizzata alla comunità di Tibari, già segnalata da V. SAXER, Morts, martyrs reliques en Afrique
du Nord aux premiers siècles. Les témoignages de Tertullien, Cyprien, Augustin, à la lumière de l’archéo-
logie africaine, Paris 1980, p. 86. 

50 Sulla possibile provenienza da testi liturgici degli excerpta biblici raccolti da Cipriano, cf. SAXER, Morts,
martyrs…. Un dossier scritturistico sul martirio si trova già in Ireneo, Adv. Haer 3,18,5 (Mt 16,24; Mt 23,34;
Mt 10,18.28.32) e in Tertulliano, Scorp. 9-11 (Mt 5,10.11-12; Lc 6,23; Mt 10,16.17-18.21; Mc 13,12; Mt
10,22.24.28.29.30.31.32-33...).

51 Fug. 2,3-4. Cf. J. ALEXANDRE, «Une chair pour la gloire. L’anthropologie réaliste et mystique de Tertullien», Théologie
Historique 115, Paris 2001, pp. 474-475.

52 Cf. Ad Fort. 9 e C. LO CICERO, «La persecuzione come punizione divina in Cipriano: motivi biblici e classici», Res
publica litterarum. Studies in the classical tradition 15 (1992) 91-97. Sulla dottrina martirologica quale si svilup-
pa in Africa cf. C. LUCCA, «Tratti profetici dei martiri nella Passio Mariani et Iacobi e nella Passio Montani et Lucii»,
en Cristianesimi nell’antichità, pp. 149-173.
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concussio a diablo, protectio a filio»,51 Cipriano cita Dt 13,3; Ecli 27,5; Rm 5,2-5;
1Pt 4,12-14, preferendo evidentemente sottolineare la finalità pedagogica della
persecuzione come mezzo offerto a ciascuno per verificare la sincerità della pro-
pria fede.52 Ciò che però soprattutto compare innovativo in Cipriano rispetto al
suo predecessore cartaginese è la valorizzazione del «martirio senza morte»,53

ossia di quel martirio che si esprime sia nelle sofferenze patite in carcere sia
nell’esercizio quotidiano delle virtù,54 già esaltato da Clemente nei suoi
Stromati.55

In Oriente, infatti, pressocché contemporaneo all’Ad Martyras, abbiamo il IV
libro degli Stromati di Clemente, dove ampio spazio è dedicato alla descrizio-
ne dell’autentico martire cristiano, ossia il «martire gnostico», contrapposto sia a
quanti sfidano la morte a motivo del disprezzo per la vita e, specificamente, per
la corporeità, come è il caso dei marcioniti,56 sia a quegli gnostici che seguiva-
no le concezioni di Eracleone.57 Questi, discepolo di Valentino, secondo quan-
to riferisce Clemente criticava il martirio esaltato dalla grande chiesa, motivan-
do la sua diversa comprensione di esso o, più esattamente, della «confessione
di fede», in base a una particolare lettura di Mt 10,32-33 // Lc 12,8-9, che lo por-
tava a riconoscere come omologìa sicuramente salvifica solo «quella che si fa
nelle opere e nelle azioni corrispondenti alla fede», essendo l’unica ad essere
incompatibile con la menzogna o ipocrisia, diversamente dalla «confessione a
voce», possibile anche agli ipocriti.58 Clemente condivide l’opinione di
Eracleone, sostenendo anch’egli che il valore della suprema testimonianza pog-

53 Tertulliano lo menziona solo in riferimento all’episodio dei tre giovani nella fornace (cf. Dan 3,16-18), ma seg-
nalando subito come di fatto essi avessero già sofferto satis torture e fuoco: Scorp. 7,7 (cf. G. AZZALI BERNARDELLI,
Tertulliano. Scorpiace, Firenze 1990, p. 256.). 

54 Cf. Ad Fort. 12 con il rinvio a Lc 18,29ss. e Ap 20,4; si veda P. F. BEATRICE, «Martirio ed ascesi nel sermone pseu-
do-ciprianeo De centesima, sexagesima, tricesima», en Paradoxos politeia. Studi in onore di Giuseppe Lazzati,
Milano 1979, pp. 20-21 e E. L. HUMMEL, The Concept of Martyrdom according to St. Cyprian of Carthage,
Washington 1964, pp. 132-143.

55 Cf. Strom. IV,15,3-4 e ANNEWIES VAN DEN HOEK, «Clément d’Alexandrie. Les Stromates. Stromate IV», SCh 463 (2001);
«Clement of Alexandria and Martyrdom», in SP XXVI, ed. E. A. Livingstone, Leuven 1993, pp. 324-341.

56 Cf. IV,17,1.
57 Sull’identificazione dei due gruppi cf. ORBE, Los primeros herejes, 15-26 e passim.
58 Cf. Strom. IV,71: «La confessione a voce si fa anche davanti all’autorità; e sarebbe la sola confessione, come cre-

dono i più, ma erroneamente: anche gli ipocriti possono confessare in questo modo. Si troverà anzi che quel
versetto non è stato detto in senso generale: infatti non tutti i salvati fecero la confessione a voce, e poi usciro-
no da questa vita; fra essi Matteo, Filippo, Tommaso, Levi e molti altri. Insomma la confessione a voce non è
totale, ma parziale. Universale è invece quella di cui parla ora [il Signore], quella che si fa nelle opere e nelle
azioni corrispondenti alla fede in lui. Segue a questa confessione anche quella particolare davanti alle autorità,
se è necessario e se la ragione incita a farlo. Questi infatti confesserà anche con la voce, ma quando avrà già
rettamente confessato con lacondotta di vita. E a ragione il Signore a proposito di quelli che lo confessano ha
detto “in me”, mentre a proposito di quelli che rinnegano aggiunse “me”. Costoro infatti, anche se lo confessa-
no con voce, di fatto ‘lo’ rinnegano perché non lo confessano con l’azione. Invece confessano “in lui” solo que-
lli che vivono nella confessione ‘in lui’ congiunta all’azione. In questi è lui stesso che confessa, perché in sé li
ha assunti e da loro è posseduto; perciò egli non può mai rinnegare se stesso. ‘Lo’ rinnegano invece quelli che
non sono in lui. Egli non disse: “chi rinnegherà in me”, ma “me”, perché nessuno che sia in lui mai lo rinne-
ga. L’espressione poi “davanti agli uomini” vale ugualmente per i salvati e per i pagani: presso gli uni [la con-
fessione è] anche con il modo di comportarsi, presso gli altri anche con lavoce. Insomma, non lo possono mai
rinnegare; lo rinnegano quelli che non sono in lui.» 

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 317



gia sull’intera esistenza del credente e preparando così quella transizione dal
martirio all’ascesi che troverà pieno sviluppo nelle teorizzazioni dei secoli IV-
V, ma, consapevole della gravità dei presupposti teologici che nei valentiniani
fondavano tale valutazione, approfondisce il tema e si sofferma quindi a elen-
care i passi neotestamentari secondo lui chiarificatori della specificità del mar-
tire e del martirio autenticamente cristiano. Cita così, oltre al già ricordato Lc
12,8-9, anche i passi di Mc 8,38; Mt 10,3; Lc 12,11-12 e Mc 13,11 che gli con-
sentono di sostenere che: 1) una professione di fede «che non si piega davan-
ti alla morte», anche se non è preceduta da una condotta di vita fedele, «opera
d’un sol colpo un netto distacco da tutte le passioni» precedentemente insorte
ed è pertanto da considerarsi valida e lodevole;59 2) la salvezza raggiunta con
il martirio dimostra di non essere garantita da una particolare natura, come
invece ritenevano i Valentiniani i quali rifuggivano dal martirio proprio perché
sicuri di essere già salvi e uniti a Dio, essa piuttosto è un bene che si merita
tramite l’effettiva manifestazione della perfetta carità;60 3) l’offrirsi spontanea-
mente alla morte va considerata azione non lecita, equivalendo al suicidio,
mentre è autentico martirio quello che si soffre non per disprezzo del proprio
corpo, ovvero per disprezzo del vero Dio creatore dei corpi,61 ma per «amore
del Signore» e per «il bene della chiesa» a imitazione dello stesso Signore e dei
suoi apostoli.62

Certamente non ignaro della lezione di Clemente, Origene trova il modo di
riprenderne l’insegnamento nei molti luoghi delle sue opere in cui si trova a
trattare il medesimo tema, ma ne sviluppa anche alcuni aspetti oltre a introdur-
ne di nuovi, elaborando così quella che è stata definita «una vera e propria teo-
logia sul martirio.»63 Ciò avviene evidentemente soprattutto nella Esortazione al
martirio, diretta all’amico Ambrogio, diacono,64 e al presbitero Prototteto,
opera su cui desidero soffermarmi a conclusione di queste brevi note.
Composta nel 235 sotto la persecuzione di Massimino il Trace, riprende, come
ho appena indicato, numerosi elementi dalla tradizione precedente senza con
ciò però esimersi dall’inserirne alcuni più originali: così se l’autore del

59 Cf. Strom. IV,73. Cf. M. RIZZI, «Il fondamento epistemologico della mistica in Clemente Alessandrino», in
L. F. PIZZOLATO – M. RIZZI (eds.), Origene maestro di vita spirituale, Milano 2001, pp. 115-119.

60 Cf. Strom. VII,67,1-3: «Essi [i veri martiri] ubbidiscono di buon grado alla chiamata per l’amore verso Dio,
senza perseguire alcun altro scopo che di piacere a Dio, e non certo per il premio che segue alle soffe-
renze […] l’amore bisogna sceglierlo in sé e per sé, non per altro scopo. Ebbene, nello “gnostico” si svi-
luppa perfetta, con la gnosi, la virtù del coraggio, proprio per l’esercizio della sua vita, poiché egli si eser-
cita a vincere sempre le passioni.»

61 V.s. n. 44.
62 Strom.  IV,75,1-2.
63 E. DAL COVOLO, «Martirio», in A. MONACI CASTAGNO (ed.), Origene. Dizionario: la cultura, il pensiero, le

opere, Roma 2000, pp. 266-268. Si veda inoltre P. BRIGHT, «Origenian Understanding of Mrtyrdom and its
Biblical Framework», in KANNENGIESSER – W. PETERSEN (ed.), Origen of Alexandria, Notre Dame 1988, pp.
180-199 e J. A. MCGUCKIN, «Martyr Devotion in the Alexandrian School: Origen to Athanasius», in D. WOOD,
Martyrs and Martyrologies, Oxford 1993, pp. 35-46.

64 Così, sulla base di EM 42, intende P. HARTMANN, «Origène et la théologie du martyre d’après le Protreptikos
de 235», EphThLov 34 (1958) 774, n. 3;

65 V. s. n. 24.
66 Cf. EM 5.
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Martyrium Polycarpi aveva rivendicato la specificità dell’autentico martirio cris-
tiano rispetto alle esaltazioni montaniste, definendolo kata, to, euagge,lion
Cristou,65 anche Origene ricerca un motivo che renda unica nel suo genere la
morte del martire e lo trova nel suo essere upe,r eusebei,aj.66 Anche per lui il mar-
tire è un atleta;67 la tentazione a cui è sottoposto è una «prova e un esame», ma
lo scopo è preminentemente quello di dimostrare l’amore per Dio;68 il martirio
realizza compiutamente l’espiazione dei peccati;69 la morte non deve essere
temuta poiché è il «corpo mortale», di cui parla Paolo in Rm 7,24,70 quello che
perisce mentre la ricompensa promessa è eterna;71 la pazienza è la virtù che
più di ogni altra deve essere posseduta e manifestata dall’autentico martire.72

Di fronte a certe esaltazioni del martirio, probabilmente espresse da cristiani di
tendenza montanista, così come Clemente, commentando Mt 10,23, aveva scrit-
to: «Se chi uccide un uomo di Dio pecca contro Dio, colui che si presenta spon-
taneamente al tribunale è per la sua parte responsabile di chi lo mette a
morte»,73 anch’egli, ugualmente sulla base del medesimo testo scritturistico ed
evidenziando lo stesso concetto, avverte: 

E’ certamente bello, una volta che il combattimento per confessare Cristo si è pre-
sentato, non sottrarsi alla confessione e non differire la morte per la verità. Ma non
è meno bello non porgere occasione a una simile tentazione, ma evitarla in ogni
modo, non solo perché l’esito ne è incerto per noi, ma anche per non porgere
occasione di diventare ancora più peccatori ed empi a coloro che non sarebbero
rei di non aver versato effettivamente il nostro sangue, se noi facessimo quanto sta
a noi per evitare quelli che ci insidiano a morte.74

Più di quanto non avesse fatto Clemente, sviluppa invece il senso del «battesimo di
sangue» rispetto al martirio di «tutta la vita»,75 insistendo maggiormente sulla connes-
sione tra «martirio» del fedele e il «bere il calice» della passione di Cristo.76

67 Cf. EM 1.
68 Cita infatti Dt 13,3-4 in EM 6.
69 Cf. R. J. DALY, Sacrifical Soteriology in Origen’s Homilies on Leviticus, in SP XVIII/2 (1982), p.877.
70 Cf. EM 3. A differenza di Ignazio, che esaltando la verità della carne di Cristo valorizza al massimo la

dimensione corporea del martire, Origene preferisce sottolineare la positività della spogliazione del corpo
da parte del martire: cf. S. ZAMBONI, Chiamati…, 206-207

71 Cf. EM 37. Si veda Clemente, Strom. IV,46.
72 Cf. EM 44 con la citazione di Eb 10,32-36 riportata anche da Clemente, Strom. IV,16,101. Si veda inoltre

CRm II,7,887.
73 Strom. IV,77,1.
74 CGio 28,726; si veda pure CMt 10,23.
75 Cf. HIud 7,2 e C. BLANC, Le Baptéme d’après Origine, in TU 108 e R. J. DALY, Christian Sacrifice. The

Judaeo-Christian Background bifore Origen, Washington 1978; per Cipriano, cf. KUMMEL, The concept,
108-127.

76 Cf. Mc 10,38//Mt 20,22 in EM 28: «Il “calice di salvezza” è il termine normalmente impiegato per “marti-
rio” come lo incontriamo nel vangelo». Si è particolarmente soffermata su questo tema BRIGHT, Origenian
Understanding, 186-189. L’accostamento “calice-martirio” è già in Mart.Pol. 14,2 e in Clemente, Strom.
4,75: cf. S. LÉGASSE, «La Passion comme “coupe”. Essai sur la genèse d’une métaphore», in M. QUESNEL –
Y-M. BLANCHARD – C. TASSIN (ed.), Noutritoure et repas dans les milieux juifs et chrétiens de l’antiquité
(Mélanges offerts à Charles Pierrot), Paris 1999, pp. 173-179. Più di recente ha studiato la tematica giun-
gendo a importanti e suggestive conclusioni concernenti la biografia stessa di Origene, V. NICULESCU,
«Origen in Gethsemane: a View on Origen’s Understanding of His Ever-Candidacy to Martyrdom»,
Adamantius 6 (2000) 8-25.
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Interessato poi a distinguere all’interno della comunità dei credenti diverse
categorie di fedeli, per poter confutare la cosiddetta dottrina delle «nature» pre-
dicata dagli gnostici sollecitando invece tutti e ciascuno, in ogni modo, a pro-
gredire,77 egli rileva come le predizioni evangeliche sul martirio che devono
attendersi i seguaci di Gesù, riportate in Mt 10,17-23.28; Lc 12,4-9, siano diret-
te non a tutti indiscriminatamente, cioè alle folle, ma soltanto agli apostoli, ai
«dodici», agli «amici».78 Non solo. Del tutto innovativo nella sua riflessione sul
martirio è l’inserimento di una «sorta di scala di merito» che così espone ai des-
tinatari della sua esortazione: 

Come è dunque giusto che coloro che non sono stati provati dalle torture e dalla
persecuzione debbano riconoscere il primato di quanti hanno pubblicamente
patito i cavalletti e i vari tipi di tortura e hanno sopportato il fuoco, così anche-
noi poveri, se pure saremo martiri, secondo ragione dobbiamo ammettere la pri-
mazia di chi, come voi, per amore di Dio in Cristo rinuncia alla gloria fallace, ma
inseguita da molti, e a ricchezze così grandi e al naturale amore verso i figli.79

In coerenza con la sua visione antropologica e soteriologica, tutta segnata dal
tema del progresso, anche nei confronti del martirio Origene dunque ritiene vi
sia una diversità di meriti che chi lo subisce acquista a seconda del maggiore
o minor numero e qualità dei beni a cui ha dovuto rinunciare. E non è certo
allora casuale il fatto che egli abbia iniziato il suo scritto con un intreccio di
citazioni che appunto evidenziano i diversi gradi del cammino spirituale che
ciascuno è chiamato a percorrere, passando dal doversi cibare di latte allo svez-
zamento fino al poter mangiare cibo solido, accogliendo tribolazione su tribo-
lazione vissute con una sempre maggiore capacità di speranza.80

Come già Clemente, il quale aveva affermato che il martire manifesta il suo
amore «facendosi uno per gratitudine con l’Essere che gli è affine, e facendo
inoltre anche arrossire gli infedeli con il suo sangue prezioso» (1Pt 1,1), arrivan-

77 Cf. LETTIERI, «Progresso», in Origene. Dizionario…, 379-392.
78 Cf. EM 34: «In Matteo le parole che si riferiscono al martirio non sono rivolte ad altri che ai dodici.; bisog-

nerà che anche noi le ascoltiamo, ond’essere, in virtù dell’ascolto, i fratelli degli apostoli che le hanno
comprese e venir annoverati tra gli apostoli.»

79 EM 15.
80 Cf. EM 1: «“Divezzati dal latte, staccati dalle mammelle. Aspetta tribolazione su tribolazione; aggiungi spe-

ranza a speranza; ancora un poco, ancora un poco, per mezzo di labbra che disprezzano e con lingua
diversa” (Is 28,9-11). Anche voi dunque, Ambrogio a Dio carissimo e Prototteto devotissimo, non siete
più carnali —come dice Isaia , non siete più infanti nel Cristo (1Cor 3,1), poiché avete progredito nell’e-
tà spirituale, né avete più bisogno di latte ma di cibo solido (Eb 5,12). Ascoltate, da privi di latte che siete,
e staccati dalle mammelle, come sia profetizzata a quelli privati del latte, novelli atleti, non una sempli-
ce tribolazione, ma una serie di tribolazioni. Chi non allontana tribolazione su tribolazione, ma l’accoglie
da prode atleta, subito riceve anche speranza aggiunta a speranza, e ne godrà.» Cf. M. RIZZI, «Felicità, gioia
e persecuzione alla scuola di Origene», in Dizionario di spiritualità biblico-patristica 27 (2000), pp. 164-
165.

81 Strom. IV,4,3. Si veda anche Strom. IV,47 con il rinvio a 1Pt 4,12-14.
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do addirittura ad applicare al sangue del martire la qualifica che nella Scrittura
è data al sangue di Cristo,81 anche Origene attribuisce al sangue del martire la
medesima qualifica del sangue di Cristo e scrive:

«Teniamo presente che le parole: “La voce del sangue di tuo fratello grida a me
dalla terra” (Gn 4,10) furono dette anche in riferimento a ogni martire che con
la voce del sangue, grida a Dio dalla terra. Probabilmente come siamo stati ris-
cattati con il sangue prezioso (1Pt 1,1) di Gesù che prese un “nome che è sopra
ogni altro nome” (Fil 2,9), così alcuni saranno forse riscattati con il sangue pre-
zioso dei martiri».82

Arrivando così a ritenere che in ogni martire vi sia Cristo che prosegue il suo
combattimento vittorioso sul peccato e sulla morte.83 Si tratta del resto di un
concetto centrale, espresso più volte nella letteratura martirologica dei primi
secoli, come, ad esempio, in riferimento ai martiri compagni di Policarpo, i
quali «in quell’ora in cui venivano tormentati, erano assenti dalla propria carne
i valorosissimi testimoni di Cristo, o, meglio, il Signore era presente a parlare
con essi e, assorbiti nella grazia di Cristo […]»,84 o ancora in riferimento alle
torture subite da Santo, uno dei martiri di Lione, la cui: «povera carne porta-
va testimonianza di quel che le veniva inflitto: era tutt’una piaga, tutt’un coa-
gulo, tutta aggrinzita e irriconoscibile nella sua forma umana; e Cristo, paten-
do nella carne di lui, conseguì gloria grande, annientando l’avversario e mos-
trando, quale esempio per tutti gli altri, che nulla è temibile dove c’è amore
del Padre, che nulla è doloroso dove c’è gloria di Cristo»,85 o in riferimento
alla serva Blandina, anche lei del gruppo dei martiri di Lione, la cui «figura,
sospesa, sembrava allo sguardo avere forma di croce ed ella inoltre, col suo
pregare vibrante, ispirava grande esaltazione nei compagni di martirio, che
durante l’agone scorgevano anche con gli occhi del corpo, nella fugura della
consorella, quella di colui che per loro era stato crocifisso, a convincere quan-
ti hanno fede in lui che chiunque patisca per la gloria di Cristo ha perenne
comunanza con il Dio vivente.»86

Ma certamente questo fondamentale aspetto della dottrina cristiana sul marti-
rio, la comunione cioè che si verifica tra il martire e Cristo in una dimensione
ben più profonda e vitale di quella che può risultare da una pur esemplare imi-
tazione, si manifesta nell’opera origeniana con sottolineature particolari e carat-
teri del tutto nuovi. Il valore redentivo attribuito ai martiri nella loro partecipa-
zione alla liturgia celeste è infatti così ulteriormente dichiarato: «Come quelli

82 EM 50.
83 Cf. EM 30. Si veda anche HIer 14,7: «Se vedi martiri processati dappertutto, in ogni chiesa presentati ai

giudici, vedrai in che modo Gesù Cristo è processato in ciascuno dei martiri, poiché è lui ad essere pro-
cessato in quelli che rendono testimonianza alla Verità.» Rinvio a M. PELLEGRINO, «Cristo e il martire nel
pensiero di Origene», Divinitas 3 (1959) 144-170 e T. HERMANS, «Origène. Théologie sacrificielle du sacer-
doce des Chrétiens», in Théologie Historique 102, Paris 1996, pp. 195-205.

84 Mart. Pol. 2,2.
85 Eusebio, Hist. Eccl. V,1,23.
86 Ibíd. 41.
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che assistevano all’altare secondo la legge di Mosè sembravano procurare ai
giudei la remissione dei peccati con il sangue di buoi e di tori, così “le anime
di coloro che furono decapitati a cagione della testimonianza resa a Gesù” (Ap
20,4) non assistono invano all’altare del cielo, ma procurano a quelli che li pre-
gano la remissione dei peccati.»87 E ancora, a sottolineare la reciprocità della
missione realizzata da Cristo nel martire e dal martire in Cristo, dichiara: «E’ con
ragione che la morte per mezzo del martirio è detta “esaltazione”, come dimos-
trano le parole: “Quando sia esaltato da terra, attirerò tutto a me” (Gv 12,32).
Rendiamo perciò gloria a Dio esaltandolo con la nostra morte, poichè chi va
incontro al martirio glorificherà Dio con la sua morte, come abbiamo appreso
da Giovanni che afferma: «Ora disse questo per significare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio» (Gv 21,19).»88 E sono soprattutto i testi scritturistici, su
cui Origene fonda la propria concezione, a evidenziare tale novità: cita infatti
Col 1,24: «Completo nel mio corpo ciò che manca delle sofferenze di Cristo»,89

e 2Cor 1,5: «Come in noi abbondano le sofferenze di Cristo, allo stesso modo
per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione»,90 due passi estre-
mamente significativi per l’aspetto che stiamo considerando, eppure stranamen-
te del tutto assenti negli scritti degli autori cristiani precedenti l’Alessandrino.91

In base ad essi infatti Origene può dimostrare non solo che è Cristo a patire
nei martiri, ma che a sua volta il martire, sperimentando tale comunione, porta
avanti l’opera redentiva. Scrive: «I compagni di tormenti, conformemente alle
sofferenze di cui sono compartecipi con Cristo, prenderanno parte anche alla
consolazione […] poiché i martiri in Cristo hanno “spogliato i principati e le
potestà” (Col 2,15) insieme a lui, riportando un comune trionfo; come sono
stati messi a parte delle sue sofferenze, così lo sono dei nobili frutti del suo
patire, uno dei quali è proprio il trionfo su principati e potestà che tra non
molto vedrete vinti e confusi.»92

Ma ancora un’altra riflessione Origene aggiunge al patrimonio dottrinale e spi-
rituale che sul martirio la tradizione cristiana aveva elaborato. Di fronte alla
questione sempre riemergente relativa alla necessità di individuare segni indi-
catori dell’autentico martirio cristiano, egli offre la sua specifica risposta e scri-
ve: «Combattiamo non solo per conseguire il martirio in pubblico (en fanerw)
ma anche in modo perfetto quello in segreto (en kruptw).»93 L’esortazione, rin-
viando implicitamente a Rm 2,28-29 dove Paolo contrappone la circoncisione

87 EM 30 e W. RORDORF, «La “diaconie” des martyrs selon Origène», in Epektasis, Mélanges J. Daniélou, Paris
1972, pp. 395-398.

88 EM 50.
89 In EM 36, dove, rivolgendosi ai due destinatari dell’esortazione, ricorda loro che ai martiri saranno dona-

te dal Signore stesso parole e sapienza (Lc 21,15) in quanto «testimoniando, compiono quel che manca
delle sofferenze di Cristo». Unica altra occorrenza in CRm VII,3,1107.

90 In EM 42: Sull’incidenza dei testi paolini negli scritti martirologici in genere e, in particolare, in Policarpo
cf. K. BERDING, «Polycarp and Paul. An analysis of their literary and theological relationship in light of
Polycarp’s use of biblical and extra-biblical literature», VigChr 62 (Supl.) (2002) 181-183.

91 Non mi risulta che ciò sia stato notato dagli studiosi.
92 EM 42.
93 EM 21. 
94 Così avverte anche RIZZI, Martirio cristiano.
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esterna a quella intima, nascosta, del cuore, la quale sola riceve lode da Dio,
non sembra, come a molti è parso, voler opporre al martirio cruento quell’al-
tro martirio, appunto spirituale, già valorizzato da Clemente e consistente
nell’ascesi quotidiana. Il contesto infatti, come è stato ben notato,94 rimane
compattamente interessato ad incoraggiare i destinatari dello scritto ad affron-
tare senza cedimenti proprio la morte, la cui menzione ricorre martellante:
«Combattiamo […] per essere capaci di dire con l’apostolo: “Il nostro vanto è
questo: la testimonianza della nostra coscienza, secondo la quale noi ci siamo
comportati nel mondo con la sanità e la purezza che vengono da Dio” (2Cor
1,12). Uniamo alla parola dell’apostolo quella del profeta: “Egli conosce i segre-
ti del nostro cuore” (Sal 43,22), soprattutto se siamo condotti alla morte, quan-
do diremo ciò che è detto a Dio da parte dei soli martiri: “Ma noi a causa di te
siamo messi a morte tutto il giorno, considerati come pecore da macello” (Sal
43,23). Se mai dalla “prudenza della carne” (Rm 8,6) piomba su noi il timore
dei giudici che ci minacciano di morte, diciamo allora ad essi quella parola dei
Proverbi: “Figlio mio, onora il Signore e sarai forte. Non temere altri all’infuori
di lui” (Prv 7,1).»95 Solo dunque può definirsi martirio perfetto quello che, rea-
lizzato nel corpo, alla vista di tutti e pertanto «pubblico», accompagnato da una
esplicita confessione di fede,96 esprime la verità della testimonianza interna,
esclusivamente nota a Dio, frutto di un comportamento che è al tempo stesso
merito e grazia, e soprattutto offerta dalla «coscienza», quella realtà su cui
Origene tornerà lungamente a riflettere nel Commentario a Romani, equiparan-

95 EM 21. 
96 Sull’assoluta necessità di questa cf. EM 5: «Ingannano se stessi coloro che ritengono che per conseguire il

premio in Cristo sia sufficiente l’espressione: “Si crede infatti con il cuore per la giustizia, senza aggiun-
gere l’altra: si confessa con la bocca per la salvezza.” (Rm 10,10). Si può affermare che è preferibile ono-
rare Dio con le labbra, pur avendo il cuore lontano da lui, che onorarlo con il cuore senza che poi la
bocca lo confessi per la salvezza.»

97 Cf. CRm 2,9,893.
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1 Para esta definición, cf. G. LANATA, Gli atti dei martiri come documenti processuali, Milano 1973, pp. 3-7, que
utiliza preferentemente el término Actas a pesar de reconocer que sería más adecuado hablar de Pasiones. Por
su parte, A. A. R. Bastiaensen, incluso reconociendo que el término Passio se impone donde es preponderan-
te el elemento narrativo, considera que debe preferirse el término Actas, cf. A. A. R. BASTIAENSEN «Introduzione»,
en A. A. R. BASTIAENSEN et al., Atti e Passioni dei Martiri, Milano 21990, pp. IX-X. Puede verse también F. SCORZA

BARCELLONA, «Agli inizi dell’agiografia occidentale», en Hagiographies, vol. III, Turnhout 2001, pp. 32-33.
2 Agustín, Ep. 78,3, (BAC 69), p. 488.
3 Cf. H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 21933, p. 371.
4 Cf. ibíd., 372-376.

dola a quello «spirito dell’uomo» che, secondo quanto Paolo dice in Rm 8,16,
riceve testimonianza dallo Spirito santo.97

EL MARTIRIO COMO CONCEPTO Y COMPROMISO
LAS PASIONES AFRICANAS, ESPECIALMENTE 

LA PASIÓN DE CIPRIANO

Juan José AYÁN CALVO

El título de mi intervención ya venía determinado por la dirección del congre-
so con el título de Pasiones. Es conocida la divergencia que en ocasiones mani-
fiestan los estudiosos entre el uso del término Actas o Pasiones. Quiero comen-
zar señalando que utilizaré ambos términos como sinónimos, es decir, en un
sentido lato, como documentos hagiográficos que exponen la(s) sesión(es)
judicial(es) ante un magistrado romano y, en ocasiones, el arresto, la prisión y
la ejecución de los acusados de cristianismo.1 Es asimismo conocida la varie-
dad de perspectivas e intereses con que los estudiosos se han aproximado a
estos documentos: la historia, la hagiografía, el derecho, la literatura, la psico-
logía,… Mi acercamiento quiere ser fundamentalmente teológico con el fin de
precisar qué concepción del martirio aparece en los mismos.

San Agustín señalaba cómo la tierra africana estaba llena de cuerpos de márti-
res: «¿Acaso no está también el África llena de cuerpos de los santos mártires?.»2

Hippolyte Delehaye, a propósito de este pasaje agustiniano, comentaba cómo
África, donde el culto de los mártires conoció todas las magnificencias y todas
las exageraciones, era un santuario inmenso de capillas y basílicas martiriales.3

No es de extrañar, pues, que también la literatura martirial —por no entrar en
las noticias sobre el culto o en la epigrafía—4 conociera asimismo un peculiar
desarrollo, de modo que «la literatura cristiana de África comprende una serie
de Pasiones de mártires, que, en su conjunto, forman la mejor colección hagio-
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gráfica que la antigüedad nos ha dejado. Ninguna Iglesia puede producir una
serie de Actas, cuya importancia sea comparable a las de los Escilitanos,
Perpetua, Mariano y Santiago, Montano y Lucio, Cipriano, Crispina, Saturnino, y
el valor medio de las composiciones de menor categoría está muy por encima
de lo que nos ofrece la hagiografía de los otros países.»5 Según Delehaye, es una
literatura capaz de sostener dignamente la comparación con la cuna de la hagiogra-
fía griega, el Asia Menor.6 Más aún, se podría decir que esta literatura y el culto mar-
tirial están íntimamente ligados a los caracteres propios del cristianismo africano.7

En atención al tiempo de que disponemos y a uno de los ejes fundamentales
de este congreso, he decidido centrar mi atención en las Pasiones relacionadas
con la persecución en la que sufrió el martirio san Fructuoso así como en las
anteriores. Por tanto, nuestra reflexión se centrará fundamentalmente en la

5 DELEHAYE, Les origines, 372. Cabe señalar otras Pasiones de menos valor, cf. ibíd., 390-391 y 393; V. SAXER, «Afrique
latine», en Hagiographies, vol. I, Turnhout 1994, pp. 25-95. A ellas se ha de sumar la pasión de Galonio, que ha
salido a la luz en los últimos años, cf. SCORZA BARCELLONA, «Agli inizi dell’agiografia occidentale», 85-88; P. CHIESA,
«Un testo agiografico africano ad Aquileia: gli Acta di Gallonio e dei martiri di Timida Regia», AnBoll 114 (1996)
241-268; S. LANCEL(-P. MATTEI), «Actes de Gallonius. Texte critique, traductions et notes», Revue des études augusti-
niennes 52 (2006) 243-259. A la producción católica habría que sumar la producción donatista, cf. E. ROMERO

POSE, «A propósito de las Actas y Pasiones donatistas», en E. ROMERO POSE, Estudios sobre el Donatismo, Ticonio y
Beato de Liébana, Madrid 2008, pp. 85-106; SAXER, «Afrique latine», 60-66.

6 Cf. H. DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 21966, p. 46.
7 Cf. SCORZA BARCELLONA, «Agli inizi dell’agiografia occidentale», 48: «Più in generale si può aggiungere che l’Africa ha

espresso un cristianesimo con caratteri propri, molto legato al culto dei martiri sin dalle sue prime testimonianze let-
terarie, e come sarà poi confermato dalla devozione per i martiri antichi e recenti propria del donatismo»; cf. SAXER,
«Afrique latine», 27: «À la décharge de l’hagiographie africaine, il faut dire qu’elle compte parmi ses monuments, non
seulement les plus anciens et les plus authentiques aux yeux de la critique, exception faite du Martyre de Polycarpe
et de la Lettre sur les martyrs lyonnais, mais encore ceux qui renseignent le mieux l’historien sur la vie des chrétiens
de ce temps et de ce pays, sur les problèmes auxquels était affrontée leur foi et sur l’idéal sur lequel ils réglaient
leur conduite. On apprend aujourd’hui à redécouvrir le prix de cette littérature souvent populaire.»

8 Su martirio se fecha en el año 259. Nos atenemos a la edición de H. Musurillo que sitúa la composición de esta
pasión no mucho después del año 300: cf. H. MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs, vol. II, Oxford 22000,
p. XXXIV, aunque no falta quien se inclina por una composición más tardía que dependería incluso del sermón
284 de san Agustín, cf. M. SIMONETTI, «La passione di Mariano e Giacomo e il sermone 284 di S. Agostino», Orpheus
4 (1957) 76-82. En cambio, P. Franchi de’ Cavalieri la considera contemporánea a los acontecimientos: cf. Passio
SS. Mariani et Iacobi, Roma 1900, pp. 7-16.

9 El año 259 es el fijado para su martirio. Es difícil precisar una fecha de composición del relato, aunque hay una cier-
ta tendencia a ver en su autor un discípulo de Cipriano: cf. H. MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs, vol. II,
p. XXXV. P. Franchi de’ Cavalieri la considera contemporánea de los acontecimientos: cf. Passio SS. Mariani et Iacobi,
Roma 1900, pp. 7-16; «Nuove osservazioni critiche ed esegetiche sul testo della Passio sanctorum Montani et Lucii»,
en P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, Note Agiografiche III, Roma 1909, pp. 18-19. Hemos seguido la edición crítica de F.
DOLBEAU, «La Passion de saint Lucius et Montanus. Histoire et édition critique du texte», REAug 29 (1983) 39-82.

10 El martirio de los Escilitanos se sitúa el 17 de julio del 180. La redacción de la pasión, que plantea a veces pro-
blemas complejos, se tiene que situar muy poco después, cf. SAXER, «Afrique latine», 29-33. Hemos utilizado la
edición crítica de F. RUGGIERO, Atti dei martiri scilitani. Introduzione, testo, traduzione, testimonianze e commen-
to, Roma 1991. 

11 El martirio de Perpetua y Felicidad se data el 7 de marzo del año 203, y su composición última se atribuye a un
testigo ocular de los hechos: cf. J. AMAT, Passion de Perpétue et de Félicité suivie des Actes (SC 417), Paris 1996,
pp. 19-22 y pp. 75-77, cuya edición es la que hemos utilizado para el presente trabajo. Para una breve pero
rica presentación de la problemática, cf. SAXER, «Afrique latine», 33-35. Para una presentación interesante de los
intereses con que la crítica reciente se ha acercado a la Pasión de Perpetua y Felicidad, cf. A. CARFORA, La
Passione di Perpetua e Felicità. Donne e martirio nel cristianesimo delle origini, Palermo 2007. Para las relacio-
nes entre la Pasión de Perpetua y Felicidad, la de Mariano y Santiago y la de Montano y Lucio, cf. V. LOMANTO,
«Rapporti fra la Passio Perpetuae e Passiones africane», en Forma futuri. Studi in onore del Cardinale Michele
Pellegrino, Torino 1975, pp. 566-586.
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12 Cf. Agustín, Serm. 311,5 (BAC 448), p. 524: «Aliquando ante annos non valde multos etiam istum locum
invaserat petulantia saltatorum. Istum tam sanctum locum, ubi iacet tam sancti Martyris corpus, sicut
meminerunt multi qui habent aetatem; locum, inquam, tam sanctum invaserat pestilentia et petulantia sal-
tatorum. Per totam noctem cantabantur hic nefaria, et cantantibus saltabatur. Quando voluit Dominus per
sanctum fratrem nostrum episcopum vestrum, ex quo hic coeperunt sanctae vigiliae celebrari, illa pestis
aliquantulum reluctata, postea cessit diligentiae, erubuit sapientiae» 

13 Cf. DELEHAYE, Les origines, 381.
14 Cf. «Bermerkungen zur Märtyrerliteratur. II: Nachträge zu den Akten Cyprians», en Nachrichten von der

königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen philologisch-historische Klasse, 1919, pp. 177-
219.

15 Cf. MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs, vol. II, 168-175.
16 Cf. LANATA, Gli atti dei martiri come documenti processuali, 184-193 y 242-247.
17 A. A. R. BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», en A. A. R. BASTIAENSEN et al., Atti e Passioni dei Martiri, Milano 21990,

p. 197.

Pasión de san Cipriano, en la de Mariano y Santiago8 y en la de Montano y
Lucio,9 que se corresponden con la persecución en la que padeció el martirio
san Fructuoso, aunque sin desatender a los documentos de persecuciones pre-
cedentes como son las pasiones de los mártires escilitanos10 y de Perpetua y
Felicidad.11

Entre todas ellas, creo no errar demasiado si afirmo que la pasión de san
Cipriano se alza como un documento absolutamente peculiar, aunque tan solo
fuese por ser el único que se ocupa de la pasión de un solo individuo y no de
un grupo de cristianos. El martirio de san Cipriano conoció altas cotas de popu-
laridad hasta el punto de que en Cartago se alzarían tres basílicas en su honor,
y su celebración, el 14 de septiembre, daría lugar a las Kyprianá, fiestas en las
que, como denuncia Agustín de Hipona en uno de los sermones que pronun-
ció para la fiesta del mártir en la misma Cartago,12 en algunas ocasiones la pie-
dad se mezcló con el jolgorio chabacano hasta el punto de que los marinos
daban asimismo el nombre de Kyprianá a las tormentas que a esas alturas del
año hacían la navegación peligrosa.13

La pasión de Cipriano plantea dos problemas fundamentales cuando, a partir
de ella, intentamos determinar su concepción del martirio: el primero procede
de la dificultad que encontramos para deducir una doctrina a partir de una
narración tan sobria, a veces, tan irritantemente sobria y quizás por ello tan
bella, donde no hay lugar para ni largas ni escuetas consideraciones o discur-
sos. El segundo es de orden textual: estamos todavía a la espera de una edi-
ción crítica definitiva o lo más definitiva posible de las Acta de Cipriano. La
edición del benedictino Thierry Ruinart, en el siglo XVII, todavía presente en
el Corpus de Viena, fue puesta en tela de juicio por los estudios y la edición
de Richard Reitzenstein,14 de los que dependen las ediciones de Herbert
Musurillo15 y Giuliana Lanata.16 Todos ellos han sido tenidos también en cuen-
ta por A. A. R. Bastiaensen, el último editor de las Acta Cypriani, que, a pesar
de haber accedido a nuevos testimonios manuscritos desconocidos por
Reitzenstein y los posteriores editores, reconoce sin embargo que «el resultado
es provisorio ante la imposibilidad de registrar todos los datos de decenas de
testimonios que se conservan. Quizás se haya realizado un pequeño progre-
so.»17
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18 A propósito del lugar en que transcurre la última noche de Cipriano, la recensión uno se limita a decir:
«vico Saturni inter Veneria et Salutaria»; la recensión dos, en cambio, se ve obligada a explicar: «vico qui
dicitur Saturni inter Veneria et Salutaria.»

19 BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 203.
20 BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 204.
21 Cf. Cipriano, Cartas 77,2,1, CCL 3C, p. 619 l. 17-19: «Nam quasi bonus et uerus doctor quid nos discipu-

li secuti apud praesidem dicere deberemus prior apud acta proconsulis pronuntiasti». Cf. LANATA, Gli atti
dei martiri come documenti processuali, 188.

22 Cf. BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 202.

Hasta nosotros han llegado dos recensiones de las Acta Cypriani: la recensión
uno se ha transmitido junto a las propias obras de san Cipriano, y la recensión
dos se ha transmitido en los Legendaria para el 14 de septiembre, fecha en la
que se celebraba la fiesta del mártir. La recensión uno se limita a los aconteci-
mientos del año 258 cuando Cipriano es arrestado y procesado por segunda
vez y condenado a muerte. La recensión dos narra además los acontecimien-
tos del año 257 en que Cipriano es arrestado por vez primera y condenado al
destierro en Curubis. Resulta común, con un texto prácticamente idéntico, a
ambas recensiones la narración de la ejecución de Cipriano.

Según Bastiaensen, la recensión uno presupone que los lectores conocen la
ciudad de Cartago; la recensión dos, en cambio, parece estar destinada a comu-
nidades cristianas que desconocen la ciudad de Cartago18 pero deseosas de
saber todas las peripecias en torno al martirio del obispo Cipriano (de hecho
es la recensión testimoniada en los Legendaria medievales).19 Ambas recensio-
nes debieron ser compuestas muy pronto, porque son conocidas por la Vita
Cypriani compuesta por Poncio, diácono cartaginés que acompañó a Cipriano
durante su destierro en Curubis.20 En nuestra presentación tendremos en cuen-
ta los datos que aportan ambas recensiones.

Podemos reconocer tres núcleos narrativos: 
a) La narración de los acontecimientos del primer arresto, narración exclusiva
de la recensión dos. Esta narración, que fue conocida ya en vida de Cipriano
como puede verse en la carta que Nemesiano dirige al mismo Cipriano,21 reco-
ge el interrogatorio que tuvo lugar el 30 de agosto del año 257 ante el procón-
sul Aspasio Paterno y que concluye con la condena por la que Cipriano es des-
terrado a la ciudad de Curubis.

b) La narración de los acontecimientos del segundo arresto, interrogatorio y
condena, acaecidos el 13 y 14 de septiembre del año 258 y respecto a los cua-
les las recensiones una y dos manifiestan diferencias dignas de ser tenidas en
cuenta. 

c) La narración de la ejecución y veneración del cuerpo del mártir, común a
ambas recensiones salvo algún detalle menor.22
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Las cinco pasiones, en las que se centra nuestro trabajo, son heterogéneas no
sólo por su fecha de composición, autor y estilo, sino también porque ofrecen
concepciones diversas del martirio, cuyas dimensiones teológicas, cristológicas
y eclesiológicas quedan de una manera u otra y en mayor o menor medida
afectadas. 

1. EL MARTIRIO COMO CONFESIÓN DEL DIOS ÚNICO Y CREADOR Y
CONSIGUIENTE NEGACIÓN DE LA SACRALIDAD DEL PODER POLÍTICO

La Pasión de san Cipriano, dentro de su concisión, establece claramente cuál
es el conflicto que conduce a Cipriano primeramente al destierro y, después, a
la muerte. A pesar de la cortesía y respeto con que se desarrolla el encuentro
entre el procónsul Aspasio Paterno y Cipriano, que conduciría a éste último al
destierro a la ciudad de Curubis, dos concepciones entran en colisión, y no de
una manera tangencial. El procónsul señala con nitidez la postura imperial: «Los
sacratísimos emperadores Valeriano y Galieno se han dignado enviarme una
misiva, por la que han ordenado que los que no practican la religión romana
deben reconocer (deben volver a) los ritos romanos […] ¿Qué me respondes?.»23

Conviene notar que el procónsul no le pregunta por su cristianismo ni le obje-
ta que sea cristiano. Simplemente le indica que los emperadores ordenan que
debe ser practicada la religión romana, en una sociedad donde «lo religioso es
consustancial a lo político.»24 La religión, antes que un asunto personal, era una
cuestión de estado.25 Los romanos alardeaban de ser el pueblo más religioso
de la tierra, como señalaba Cicerón: «Aun admitiendo, senadores, que podemos
sentir aprecio por nosotros mismos cuanto queramos, sin embargo, no hemos
superado ni a los hispanos en número, ni a los galos en fuerza, ni en habili-
dad a los cartagineses, ni en ciencia a los griegos ni, por último, a los propios
ítalos y latinos en este su propio sentimiento doméstico e innato hacia su raza
y su tierra, sino que hemos superado a todos estos pueblos y naciones en pie-
dad, sentimiento religioso y en este único conocimiento: hemos comprendido
que todo se rige y gobierna por voluntad divina.»26 Polibio, el historiador grie-
go de las hazañas de Roma, lo reconocía: «La diferencia positiva mayor que
tiene la constitución romana es, a mi juicio, la de las convicciones religiosas. Y
me parece también que a Roma la ha sostenido una cosa que entre los demás

23 «Sacratissimi imperatores Valerianus et Gallienus litteras ad me dare dignati sunt, quibus praeceperunt eos
qui non romanam religionem colunt debere romanas cerimonias recognoscere […] Quid mihi respondes?»:
Acta Cypriani I,1.

24 J. SCHEID, La religión en Roma, Madrid 1991, p. 161.
25 Cf. A. BARZANÒ, Il cristianesimo nelle legge di Roma imperiale, Milano 1996, p. 13.
26 Cicerón, Har. Resp. 9,19 (traducción de J. M. Baños Baños). Para otros testimonios en la misma línea, R.

MUTH, «Vom Wesen römischer “religio”», en Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, vol. 16/1,
Berlin – New York 1978, pp. 290-298.

27 Polibio, Hist. VI,56,6-7 (traducción de M. Balasch Recort). Para otros testimonios, cf. F. RUGGIERO, Atti dei
martiri scilitani, 94.

28 «Sua cuique civitate religio, Laeli, est, nostra nobis», cf. Cicerón, Pro Flacco, 69. 
29 Cf. SCHEID, La religión en Roma, 1-7.
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30 Ibíd., XV-XVI.
31 Ibíd, 99-126.
32 Cf. M. BEARD – J. NORTH – S. PRICE, Religions of Rome. Vol. I: A History, Cambridge 2000 (reimp.), pp. 73-113.
33 Cf. SCHEID, La religión en Roma, 104.
34 Ibíd., 129-130.
35 Ibíd., 133.
36 SCHEID, La religión en Roma, 134.
37 M. BEARD – J. NORTH – S. PRICE, Religions of Rome. Vol. I: A History, p. 192.
38 Cf. SCHEID, La religión en Roma, 134-137.
39 Cf. R. TURCAN, «Le culte impérial au IIIe siècle», en Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, vol. 16/2,

pp. 1002-1003.
40 Citados por P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nell’Impero Romano, Roma – Bari 21996, p. 71.
41 Cf. M. BEARD – J. NORTH – S. PRICE, Religions of Rome. Vol. I: A History, pp. 211-244; R. GONZÁLEZ SALINERO,

Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio romano. Una aproximación crítica, Madrid 2005, p. 12.

pueblos ha sido objeto de mofa: me refiero a la religión.»27 Pero asimismo reco-
nocían que su religión era particular, tan particular como ellos mismos, como
decía Cicerón: «Cada ciudad tiene su religión, nosotros la nuestra.»28 La religión
romana era una realidad propia y específica de los ciudadanos romanos, de
modo tal que el ciudadano romano no podía sustraerse a ella a no ser que qui-
siera romper con la comunidad cívica y convertirse en un desertor.29 Se trata-
ba, pues, de una religión en la que el hombre participaba no a título individual
sino como miembro de una comunidad política y en la que lo verdaderamen-
te decisivo era la meticulosa ejecución de un conjunto de ritos que transmitían
una peculiar visión de la sociedad y del mundo contra la que no se debía aten-
tar.30 Es cierto que la religión de Roma conoció adaptaciones como consecuen-
cia de su expansión hasta convertirse en el poder hegemónico de todo el
Mediterráneo. Con la expansión surgieron nuevas situaciones económicas,
sociales y culturales que, no sin tensión, buscaron su reflejo en la religión ofi-
cial para que siguiera siendo elemento de cohesión del sistema político y de
los nuevos equilibrios sociales.31 La religión romana se abrió así a otros dioses
y cultos en función de los intereses romanos, como razón de Estado y estan-
darte de su imparable dominio.32 «La apertura religiosa romana tenía, sobre
todo, un valor político y diplomático […] Dicho de otro modo, esta comunión
cultual revela la estructura de relaciones políticas que existía o debía existir
entre Roma y sus ciudades.»33 No es que Roma se convirtiese a nuevos cultos
sino que enriquecía su panteón, su patrimonio religioso, como signo de su
expansión política. Con la llegada del Imperio, el artículo de fe básico, según
el cual Roma ha alcanzado su legitimidad histórica gracias a la piadosa sumi-
sión a los dioses, acreditada por las victorias del poder romano, se encarna en
la persona del emperador:34 «El emperador será señor absoluto de lo sagrado y
de lo profano»35, «fuente única de la legitimidad sagrada y pública»36, «la piedra
angular del sistema religioso.»37 Todo acto de culto se convierte en un apoyo
activo y permanente a la actividad imperial, una forma de venerar las dimen-
siones divinas de su actividad,38 una forma de legitimación, respeto y sublima-
ción del poder político.39 Así las cosas, no debieran extrañar las afirmaciones
de historiadores como Th. Mommsen y A. J. Toynbee. El primero afirmaba que
«la religiosidad es el patriotismo que se manifiesta de forma sacral»; y el segun-
do, que «un acto público de culto no era en sí una declaración explícita de fe
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religiosa sino una declaración de lealtad a la comunidad.»40 Es evidente que la
religión romana no tenía ninguna pretensión de responder a una fe personal
en busca de salvación; tampoco tenía inconveniente en que esa necesidad
encontrase alivio en otros cultos, devociones y prácticas, siempre que respeta-
sen la estructura religioso-política del Estado. No todo resultaba admisible para
la religión romana.41 «La historia de la religión en Roma es también una histo-
ria de exclusiones y prohibiciones.»42 La tolerancia tenía un límite: el rechazo
del culto público era una actitud incívica por la que uno se situaba al margen
del pueblo romano: desertaba.43

Con una concepción tal, no es de extrañar que, un año después, el procónsul
Galerio Máximo, ya no tan condescendiente como Aspasio Paterno, tras cercio-
rarse de su identidad quiera saber —aunque este aspecto sólo aparece en la
recensión 1— si Cipriano es el educador (papas)44 de los hombres con una
mente sacrílega.45 Pero será en la sentencia a muerte donde aparezcan con
notoriedad las acusaciones: haber vivido durante mucho tiempo con una mente
sacrílega,46 haber reunido a muchos hombres en una conspiración impía,47 ser
enemigo de los dioses romanos y las sagradas ceremonias religiosas,48 sin que
los piadosos y santísimos Valeriano y Galieno hayan conseguido conducirlo al
culto y a las ceremonias para alcanzar tiempos de gran prosperidad y atraerlo
a una mentalidad buena (bona mens).49 Por tanto, Cipriano es presentado
como el autor y guía de un crimen abominable,50 porque con un comporta-
miento propio del enemigo se ha apartado del modo de ser romano, inculcán-
dolo y enseñándolo con su ejemplo a otros,51 y porque con su anuencia ha per-
sistido en el tiempo esa sacrílega contumacia.52

Considero interesante señalar que, tanto en Aspasio Paterno durante el primer
interrogatorio como en Galerio Máximo durante el segundo, se observa el inte-
rés de la autoridad para que Cipriano vuelva a los comportamientos propios
del espíritu romano, de la concepción religiosa romana, sin que se observe una

42 BEARD – NORTH – PRICE, Religions of Rome. Vol. I: A History, 244.
43 Cf. SCHEID, La religión en Roma, 141-164.
44 Para papas como educador o maestro, cf. A. A. R. BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 484.
45 «Tu te patatem sacrilegae mentis hominibus exhibuisti?», cf. Acta Cypriani III,2.
46 «Diu sacrilega mente vixisti», cf. Ibíd., III,4.
47 «tibi nefariae conspirationis homines congregasti», cf. ibíd., III,4 (rec. 1); «nefariae tibi conspirationis homi-

nes adgregasti» (rec. 2).
48 «inimicum te consitituisti diis romanis et religionibus sacris», cf. Acta Cypriani III,4 (rec. 1); «inimicum te

diis romanis et sacris legibus constituisti» (rec. 2).
49 «nec te pii et sanctissimi principes nostri Valerianus et Gallienus Augusti et Valerianus nobilissimus Caesar

ad sacra felicissimorum temporum suorum obdurati furoris et ad cerimonias percolendas bonamque men-
tem habendam tanto tempore potuerunt revocare», cf. Acta Cypriani III,4 (rec. 1); «nec te pii et sacratis-
simi principes Valerianus et Gallienus et Valerianus nobilissimus Caesar ad sectam cerimoniarum suarum
revocare potuerunt» (rec. 2).

50 «Et ideo cum sis nequissimi criminis auctor et signifer deprehensus», cf. Acta Cypriani III,5. 
51 «et quia hostili more a romana mente desciveris, cum his etiam quos tuo scelere docuisti ipso documen-

to», cf. Acta Cypriani III,5 (rec. 1); «eris ipse documento his quos scelere tuo adgregasti» (rec. 2).
52 «et quoniam tuo adnutu duravit sacrilega contumacia», cf. Acta Cypriani III,5 (rec. 1).
53 Cf. GONZÁLEZ SALINERO, Las persecuciones contra los cristianos, 11-13.
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actitud derecha contra el cristianismo.53 Muy ilustrativa a este respecto resulta
la Pasión de Dionisio, acaecida en el mismo año que la de Cipriano y conser-
vada por Eusebio de Cesarea, pues el proprefecto de Egipto, Emiliano, se
expresa en estos términos: «[Los emperadores] os han dado el poder salvaros,
con tal de que queráis volver a lo que es conforme a la naturaleza, adorar a
los dioses salvadores de su imperio y olvidaros de lo que va contra la natura-
leza. ¿Qué decís, pues, a esto? Porque yo espero de vosotros que no seréis unos
ingratos para con el amor [de los emperadores] hacia los hombres (philanthro-
pía), puesto que os están exhortando a lo mejor […] ¿Quién os impide adorar
también a ese otro Dios, si es que es Dios, junto con los dioses que lo son por
naturaleza?.»54 Se trata de la misma actitud que el procónsul Saturnino había
mantenido durante el interrogatorio a los mártires escilitanos casi ochenta años
antes, en el 180, cuando se dirige a ellos con estas palabras: «Podéis alcanzar
la indulgencia del emperador nuestro señor si volvéis a una mentalidad buena
(bona mens).»55 Esa mens bona no es otra cosa que aceptar la sencillez de la
religión romana: jurar por el genio del emperador56 y suplicar por su salud;57

lo contrario es una locura.58 El procónsul Saturnino es un hombre de gobierno
que quiere hacer entrar en razón a los escilitanos. Como ha escrito Fabio
Ruggiero: «En sustancia se trata de reabsorber en el tejido social tradicional no
tanto a adversarios políticos del Estado que se oponen a sus ordenamientos
con el fin de establecer otros o que expresan una ideología tendente a con-
quistar el poder, sino sobre todo de individuos que de una manera más com-
pleja contestan el derecho del Estado a atribuirse ciertas prerrogativas que
según su visión religiosa no le competen.»59 Los procónsules se muestran inclu-
so dispuestos a otorgar tiempo para reflexionar tanto a Cipriano como a los
Escilitanos, pero la convicción de los interrogados se muestra tan firme que
rechazan como inútil cualquier tiempo para la deliberación, pues se trata de

54 Eusebio de Cesarea, Hist. Eccl. VII,11,7.9 (traducción de A. Velasco Delgado, con algún retoque).
55 «Potestis indulgentiam domini nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem redeatis», cf. Passio sanc-

torum scilitanorum, 1.
56 Respecto al juramento por el genio del emperador se ha escrito: «A partire da Augusto costituisce un segno

di fedeltà al principe e una prova di lealtà verso lo stato: senatori e magistrati pronunciavano il giura-
mento per il genio dell’imperatore alle calende di gennaio, e chi si rifiutava di prestarlo poteva essere
reputato nemico del princeps e venire espulso dalla curia. A esso erano vincolati ogni anno anche i con-
soli e i magistrati municipali, obbligati a giurare in forma pubblica entro cinque giorni dall’elezione. Il
giuramento politico ha così fondamentale importanza nei rapporti tra Roma e le province dell’impero,
consacrando il riconoscimento del sovrano da parte delle popolazioni che a lui si riconoscono fedeli, e,
nel caso di annessione territoriale, il processo organizzativo dell’annessione. Come null’altro sul piano
giuridico e religioso, questo atto rappresenta il segno dell’adesione all’idea di una sovranità universale
politico-religiosa del princeps», cf. RUGGIERO, Atti dei martiri scilitani, 96.

57 «Saturninus proconsul dixit: “Et nos religiosi sumus, et simplex est religio nostra, et iuramus per genium
domni nostri imperatoris, et pro eius salute supplicamus, quod et uos quoque facere debetis”», cf. Passio
sanctorum scilitanorum, 3 y 5.

58 «Saturninus proconsul dixit: “Nolite huius dementiae esse participles”», cf. Passio sanctorum scilitanorum, 8.
59 RUGGIERO, Atti dei martiri scilitani, 89.
60 Cf. Acta Cypriani 1,3; 3,3 (rec. 2); Passio sanctorum scilitanorum, 10-11.
61 «Saturninus proconsul decretum ex tabella recitauit: “Speratum, Nartzalum, Cittinum,

Donatam, Vestiam, Secundam et ceteros ritu Christiano uiuere confessos, quoniam oblatam
sibi facultatem ad Romanorum morem redeundi obstinanter perseuerauerunt, gladio anima-
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algo que no admite negociación ni consultas.60 La sentencia hará constar que
los Escilitanos, que han confesado vivir según la costumbre religiosa cristiana,
han sido condenados a muerte porque se han obstinado en no volver al modo
de ser romano a pesar de la oportunidad que se les ha concedido.61

A la propuesta del procónsul Aspasio Paterno para que vuelva a los ritos roma-
nos, Cipriano responde: «Soy cristiano y obispo. No reconozco otros dioses a
no ser el único y verdadero que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que
en ellos hay. A este Dios los cristianos servimos, le suplicamos día y noche por
nosotros, por todos los hombres y por la salud de los emperadores mismos.»62

El recurso al único Dios, creador de todas las cosas (cf. Hch 4,24; Sl 145,6),63

ofrecía el fundamento para desacralizar el poder político, contra el que no se
mantiene una actitud de rechazo: los cristianos oran por el emperador, pero
éste no es más que una criatura. Con más nitidez aparece en la respuesta de
Dionisio al proprefecto de Egipto: «Nosotros damos culto y adoramos al Dios
único y creador de todas las cosas, que ha puesto el Imperio (basileia) en
manos de los augustos Valeriano y Galieno, amadísimos de Dios, y a él dirigi-
mos continuamente nuestras súplicas por el Imperio, con el fin de que perma-
nezca inconmovible.»64

Las respuestas de los mártires escilitanos, al menos algunas, resultan algo más
provocadoras.65 Cuando el procónsul Saturnino les ofrece la indulgencia del
emperador que les permite volver ad bonam mentem, es decir, a la mentalidad
romana, a la concepción religiosa romana, Esperato responde que ellos tienen
a su propio emperador, Dios,66 al que honran no haciendo ni hablando el mal,
más aún, dando gracias cuando reciben mal.67 Y ante la insistencia del procón-
sul, Esperato pronuncia unas palabras enérgicas y radicales, aunque al final

duerti placet”», cf. Passio sanctorum scilitanorum, 14.
62 «Cyprianus episcopus dixit: “Christianus sum et episcopus. Nullos alios deos novi, nisi unum et verum

Deum, qui fecit caelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt. Huic Deo christiani deservimus, hunc
deprecamur diebus atque noctibus pro nobis et pro omnibus hominibus et pro incolumitate ipsorum
imperatorum”»: Acta Cypriani 1,2.

63 La cita aparece en otras pasiones martiriales: cf. Passio Apolonii 2; Passio Fructuosi, 2,4; Passio Pionii 8;
Passio Euplii (B) 2,5; Passio Crispinae 1,7; Passio Phileae (rec. latina) 3,4. Pueden verse A. HAMMAN, «La
confession de foi dans les premiers Actes des martyrs», en A. HAMMAN, Études patristiques. Méthodologie-
Liturgie-Théologie, Paris 1991, pp. 323-329; y ROMERO POSE, «A propósito de las Actas y Pasiones donatis-
tas», 89.

64 Eusebio de Cesarea, Hist. Eccl. VII,11,8 (traducción de A. Velasco Delgado).
65 De hecho se ha pensado que en ellas haya podido intervenir el redactor aportando algún elemento de

su invención o algún retoque de carácter retórico, sin que se debilite por ello la atención que merece el
documento, cf. M. SIMONETTI, «Qualche osservazione a proposito dell’origine degli Atti dei martiri», REAug
2 (1956) 44.

66 No obstante hay quienes piensan que Esperato no está refiriéndose a Dios como emperador sino que se
refiere al emperador romano: para las diversas posturas, cf. RUGGIERO, Atti dei martiri scilitani, 93-94.

67 «Speratus dixit: “Numquam malefecimus, iniquitati nullam operam praebuimus; numquam malediximus,
sed male accepti gratias egimus; propter quod imperatorem nostrum obseruamus”», cf. Passio sanctorum
scilitanorum 2.

68 «Speratus dixit: “Ego imperium huius seculi non agnosco; sed magis illi deo seruio, quem nemo hominum
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dejará caer una apostilla que de alguna manera las relativiza: «Yo no reconoz-
co el imperio de este mundo; por el contrario, sirvo a aquel Dios que ningún
hombre ve ni puede ver con estos ojos; no he cometido robo alguno sino que
pago el correspondiente impuesto si compro algo, porque conozco a mi Señor
y Emperador de los reyes de todos los pueblos.»68 Esperato no se niega radi-
calmente a admitir el poder imperial; más aún, el conocimiento de su Dios le
conduce a cumplir con sus obligaciones de ciudadano (no roba, paga impues-
tos). En la misma línea se expresará una de las mujeres escilitanas, Donata:
«Doy honor al César como César, pero sólo tengo miedo a Dios.»69

Ahora bien, la estrecha relación que existía en el mundo romano entre política,
prosperidad del Imperio y religión oficial hacía casi imposible la defensa. A lo
largo de estos siglos, los cristianos se esforzaron en mostrar que no tenían repa-
ro alguno en satisfacer sus obligaciones fiscales70 ni en acatar las leyes buenas y
justas que promueven el bien y prohíben el mal.71 Más aún, intentaron mostrar
que eran excelentes auxiliares y aliados de la paz romana, en cuanto promoto-
res de una ineludible responsabilidad personal al profesar que ninguna acción
pasa desapercibida ante Dios, al que todos los hombres habrán de rendir cuen-
tas.72

Particular atención debieron prestar a la acusación de desafectos hacia el
Imperio y los emperadores. En este sentido no se cansaron de repetir y profe-
sar no sólo su reconocimiento, respeto, lealtad y obediencia a los emperado-
res y al Imperio73 sino también el deber de orar por los gobernantes para que
ejerzan el poder con prudencia y sensatez74 y para que el imperio crezca y
todos los hombres gocen de su paz y prosperidad.75 Más aún, no tienen incon-
veniente en reconocer que la paz y prosperidad del imperio, alcanzada gracias
al gobierno de los emperadores, ha sido beneficiosa para los cristianos.76

Algunos incluso consideraron providencia de Dios que el cristianismo naciese

uidit nec uidere his oculis potest; furtum non feci; sed siquid emero teloneum reddo: quia cognosco dom-
num meum et imperatorem regum omnium gentium”», cf. Passio sanctorum scilitanorum 6.

69 «Donata dixit: “Honorem Caesari quasi Caeari, timorem autem deo”», cf. Passio sanctorum scilitanorum 9.
70 Cf. Justino, 1Apol. 17,1; Taciano, Discurso contra los griegos 4; Actas de los mártires Escilitanos 6.
71 Cf. Arístides, Apología 13,7 (versión griega); Justino, 2Apol. 9,4; Tertuliano, Apol. 4,10; Nat. I, 6,4-7;

Orígenes, Cels. VIII,26.
72 Cf. Justino, 1Apol. 12,1-5.
73 Cf. ibíd., 17, 2-3; Atenágoras, Súplica a favor de los cristianos 1,3; 3,2; Tertuliano, Scap. 2,6-7; Actas de los

mártires Escilitanos, 9; Orígenes, Cels. VIII,68.
74 Cf. Justino, 1Apol. 17,2-3; Teófilo de Antioquía, Ad Autolycum III, 14; Orígenes, Cels. VIII,73-74.
75 Cf. Clemente de Roma, 1Clem 60,4-61,1; Atenágoras, Súplica a favor de los cristianos 37,2; Tertuliano,

Apol. 30,4-5; 39,2.
76 Cf. Atenágoras, Súplica a favor de los cristianos 1,2; 37,2-3, Tertuliano, Apol., 31,2.
77 Cf. Melitón de Sardes, Fragmento de su Apología, conservado en Eusebio de Cesarea, Hist. Eccl. IV,26, 7-

11; Orígenes, Cels. II,30.
78 Cf. Tertuliano, Scap., 2, 6; Lactancio, Inst., VII, 25,7-8.
79 Para la importancia de los pasajes neotestamentarios que citamos y otros, cf. K. ALAND, «Das Verhältnis

von Kirche und Staat in der Frühzeit», en Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, vol. 23/1, Berlin
– New York, NY 1979, pp. 163-226; G. JOSSA, I cristiani e l’impero romano da Tiberio a Marco Aurelio,
Napoli 1991.

80 Cf. Justino, 1Apol. 17,1.
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en los tiempos esplendorosos del Imperio77 y que el imperio romano duraría
mientras permaneciese el mundo.78 La enseñanza neotestamentaria de pasajes79

como Mt 22,21 («Pagad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de
Dios»),80 1Tim 2,2 («Orad en favor de los reyes y de todos los que están en
puestos de gobierno, para que vivamos una vida apacible y tranquila, con toda
religiosidad y dignidad»)81 o Rom 13,1 («Que toda persona se someta a las auto-
ridades que nos presiden; pues no hay autoridad si no es bajo la acción de
Dios, y las que existen han sido constituidas bajo la acción de Dios»)82 calaron
en la conciencia de los primeros siglos cristianos, que vieron la autoridad ejer-
cida por los gobernantes como una misión recibida de Dios,83 de la que un día
tendrán que responder ante Él.84 Pero el respeto a la autoridad política no
implica divinización o absolutización de la misma:85 «El emperador es grande
porque es menor que el cielo, pues él mismo pertenece a Aquel a quien per-
tenecen el cielo y la tierra. Es emperador porque es hombre.»86 «Deja de llamar
dios a quien tiene necesidad de Dios.»87

Los cristianos, en cuanto criaturas sociables, son conscientes de que las institu-
ciones políticas forman parte del designio creador de Dios,88 pero también lo
son de que la creación está abierta al designio salvador de Dios y de que nin-
gún Estado ni constitución política debe acaparar ni impedir la plenitud que
Dios ha prometido a su criatura, una plenitud que trasciende la propia crea-
ción y su historia: «Es un mal —dirá Orígenes— creer que la debida relación
con Dios es salvaguardada en las leyes establecidas por las constituciones de
los estados.»89 La pretensión del Estado por identificarse con el designio salva-
dor de Dios o por acapararlo o por impedirlo hizo que el cristiano, conscien-
te de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (cf. Hch 5,29)90 y

81 Cf. Tertuliano, Apol. 31, 2.
82 Cf. Tertuliano, Apol. 32, 3; Orígenes, Cels. VIII, 65.
83 Cf. Clemente de Roma, 1 Clem 60,4-61,1; Atenágoras, Súplica a favor de los cristianos 18,2; Teófilo de

Antioquía, Ad Autolycum I,11; Tertuliano, Apol. 30,1-2; 32,2-3; 33,1; Scap.
84 Cf. Justino, 1Apol. 17,2-3; Lactancio, Inst. V,23,1-2.
85 Cf. Justino, 1Apol. 17,3; Taciano, Discurso contra los griegos 4; 10; Teófilo de Antioquía, Ad Autolycum I,11.
86 Tertuliano, Apol. 30,2. Cf. además Atenágoras, Súplica a favor de los cristianos 18,2.
87 Tertuliano, Apol. 34,3. Cf. además ibíd., 33,3; 34,1; Nat. I,17,7-8. Cf. R. BRAUN, «Christianisme et pouvoir

impérial d’après Tertullien», en r. BRAUN, Approches de Tertullien. Vingt-six études sur l’auteur et l’oeuvre
(1955-1990), Paris 1992, pp. 57-66.

88 Cf. Orígenes, Cels. VIII,50; H. RAHNER, L’Église et l’État dans le Christianisme primitif, Paris 1963, pp. 39-47.
89 Orígenes, Cels. IV,65. Para la problemática política de Orígenes, cf. M. RIZZI, «Problematiche politiche nel

dibattito tra Celso e Origene», en L. PERRONE (ed.), Discorsi di verità. Paganesimo, Giudaismo e
Cristianesimo a confronto nel Contra Celso di Origene. Atti del II Convegno del Gruppo Italiano di Ricerca
su «Origene e la Tradizione Alessandrina», Roma 1998, pp. 171-206. Puede verse asimismo la respuesta
de Giovanni Firolamo a la intervención de Rizzi, en ibíd., 206-212.

90 Cf. Justino, 1Apol. 12,7-8; Orígenes, Cels. V,29.
91 Cf. ibíd., VIII,6.
92 Actas del martirio de Saturnino y otros, 11.
93 Cf. Orígenes, Cels. VIII,49.
94 Cf. Ibíd., III,5; III,8; III,14.
95 «Nicht im politische Sinne, sondern in einem geschichtslogischen Verständnis sollen Judentum wie
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Christentum als Revolutionsbewegungen gekennzeichnet werden», cf. C. ANDRESEN, Logos und Nomos. Die
Polemik des Kelsos wider das Christentum, Berlin 1955, p. 216.

96 Una postura contraria a la de C. Andresen puede verse en M. BORRET, Origène. Contre Celse II (SC 136),
Paris 1968, pp. 22-23. Puede verse también, G. E. CASPARY, Politics and Exegesis: Origen and the two
Swords, Berkeley 1979, pp. 125-181.

97 Cf. M. FÉDOU, Christianisme et religions païennes dans le Contre Celse d’Origène, Paris 1988, p. 478.
98 E. PETERSON, El monoteísmo como problema político, Madrid 1999, p. 74.
99 Cf. Orígenes, Cels. VIII,14.
100 Cf. ibíd., VIII,2.
101 Cf. ibíd.
102 Cf. Orígenes, Cels. VIII,2.
103 Cf. Orígenes, Cels. VIII,68.

guiado por el Espíritu que lo conduce a la plenitud,91 alzase un grito: «Deus
maior est, non Imperatores.»92

Pero esto era inaceptable para la mentalidad romana, como bien puso de mani-
fiesto Celso. Según éste, los cristianos son gentes enfermas de rebelión.93 La
rebelión contra el Estado, que estaría en los inicios mismos de su constitución,
es el fundamento y característica de su sociedad.94 Aunque Carl Andresen quiso
vaciar estas acusaciones de sentido político,95 resulta inverosímil cuando reli-
gión y política estaban tan estrechamente unidas,96 cuando la fidelidad a las
leyes era un elemento constitutivo de la piedad.97 «Las consideraciones que
mueven a Celso a tomar posición contra el monoteísmo cristiano son de tipo
político: teme la destrucción del Imperio.»98

Cristo —afirma Celso— es el fundador de una rebelión99 que halla su mejor
expresión en Mt 6,24: «Nadie puede servir a dos señores». Éste es el grito de
rebeldía100 por el que los cristianos abandonan los dioses y las prácticas reli-
giosas de la ciudad, por el que rompen con la comunidad cívica, por el que
dinamitan los fundamentos de la sociedad, la civilización y el Estado. Ese grito
de rebeldía no es más que el intento de trasladar a Dios su propia pasión rebel-
de como si al Dios supremo le molestase el culto y la veneración a los dioses
que están por debajo de Él y le pertenecen.101 «A Dios no le puede molestar —
dice Celso— que sean honrados y venerados todos aquellos que son de Él.»102

La actitud de los cristianos conduce a la ruina del Imperio porque, si todos
hicieran lo mismo, el emperador se quedaría solo y abandonado, los bárbaros
se harían dueños de todos los bienes de la tierra y desaparecería de la faz de
la tierra la verdadera sabiduría.103 Según Celso, el Dios Altísimo de los cristia-
nos no puede garantizar la prosperidad y la gloria de Roma, como no fue capaz
de garantizar la prosperidad del pueblo judío ni tampoco ahora garantiza el
bienestar del pueblo cristiano que se ve sometido a la persecución y a la muer-
te.104 Pero hay más. La actitud cristiana es disolvente no sólo del Imperio roma-
no sino de cualquier estado o pueblo. La única solución era suprimir por com-
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pleto el cristianismo,105 pues negaba las bases del imperio, construido sobre la
identificación del ámbito político-civil y del ámbito religioso.

2. EL MARTIRIO COMO LUCHA CONTRA EL DIABLO

Si las pasiones de Cipriano y de los mártires escilitanos centran con claridad el
conflicto surgido entre dos maneras de concebir la relación con Dios y con el
poder político, la Pasión de Perpetua y Felicidad, salvo algunas alusiones,106

parece olvidarse de ese problema para centrarse en la presentación del marti-
rio como lucha contra el diablo.

Aunque la compleja composición de la Pasión de Perpetua y Felicidad no per-
mita afirmaciones absolutamente generales en torno a la obra en su conjunto,
no cabe duda que ya en las visiones de los mártires que, en buena parte, se
presentan como composición realizada por la matrona Vibia Perpetua, la pro-
tagonista principal de los acontecimientos, se percibe la concepción del marti-
rio como lucha contra el diablo. El padre de Vibia Perpetua se presenta como
quien, a pesar de su afecto por ella, desea derribarla y hacerla caer107 con argu-
mentos inspirados por el diablo, pero marcha vencido a pesar del maltrato
hacia su hija.108 El lenguaje usado da a entender la dureza de las circunstancias
en las que se desarrollará el combate: el sufrimiento de la carne, día duro, calor
sofocante, violencia de los soldados, angustia y preocupación por su hijo, toda-
vía lactante, y por sus padres y hermanos,109 aunque la prisión se convierte en
palacio cuando le permiten tener consigo a su hijo.110 En una primera visión,
Perpetua ve una escalera estrecha que llegaba hasta el cielo y cuyos laterales,
llenos de objetos punzantes como espadas, lanzas, garfios, cuchillos y jabali-
nas, obligaban a subir con suma precaución.111 Al pie de la escalera una inmen-
sa serpiente tendía asechanzas y asustaba a quienes pretendían subir.112

Perpetua, en el nombre de Cristo, sube la escalera, no sólo evitando los obstá-

104 Cf. ibíd., VIII,69.
105 Cf. ibíd., VIII,71.
106 «Et Hilarianus procurator […]: […] Fac sacrum pro salute imperatorum!», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis,

6,4. Se puede señalar asimismo Passio Perpetuae et Felicitatis, 18,4-6, cuando los mártires se niegan a
vestirse con las vestimentas de los sacerdotes de Saturno y las sacerdotisas de Ceres y Perpetua afirman:
«Ideo ad hoc sponte peruenimus, ne libertas nostra obduceretur; ideo animam nostram addiximus, ne
tale aliquid faceremus; hoc uobiscum pacti sumus.»

107 «Et me pater uerbis euertere cupiret et deicere pro sua affectione», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis, 3,1.
La idea se repite en otras ocasiones: «Et ascendit ad me, ut me deiceret», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis,
5,1. «Staret pater ad me deiciendam […]», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis, 6,5.

108 «Tunc pater motus hoc uerbo mittit se in me, ut oculos mihi erueret, sed uexauit tantum, et profectus est
uictus cum argumentis diaboli», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis, 3,3.

109 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 3,5-6.
110 Cf. ibíd., 3,9.
111 Cf. ibíd., 4,3.
112 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 4,4.
113 Cf. ibíd., 4,6-7.
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114 Ibíd., 4,8-9. Puede verse asimismo la visión de Saturo (Cristo y los mártires en un bellísimo jardín), cf.
Passio Perpetuae et Felicitatis 12.

115 «Et damnat ad bestias», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 6,6.
116 «Munere enim castrensi eramus pugnaturi», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 7,9; «Pridie quam pugnare-

mus […]», cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 10,1.
117 «Die quo in neruo mansimus […] », cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 8,1.
118 En el Imperio, los egipcios eran los atletas por excelencia, cf. J. DEN BOEFT – J. BREMMER, «Notiunculae

martyrologicae II», VigChr 36 (1982) 390. Para la visión del egipcio, cf. P. HABERMEHL, Perpetua und der
Ägypter oder Bilder des Bösen im fühen afrikanischen Christentum. Ein Versuch zur Passio sanctarum
Perpetuae et Felicitatis, Berlin – New York, NY 22004, pp. 109-188.

119 Cf. CARFORA, La Passione di Perpetua e Felicità, 15-18.
120 Cf. J. DEN BOEFT – J. BREMMER, «Notiunculae martyrologicae II», 391.
121 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 10,5-13.
122 Cf. ibíd., 10,14.
123 Ibíd., 18,1-2.

culos y las asechanzas diabólicas sino pisando la cabeza de la serpiente (cf. Gn
3,15).113 Al final «vi un jardín extensísimo y, sentado en medio, un hombre alto,
de cabellos blancos, vestido de pastor, que ordeñaba ovejas; y a su alrededor
había una multitud de gente vestida de blanco. Él levantó la cabeza, me miró
y dijo: Bienvenida, hija mía. Me llamó y me dio a comer del queso que orde-
ñaba, como un bocado. Yo lo recibí con las manos juntas y lo comí. Todos los
que nos rodeaban dijeron: Amén.»114

Si antes se habían ido señalando las duras condiciones en las que se desarro-
llaría el combate, a partir de este momento van apareciendo expresiones que
ya hablan de condena a las fieras,115 de lucha,116 de permanecer en el cepo,117

que de alguna manera preparan la visión del egipcio. Perpetua se ve en medio
de la arena del anfiteatro. No aparecen las fieras sino un enorme egipcio,118

acompañado de sus ayudantes, dispuesto a luchar con Perpetua, que asimismo
se ve asistida por un grupo de auxiliares. Perpetua, al despojarse de sus vesti-
dos para la contienda, se ve como un varón, dotada de una fuerza que la con-
vierte en athleta Christi por encima de su naturaleza.119 Aparece asimismo un
hombre altísimo con un trofeo en la mano, una rama verde con manzanas de
oro. Es Cristo, que a modo de agonothétes120 hace silencio y dice: «Si el egip-
cio vence, la mujer morirá a espada; si vence la mujer, ésta recibirá el trofeo.
Tras una dura lucha, Perpetua pisotea la cabeza del egipcio» (cf. Gn 3,15). Tras
ello, Cristo la abraza y le dice: «Hija, la paz contigo. Y ella comenzó a caminar
con gloria hacia la puerta de la vida».121 Esta visión le hace comprender a
Perpetua que su lucha no será contra las fieras sino contra el diablo y que su
victoria está asegurada.122

La Pasión de Perpetua y Felicidad se recrea mostrando la serenidad, gallardía
y dignidad con que se encaminan al anfiteatro: no van como ajusticiados mise-
rables sino como desafiantes luchadores, como atletas seguros de su victoria.
«Brilló el día de su victoria, y avanzaron desde la prisión al anfiteatro como si
fueran al cielo, alegres, con dignidad en el rostro, estremecidos no de miedo
sino de gozo. Les seguía Perpetua con rostro luminoso, paso sosegado, como
una matrona de Cristo, como amada de Dios, que con la fuerza de su mirada
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hacía bajar los ojos de todos.»123 Antes de pasar a la arena del anfiteatro inten-
tan que los mártires se vistan con las túnicas de los sacerdotes de Saturno y de
las sacerdotisas de Ceres, pero Perpetua se rebela: «Hemos llegado hasta aquí
voluntariamente para que nuestra libertad no sea debilitada; hemos entregado
nuestra vida para no hacer tales cosas; esto lo hemos acordado con vosotros.»124

Ante la protesta de Perpetua, «la injusticia reconoció la justicia: el tribuno con-
cedió que fuesen introducidos tal como iban vestidos.»125

Pero antes de narrar la lucha con las fieras y todo lo sucedido en la arena del
anfiteatro, se quiere dejar bien claro que todo lo que sucederá no es otra cosa
que la lucha contra el diablo, cuya cabeza será pisoteada: «Perpetua entonaba
un himno, como si ya hubiera pisado la cabeza del egipcio.»126 La renuncia al
diablo del primer bautismo se ve ahora culminada con la victoria sobre él en
el martirio, concebido como segundo bautismo.127

3. EL MARTIRIO COMO PRUEBA DE DIOS POR LA QUE ACREDITA A LOS
MÁRTIRES Y SU ENSEÑANZA

La Pasión de Montano y Lucio aparece como un documento peculiar. De él no
está ausente el conflicto entre las dos maneras de entender las relaciones entre
religión y poder político;128 tampoco la presentación del martirio como lucha
contra el diablo.129 Pero se percibe un estribillo a lo largo del escrito, la cita de
Pr 21,1: «El corazón del rey está en la mano del Señor». Considero que esta cita
reiterada de manera explícita e implícita confiere al escrito un tenor peculiar.

Nada más ser detenidos, Montano, Lucio y otros compañeros conocen la noti-
cia de que el gobernador pretendía quemarlos vivos. Pero no lo hizo, sino que
el Señor los libró, pues en sus manos están las palabras y los sentimientos del
rey (cf. Pr 21,1).130 El gobernador abandonó su propósito porque el Señor se
opuso a él.131 Una vez en la cárcel, los mártires describen la atrocidad del lugar
como una «temptatio grandis»,132 como una gran prueba, aunque es más gran-

124 Passio Perpetuae et Felicitatis 18,5.
125 Ibíd., 18,6.
126 Ibíd., 18,7.
127 Passio Perpetuae et Felicitatis 18,3; 21,2. Para el martirio como segundo bautismo puede verse también

Passio Mariani et Iacobi 11,10. El tema del bautismo aparece asimismo en Passio Montani et Lucii 2,2,
donde se afirma que para Prímulo, aún catecúmeno, la confesión martirial de su fe fue su bautismo. La
misma idea parece estar presente en el pasaje de la Passio Mariani et Iacobi que acabamos de citar. Para
las dimensiones bautismales y catecumenales de la Passio Perpetuae, cf. M. G. MARA, Introduzione alla
letteratura sul martirio, Roma 1974-1975, pp. 111-120.

128 Cf. Passio Montani et Lucii 14,1; 19,4.
129 Cf. ibíd., 6,4-5; 10,2.
130 «In cuius manu sermones et corda sunt regis», cf. Passio Montani et Lucii 3,2.
131 «Tunc a proposito suo Domino repugnante confractus mitti nos in carcerem iussit», cf. Passio Montani et

Lucii 4,1.
132 Cf. Passio Montani et Lucii 4,4.
133 «Hic autem labor, haec inopia, hoc necessitatis tempus ad Deum pertinuit», cf. Passio Montani et Lucii
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de Aquel que la vence en ellos. Ahora bien, poco después, tras aludir al ham-
bre, la sed, la penuria y la necesidad que soportaban en la prisión, señalan que
todo esto «pertinuit ad Deum»,133 hay que atribuirlo a Dios. «Dios quiso que fué-
semos probados (temptari).»134

Todos son conducidos a la muerte, a excepción de Flaviano cuya ejecución
habían logrado detener las argucias de unos viejos amigos. Flaviano regresó a
la cárcel acompañado por la tristeza de verse separado de sus compañeros y
por un sentimiento de frustración dados sus anhelos martiriales. Se consuela
diciendo: «Si el corazón del rey está en la mano del Señor, ¿qué motivo hay
para entristecerse o por qué pienso que he de enfadarme con un hombre que
habla lo que se le manda?.»135 Y es que sucedía lo que Dios quería.136

Conducido de nuevo ante el gobernador, sus viejos amigos, que manejan a la
multitud, tratan de demostrar que Flaviano no era diácono, pero éste lo afirma.
Creyendo que así cedería, se pide que sea torturado. Pero el Señor ya había
conocido plenamente la fe de Flaviano en las penurias de la cárcel. Ya no era
necesario seguir probando el cuerpo del mártir, por lo que el Señor doblegó el
corazón del rey para que pronunciase la sentencia de muerte.137

De esta manera se ha puesto de manifiesto que el martirio no obedece al poder
del rey sino al querer de Dios. Dios prueba a los mártires usando las palabras
y los sentimientos del rey. ¿Para qué?

Creo que la clave se da cuando leemos en la pasión que padecer por Cristo es
imitar a Cristo incluso con la enseñanza de la palabra junto con la máxima
prueba de la fe.138 Dios, que ha probado la fe del mártir, lo acredita para ense-
ñar con su palabra. Precisamente, en la Pasión de Montano y Lucio, los márti-
res toman con frecuencia la palabra para dirigirse a los más diversos oyentes.
Todos ellos dirigen un largo mensaje a los miembros de la comunidad cristia-
na para que mantengan el amor, la concordia y la paz entre ellos.139 No sólo
edificaban a los creyentes con su ejemplo sino con largueza de palabras («ser-
monis largitas»),140 incluso por parte de los más débiles y tímidos.141 Montano,
camino del suplicio, clamaba con voz profética para que nadie diese culto a
los dioses sino sólo al Señor, se dirigía a los herejes para que con la abundan-

7,1.
134 «Nam qui nos temptari uoluit […]», cf. Passio Montani et Lucii 7,1.
135 «Dicebat etiam: Cum cor regis in manu Dei sit, quae causa moeroris est, aut quare succensendum putem

homini qui hoc loquitur quod iubetur?», cf. Passio Montani et Lucii 12,5.
136 «[…] credebat id fieri quod Deus uellet», cf. Passio Montani et Lucii 12,4.
137 «Sed dominus, qui serui sui fidem iam in carceris poenis plene scierat, non est passus probati martyris cor-

pus tormenti alicuius uel leui laceratione pulsari. Cor enim regis ad sententiam statim flexit, et testem suum
usque ad mortem fidelem consummato cursu et agone perfecto coronauit», cf. Passio Montani et Lucii 20,6-
7.

138 «Hoc enim est propter Christum pati, Christum etiam exemplo sermonis imitari et esse probationem maxi-
mam fidei», cf. Passio Montani et Lucii 14,9.

139 Cf. Passio Montani et Lucii 10-11.
140 Cf. ibíd., 13,3.
141 Cf. Passio Montani et Lucii 13,4-6.
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cia de mártires reconocieran la verdad de la Iglesia, criticaba las prisas de los
lapsi, exhortaba a la firmeza de los fieles y a la integridad de las vírgenes, recla-
maba la unidad de los ministros de la Iglesia si querían ser seguidos por el pue-
blo, y fomentaba el vínculo del amor.142 Por su parte, el diácono Flaviano
exhortaba a sus viejos amigos paganos para que se hicieran cristianos143 y, a
punto de morir, hace un vivo llamamiento a los miembros de la comunidad
cristiana para conservar y velar por la paz y la unidad de la caridad, llegando
incluso a recomendar a Luciano para que fuese nombrado obispo de la comu-
nidad.144

4. EL MARTIRIO COMO EPOPEYA CONTRA EL PAGANISMO

En la Passio Mariani et Iacobi se podría decir que el conflicto histórico origi-
nario pasa bastante desaparecido,145 para presentar el martirio como lucha o
combate: «la bienaventurada batalla de su pasión» («beatum passionis suae prae-
lium»).146 Los mártires, de hecho, pretenden armar al pueblo de Dios mediante
el combate que ellos entablan contra las acometidas de los paganos y del
mundo.147 Los mártires son soldados de Cristo («milites Christi»),148 que militan
bajo el gobierno de Cristo149 y que, con su entusiasmo martirial, provocan que
otros se entreguen o provoquen de alguna manera su detención:150 su afán es
hacer que otros sean mártires.151 En cambio, los militares y los magistrados
romanos son sacerdotes del diablo.152 Aunque detrás de la persecución está la
furia del diablo,153 el martirio no aparece primeramente como lucha contra él
mismo sino como lucha contra los paganos. El término gentiles, y también de
alguna manera el término saeculum,154 aparece reiteradamente para caracteri-
zar al perseguidor: los ataques paganos,155 el ciego furor de los paganos,156 los
castigos provocados por los paganos,157 los ánimos furibundos y encolerizados
de los paganos,158 la hospitalidad pagana que no tiene para los cristianos otra
cosa que la cárcel159 o la fe del mártir que insulta a los paganos.160 Ante todo

142 Cf. ibíd., 14.
143 Cf. ibíd., 19.
144 Cf. Passio Montani et Lucii 23.
145 Se limita a hablar de la confesión del Nombre santo, cf. Passio Mariani et Iacobi 7,6. 
146 Cf. ibíd., 3,4.
147 «[…] ut praecedentibusexperimentis multitudo plebis et Dei populus ad exemplum fidei posset armari»,

cf. Passio Mariani et Iacobi 1,3.
148 Ibíd., 10,3.
149 «Christo gubernante», cf. Passio Mariani et Iacobi 2,3.
150 Passio Mariani et Iacobi 1,4; 3,5; 9,2-3; 11,1.
151 Cf. ibíd., 3,5.
152 «Tunc attentantur numerosis durisque cruciatibus per stationarium militem iustorum piorumque carnifi-

cem, adhibitis in auxilium crudelitatis eius centurione et Cirtensium magistratibus, hoc est diaboli sacer-
dotibus[…]», cf. Passio Mariani et Iacobi 5,1.

153 Cf. Passio Mariani et Iacobi 2,2; 2,5; 5,1; 5,4.
154 Cf. ibíd., 1,3; 2,2; 3,2.
155 «gentiles impetus», cf. Passio Mariani et Iacobi 1,3.
156 «gentilium caeco furore», cf. Passio Mariani et Iacobi 2,2.
157 «non a poena (sicut gentilibus uidebatur) ad poenam», cf. Passio Mariani et Iacobi 3,2.
158 «et ecce unus e circumstantibus fratribus nostris omnium in se gentilium oculos, […] Cumque ex eo tur-

bulentis et furentibus animis […]», cf. Passio Mariani et Iacobi 9,2-3.
159 «Haec enim sola apud gentiles hospitia iustorum», cf. Passio Mariani et Iacobi 9,5.
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ello, la Pasión de Mariano y Santiago no duda en hablar de maldad pagana
(«nequitia gentilis»)161 e incluso recurre a una actitud retadora: «Quid nunc, gen-
tiles?» («¿Y ahora qué, paganos?»).162

En esta perspectiva, la detención de los mártires se describe con caracteres épi-
cos como si se tratase del asalto o conquista militar de una ciudad: «No inter-
venían como en otros lugares uno o dos soldados de la guarnición sino una
tropa violenta de centuriones y una multitud desaforada fue la que se dirigió a
la casa en la que estábamos alojados como si acudiesen conjuntamente contra
una célebre fortaleza de la fe.»163 Pero será en el momento en que se ejecute
la sentencia a muerte cuando la Pasión de Mariano y Santiago adquiera perfi-
les de epopeya grandiosa: 

Allí se pudieron observar compendios terribles y refinados de crueldad. Como
el pueblo numeroso de los justos apremiaba a la mano del verdugo y a la espa-
da misma dispuesta para tantas cabezas, la ferocidad, con destreza, disponía
ordenadamente las series de escuadrones (de sentenciados) para que el golpe
del sacrílego ejecutor cortase los piadosos cuellos como si se tratase de una aco-
metida de furia. Para que no resultase inexplicable este ministerio cruento y bár-
baro, se inventó que era una expedición con propósitos criminales. Porque, si
hubiera permanecido en un único lugar cortando cabezas, la acumulación de
cuerpos habría formado una inmenso montón, y el mismo cauce del río no
habría tenido espacio para una matanza tan grande.164

Los mártires, aun con los ojos vendados, son testigos de los sonidos estridentes
y las imágenes de una batalla: Unos jóvenes vestidos de blanco eran llevados
por caballos que deslumbraban por su color blanco y se oían los relinchos y los
ruidos de los caballos,165 mientras que Mariano con voz profética anunciaba la
inminente venganza de la sangre de los justos y amenazaba al mundo con pla-
gas procedentes de lo alto del cielo: peste, cautividad, hambre, terremotos y
envenenamientos.166 De esta manera, el mártir tocaba la trompeta de guerra para
infundir valor a los creyentes.167 No cabe duda de que esta concepción está muy
lejos de las páginas programáticas para la relación con el mundo que el anóni-
mo autor de la Carta a Diogneto había legado a las comunidades cristianas.

160 «gentilibus insultabat fides martyris», cf. Passio Mariani et Iacobi 12,8.
161 Passio Mariani et Iacobi 5,8.
162 Ibíd., 6,1.
163 Ibíd., 4,3.
164 Passio Mariani et Iacobi 12,1-3.
165 Passio Mariani et Iacobi 12,5-6.
166 Ibíd., 12,7.
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5. LAS DIMENSIONES TEOLÓGICAS, CRISTOLÓGICAS 
Y ESCATOLÓGICAS DEL MARTIRIO

La Pasión de Cipriano, en su habitual sobriedad, establece claramente que la
disciplina eclesial no permite que los cristianos se entreguen voluntariamente
a la muerte. Durante el primer interrogatorio de Cipriano, el procónsul Aspasio
Paterno pide a Cipriano que delate a los presbíteros, a lo que se niega en razón
de las leyes imperiales que habían prohibido la delación,168 añadiendo además
que los presbíteros no se entregarán a las autoridades por iniciativa propia por-
que la disciplina lo prohíbe.169 En la tradición textual de la Passio Cypriani, se
pueden observar una serie de manuscritos en los que ha desaparecido la pro-
hibición de entregarse voluntariamente, muy posiblemente por influjo donatis-
ta,170 aunque aparece en algún documento anterior como es la Pasión de
Perpetua y Felicidad donde se señala cómo fue detenido un grupo de jóvenes
catecúmenos: Revocato, Felicidad, Saturnino, Secúndulo y Vibia Perpetua.171 En
esta lista no aparece Saturo del que, sin embargo, poco después se dirá que
era el catequista de los jóvenes catecúmenos encarcelados, el cual, al no estar
presente cuando sucedió la detención, se entregó por iniciativa propia.172

El hecho de la prohibición de entregarse por propia iniciativa lleve quizás al
redactor de la Pasión de Cipriano a presentarlo como «sanctus martyr electus a
Deo»,173 elegido por Dios, a la espera continua de que llegara el día de su
detención para padecer el martirio, tal como le había sido mostrado.174 La
Pasión de Cipriano, que para nada refiere visiones ni revelaciones, como tam-
poco aparecen en la Pasión de los Escilitanos, a diferencia del fácil recurso a
visiones y sueños presentes en las otras pasiones de las que nos estamos ocu-
pando,175 es extraordinariamente sobria acerca de esa previa manifestación. La

167 Ibíd., 12,8.
168 Es posible que se esté refiriendo al rescripto de Adriano del 124 donde se salía al paso de las delacio-

nes contra los cristianos, cf. BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 480-481.
169 Passio Cypriani, 1,5. Cipriano se había hecho eco de esa disciplina al escribir la última carta dirigida a

su comunidad eclesial: «Entretanto vosotros, hermanos queridísimos, mantened la paz y la tranquilidad,
según la disciplina que, basada en los preceptos del Señor, os he inculcado siempre y según lo que
habéis aprendido de mis frecuentísimas explicaciones, y que nadie de vosotros promueva ningún albo-
roto entre los hermanos, ni se entregue espontáneamente a los gentiles. Pues el que sea apresado y
entregado a los magistrados, es el que debe hablar, ya que en aquel momento hablará por nosotros el
Señor, que mora en nosotros y que ha querido de nosotros una simple confesión de nuestra fe más que
una profesión de la misma», cf. Cipriano, Carta 81,4 (traducción de María Luisa García Sanchidrián).

170 Cf. A. A. R. BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 201 y 481. Muy ilustrativo el comentario de san Agustín: «Cuando
se leyó su pasión (la de Cipriano), escuchasteis que dijo al procónsul: “La disciplina prohíbe que se
entregue uno a sí mismo”. Ved aquí cómo él sabía la norma del padecer; ciertamente se disponía a sufrir,
pero no se precipitaba, no se lanzaba, para que fuesen ellos quienes lo llevasen. Envían un agente a la
casa de Cipriano; éste es conducido, pero no se ofreció voluntariamente. Los donatistas, en cambio, se
precipitan voluntariamente, se presentan ante los hombres y les dicen: “Matadnos”», cf. Agustín, Serm.,
313 E, 5 (BAC 448), p. 577.

171 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 2,1.
172 Cf. ibíd., 4,5.
173 Passio Cypriani 2,1.
174 Ibíd.
175 Cf. J. AMAT, Songes et visions. L’au-delà dans la littérature latine tardive, Paris 1985, pp. 117-148; C.

MERTENS, «Le rêve dans les Passions des martyrs. Analyse narrative», Augustinianum 44 (2004) 269-319.
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Vida de Cipriano, escrita por el diácono Poncio, relata cómo Cipriano tuvo una
visión en la que se le predijo lo que luego habría de suceder,176 pero quizás la
Pasión no se esté refiriendo a esa visión relatada por Poncio sino al sentimien-
to de Cipriano tal como él mismo lo expone en la Carta 80 dirigida a Suceso:

Debéis saber que ya han vuelto los que yo había enviado a Roma para que nos
trajesen la verdad de lo decretado sobre nosotros, fuese lo que fuese. Pues
corren opiniones muy diversas y muy vagas. Lo que hay de cierto es esto:
Valeriano ha dado un rescripto al Senado ordenando que los obispos, los pres-
bíteros y diáconos sean ejecutados inmediatamente, y que los senadores, hom-
bres ilustres y caballeros romanos pierdan su dignidad y sus bienes; y si, des-
pués de haber sido desposeídos insisten en ser cristianos sean condenados a
muerte; que las matronas pierdan sus bienes y sean exiliadas; que a todos los
cesarianos que hubiesen confesado antes o que confiesen ahora les sean confis-
cados los bienes y, una vez encadenados, se los reparta por las posesiones del
emperador, levantándose acta de ellos. El emperador Valeriano ha añadido ade-
más a su escrito una copia del documento que ha enviado a los gobernadores
de las provincias sobre nosotros. Esperamos cada día que llegue este documen-
to; mientras, nos mantenemos en pie con la firmeza de la fe para sufrir los tor-
mentos y esperando por obra y gracia del Señor la corona de la vida eterna.177

Cuando Cipriano escuchó su sentencia de muerte, la Pasión de Cipriano, aun-
que sólo según la recensión segunda, se limita a señalar que el mártir dijo:
«Gracias a Dios»,178 tal como hicieron los mártires escilitanos,179 aunque alguno
de ellos, Nartzalo, fue algo más explícito: «Hoy somos mártires en los cielos,
gracias a Dios.»180

Estos detalles, que tan discretamente aparecen en las pasiones de los escilita-
nos y de Cipriano, serán profusamente desarrollados en las otras pasiones. 

El discretísimo «electus a Deo» de la Pasión de Cipriano, se convertirá en la
Pasión de Perpetua y Felicidad en una presentación de los mártires, ya sea en
su martirio ya sea en sus visiones, como manifestación de la sobreabundancia
del Espíritu prometida para los últimos tiempos, testimoniada por el profeta
Joel (2,28) y el libro de los Hechos de los Apóstoles (2,17).181 El mártir aparece
agraciado con una intimidad con el Señor tal que puede pedirle confiadamen-

176 Poncio, Vita Cypriani, 12-13. Cf. AMAT, Songes et visions, 131-134; E. CORSINI, «Proposte per una lettura
della Passio Perpetuae», en Forma futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975,
pp. 481-520.

177 Cipriano, Carta 80,1-3 (traducción de María Luisa García Sanchidrián).
178 Passio Cypriani.
179 Cf. Passio sanctorum scilitanorum 15.17.
180 Ibíd., 15.
181 Cf. ibíd., 1,1-5. Puede verse también 3,5; 16,1; 20,11.
182 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 4,2.
183 Cf. ibíd., 4,6; 10,8-15; 18,2.
184 Ibíd., 15,6. No se podría decir que, en esta pasión, el mártir vea su martirio como una configuración con

la pasión de Cristo, porque sólo se alude a ésta cuando los mártires son azotados, es decir, cuando se
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te que le revele el futuro;182 se manifiesta confiado en el nombre del Señor
Jesús y en su presencia para poder vencer en la lucha con el diablo;183 más
aún, sabe que, llegado el momento decisivo, «allí habrá otro en mí que sufrirá
por mí, porque yo también sufriré por Él.»184 Esa presencia del Señor en los
mártires quizás haya permitido al redactor último de la Passio Perpetuae ver en
los mártires una especie de continuación de la encarnación por la que se puede
entrar en comunión con Jesucristo: «Así pues, lo que hemos oído y tocado, os
lo anunciamos también a vosotros, hermanos e hijos, para que también vos-
otros, que estuvisteis presentes, recordéis la gloria del Señor y quienes os ente-
ráis ahora al escucharlo tengáis comunión con los santos mártires y, por medio
de ellos, con nuestro Señor Jesucristo.»185

La Pasión de Montano y Lucio, aunque con mayor sobriedad, aludirá asimismo
a la presencia del Espíritu que los capacita para ver con otros ojos la terrible
realidad de la prisión.186 El Señor, que, como hemos dicho más arriba, tiene en
su mano las palabras y los sentimientos del rey, se hace presente en los már-
tires como lámpara que precede sus pasos, como guía que acompaña el cami-
no de sus siervos,187 como quien está con ellos alentándolos y prometiéndoles
la corona de la victoria, el reinar con Cristo y la vida eterna.188 Más aún, es el
Señor quien vencía en los mártires.189

La Pasión de Mariano y Santiago mencionará también con discreción al
Espíritu Santo como quien los empuja a entrar en el combate contra las crue-
les tribulaciones del mundo y las acometidas de los paganos.190 Pero se subra-
ya más la presencia de Cristo: las vicisitudes a que hacen frente obedecen a
una elección para la palma del martirio,191 una elección de Cristo,192 que diri-
ge los pasos de los mártires hacia la victoria,193 que los cuida día y noche como
a hermanos consagrados al Padre.194 Más aún, en ellos brillaba Cristo con su
gracia deslumbrante a causa de su inminente pasión,195 porque la victoria del

produce un padecimiento que tiene su correspondiente en la pasión de Cristo. Tras la flagelación sufri-
da, la Passio Perpetuae et Felicitatis (18,9) señala: «et utique gratulati sunt quod aliquid et de dominicis
passionibus essent consecuti.»

185 Passio Perpetuae et Felicitatis 1,6.
186 Cf. Passio Montani et Lucii 4,2.
187 Cf. ibíd., 5.
188 Cf. Passio Montani et Lucii 7-8.
189 Cf. ibíd., 3,4; 4,4.
190 Cf. Passio Mariani et Iacobi 1,3; 3,5.
191 Cf. ibíd., 4,7.
192 Cf. ibíd., 3,4.
193 Cf. Passio Mariani et Iacobi 2,3.
194 Cf. ibíd., 6,4.
195 Cf. ibíd., 3,7; 9,2.
196 Cf. Passio Mariani et Iacobi 5,10.
197 Cf. ibíd., 7,2-6.
198 Passio sanctorum scilitanorum 15.
199 Passio Perpetuae et Felicitatis 4,7-9; 10,13; 11,1-13, 8. Cf. AMAT, Songes et visions, 118-131; HABERMEHL,

Perpetua und der Ägypter, 74-103 y 189-195; MESLIN, «Vases sacrés et boissons d’éternité dans les visions
des martyrs africains», en Epektasis. Mélanges patristiques offerts au cardinal Jean Daniélou, Paris 1972,
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mártir es la victoria del Señor.196 Cristo se les hacía presente, a sus ojos y a sus
oídos, invitándoles al seguimiento hasta la muerte.197

Por otro lado, el sobrio «hoy somos mártires en los cielos, gracias a Dios»198 de
los escilitanos se transforma, en la Passio Perpetuae, en una serie de visiones
que, mediante imágenes bucólicas y paradisíacas, el tradicional locus amoenus
de la poesía latina, permiten al mártir casi degustar ya sus recompensas esca-
tológicas.199 Estas ideas y visiones están asimismo presentes en la Passio
Mariani et Iacobi.200 En cambio, en la Pasión de Montano y Lucio, el Señor se
niega a mostrarles el paraíso para que su fe quede bien acrisolada. De lo con-
trario, «¿dónde estaría la fe?» («Et ubi erit fides?»).201

6. LA DIMENSIÓN ECLESIOLÓGICA DEL MARTIRIO

Cipriano, en su última carta, dirigida a la comunidad eclesial de Cartago, des-
pués de la vuelta del destierro en Curubis, confesaba a sus fieles cómo estaba
evitando que lo detuvieran para conducirlo a Útica donde se encontraba en ese
momento el procónsul. Cipriano estaba esperando a que el procónsul llegase
a Cartago.202 Él mismo les explicaba las razones: 

He consentido en ello al haber una justa causa, la de convenir que un obispo
confiese al Señor en aquella ciudad en la que preside la Iglesia del Señor, y que
todo el pueblo sea glorificado con la confesión de quien está al frente de ella.
Pues todo lo que dice un obispo confesor de la fe en el momento mismo de la
confesión lo dice, por inspiración de Dios, en nombre de todos. Además se mer-
mará el honor de nuestra Iglesia gloriosísima si yo, que soy obispo puesto al
frente de otra Iglesia, al haber recibido en la ciudad de Útica la sentencia por mi
confesión de fe, voy desde allí mártir a la presencia del Señor, cuando yo, no
sólo por mí sino también por vosotros, pido con incesantes oraciones y deseo,
como debo desearlo, con toda mi alma, confesar mi fe entre vosotros y ahí pade-
cer y desde ahí irme con el Señor.203

Estos sentimientos eclesiales se ven cumplidos en la narración de su pasión.
Cuando Cipriano es detenido y su comparecencia ante el procónsul se aplaza

pp. 139-153.
200 Cf. Passio Mariani et Iacobi 6,6-14; 11,4-6. Puede verse AMAT, Songes et visions, 134-138; MESLIN, «Vases

sacrés et boissons d’éternité», 139-153.
201 Cf. Passio Montani et Lucii 7,5.
202 Cf. Cipriano, Carta 81,1.
203 Ibíd., 1-2 (traducción de María Luisa García Sanchidrián, con algún retoque).
204 Cf. Acta Cypriani 2,5.
205 Ibíd., 4,1.
206 Cf. Acta Cypriani 4,1.
207 Cf. ibíd. El gesto de Cipriano ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Hay quienes lo han resaltado

como un gesto de señorío, cf. A. A. R. BASTIAENSEN, «Acta Cypriani», 489; J. DEN BOEFT – J. Bremmer,
«Notiunculae martyrologicae I», VigChr 35 (1981) 49, aunque hay quien no ve propio del mártir un gesto de
señorío —más propio del héroe pagano— y lo interpreta como un gesto de recompensa a quien le va a
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hasta el día siguiente, todo el pueblo cristiano permaneció la noche entera a
las puertas de la residencia donde su obispo permanecía detenido.204 Tras
conocer la sentencia a muerte de su obispo, el pueblo de los hermanos decía:
«Seamos nosotros también decapitados con él»,205 siguiendo a Cipriano hasta el
lugar donde sería decapitado. En el momento de la decapitación cuenta con la
ayuda de la Iglesia. Al quitarse su dalmática la entrega al diácono y, al vendar-
se los ojos, es ayudado por un presbítero y un subdiácono.206 Cipriano, en un
gesto de señorío y generosidad, ordena a los suyos que entreguen al verdugo
veinticinco monedas de oro.207 Por su parte, los fieles extienden en el suelo
delante del mártir lienzos de lino y paños208 que recogiesen la sangre del már-
tir que había escrito en una de sus cartas: «Antes (la Iglesia) se mostraba blan-
ca en las obras de los hermanos; ahora se ha hecho purpúrea con la sangre de
los mártires.»209 El acompañamiento de la Iglesia a su mártir se ve correspondi-
do por la preocupación de Cipriano por su comunidad. El mártir no deja de
velar por su Iglesia. No creo que se pueda reducir a una mera anécdota que
Cipriano, la noche en que estuvo detenido y el pueblo cristiano permanecía a
las puertas, les llamase la atención para que cuidasen y reprendiesen a las jóve-
nes que allí estaban congregadas.210

La eclesialidad del martirio aparece también ampliamente testimoniada en la
Pasión de Perpetua y Felicidad. Los jóvenes catecúmenos no sólo son bautiza-
dos durante su arresto211 sino que la Iglesia, mediante sus diáconos, cuida del
bienestar de los mártires en la cárcel,212 que en medio de su penosa situación
pueden experimentar la compañía y aliento de su comunidad.213 La Iglesia se
encomienda incluso a los mártires para que restablezcan la paz entre los miem-
bros de la comunidad.214 Por su parte, los mártires no sólo edifican a la Iglesia
con su testimonio215 sino que le ofrecen su poder intercesor,216 se preocupan
para que los ministros de la comunidad mantengan la paz entre ellos mismos
y cumplan debidamente con su ministerio217 y exhortan a los creyentes para
que, lejos de escandalizarse por sus sufrimientos, se mantengan firmes en la fe
y en el amor.218 De hecho, los mártires morirán abrazados en el centro del anfi-

permitir alcanzar la meta de su vida, cf. C. GNILKA, «Ultima verba», Jahrbuch für Antike und Christentum 22
(1979) 11-15, donde pueden verse otras interpretaciones menos fundadas, sin que se pueda descartar sin
más el que sea también un gesto de amor a los enemigos.

208 Cf. Acta Cypriani 4,2.
209 Cipriano, Carta 10,5,2 (traducción de María Luisa García Sanchidrián).
210 Cf. Acta Cypriani 2,5. Conviene notar la divergencia entre las dos recensiones. Según la recensión 1, Cipriano

ordenó que las jóvenes fuesen reprendidas. En cambio, en la recensión 2, pide que sean protegidas.
211 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 3,5.
212 Cf. ibíd., 3,7-8.
213 Cf. ibíd., 10,1-3. 6-7. 12; 20, 8.
214 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 13,1-6.
215 Cf. ibíd. 1,1-2; 9,1; 16,4.
216 Cf. ibíd., 9,1; 16,4.
217 Cf. Passio Perpetuae et Felicitatis 13,1-6.
218 Cf. ibíd., 20,10; 21,1.4-5.
219 Cf. ibíd., 21,7.
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220 Cf. Passio Montani et Lucii 1; 13,3; 23,7.
221 Cf. ibíd., 13,5.
222 Cf. ibíd., 2,1.
223 Cf. Passio Montani et Lucii 4,7.
224 Cf. ibíd., 9,2-3. Cf. FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Nuove osservazioni critiche ed esegetiche», 25-28.
225 Cf. Passio Montani et Lucii 13,1; 18,3; 19,1.
226 Cf. Passio Mariani et Iacobi 1,3; 3,2; 4,1.
227 Cf. ibíd., 3,6-7; 4,1.
228 Cf. ibíd., 3,5; 9,2-4; 11,1-2; 12,8.
229 Para el martirio como lucha contra el diablo, cf. Cipriano, Carta 8,1; 10,1-2; 13,1-2; 14,3,1; 39,2-3; 57,1,2;

57,5,2; 58,9,1; 60,2-3; Ad Fortunatum 2. Para el martirio como prueba que acrisola al mártir y lo acredi-
ta de alguna manera (especialmente en referencia a los confesores como acreditados para los ministe-

teatro consumando su martirio con el solemne rito de la paz.219

En la Pasión de Montano y Lucio los mártires tienen una arraigada conciencia
de que les compete la edificación de la comunidad eclesial.220 No nos detene-
mos ahora en ello al haber señalado ya cómo el mártir aparece como el acre-
ditado por Dios para hablar con autoridad. Por otro lado, la Iglesia pide la
intercesión de los mártires, a la par que éstos experimentan la necesidad de la
intercesión de la Iglesia,221 que se afana por administrar el bautismo a los cate-
cúmenos encarcelados,222 por visitarlos, acompañarlos y alentarlos durante el
tiempo de prisión,223 por hacerles llegar el alimento y quizás también la
Eucaristía224 y por estar cerca de ellos cuando llega el momento de la muerte.225

En la Pasión de Mariano y Santiago, dominada por una cierta épica del marti-
rio, los perfiles eclesiológicos se debilitan fuertemente, para presentar a unos
mártires afanados por edificar226 y exhortar al pueblo de Dios,227 con un afán
de proselitismo martirial: su preocupación es la de hacer mártires.228

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las Pasiones africanas estudiadas ponen de manifiesto que el conflicto entre las
concepciones cristiana y pagana acerca de las relaciones entre el poder políti-
co y la religión, que condujeron originariamente al martirio, fue entendido
desde otras perspectivas que podríamos llamar teológicas y místicas. El conflic-
to histórico se leía, quizás iluminándolo en ocasiones, quizás también oscure-
ciéndolo en otras, desde otras claves: la lucha contra el diablo, la prueba de
Dios que acredita la enseñanza del mártir, la lucha épica contra el paganismo.
Merece la pena resaltar que estas claves de lectura, no testimoniadas en la
Pasión de Cipriano, se pueden encontrar todas ellas en las obras de Cipriano,
aunque las dos últimas perspectivas algo más mitigadas.229 ¿No sería una de las
finalidades de Poncio, al escribir la Vita Cypriani, completar la Pasión desde
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TERCERA PART
EL CRISTIANISME A TARRAGONA DURANT ELS SEGLES IV-VIII
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EL SANTUARI PALEOCRISTIÀ DELS SANTS MÀRTIRS 
FRUCTUÓS, AUGURI I EULOGI EN EL SUBURBI DE TÀRRACO

Jordi LÓPEZ VILAR

Tàrraco, com a capital de la Tarraconense i com a ciutat que gaudia d’unes
comunicacions privilegiades, tant marítimes com terrestres, va acollir aviat
diversos cultes orientals, i probablement aviat devien arribar també les prime-
res notícies del cristianisme. Malgrat la tradició de la vinguda de Sant Pau, no
tenim referències fiables dels orígens i cal esperar fins a mitjans de segle III per
la primera dada certa que ens proporcionen les actes del martiri del bisbe de
la ciutat Sant Fructuós i dels seus diaques Auguri i Eulogi, en el marc de les
persecucions de l’emperador Valerià, els quals, després d’un judici davant del
governador Emilià, foren cremats a l’arena de l’amfiteatre el 21 de gener de
l’any 259. Les actes, autèntiques, ens mostren ja per aquesta època una comu-
nitat assentada, plenament organitzada i en bona convivència amb els ciuta-
dans no cristians. Defugirem aquí de narrar el procès i extreure’n les dades his-
tòriques, i remetem a l’estudi que Franchi dei Cavalieri va publicar en el seu
dia. Anotem només que el text de la Passio assoliria amb el temps una gran
difusió, com demostra que el mateix Sant Agustí dediqués un dels seus ser-
mons als tres sants i que Prudenci la seguís en l’himne VI del seu
Peristephanon. I afegim també que aquestes actes són el segon testimoni ferm
de cristianisme a la Península Ibèrica, només darrera de l’epístola 67 de Sant
Ciprià, datada els anys 254-255.

En la segona meitat del segle III es comencen a formar les grans àrees funerà-
ries de la Tàrraco baiximperial, les quals adquiriran un gran desenvolupament
en els segles IV i V. Els elements comuns són: enterraments fora muralles, ritus
d’inhumació, escassos aixovars funeraris, i cos dipositat generalment a sol ixent
(fig. 1).

Sense dubte la més important és la Necròpolis paleocristiana també anomena-
da de Sant Fructuós. Es tracta d’un conjunt arqueològic fonamental per la his-
tòria de la ciutat i per l’arqueologia cristiana de les províncies i hom conside-
rà que es tractava de la necròpolis a l’aire lliure més variada i extensa
d’Occident. Mn. Serra Vilaró va documentar poc més de 2000 sepulcres, però
la xifra és molt superior perquè a aquests s’hi ha de sumar bona part de la
superfície excavada sota la direcció dels enginyers de la fàbrica de Tabacs.
Així, pot entreveure’s que el nombre de sepultures podria haver arribat a les
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Figura. 1.-Plànol esquemàtic de la ciutat de Tàrraco, amb indicació de l’orografia i el perímetre
amurallat. Es distingeix bé l’acròpolis, al nord-est, el port, al sud-oest i el suburbi occidental, on
s’han assenyalat les àrees funeràries dels segles IV-V i les dues basíliques paleocristianes (López,
2006).
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3000 ó més. 
En aquests terrenys ja s’hi trobaven alguns enterraments alt-imperials en rela-
ció amb el sistema viari. El més que probable enterrament de les restes de sant
Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi l’any 259 va generar al seu voltant una gran
necròpolis que s’explica pel desig dels fidels d’enterrar-se a redós de les tom-
bes martirials. Aquesta necròpolis estava ben delimitada per murs i vials, ocu-
pant una superfície d’uns 8000 m2. El moment àlgid d’aquest cementiri se situa
en els segles IV i V i cap a mitjans del segle V hauriem de situar el seu moment
final, tot i que sembla haver-hi una continuïtat residual fins el segle VI. Dues
característiques distingeixen aquesta necròpolis de les restants. La primera és la
constant superposició d’enterraments, com a solució a la manca de sòl més
proper a la tomba santa, una densificació que és pròpia d’aquest cementiri i
constitueix una prova més de la presència dels màrtirs. Un segon element sin-
gular és la riquesa i varietat dels sepulcres. Em refereixo a determinats elements
sumptuaris com ara els nombrosos sarcòfags, laudes de mosaic, i el repertori
epigràfic. A més, la presència de mausoleus magnifica arquitectònicament tota
aquesta àrea amb una cronologia que coincideix amb el moment més impor-
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tant de la necròpolis: de mitjans del IV a mitjans del V. 
1. LA BASÍLICA MERIDIONAL O DE SANT FRUCTUÓS

Aproximadament en el centre d’aquesta necròpolis s’aixecà una basílica, exca-
vada per Mn. Serra Vilaró, construïda a finals de la quarta centúria o a princi-
pis de la següent, que constitueix amb quasi total certesa la memoria / marty-
rium dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, i que devia ser aixecada en aquests
moments per substituir-ne un altre que l’arqueologia ha estat incapaç de loca-
litzar (fig. 2). El que dífícilment pot dubtar-se és que la basílica estava dedica-
da als sants tarraconenses; les restes epigràfiques ho confirmen, sobretot aquell
petit fragment on pot llegir-se [Fru]ctuosi A[ugurii et Eulogii]. També algunes
làpides fan referència explícita a una tumulatio ad sanctos: dues esmenten una
sede sanctorum, i la inscripció de la tomba d’Òptim conté l’expressió sancta
Crhisti [sic] in sede quiescis, fent referència a que tot l’edifici està consagrat a
Déu. Les inscripcions demostren que ens trobem davant d’un temple de culte
eucarístic amb altar i lloc de commemoració martirial. El caràcter central d’a-
quest es manifesta en la seva situació respecte del cementiri i en la riquesa i
varietat dels elements de senyalització sepulcral que conté el paviment. 

És una basílica que té també un caràcter funerari, com confirma un subsòl ate-
peït de tombes. Si la basílica episcopal estava situada intra muros, com crec,
els enterraments dels bisbes i altres membres destacats del clergat, al menys
durant el segle V, s’haurien efectuat per lògica en el lloc més prestigiós de totes
les àrees funeràries actives en aquells moments; això és, en la necròpolis de
Sant Fructuós, i més possiblement encara en la basílica dels màrtirs o algun dels
seus mausoleus annexes. Malauradament cap de les inscripcions recuperades
en la basílica pot ser atribuïda amb seguretat a un bisbe, potser a causa de l’es-
tat general de destrucció que presentava l’edifici, el qual es feia més evident
encara en les criptes. Per exemple, les dues laudes musives de la cripta dels
arcs que per la seva posició topogràfica són preeminents, van trobar-se destruï-
des. Hem de referir-nos obligatòriament a un altre epígraf també en opus tesse-
llatum: el d’Optimus. El text presenta una llacuna al final de la primera línia
que sempre s’havia restituït amb la paraula dominus, però un estudi dels últims
anys ha proposat el vocable antistes. Si aquesta hipòtesi fós certa, tindriem en
la nau central de la basílica la tomba d’un bisbe desconegut, que hauriem de
situar cronològicament entre Himeri (ca. 385) i Ticià (ca. 419). Després de la
pau constantiniana, el sepeli dels bisbes de Roma en les diverses àrees marti-
rials extraurbanes està ben documentat en la capital de l’Imperi. Són sepulcres
que tenen la intenció d’associar-se —al menys idealment— amb els màrtirs.

La basílica excavada per Mn. Serra Vilaró els anys 20 del segle passat era un
recinte de tres naus i absis semicircular orientat a l’est de 39 per 19 m. amb un
transsepte. Diversos mausoleus s’annexaven a la nau septentrional i a la cap-
çalera. En el moment de la seva excavació van poder identificar-se dos pavi-
ments superposats; un inferior d’opus signinum, i un altre superior de grans
tesel·les de marbre. El ritme de la columnata era de nou columnes per banda,
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Figura. 2.-Planta de la basílica meridional o de
Sant Fructuós, segons Serra Vilaró. Inclou també
algunes estructures tant anteriors com posteriors a la
basílica originària. Es veu bé l’absis semicircular a
l’est, al costat la cripta dels arcs amb les escales per
baixar-hi, els diversos mausoleus annexats a la nau
septentrional i el contraabsis de planta quadrangu-
lar a l’oest (Serra, 1948). 

amb un intercolumni d’uns tres metres.
Alguns mausoleus es relacionen físicament amb la basílica, principalment en el
lateral nord. La majoria de mausoleus és posterior a la pròpia basílica, i alguns
dels que semblen anteriors podrien haver estat després connectats amb la
fàbrica del temple. Tots els mausoleus tenen una cota de pavimentació similar,
però l’anomenada cripta dels Arcs, ubicada al nord de l’absis, té quelcom espe-
cífic que la diferencia dels demés: és l’únic que té una estructura subterrània
amb connexió directa amb la basílica. La cripta allotjava una sèrie de sepulcres.
En la petita cambra a la qual s’ingressa a través dels dos arcs n’hi havia dos
que havien estat segellats amb laudes de mosaic que lamentablement van tro-
bar-se destruïdes. En l’àmbit veí, també sota el paviment, hi havia dos nous
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sepulcres i a un moment posterior correspon la instal·lació d’un sarcòfag mono-
lític. 
Un altre dels elements destacables és un recinte ubicat a l’oest de la basílica,
de planta gairebé quadrada, que és l’únic mausoleu plenament coetani al tem-
ple. Tres dels seus quatre costats estan ben delimitats, però per orient queda
obert a les naus. En clara relació amb el recinte es trobà un sepulcre de murets
que es va construir adossat al mur occidental, que és el de majors dimensions
de la necròpolis. En l’interior s’hi trobaren dos esquelets. La importància d’a-
questa sepultura no rau només en el seu tamany; també era excepcional en el
sentit que sobresortia del paviment, mentre els restants sepulcres del recinte es
trobaven sota del paviment. Encara cal destacar un tercer element; sobre el
sepulcre hi havia, en l’angle sud-oriental, un basament de columna in situ. Això
implica que el sepulcre, a més de sobresortir del paviment, estava coronat per
una mena de baldaquí que el senyalitzava d’una manera ostensible. Arribats a
aquest punt, no podem deixar de comparar aquest recinte amb el contraabsis
tant ben documentat en la nova basílica descoberta l’any 1994. En efecte, com
veurem després, el segon temple disposava d’un contraabsis d’evident funcio-
nalitat funerària amb una tomba principal en l’extrem occidental, col·locada
transversalment respecte a l’eix de l’edifici (fig. 3).

Segons Serra Vilaró la basílica va ser construïda en el segle IV, destruïda pels
bàrbars sobre l’any 400 i novament restaurada, desapareixent a finals del segle
V. Del Amo, en base a la situació topogràfica d’algunes inscripcions i mosaics
funeraris, va adelantar la data de la seva construcció fins a mitjan de segle V,
amb una perduració fins les darreries del segle VI o començaments del VII. Una
nova revisió de la situació de determinades làpides m’ha dut a proposar una
datació entorn de l’any 400, amb un ús funerari constatat al llarg de tot el segle
V.

És difícil esbrinar el moment final de la basílica. El paviment tesel·lat es data a
inicis del segle VI. Desconeixem quan s’abandona la basílica, però el fet que
procedents de l’àrea es trobessin una sèrie d’elements decoratius de caire visi-
gòtic situats entre la segona meitat del segle VI i el segle VII, i la identificació
d’alguns objectes de bronze d’ús litúrgic del segle VI indiquen la pervivència
de la basílica durant tot el segle VI i potser més enllà.

2. CONSTRUCCIONS ANNEXES AL SUD DE LA BASÍLICA DE SANT FRUCTUÓS

Al sud de la basílica hi ha una sèrie d’estances que, d’una manera o altra, hi
estan relacionades (fig. 4). Destaca un petit àmbit quadrangular; en el seu inte-
rior s’hi descobrí un petit baptisteri de forma rectangular. Interessa recalcar que
un gruixut paviment d’opus signinum cobria la instal.lació litúrgica inutilitzant
la piscina baptismal, la qual cosa ens indica dues fases per aquest àmbit. El
baptisteri tarraconense està col·locat a poca distància de la capçalera però cla-
rament independent, amb la qual potser estaria comunicat a través d’una estan-
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ça allargada que contenia alguns enterraments. Cal recordar que en les proxi-
mitats van trobar-se les laudes musives d’Ampelius i del Crismó.
Dels altres edificis ubicats al sud de la basílica en tenim una informació molt
deficient. Aquest sector fou intervingut abans de que Mn. Serra Vilaró entrés
en acció i de la documentació publicada es desprèn que els treballs arqueolò-
gics es limitaren a recuperar objectes i a aixecar el plànol dels murs que que-
daven al descobert. 

Les construccions ocupaven una gran àrea i es trovaben limitades per la basí-
lica al nord i pel camí de la Fonteta al sud. L’anàlisi dels plànols mostra la pre-
sència de distintes construccions que pertanyen també a èpoques diferents.
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Figura. 3.-Fotografies dels contraabsis de les dues basíliques. A dalt, el de la basílica meridional,
amb el sepulcre monumental cobert amb un placat de lloses marmòries (Arxiu MNAT/Serra
Vilaró). A baix, el de la basílica septentrional, amb el sepulcre principal buit i una inhumació
secundària que conservava encara les restes humanes en força bon estat (López, 2006).
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Figura 4.-Planta general del conjunt paleocristià del Francolí, amb els edificis
tardoromans representats. Al sud s’observa la basílica martirial de Fructuós
amb l’edifici annexat que conté un baptisteri i un pòrtic encarat a la ciutat. Més
a l’oest, dues criptes i les restes d’una domus tardoromana. Seguint la via cap el
nord es troben, a la dreta, les restes d’un gran mausoleu de planta central (segle
IV). Més endavant apareix representat el conjunt descobert l’any 1994: a l’es-
querra, la domus del segle IV; a la dreta, un grup d’edificis del segle V entre els
que ressalta la basílica septentrional amb el seu atri (López, 2006).
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Aquí només farem una breu referència a les estructures que segueixen uns
eixos nord-sud i est-oest, com la basílica excavada per Serra Vilaró. 
És un conjunt de murs disposats ortogonalment ocupant una superfície d’uns
2.200 m2 que tothom fins la publicació del meu llibre sobre les basíliques
paleocristianes de Tàrraco havia interpretat com restes pertanyents a una villa
romana del segle II. Al sud de la basílica es troba un espai lliure bastant gran
envoltat de construccions, com si fós un pati; en altres llocs s’adverteixen
carreus ben centrats que degueren sostenir columnes o pilars. Si observem amb
deteniment la planta i la única fotografia conservada d’aquesta estructura de
seguida ens adonarem de la presència d’un porxo encarat a la ciutat que cons-
ta de quatre columnes sobreelevades per un podium. Evidentment es tracta
d’un accès monumental. Hi ha un aspecte molt important: alguns murs de la
basílica estan ben lligats amb els de la suposada villa i en són continuació. De
fet, l’existència d’un baptisteri no fa altra cosa que confirmar la cronologia tar-
dana de —com a mínim— algunes de les estances. En alguns punts va identi-
ficar-se un sistema de fonamentació emprat en la basílica consistent en aixecar
els murs o els pilars sobre sarcòfags monolítics reaprofitats, que és motiu sufi-
cient per atribuir-li una cronologia tardoromana.

Amb aquests antecedents considerem que els murs de l’edifici al sud de la basí-
lica no pertanyen a una villa altimperial com s’havia vingut considerant.
Formen un tot compacte amb el temple i contenen un element de primer ordre:
un baptisteri. Hi ha més aspectes que podrien ser rellevants; la llargada de la
basílica determina també l’amplada de l’edifici i si es perllonga l’amplada de la
basílica cap el sud (a 20 i 40 metres respectivament), resulta que a la primera
distància hi ha un mur que divideix transversalment d’est a oest tota la cons-
trucció, i si ens situem a 40 metres, un nou mur conservat només parcialment
sembla limitar l’edifici pel sud. Dóna la impresió que la basílica hagués servit
de mòdul per a la construcció d’aquest gran edifici meridional. Per tant, és més
lògic atribuir a aquesta construcció una cronologia més tardana, coetània al
moment fundacional de la basílica o en tot cas posterior. 

La funcionalitat del que hem anomenat edifici meridional és difícil de determi-
nar. L’accés monumental, encarat a la via, era un pòrtic tetràstil amb escalinata
central i sembla estar estructurat entorn d’un pati pròxim a la basílica. Diversos
basaments quadrangulars indiquen amplis espais coberts. Malauradament la
poca documentació conservada de tot aquest sector només permet fer especu-
lacions. Alguns hi voldran veure l’episcopium que esmenta Consenci en l’epís-
tola adreçada a Sant Agustí i d’altres el cenobium sanctis citat en l’epitafi del
bisbe Sergi (ca. 520-555). Per un conjunt annex d’aquestes característiques
podria plantejar-se també la possibilitat que fós una hostatgeria associada al
santuari. Sabem que el culte a Fructuós i els seus companys estava molt difós
i evidentment atrauria un nombre considerable de pelegrins. 

L’atracció de les tombes dels màrtirs, considerats «herois de la fe», va ser cada cop
més important, especialment un cop acabades les persecucions. Que les tombes
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eren venerades i visitades per nombrosos fidels és un fet acceptat per tothom i
a Hispània en tenim un exemple paradigmàtic: Egèria i el seu itinerari. El mateix
Paulí de Nola ens refereix en la seva rica producció literària com el 14 de gener,
dies natalis de Sant Fèlix, una multitud de pelegrins procedents de la Itàlia cen-
tromeridional es reunia per visitar la tomba del màrtir que era objecte d’una viva
devoció popular. En el complex de Cimitile, Sant Paulí de Nola, en la seva etapa
de governador de la Campània entre els anys 378 i 381, va fer enllosar la via que
duia al santuari extraurbà de Sant Fèlix, on va construir un xenodochium. El san-
tuari de Tebessa, aixecat entre finals del segle IV i principis del V, disposava d’un
edifici de tres naus annexat a l’atri que amb base a paral·lels s’ha identificat com
una hostatgeria, amb una planta baixa destinada a quadres amb les seves men-
jadores i una planta superior per a les habitacions.

També a Roma les tombes santes eren visitades, i en la ciutat eterna el papa
Damas (366-384) va tenir cura de monumentalitzar les tombes dels màrtirs ser-
vades en els diversos cementiris del suburbi amb nous epígrafs mètrics gravats
amb una cal·ligrafia d’alta qualitat —l’anomenada damasiana o filocaliana—, i
una nova sistematització dels sepulcres, com els dels sants Pere i Marcel·lí,
Genar o Agapit. L’objectiu era, òbviament, la promoció del culte. La construc-
ció d’edificis de serveis per als pelegrins relacionats amb les basíliques marti-
rials es constata a Roma, sobretot en la segona meitat del segle V. Per exem-
ple, el papa Hilari (461-468) va reactivar S. Lorenzo a la via Tiburtina amb la
construcció d’un monestir, dos balnea, una residència senyorial —
praetorium— i probablement dues biblioteques i un baptisteri. I també altres
santuaris com S. Pietro in Vaticano i S. Paolo fuori le mura estaven dotats de
diverses edificacions annexes, tant de complexos d’habitacions com de serveis
als pelegrins, monestirs, etc., datats segons les fonts a partir de la segona mei-
tat del segle V, tot i que arqueològicament gairebé no s’han pogut documen-
tar, per la qual cosa no tenim coneixement de possibles preexistències. Per
Hispania comptem amb el xenodochium de Mèrida, estructurat també a base
de naus amb basílica central i dues plantes, tot i que la seva datació és ja molt
tardana, de finals del segle VI. Sense més elements és francament difícil atri-
buir un destí a la nostra construcció. No obstant, la hipòtesi que hem plantejat
cal que sigui tinguda en compte. 

3. LA BASÍLICA SEPTENTRIONAL

Uns 130 m. al nord de la basílica excavada per Serra Vilaró es descobrí l’any
1994 un conjunt d’edificis entre els que destaca una segona basílica paleocris-
tiana que descriurem seguidament (fig. 5). En l’extrem oriental i presidint l’edi-
fici se situa un absis quadrangular amb una doble fonamentació i junt a aquest,
dos petits àmbits laterals als que atribuïm funcions de sagristia. Trobem a con-
tinuació un transsepte que no sobresurt de la planta, el paviment del qual esta-
va a una cota més alta que el de les naus. El cos de la basílica es troba dividit
en tres naus. Als peus de la nau central es troba una estructura quadrangular
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Figura 5.-Planta de la basílica septentrional. L’àrea del transsepte i l’absis quadrangular estan
clarament delimitats, així com el contraabsis i l’atri. Destaca un subsòl atapeït de sepulcres
(López, 2006).

que constitueix un contraabsis que va tenir una evident funcionalitat funerària.
Entre la basílica i la via se situa un atri que ofereix unes particularitats espe-
cialment interessants. Consta d’un pati central envoltat per un ambulacre al que
s’obren en els laterals nord i sud una sèrie d’estances. Les seves mesures: 24
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per 15,20 m. per la basílica i 20,75 per 17,50 m. per l’atri.

L’estat de conservació era molt precari; havia sobreviscut la major part dels
fonaments, però cap mur en alçat. Els paviments, que eren d’opus signinum,
es trobaren esmicolats en els estrats d’arrasament. També la majoria de tombes
es trobaren profanades. Tot, senyal evident de l’expoli sistemàtic a que es va
veure sotmesa la basílica després del seu abandonament.

Existeixen dues tècniques constructives en la realització dels fonaments. La
major part dels murs fonamenten sobre rases reomplertes prèviament amb
còdols i argila. Aquesta tècnica s’empra en la totalitat de murs de l’atri i en
alguns de la basílica. Una segona tècnica consisteix en reomplir les rases amb
una successió de carreus. El perquè d’un tipus o altre de fonamentació ens va
fer plantejar des d’un primer moment dues possibles hipòtesis. La primera, que
es tractés de dues fases cronològiques ben diferenciades, i la segona es decan-
taria en atribuir una mateixa cronologia a la construcció paleocristiana, amb
una explicació per aquesta doble tècnica que derivaria cap a motius d’ordre
constructiu o arquitectònic. Després de sospesar els diferents arguments en pro
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i en contra de l’existència d’aquestes dues fases considero molt improbable que
el temple s’hagués aixecat en dues fases successives.
S’adverteix en la basílica un saqueig sistemàtic d’elements constructius: no s’ha
trobat ni rastre de les columnes o capitells. L’excavació va constatar també la
violació sistemàtica de les sepultures, ja en època antiga. Els únics elements
nobles trobats a la basílica són dos basaments de pedra calcàrea. La seva par-
ticular ubicació en el punt de contacte entre la nau central i el transsepte és
prou significativa; tot i que estan lleugerament desplaçats, deuen ser els basa-
ments sobre els que s’alçava l’arc triomfal que separava els dos ambients arqui-
tectònics. No s’ha conservat tampoc cap dels accessos, però la mateixa situació
de la basílica entre el conjunt d’edificis contemporanis convida a ubicar les
seves entrades a l’oest, comunicant amb l’atri, o al sud, obertes al pati. 

La planta basilical porta implícita la divisió de les naus mitjançant dos murs sos-
tinguts per columnes o pilars dels que només ha perviscut la fonamentació. Per
intentar determinar la distància entre els suports, és a dir, els intercolumnis,
comptem amb un element clau. Degut a la manca de subsòl per enterrar-hi més
cossos (es calculen uns 200 sepulcres) es va arribar a l’extrem d’ocupar l’espai
que quedava sota els arcs o arquitraus, malmetent aquella fonamentació corre-
guda. Confrontant els trams intactes d’un i altre mur —on es recolzaven les
columnes o pilars— pot deduir-se que l’intercolumni era d’uns 3 metres. Aquest
ritme ens dóna una successió de cinc arcades a cada costat de la nau central.

La completa destrucció del paviment de la basílica va dificultar conèixer direc-
tament si tot l’edifici estava pavimentat a una mateixa cota o variava segons els
àmbits. No obstant, la confrontació de les cotes dels sepulcres va ser un ele-
ment clau per a la restitució dels diferents nivells de pavimentació; l’absis i el
transsepte es trobaven a un mateix nivell, sobreelevat respecte a les naus de la
basílica uns 40 cm. 

Dues fosses d’expoli situades en el punt de contacte amb la nau central ubi-
quen una hipotètica línia de cancells que marcaria encara més aquesta separa-
ció (fig. 6). Entre les dues fosses, al centre, i coincidint amb l’eix de simetria de
la basílica hi ha un espai que deuria correspondre a les escales que posarien
en comunicació la nau central i l’espai del transsepte. Més difícil d’interpretar
és la solució emprada per solucionar el canvi de cota amb les naus laterals. La
presència de les dues fonamentacions simètriques pot ser la explicada com
riostes per a reforçar els arcs superiors, alhora que podrien haver estat la base
de sengles línies d’escales o cancells. 

Si bé els cancells podrien haver separat la totalitat dels transsepte respecte de
les naus, cal contemplar també la possibilitat que el transsepte estigués dividit
en tres peces mitjançant cancells, però no s’han conservat més traces. Per
poder afirmar-ho, hem de recórrer a l’argument negatiu que ens proporcionen
les tombes. Així, malgrat el màxim aprofitament de l’espai de la basílica, aques-
tes respecten una àrea del transsepte: aquella que correspon a la teòrica per-
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Figura 6.-Proposta de situació dels cancells, en base a les fosses de fonamentació i a la disposi-
ció de les tombes. Les línies que delimiten el darrer tram de les naus laterals marquen un canvi
de nivell que potser només vindria assenyalat per un o dos esglaons. L’altar és dins l’absis (López,
2006).

llongació dels fonaments de les columnates que separen les naus fins enllaçar
amb els murs de l’absis. A més, diversos sepulcres s’hi alineen arrecerats. En
aquest fet fonamentem la nostra hipòtesi: per aquest espai lliure de tombes i
perfectament centrat discorrerien dues línies de cancells compartimentant inter-
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nament el transsepte.

Les restes no són gaire explícites en quant al lloc on s’ubicava l’altar, i nova-
ment hem de recórrer a l’absència de tombes en una zona de l’absis.
Efectivament, dins l’absis hi ha un espai ben centrat on, significativament, no
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s’observa cap sepulcre. Aquí és on considerem que hauria de situar-se l’altar.
A pocs metres de l’absis, va ser trobada una columneta amb fust i capitell de
marbre blanc d’una sola peça que interpretem com un dels suports de l’altar
de la basílica, que deuria ser una mensa rectangular sostinguda per quatre o
cinc stipites. 

En l’anàlisi metrològica de l’edifici cal tenir en compte la planificació que va fer
l’arquitecte de l’edifici, quina unitat de mesura va emprar i quines foren les pro-
porcions (fig. 7). Cal suposar que l’arquitecte, per qüestions de facilitat de càl-
cul, va usar xifres rodones. No hi ha dubte que la unitat que millor encaixa és
el peu romà de 29’6 cm. La primera de les mesures fonamentals que hem près
és la distància entre eix i eix de les columnes o pilars. La distància és de 3
metres, que es correspon a 10 peus romans. Una segona medició va anar cen-
trada en determinar l’amplada de les tres naus; les naus laterals medeixen 12
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Figura 7.-Proposta del projecte constructiu de la basílica meridional, on es mostra com l’edifici
encaixa a la perfecció amb un engraellat format per una quadrícula de 10 per 10 peus. El tem-
ple compleix també a la perfecció la proporció àurea (López, 2006).

peus d’amplada i la nau central fa gairebé 24 peus, és a dir, el doble que les
laterals. S’estableix així una correlació 1-2-1 en l’amplada de la basílica.
La projecció de la distància de 10 peus constatada en l’intercolumni, tant en
sentit longitudinal com transversal, permet la creació d’un engraellat amb qua-
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dres de 10 x 10 peus en el que poden ser integrats tant la basílica com l’atri.
10 peus corresponen a 1 pertica, una unitat que sovint empraren els arquitec-
tes romans en la planificació d’edificis. D’aquesta manera pot comprovar-se
com la longitud de la basílica és de 8 perticae, i la seva amplada de 5; la lon-
gitud de l’atri és de 6 perticae i la seva amplada de 7. 

No obstant, també cal advertir que la ubicació dels murs en la retícula que pro-
posem no és del tot perfecte i només hi trobem una explicació possible; que
si bé l’arquitecte va dissenyar un edifici proporcionat i harmònic, els mestres
d’obres que participaren en l’execució del projecte no van ser tant escrupulo-
sos. Potser per aquest motiu també les mesures no quadren sempre del tot. En
aquest sentit, cal notar que aquestes desviacions no devien fer-se patents en la
visió global de l’edifici i que, per altra banda, estem treballant a nivell de fona-
mentació, la qual cosa pot produir petites distorsions.

Una planta basilical amb transsepte defineix dos eixos que formen una creu
llatina. La mesura d’aquests dos eixos o, el que és el mateix, la longitud i l’am-
plada internes reals de la basílica són 22’65 x 14 m. Si dividim la primera per
la segona el resultat és de 1’617, molt pròxim al número auri f (fi=1’618).
Aquesta senzilla operació ens demostra que l’arquitecte va tenir en compte la
proporció àurea en el disseny de la basílica.

Durant els treballs d’excavació es recuperaren alguns trossos del paviment d’o-
pus signinum de la basílica. L’estudi de la ceràmica continguda en el paviment
ens proporciona la seva cronologia: primera meitat segle V. Els sòls d’opus sig-
ninum, l’absència de tessel·les i altres elements nobles deixen entreveure una
ornamentació senzilla. Un silenci epigràfic gairebé total (només quatre inscrip-
cions documentades) dificulta la seva interpretació, però els aproximadament
200 sepulcres existents sota el temple i l’ambulacre de l’atri evidencien que ens
trobem davant d’una basílica funerària.

4. EDIFICIS RELACIONATS AMB LA BASÍLICA SEPTENTRIONAL

Hem esmentat que diversos edificis estaven relacionats amb la nova basílica
(vegeu fig. 4). Clarament conformen un conjunt arquitectònic independent de
la necròpolis paleocristiana, però està íntimament relacionat no només per la
via romana, sinó també per l’atracció que devia suposar la veïna presència dels
màrtirs, amb la seva basílica, les dependències annexes, els mausoleus i els
milers d’inhumacions. 

Només un és anterior a la basílica i pot no tenir-hi cap relació. És una domus
suburbana situada a ponent, a l’altra costat de la via romana que presenta una
estructura compacta, amb planta quadrangular i pati central, dins d’un model
àmpliament difós en l’arquitectura pròpia dels últims segles de l’Imperi. Mostra
una bona organització dels espais, entre els quals destaquen una aula de recep-
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ció absidada en l’eix de simetria i un petit conjunt termal. Malgrat tot, però, no
hi ha un desplegament decoratiu gaire luxós. Els paviments són de signinum i
els murs s’ornen amb pintures murals. Només dos petits mosaics en l’ambient
calent dels banys en són l’excepció. És, doncs, una domus d’una certa impor-
tància, però no esplèndida. Construïda entre el 333 i el 350, té una curta vida
fins a un moment indeterminat que possiblement s’ha de situar entorn de la
segona meitat del segle V. 

Els restants edificis, aquests sí plenament contemporanis a la basílica, es dispo-
sen entorn d’un pati d’uns 1.200 m2. Sens dubte la basílica n’és la construcció
principal. Desgraciadament l’estat de conservació era molt precari, de manera
que només es conservaven les línies de fonamentació en la major part dels
casos.

Al sud de la basílica hi havia un edifici de planta aproximadament quadrangu-
lar de poc més de 200 m2 amb sis habitacions entorn un espai central que pos-
siblement estaria al descobert. Precedint aquesta construcció, hi ha un pati tan-
cat de planta irregular i d’uns 100 m2 de superfície. Pot plantejar-se que sigui
un edifici de caràcter domèstic amb un espai central al voltant del qual s’obren
les cambres o potser un magatzem.

Altres construccions veïnes tenen un caràcter agrari més clar, com les estructu-
res que l’alcen a l’est de la basílica. Per aquestes s’ha pogut determinar amb
claredat que van ser construïdes en dues fases. A la primera, pertany un gran
dipòsit d’aigua de 70 m2 reforçat amb contraforts que ens informa sobre l’exis-
tència de conreus de regadiu al lloc (horts). En un segon moment s’hi adossa
un edifici amb un mínim de set estances que aixoplugava una premsa per a l’e-
laboració del vi, segons apunten els indicis.

Per tant, al mateix temps que s’edificava la basílica, també es construïen uns
edificis complementaris que evidencien una explotació agrícola associada.
Esbrinar què representa aquest complex arquitectònic d’una basílica associada
a uns edificis, no és una tasca fàcil. Es poden plantejar dues hipòtesis per expli-
car el complex: la primera contemplaria l’erecció de la basílica mitjançant la
donació d’un personatge —ja fos laic o eclesiàstic— en proximitat amb el cen-
tre espiritual del moment. Per al seu manteniment s’adjudicaria un fundus del
qual en formarien part els edificis veïns. La segona seria que estéssim davant
d’un cenobi. 

L’opció que es tractés d’un cenobi es pot fonamentar en en tres punts: la cons-
tatació d’un monasterium a Tàrraco segons l’epístola 11 de Consenci; la troba-
lla de la inscripció funerària de Thecla, virgo Christi; i la organització de les
construccions, semblant a la de certs monestirs siríacs contemporanis. Però la
relectura que vam fer en el seu moment de l’epístola de Consenci i el signifi-
cat del mot monasterium ens va decantar en el seu moment per considerar que
Frontó era un monjo solitari, i que conseqüentment del text no pot deduir-se
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l’existència d’un cenobi l’any 419. La presència de Thecla, esmentada expres-
sament en el seu epitafi com verge de Crist, no implica tampoc la presència
d’una comunitat monàstica. Respecte a l’estructura dels conjunts arquitectònics
monacals, cal advertir que hi ha una gran varietat de models, i que certament
alguns monestirs siris hi guarden algunes simil·lituds. Però contràriament al que
succeix a Orient, i especialment a Síria, on s’han pogut documentar nombro-
ses estructures monacals, a Occident restem orfes de restes arqueològiques tan
antigues. Els textos ens confirmen la presència dels primers cenobis a Occident
a finals del segle IV i principis del V, però desconeixem completament la seva
estructura arquitectònica. Per aquest motiu ignorem com eren físicament els
primers cenobis occidentals, i si seguien alguns dels models orientals que
coneixem. Conseqüentment haurem de concloure que no tenim arguments a
favor ni en contra sobre la possible identificació del conjunt descobert l’any
1994 com un monestir. En cas que les restes pertanyessin a un cenobi, desco-
neixem també fins a quin punt seria «normal» que en l’interior del temple s’hi
haguéssin enterrat homes, dones i nens. Més encara quan en les tombes dobles
s’identifica habitualment un adult de cada sexe. 

Aquest comportament sembla més propi d’una simple basílica funerària. Però
si és així, com explicar el conjunt d’edificis annexes? Fariem cap a la primera
de les hipòtesis plantejades: l’erecció d’una basílica funerària mitjançant la
donació d’un personatge, per al manteniment de la qual s’adjudicaria un fun-
dus del que en formarien part els edificis veïns. El canvi del segle IV al V és
un moment de conversions en massa degut a la política filocristiana dels teo-
dosis. Des del moment en que rics aristòcrates en passaren a formar part, sovint
s’implicaren també en generoses donacions. Per altra banda, la denominació
d’alguns dels tituli romans denoten un origen lligat a l’evergetisme privat d’al-
guns rics personatges, els quals efectuaven una deixa per poder edificar una
església, dotar-la dels objectes necessaris i dels béns que garantissin el seu man-
teniment i el del clergat que la servia. Pel cas que ens ocupa, els edificis de
caire rural que formen conjunt amb la basílica poden tenir aquesta explicació:
que formin part d’una explotació agrícola destinada a obtenir uns beneficis per
al seu manteniment. En aquest sentit, tant la basílica com els terrenys circum-
dants podrien haver estat donació d’algun persontge que ha quedat en l’anoni-
mat.

5. COMENTARIS SOBRE LES DUES BASÍLIQUES

Entre la basílica excavada per Mn. Serra Vilaró i la descoberta l’any 1994 hi ha
una diferència molt important. La primera es va sobreposar a una necròpolis
preexistent i s’instal·là en un extens cementiri a cel obert que va continuar en
funcionament. El segon temple no se superposa a cap element previ (a excep-
ció d’un reduït grup de tombes del segle III) i les inhumacions es van efectuar
estrictament dins dels límits de l’edifici. Tot indica un caràcter marcadament
funerari per la construcció, un veritable cementiri cobert.
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La basílica septentrional té un absis de planta quadrangular. La seva presència
a Tarragona no ens ha de sorprendre perquè s’inscriu dins d’una tradició ben
documentada per aquest moment. El que sobta és que cadascuna de les basí-
liques del Conjunt Paleocristià del Francolí tingui la capçalera diferent; semicir-
cular l’una i quadrangular l’altra, més encara quan deuen ser més o menys coe-
tànies amb una distància cronològica que no deu superar els 30 anys.

Un altre punt singular és el transsepte, entés com una nau transversal situada
entre les naus i l’absis, present en la nostra basílica i també en l’excavada per
Serra Vilaró. Arquitectònicament ambdós poden ser definits com transseptes
independents continus. Els transseptes independents continus són molt
extranys, i en la pràctica només coneixem la basílica constantiniana de Sant
Pere del Vaticà i la de Sant Pau Extramurs que com se sap imita l’anterior, men-
tre els transseptes tripartits són més habituals (Sta. Tecla a Milà, S. Pietro in
Vincoli a Roma i el grup d’Orient, aquest darrer amb datacions a partir de mit-
jans de segle V). En les cronologies en que ens estem movent, aquests són els
únics existents a Hispania. 

Si en canvi hem de ressaltar que l’altar de la nova basílica se situava dins l’ab-
sis i no en el transsepte, seguint en això una tradició hispànica. Recordarem
també que el transsepte i l’absis estaven a una mateixa cota, sobreelevats res-
pecte de les naus, la qual cosa en certa manera està indicant dos àmbits ben
diferenciats: un espai reservat al clergat i un altre al poble. Tanmateix els indi-
cis ens porten a suposar que l’espai central del transsepte estava delimitat per
cancells. Llavors i paral·lelitzant amb Sant Pere, podriem hipotetitzar que els
fidels podrien haver tingut accès als braços del transsepte per al ritus de l’ofre-
na, però en realitat estem molt lluny de poder esbrinar llur veritable funció.

Un altre ambient comú als dos temples del Francolí és el contraabsis (vegeu
fig. 3). La seva presència en les dues basíliques de ben segur que aportarà ele-
ments importants de cara a l’explicació d’aquests espais arquitectònics propis
únicament d’Àfrica i Hispania, i que són encara objecte d’un viu debat entre
els especialistes. 

Quina és la funcionalitat dels contraabsis en les dues basíliques? Les evidències
tarraconenses són clares en aquest sentit. El contraabsis del temple meridional
disposava d’un gran sepulcre monumentalitzat; el caràcter de tomba privilegia-
da és evident. En el temple septentrional es dóna el mateix cas: una tomba
principal amb la mateixa situació que l’anterior. A més, s’ha pogut constatar
amb claredat que tant els contraabsis com el sepulcre privilegiat són contem-
poranis a les basíliques.

Una de les majors incògnites és qui eren els titulars de tan singulars sepulcres.
L’excavat per Serra Vilaró va proporcionar dos esquelets. D’aquesta manera es
descarta definitivament un possible caràcter martirial, ja que de cap manera es
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podia tractar de les relíquies de Fructuós i els seus companys, que eren tres,
amb unes restes òssies que haurien d’haver quedat notablement afectades pel
foc, i que en tot cas foren evacuades de la ciutat davant el perill sarraí. De les
evidències es desprèn doncs, per als contraabsis tarragonins, una funció d’allot-
jar un sepulcre privilegiat de caràcter no martirial. 

La troballa d’un atri als peus de la basílica septentrional va ser una grata sor-
presa; la seva raresa —és l’únic que coneixem a Hispania— fa que sigui veri-
tablement singular. En els costats septentrional i meridional s’obren una sèrie
d’estances de petites dimensions i funció indeterminada. L’origen de l’atri pre-
ludiant el temple, cal buscar-lo en la variada arquitectura constantiniana, i més
concretament en la basílica de Sant Pere del Vaticà. A Sant Pere, abans d’entrar
a la basílica, el pelegrí es trobava amb una triple entrada que donava accés a
un atri de planta quadrangular enjardinat en el centre del qual hi havia una font
monumental. Els atris —entesos com a patis davanters normalment porxats per
tres o quatre dels seus costats— són característics de ciutats importants però es
troben en les més diverses regions de l’Imperi repartits d’una manera desigual
i són poc freqüents. A Occident n’hi ha un sol a Hispania —el nostre—, una
dotzena a Àfrica, una vintena a Itàlia, i uns pocs a la Gallia i a Germania. Una
gran part es construiren entre època constantiniana i principis del segle V i la
seva funció era crear un marc monumental per accedir al temple. L’interior es
presentava enjardinat, sovint amb una font central. També hi ha una funció
secundària de caire funerari que lliga bastant bé amb el que s’ha documentat
a Tarragona. El grup oriental d’atris és més abundant, i estances laterals com
les presents en la nostra basílica es troben sobretot entre els atris orientals. A
Egipte s’aixeca la basílica septentrional de Sant Menna, amb estances associa-
des a l’atri: són cinc petits ambients iguals de reduïdes dimensions, una cuina
i un triclinium. El seu excavador, P. Grossmann, s’inclina per pensar que
podria haver estat la residència del Patriarca d’Alexandria en les seves visites al
santuari. Pel cas de Tarragona desconeixem la seva funció, però per la presèn-
cia d’un màxim de vuit reduïdes estances i d’una sala de majors dimensions,
l’esmentat atri copte constitueix un paral·lel a tenir en compte, al menys a nivell
arquitectònic.

Les diverses singularitats de la basílica septentrional la converteixen en un uni-
cum a Hispania. S’expliquen en funció de la importància de Tàrraco com a
capital de la Tarraconensis, per l’estreta relació que va mantenir sempre amb
Roma i les províncies africanes, i també per la seva cronologia reculada. Si ana-
litzem els diferents ambients ens adonarem de seguida que el temple conté una
amalgama d’elements que permeten definir-lo com un edifici eclèctic. Així, dos
dels ambients arquitectònics més significatius, el transsepte i l’atri, estan pre-
sents en la basílica de Sant Pere del Vaticà i en cap més basílica hispànica. La
presència de contraabsis en les dues basíliques ens du a relacionar-les amb
basíliques africanes i altres d’hispàniques. 

Considerem que la basílica excavada per Serra Vilaró contenia les relíquies de
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Sant Fructuós, Auguri i Eulogi. De dimensions notablement superiors a la
recentment excavada, degué ser la primera en construir-se, si bé no hi ha argu-
ments arqueològics suficients per afirmar-ho amb seguretat. És un temple mar-
tirial i cementirial. La basílica septentrional té també un marcat caràcter cemen-
tirial com demostra el subsòl atepeït de sepulcres.

El model hem de cercar-lo a la capital de l’imperi. Constantí, a més d’edificar
la catedral de Roma al Laterà, va fer construir una sèrie de grans basíliques fora
de la ciutat en honor als màrtirs que s’hi trobaven enterrats. La més impressio-
nant fou sense dubte la dedicada a Sant Pere. Encara cal sumar quatre basíli-
ques més degudes a la iniciativa de l’emperador i els seus familiars: les basíli-
ques dels sants Pere i Marcel·lí, Sant Llorenç, Santa Agnès i Sant Sebastià. Dues
basíliques similars daten també del segle IV: les anònimes de la via Prenestina
i via Ardeatina. Totes aquestes basíliques funeràries estaven construïdes vora
catacombes que contenien el sepulcre d’algun màrtir i constituien grans
cementiris comunitaris coberts que allotjaven milers de tombes protegides per
la proximitat al sepulcre sant. A Roma se sap que estaven dotades d’altars
eucarístics que es devien emprar en ocasió de les festes dels màrtirs a les que
estaven dedicades. A més, estaven obertes a la celebració de banquets funera-
ris. A Tàrraco, la basílica de Fructuós té un sentit similar: guarda el cos dels
màrtirs i constitueix un cementiri cobert, on els dies senyalats devia celebrar-
se l’eucaristia i potser també banquets funeraris. Per la basílica septentrional
no es pot afirmar que allotjés cap tomba martirial, però la seva funció funerà-
ria és més que evident.

6. DECADÈNCIA DEL CONJUNT

El gran moment del conjunt paleocristià del Francolí és el període comprès
entre la segona meitat del segle IV i la primera del V. A mitjans del mateix segle
V la funció cementerial de la necròpolis de Sant Fructuós es ralentitza notable-
ment. La basílica septentrional excavada el 1994/95 no conté materials arqueo-
lògics que superin la meitat del segle V, i l’estat de les restes evidencia que al
tancament del temple va succeir el seu desmunt conscient i ordenat per tal de
recuperar tots els elements aprofitables. Es presenta doncs per la segona mei-
tat de la cinquena centúria un panorama més aviat decadent: la gran àrea de
la necròpolis de Sant Fructuós queda reduïda a la basílica de Sant Fructuós i
ambients meridionals, i el conjunt septentrional queda abandonat. 

No és fàcil explicar el motiu pel qual el conjunt paleocristià del Francolí sem-
bla entrar en una forta decadència a partir de finals del segle V. Les dades indi-
quen que de tot el complexe en va restar actiu només el més essencial: la basí-
lica martirial. Unes poques sepultures més tardanes que es concentren en la
basílica i voltants semblen datar de principis del segle VI.

S’ha descrit anteriorment com la basílica de Sant Fructuós va acollir un segon

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 369 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:01  Página 369



paviment de mosaic superposat directament a l’original de signinum, el qual
va cobrir la totalitat d’inscripcions funeràries —incloses les musives—. Aquest
segon paviment no conté inscripcions ni aixopluga nous sepulcres. Tenint en
compte que els últims enterraments deuen ser dels primers anys del segle VI,
caldrà datar el paviment de grans tesel·les a partir d’aquest moment, així com
també la nova sistematització del santuari amb la creació d’un muret de sepa-
ració i un esglaó que comunica amb la nau central. La presència en la zona de
bronzes del segle VI i elements decoratius de caire visigòtic datables entre la
segona meitat del segle VI i el VII ens informen sobre la continuïtat del tem-
ple, com a mínim, durant tot el segle VI. Una altra reforma de datació incerta
afecta el baptisteri que perd la seva funció primigènia en ser coberta tota l’es-
tança per un paviment d’opus signinum. 

A principis de segle VI la necròpolis de Sant Fructuós devia ser un vell cemen-
tiri, amb una basílica que necessitava certes reformes. Aquestes tingueren lloc
en la primera meitat del segle VI i van implicar per al temple l’anul·lació de la
seva funció funerària i baptismal. Aquest important canvi va lligat amb la des-
aparició de la necròpolis de Sant Fructuós com a tal, que a partir d’aquest
moment —segle VI— es veurà reduïda a la basílica, la qual serà mantinguda,
suposem, pel prestigi que encara conservava en funció de les relíquies que cus-
todiava o havia custodiat —si aquestes havien estat objecte d’una traslació—. 

No podem passar per alt l’epitafi del bisbe Sergi (ca. 520-555). Segons el qual,
Sergi hauria restaurat els sostres enfonsats del temple sagrat i hauria construït
un cenobium no lluny de la ciutat. El temple sagrat difícilment podia ser la
nova catedral que acabava de ser construïda en el punt culminant de l’acròpo-
lis de la ciutat. Podria ser, en canvi, alguna de les dues basíliques del Francolí
i precisament la basílica de Sant Fructuós és objecte de reformes en aquesta
època. Per tant creiem probable que fós aquest el temple restaurat.

Precisament en aquesta primera meitat del segle VI s’operen grans canvis en
els edificis eclesiàstics. Hi ha els primers indicis de desmuntatge d’estructures
flàvies a gran escala en el recinte de culte, a l’acròpolis de la ciutat, que es
documenten en el Col·legi d’Arquitectes, amb un edifici estructurat a base de
naus que ha estat proposat com un possible episcopi. La troballa de restes visi-
godes i d’algun enterrament del segle VII en les proximitats ha servit de base
per situar en aquesta zona la catedral visigoda. Cal recordar que és en aquest
moment quan es produeix la monumentalització dels centres episcopals, com
es constata a Barcelona i Terrassa. També és durant el segle VI quan es cons-
trueix una basílica sobre l’arena de l’amfiteatre on havien sofert martiri
Fructuós i els seus diaques. Amb aquesta nova etapa edilícia es configurarà una
nova topografia que s’anirà desenvolupant fins assolir el panorama reflectit en
l’Oracional de Verona. D’una manera o altra la implantació dels nous espais de
culte devia incidir negativament en el conjunt paleocristià del Francolí. Un altre
factor que podria haver repercutit en la decadència de l’àrea suburbial són les
inundacions del riu, de les quals n’hem trobat testimonis arqueològics. 
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En el segle VI la situació de les necròpolis també varia. El suburbi occidental
deixa de ser la zona preferent d’enterrament. A canvi, continua activa la necrò-
polis de Mas Rimbau fins a final de l’època antiga i es creen noves àrees, com
l’adjunta a la basílica de l’amfiteatre i potser una altra relacionada amb la cate-
dral. 

7. EL CONJUNT DEL FRANCOLÍ, EPISCOPI DE TÀRRACO EN EL SEGLE V?

L’epístola 11 de la correspondència de Consenci amb Sant Agustí, datada l’any
419, és a dir, en el moment de màxim desenvolupament del conjunt paleocris-
tià objecte del nostre estudi, amb les dues basíliques i edificis annexos en ple
funcionament, és d’una gran importància per a la nostra ciutat. La carta forma
part del lot descobert per J. Divjak i ha estat estudiada a fons per J. Amengual.
El text narra una complicada trama per desemmascarar priscil·lianistes. De la
lectura del document es copsa una Església plenament consolidada i estructu-
rada, amb bisbes, diaques, preveres i monjos, amb les seves respectives atribu-
cions. Entre moltes altres primícies, la carta ens dóna el nom d’un bisbe tarra-
conense desconegut: Titianus, que és el primer metropolità que coneixem
investit amb aquesta funció. La primacia del bisbe de Tàrraco sobre Hispania
continuarà essent indiscutible fins al segle VII, quan s’esdevindrà l’enfortiment
de la seu de Toledo promocionat pels monarques visigots. A banda de la cons-
tatació que l’Església tarraconense era a inicis del segle V una seu forta, aquí
ens interessen especialment les escadusseres informacions de caire edilici que
poden extreure’s del document, també recollides per Amengual. Els bisbes es
reuneixen al secretarium. Possiblement era una sala de sessions on els mem-
bres del clergat es reunien per dialogar i resoldre els problemes, una mena de
cancelleria que disposava d’un encadirat adient. Del context es dedueix que se
situava a prop de l’església i possiblement comunicat amb ella. S’entreveu que
el secretarium formava part de l’episcopium, juntament amb la catedral, el bap-
tisteri i la mateixa residència del bisbe. 

Ara bé, on era l’episcopi? El text no ens aclareix res al respecte, i sobre la seva
ubicació alguns investigadors han formulat ja algunes hipòtesis. En alguns arti-
cles recents on s’han plantejat qüestions sobre el cristianisme primitiu de
Tàrraco i la seva edilícia es proposa identificar les estructures del Conjunt
Paleocristià del Francolí com el primer episcopi de la ciutat. És clar que sobre
la seva ubicació cal excloure l’acròpolis perquè no havia començat el desman-
tellament del fòrum provincial i de moment sembla que conservava encara el
seu caràcter oficial. Llavors, i en absència d’altres restes identificades, definei-
xen l’episcopi enmig de la necròpolis paleocristiana, amb la catedral servant
les relíquies dels màrtirs lligat amb l’episcopi, una hipòtesi que ja va llançar
Puig i Cadafalch en el seu dia. 

Sens dubte, els defensors d’aquesta hipòtesi estan influenciats per la concen-
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tració d’edificis cristians en aquesta àrea i per la riquesa i abundor de materials:
sarcòfags, inscripcions, laudes musives, etc., i també per l’absència d’elements
similars en la resta de la ciutat —recordem que estem a inicis del segle V—. La
notabilíssima mostra d’elements cristians en l’àrea de la necròpolis no ha d’es-
tranyar-nos; es tractava d’un prestigiós santuari martirial i per ell els cristians
sentien una gran atracció.

L’argument ex silentio —la manca d’altres restes localitzades en la ciutat— no
és un element vàlid des del nostre punt de vista. Tarragona ha estat una ciu-
tat en constant transformació durant molts segles i malauradament les destruc-
cions de restes antigues s’han succeït a un ritme vertiginós. Per exemple, l’à-
rea intramurs que va ser devastada per la Pedrera del Port i tot l’eixample del
segle XIX. Grans extensions van ser rebaixades sense cap mena de control
arqueològic i de tot plegat es conserven alguns objectes descontextualitzats
que es van poder recollir d’entre les runes. Amb aquestes condicions, la pre-
sència d’una basílica podria haver passat perfectament desapercebuda, més
encara si es trobés en un estat d’arrasament com la que hem tingut oportuni-
tat d’excavar. La suposada monumentalitat de la basílica tampoc és garantia de
la seva identificació. Fins a cert punt sorprèn que ciutats tan explorades com
Roma o Òstia continuïn donant novetats en aquest aspecte; en són testimoni
descobriments tan sorprenents en l’última dècada com la basílica circiforme de
via Ardeatina o la basílica episcopal d’Òstia.

El lloc d’enterrament més desitjat pels cristians del temps en què escriu
Consenci era la necròpolis de Sant Fructuós. Les evidències mostren que les
àrees d’enterrament van respectar el perímetre emmurallat fins i tot al segle V.
Per tant, sembla lògic pensar que si l’església episcopal s’hagués alçat intra
muros no hauria allotjat tampoc enterraments, almenys de manera sistemàtica.
Sense enterraments es manlleva també l’opció de trobar possibles epígrafs,
que com se sap i amb comptadíssimes excepcions són sempre de caire fune-
rari. I són precisament les inscripcions el que podria haver-se reconegut i
recollit en la gran desfeta del segle XIX. S’afegeixen noves dificultats, doncs,
per a la identificació del temple.

Tradicionalment i fins fa alguns anys s’havia definit una transició que s’hauria
donat en moltes ciutats: l’església episcopal paleocristiana se situaria en un
context cementirial i, per tant, als afores de la ciutat, lligada al lloc de sepul-
tura del primer bisbe o del màrtir local. Estaria en funcionament durant un
període breu de temps, fins que l’església hauria penetrat a l’interior de la ciu-
tat en un segon moment en què s’hauria assolit més poder. En els treballs dels
últims anys i especialment des del IX Congrés Internacional d’Arqueologia
Cristiana celebrat el 1986 s’ha demostrat que aquest procés no va ser general
i que      —si va existir— va ser excepcional. Per exemple, per a les ciutats
de la Itàlia septentrional, G. Cantino escriu que per ninguna de les esglésies
episcopals s’ha provat un orígen cementirial. Efectivament, les basíliques epis-
copals es localitzen en l’interior de les ciutats, de vegades en posició marginal
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i de vegades al centre, sobreposant-se a edificis anteriors de caire residencial,
comercial o fins i tot públic. En els casos nord-itàlics estudiats en l’article refe-
rit es constata que les esglésies episcopals més antigues (segle IV) acostumen
a ocupar posicions més excèntriques dins la ciutat, mentre que les més moder-
nes (segle V) s’acosten més al centre. Aquesta tendència implica també un
progressiu enfortiment de l’Església a mesura que avança el temps. Encara
podem afegir els casos de la mateixa basílica episcopal de Roma aixecada dins
la ciutat però en un lloc molt marginal i la basílica episcopal d’Òstia amb una
ubicació similar. En els primers temps la construcció de la catedral devia ser
una iniciativa privada de la comunitat, com sembla indicar la seva connexió
amb àrees domèstiques o comercials; tanmateix, la seva inserció en àmbits
públics comporta que aquests han perdut la seva funció originària i ja no
tenen raó de ser. Potser un bon paral·lel per a Tàrraco és Trieste on, en un
moment avançat del segle V, la catedral es construeix sobre l’antiga zona cul-
tual, talment el mateix que sembla succeir a la nostra ciutat pocs anys més
tard. La sèrie Topographie chrétienne des cités de la Gaule ens mostra per a la
Gàl·lia un panorama similar, amb un exemple significatiu a Arles. I la revisió
d’algun exemple africà com el magnífic complex de Tebessa, que havia estat
explicat per alguns autors com un conjunt episcopal suburbà, ha estat redefi-
nit per Christern com un imponent lloc de pelegrinatge. No obstant, alguns
investigadors continuen sostenint l’origen extraurbà d’algunes primitives cate-
drals de la zona d’Etrúria, a Canosa, o a Cornus a Sardenya, però es tracta de
casos aïllats.

Amb tot això vull ressaltar que desconeixem realment on estava ubicat l’epis-
copi de Tàrraco en temps de Consenci. Com he dit anteriorment, el buit d’in-
formació que tenim sobre la ciutat intramurs i les dificultats per procedir a la
seva identificació en èpoques passades a causa de la manca d’elements clars
com l’epigrafia, permeten suposar que podria haver estat ubicat dins les mura-
lles, tal com sembla documentar-se en la major part dels llocs.

També en aquesta època —finals del segle IV i inicis del V— Aureli Prudenci
escriu el seu Peristephanon. En els darrers versos de l’himne VI dedicat als
tres màrtirs tarragonins s’hi pot llegir: 

Hinc aurata sonent in arce tecta,
blandum litoris extet inde murmur
et carmen freta feriata pangant
(Prud., Perist. VI, 154-156)

Els aurata tecta s’han relacionat tradicionalment amb els teginats daurats
d’una basílica —encara que el text no ho digui explícitament— que estaria
situada in arce, a la ciutadella. La ciutadella no ha de ser necessàriament l’a-
cròpolis de la ciutat, la qual sabem que estava ocupada pels edificis del fòrum
provincial. També pot referir-se a l’interior del recinte emmurallat, i més enca-
ra quan l’accidentada topografia del turó crea notables altures encarades a
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mar. S’està referint Prudenci a una basílica intramurs, l’episcopal? Es tracta d’a-
quell edifici destruït el 1857 i documentat per Hernández Sanahuja, datat l’any
395, situat sobre l’espadat del teatre romà? L’objecció en la utilització d’aquest
text és que no sabem fins a quin punt el Peristephanon està descrivint uns edi-
ficis reals o està utilitzant unes imatges poètiques que poc o res tenen a veure
amb la realitat.

8. CONCLUSIÓ

No hi ha dubte que el que hem anomenat Conjunt Paleocristià del Francolí es
configura com el complex de caire martirial més imponent d’Hispania (fig. 8).
És lògic, si tenim en compte que en aquella època Tàrraco era capital i que
comptava amb els primers màrtirs coneguts de les terres hispàniques. Altres

ciutats que tingueren martyria no són ben coneguts —Alcalá de Henares,
Girona, València— o bé la seva monumentalització és d’una cronologia més
avançada —Mèrida—.

La munió d’edificis ocupa una extensa superfície i és notable per la seva anti-
guitat. La gran necròpolis comptava amb uns 3000 sepulcres i la presència de
dues basíliques que poden datar-se sobre l’any 400 aporta dos dels temples his-
pànics més antics, així com altres construccions, algunes de caire domèstic,
altres de tipus agrari i finalment altres de difícil adscripció.
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La definició d’aquest magnífic complex martirial és un element de primer ordre
i un perfecte exemple de la nova topografia cristiana que comença a configu-
rar-se en el segle IV. S’identifiquen una sèrie de comportaments recurrents en
altres santuaris similars, especialment aquell de la inhumació ad sanctos, tan
característic d’aquesta època. En efecte, l’emergència del culte martirial privile-
gia el suburbi, que a partir d’ara serà centre d’atracció i lloc de reunió.
L’afluència de pelegrins acabarà afavorint l’aparició d’estructures auxiliars com
hostatgeries o monestirs que desgraciadament aquí no s’han pogut acabar de
determinar per una deficient conservació de les restes. S’entreveu doncs el
caràcter monumental i poderós d’aquesta primera arquitectura tarraconense. El
suburbi de Roma començà la seva monumentalització amb els martyria cons-
tantinians. A una altra de les capitals, Milà, el fenòmen es produí en la segona
meitat del segle IV, sobretot sota l’impuls de Sant Ambrós; i a Tàrraco es detec-
ta en el canvi del segle IV al V, moment de la prelatura d’Himeri, Hilari i Ticià,
en que els textos mostren la gran importància dels bisbes de Tàrraco com a
metropolitans d’Hispania.
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1 Vull dedicar in memoriam aquesta ponència a José Sánchez Real al qui li devem tanta gratitud pels seus
ensenyaments. També agrair la inestimable col·laboració en aquest article de M. Magdalena Rivera, Míriam
Ramon i John López.

2 P. FRANCHI DEI CAVALIERI, «Gli atti di S. Fruttuoso di Tarragona», en Note agiografiche. (Studi e Testi, 8), Ciutat
del Vaticà, pp. 127-200 i pp. 402-406, editada íntegrament a «Las Actas de San Fructuoso de Tarragona»,
Boletín Arqueológico (Real Sociedad Arqueológica Tarraconense) 65-68 (1959) 5-70.

3 Passio Fructuosi IV.
4 Per entendre la circulació d’aquest sector, vegeu: TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, La Basílica visi-

gòtica i l’Església romànica (Memòries d’Excavació 3), Tarragona 1990, pp. 173-176.
5 Passio Fructuosi IV.

LA MEMÒRIA DE SANT FRUCTUÓS EN LA BASÍLICA 
DE L’AMFITEATRE DE TÀRRACO1

Andreu MUÑOZ MELGAR

L’amfiteatre de Tarragona és un dels espais que de manera més directa resten
vinculats a la memòria dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi. La Passio
Fructuosi2 recull el testimoni del seu martiri amb una precisió sorprenent tot
indicant-nos que el divendres 21 de gener de l’any 259, a la hora quarta (entre
les 10 i les 11 hores del matí), els sants foren condemnats a la summa suppli-
cia de la damnatio ad vivicomburium o la vivi crematio per la seva condició
de caps de l’església de Tàrraco al negar-se a fer acte públic d’adhesió a la reli-
gió de l’estat.

El testimoni de l’hagiògraf, un personatge anònim que coneix l’argot militar i
amb una sòlida formació teològica, esmenta quatre vegades l’amfiteatre de
Tàrraco en la narració martirial. Fructuós accedeix a l’arena de l’amfiteatre des
d’una petita porta del podi: «Igitur in fore amphitheatri constitutus, prope iam
cum ingrederetur ad coronam inmarcescibilem [...]» («Així doncs, dret davant la
portella de l’arena de l’amfiteatre, a punt d’encaminar-se vers la corona immar-
cescible [...]»)3. Quina fou aquesta portella? Seria coherent pensar que l’entrada
dels màrtirs es va produir per l’accés meridional, ja que per la seva ubicació
geogràfica permetia una major aproximació a l’arena si tenim present la relació
de cota topogràfica respecte l’espai viari exterior.4 Per tant cal pensar que l’es-
cena relatada per l’hagiògraf quan fa referència a les últimes paraules del pre-
lat abans de ser lliurat al martiri: «Iam non deerit vobis pastor nec deficere pote-
rit caritas et repromissio Domini tam in hoc saeculo quam in futuro, hoc enim
quod cernitis, unius horae videtur infirmitas» («Mai no us mancarà pastor. I no
podran fallir l’amor i la promesa del Senyor ni en aquest món ni en l’altre, per-
què això que ara veieu és breu com el sofriment d’una hora»),5 es devia pro-
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6 Passio Fructuosi III.
7 Una revisió de les cronologies de l’amfiteatre a J. M. MACIAS, La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco.

Anàlisi tipològica i històrica (segles V-VIII) (Tulcis, Monografies Tarraconenses), Tarragona: MNAT 1999,
pp. 227-230.

8 Agustí, Serm. 310,2.

duir en el sector meridional de l’arena, davant del pulpitum, espai proper al
lloc on s’erigirà, posteriorment, la basílica memorial.

La fraternitas de Tàrraco i un grup de població no cristiana van ser testimonis
del martiri. Les Actes expliciten que Fructuós, abans de ser immolat, donà sig-
nes d’una extraordinària fortalesa. Va mantenir el dejuni de l’estació (statio),
que no acabava fins a les tres de la tarda, tot declinant la invitació a beure una
mixtura que li havien preparat per sobreposar-se millor al martiri. Pregà per
l’església universal estesa d’Orient a Occident: «In mente me habere necesse est
ecclesiam catholicam ab oriente usque ad occidentem»6 i consolà la fraternitas
amb la promesa abans esmentada. D’aquesta manera disposem d’un element
transcendental per comprendre que el fet martirial fou viscut testimonialment
per la comunitat cristiana i que el record del lloc precís de la damnatio devia
quedar en la memòria col·lectiva de l’església de Tàrraco. Si aquesta comuni-
tat va tenir una extraordinària preocupació per conservar i divulgar la gesta glo-
riosa dels màrtirs a través d’una narració que es va transmetre per diferents
esglésies de l’Imperi romà és del tot raonable que el record de l’espai precís
del martiri romangués també en la consciència col·lectiva de la comunitat cris-
tiana i es transmetés a les generacions immediates a partir de la tradició oral,
fet tant comú  en la pràctica cristiana de tots els temps. És obvi que l’església
de Tàrraco no va poder erigir un monument martirial en la seva memòria de
manera immediata per raons històriques i perquè l’amfiteatre fou un espai lúdic
del qual part de les estructures (per exemple les fossae) no s’amortitzaren fins
el segle V dC.7 Tot i així tampoc podem saber si l’edifici va continuar funcio-
nant d’alguna manera malgrat aquesta amortització.

En el cas del martiri de sant Cebrià de Cartago, sant Agustí, en el seu sermó
310, ens dona testimoni que en el lloc on havia estat immolat el bisbe cartagi-
nès, l’Ager Sexti, la comunitat cristiana, devotament, havia construït un altar en
honor seu. Agustí apunta que aquesta Mensa Cypriani «que ara és honorada
pels amics orants, fou abans Cebrià torturat pels enemics bramants.»8 En el cas
de Tarragona no disposem de dades arqueològiques ni historiogràfiques per
afirmar que entre la fase final d’ús de l’amfiteatre i l’erecció de la basílica visi-
gòtica existís un monument memorial ubicat a l’arena, però la possibilitat que
fos així, és si més no atendible.

De la mateixa Passio Fructuosi es desprèn que la comunitat cristiana de
Tàrraco es va fer càrrec de donar sepultura als seus màrtirs tal com era costum
en la majoria dels processos martirials. En el cas concret de Cebrià de Cartago,
mort en la mateixa persecució, la comunitat cristiana va transportar el seu cadà-
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9 Vegeu un estat actual de la qüestió a J. LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de
Tàrraco: el temple septentrional i el complex martirial de sant Fructuós, vol. I, Tarragona: Universitat Rovira
i Virgili – Institut Català d’Arqueologia Clàssica 2006, pp. 255-277.

10 R. GONZÁLEZ, «El Culto a los mártires y a los santos en la cultura cristiana. Origen, evolución y factores de
su configuración», Kalakorikos (Calahorra) 5 (2000) 169.

11 J. MARTI, L’Església de Tarragona al segle III a través de la «Passio» de Sant Fructuós, Tarragona: Institut
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós 2008, p. 18.

ver de nit, amb ciris i atxes, triomfalment i amb gran devoció al cementiri del
Procurador Macrobi Candidià. La investigació arqueològica ha demostrat que
l’emplaçament de la depositio dels màrtirs de Tàrraco correspon a l’espai
cementirial de l’actual Necròpolis Paleocristiana del Francolí, zona que va esde-
venir, a partir de finals del segle IV o inicis del segle V, espai de culte eucarís-
tic i culte martirial de la comunitat cristiana de Tàrraco.9

La celebració del natalici dels màrtirs fou un fet comú en totes les comunitats
eclesials i Tàrraco no escapà d’aquest fet. La precisió cronològica i horària del
fet martirial amb la que ens obsequia l’hagiògraf de la Passio Fructuosi no és
ni més ni menys que una conseqüència directa de l’interès que oferien les
esglésies per conservar les dates de les festes dels màrtirs i traspassar-les als
martiriologis. Des del segle II l’Església d’Esmirna celebrava anualment l’ani-
versari del seu màrtir Policarp i en el segle III, el mateix sant Cebrià expres-
sava el seu interès per tal que s’anotessin la data del martiri dels seus com-
panys a fi i efecte que la comunitat cristiana pogués celebrar la seva memò-
ria.10 Per tot plegat no hi ha espai al dubte que la comunitat cristiana de
Tàrraco atresorà la memòria martirial dels seus sants des d’un moment prime-
renc. El propi bisbe Fructuós exemplifica aquesta memòria quan a la petició
del soldat Fèlix que pregués per ell en el moment del seu suplici el sant li
contestà que havia de tenir present l’església estesa d’orient a occident. En
aquesta expressió hom reconeix un ús ritual que es devia practicar també en
la seva Església i que es referia a un dels díptics que ens han estat transme-
sos per la tradició del Misal de Cisneros i que s’havia recitat ja a Àfrica i a
Hispània durant els segles III i IV.11

L’impacte que el testimoni dels màrtirs tarragonins va tenir sobre altres comu-
nitats resta ben palesa per la literatura cristiana tardoantiga. El ressò que la
Passio Fructuosi tingué en el món romà és recollida pels testimonis d’Agustí
d’Hipona i del poeta Aureli Prudenci. Aquest últim glossa la gesta martirial dels
sants de Tàrraco en la seva obra Peristephanon. En un dels seus hendecasílabs
aludeix a l’episodi de les relíquies dels màrtirs que relata la Passsio Fructuosi
quan Fructuós s’aparegué als germans i els advertí que immediatament tornes-
sin les cendres que cadascun d’ells, per amor, s’havia endut i el transcriu poè-
ticament de la següent forma: «Sed ne reliquias resuscitandas / et mox cum
domino simul futuras / discretis loca diuidant sepulcris, / cernuntur niueis sto-
lis amicti: / mandant restitui cauoque claudi mixtim marmore puluerem sacran-
dum» («Però a fi que llurs restes, destinades a ressuscitar i a romandre, tot
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12 Prudenci, «Hymnus in honorem beatissimorum martyrum Fructuosi episcopi et Augurii et Eulogii»,
Peristephanon, liber VI.

13 J. SERRA VILARÓ, «Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona», en Memorias de la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. 93, Madrid 1928, p. 17.

14 Cod. Theod. IX, 17.
15 E. ROMERO DE TORRES, «La ermita de los santos en Medinasidonia», Boletín de la Real Academia de la

Historia 54 (1909) 52; Y. DUVAL, «Projet d’enquête sur l’epigraphie martyriale en Espagne romaine, visigo-
thique (et Byzantine)», AnTard 1 (1993) 173-206.

seguit, amb el Senyor, no es trobin repartides per diversos indrets en sepulcres
separats, apareixen tots tres un dia vestits de roba blanca de neu; manen que
hom restitueixi llurs relíquies sagrades i que hom les tanqui, totes juntes, en
una urna de marbre.»)12 Si acceptem que aquest relat poètic beu de les fonts
hagiogràfiques i del coneixement dels espais, entendríem que les relíquies mar-
tirials no s’individualitzaren sinó que els tres cossos romangueren en una única
sepultura de marbre. Donat que el poema cal datar-lo a inicis del segle V podrí-
em entendre que la basílica de la necròpolis aixoplugava aquest enterrament
del que Aureli Prudenci tindria referències o ell mateix hauria venerat. Aquest
fet faria més que compatible la hipòtesi de Serra i Vilaró que identificava el
sepulcre 24 situat en l’eix de l’àbsis amb la tomba dels sants i que es presen-
tava com «una huesa abierta en la tierra vírgen y revestida de pared de pedrus-
cos, cacharros de ladrillo y mortero, de 0,15 a 0,25 de espesor. Estaban, como
también el pavimento, revestidas de losas de marmol de 1 a 2 centímetros de
espesor, de las cuales solamente quedaban algunos fragmentos en su sitio
[...].»13 La tipologia d’aquesta tomba troba paral·lel amb la del sepulcre de sant
Alexandre a la via Nomentana de Roma. Les relíquies, per tant, en aquest
moment, no haurien patit cap dispersió ni translació. Aquest fet estaria en con-
sonància amb les disposicions imperials que ordenaven mantenir intactes les
restes martirials. Efectivament, una constitució datada el 26 de febrer de l’any
386 explicita: «Humanum corpus nemo ad alterum locum transferat; nemo
martyrem distrahat, nemo mercetur.»14 Per tant arribats als inicis del segle V cal
pensar que les relíquies dels màrtirs descansarien inalterades o pràcticament
inalterades a la basílica del cementiri del riu Tulcis, mentre l’amfiteatre entra-
ria progressivament en fase de desús tot continuant actuant en la consciència
de l’església local, com un espai venerable i memorial, com a un locus sanc-
tus.

A partir de l’època visigoda constatem que les relíquies dels sants màrtirs de
Tarragona ja comencen a ser repartides per diferents esglésies. D’aquesta
manera tenim constància d’una inscripció visigòtica en una ara de l’Ermita de
los Santos de Medina-Sidonia que literalment diu: «[Hic sunt reliquie /
s(an)c(to)r(u)m condite, id] e(st) Stefani, Iuliani, / Felici, Iusti, Pastoris, /
Fructuosi, Auguri, / Eulogi, Aciscli, Roma /ni, Martini, Quirici / et Zoyli marti-
rum.] / Dedicata hec basi / lica d(ie) XVII kal(endas) / Ianuarias anno se /
cundo pontifica / tus Pimeni, era DC/LXVIII.» I que cal traduir com «Aquí es
dipositaren relíquies dels sants Esteve, Julià, Fèlix, Just, Pastor, Fructuós,
Auguri, Eulogi, Aciscle, Romà, Martí, Quirze, Zoilos màrtirs. Aquesta basílica
s’ha dedicat en el dia 16 de desembre, any segon del pontificat de Pimeni, era
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16 C. GODOY FERNÁNDEZ, Arqueologia y liturgia. Iglesias Hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona 1995, p. 75.
17 Sobre la transformació topogràfica de l’acròpolis de la ciutat visigòtica vegeu A. MUÑOZ, El cristianisme a

l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió islàmica. Tarragona: Institut Superior de Ciències Religioses
Sant Fructuós, 2001, pp. 47-74; J. J. MENCHON – J. M. MACIAS – A. MUÑOZ, «Aproximació al procés transfor-
mador de la ciutat de Tàrraco. Del Baix Imperi a l’Edat Mitjana», Pyrenae 25 (1994) 227-229; F. BOSCH et
al., «La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla Director
de la Catedral de Tarragona (2000-2002)», en VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tar-
doantigues d’Hispània: Cristianització i Topografia, Barcelona 2005, pp. 167-174.

18 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 233-244; MACIAS, La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco.
Anàlisi tipològica i històrica (segles V-VIII), 230. 

19 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 231; A. MUÑOZ – J. M. MACIAS – J. MENCHON, «Nuevos elementos
decorados de arquitectura hispano-visigoda en la Provincia de Tarragona», AespA 67 (1995) 297-299.

20 Referències d’aquesta intervenció vegeu S. VENTURA, «Noticias de las excavaciones en curso en el Anfiteatro
de Tarragona», AespA 27 (1954) 259-280; W. J. BRYANT (ed.), Cartas sobre el Anfiteatro tarraconense,
Springfield 1972.

668 (any 630).»15

Justament és en l’època visigoda quan documentem l’erecció de la basílica de
l’amfiteatre. Per tant el document de Medina-Sidonia és prou interessant per
il·lustrar que en el moment de la construcció del conjunt eclesial de l’amfitea-
tre part de les relíquies dels sants màrtirs podrien haver servit per a la dedica-
ció de l’església i que un tipus de monument memorial seria possible en la prò-
pia construcció ja fos en forma d’ara o mensa i ubicat sobre l’espai precís del
martiri. De fet es constata que no totes les deposicions de relíquies tenien que
fer-se als altars eucarístics.16

És així que a partir del segle VI o inicis del segle VII es documenta arqueolò-
gicament la primera memòria edilicia cristiana a l’amfiteatre de Tarragona.
Coincideix que, en aquest període, l’Església de Tarragona va tenir una gran
activitat constructiva i una capacitat de transformació en el nucli urbà delimitat
per les antigues estructures del Concillium Provinciae Hispaniae Citerioris.17

Els criteris de datació de la construcció de la basílica es fonamenten en criteris
ceramològics18 i estilístics de les peces d’escultura decorativa arquitectònica his-
panovisigodes trobades a la mateixa basílica.19 L’església local de l’època visi-
gòtica hereva d’una tradició de tres segles d’antiguitat reconeix l’indret precís
del martiri dels seus sants. És la única manera d’entendre la disposició espacial
que el monument adoptà en l’arena de l’amfiteatre. Així l’església de Tarracona
va erigir en aquest espai una basílica memorial sobre el quadrant nordoriental
de l’arena amb un gran esforç tècnic i material (fig.1). La basílica fou abando-
nada durant el període islàmic i sobre les seves fonamentacions s’erigí, en el
segle XII, una nova església sota l’advocació de Santa Maria del Miracle. La
basílica visigoda, soterrada, restà oblidada. Entre 1948 i 1957, en el decurs de
les excavacions realitzades a l’amfiteatre sota la direcció de Samuel Ventura i
patrocinades per la Fundació W. Bryant permeteren la seva descoberta tot i que
aquesta intervenció vingué marcada per problemes d’ordre metodològic que
encara avui condicionen la investigació del monument.20 A partir de l’any 1987
el Taller Escola d’Arqueologia (TED’A) completà la intervenció d’una manera
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sistemàtica i publicà els resultats l’any 1990 definint la basílica i interpretant-
la.21 A partir d’aquesta aportació no han faltat investigadors que  han intentat

oferir noves solucions per a la lectura estructural i d’ús litúrgic de la basílica.22

L’estructura de la basílica (fig.2) consta d’un absis, del qual es conserva la pri-
mera línia de fonamentació en forma de ferradura, amb peces reaprofitades del
coronament del podi de l’amfiteatre, tres naus, una cambra annexa en el cos-
tat nord i de la que més endavant ens ocuparem i altres cambres funeràries
annexes que s’adossen a la fàbrica pel costat sud-est. Al voltant de la construc-
ció va créixer una àrea d’enterraments magnetitzada per la pròpia basílica que
devia actuar a la manera d’un martyrium clàssic i per tant des d’uns paràme-

Figura 1.-Planimetria de l’amfiteatre amb la superposició de la basílica visigòtica (Macias et al.
2007).

21 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 205-242.
22 Fonamentalment el tema ha estat tractat en la següent bibliografia: C. GODOY, «La Memoria de Fructuoso,

Augurio y Eulogio en la arena del anfiteatro de Tarragona», Butlletí Arqueològic (Reial Societat
Arqueològica Tarraconense) 16 (1994) 18-210; Arqueologia y liturgia; «Basílica de l’amfiteatre de
Tarragona», en Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els
segles IV i X, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999, pp. 177-179. J. SÁNCHEZ REAL, «El método en la
Arqueología tarraconense. IV. El anfiteatro. C) El templo cristiano (la basílica)», Quaderns d’Història
Tarraconense XV (1997) 7-52; A. MUÑOZ, El cristianisme a l’antiga Tarragona, pp. 65-72; J. RUIZ DE

ARBULO, L’amfiteatre de Tàrraco i els espectacles de gladiadors al món romà, Tarragona: Fundació Privada
Liber, 2006, pp. 64-66.
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23 J. SÁNCHEZ REAL , «Publicaciones sobre Tarragona», Boletín Arqueológico (Reial Societat Arqueològica
Tarraconense) 41-48 (1954) 90; P. de PALOL, Arqueología cristiana de la España romana (siglos IV-VI d.
C.), Madrid 1967, p. 59; C. GODOY – M. S. GROS, «L’Oracional de Verona i la topografia cristiana de Tàrraco
a l’antiguitat tardana: possibilitats i límits», Pyrenae 25 (1994) 245-258.

tres semblants al fenomen de la tumulatio ad sanctos o martyres.
Des d’un argument de coherència històrica cal pensar en una perduració de l’e-
difici fins al moment de la invasió islàmica, a inicis del segle VIII. No dispo-
sem, però, de criteris cronològics estratigràfics ni historiogràfics que ho ratifi-
quin. Certament en el Codex Veronensis, llibre litúrgic de l’Església visigoda de
Tarragona, datat a inicis del segle VIII, apareix esmentada l’església de Sant
Fructuós i alguns investigadors l’han identificat amb la basílica de l’amfiteatre.23

Si fos així tindríem documentada la seva pervivència segura com a mínim a ini-
cis del segle VIII. La realitat, però, és que no disposem de proves epigràfiques
o documentals suficients que permetin verificar aquesta adscripció.

Figura 2.-Planta general de la basílica (TED’A 1990).
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24 P. DE PALOL, Arqueología cristiana de la España romana, 59-62; H. SCHLUNK – TH. HAUSCHILD, Hispania
Antiqua. Die Denkmäler der Früchristlichen und Westgothischen Zeit, Maguncia 1978, pp. 160-161; L.
CABALLERO, «Arquitectura de culto cristiano y época visigoda en la Península Ibérica», en XXXIV Corso di
Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna 1987, pp. 31-84, esp. pp. 62 i 63.

25 SÁNCHEZ REAL, «El método en la Arqueología tarraconense. IV. El anfiteatro.», 17.
26 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 208-210.
27 GODOY, Arqueologia y liturgia, 199.
28 Ibíd., 202.

El conjunt basilical ofereix problemes de lectura estructural i funcional en dis-
tints àmbits ja que només s’han conservat les fonamentacions i una part de les
pavimentacions. Es desconeix quina és la solució arquitectònica externa de la
capçalera de la basílica. Literalment les restes de l’absis estan arrasades i, com
abans esmentàvem, només es conserva una primera filera de pedres en forma
semicircular i amb els extrems entrants, fet que li confereix aquesta forma de
ferradura que ha servit a alguns investigadors per datar el conjunt.24 Amb tot
no és possible admetre amb seguretat que sigui un absis de ferradura ni conèi-
xer quina era la solució externa que podia emmarcar-lo, ja fos una capçalera
quadrangular, poligonal o semicircular. Manca també la pavimentació d’aquest
àmbit; per això desconeixem la seva cota exacta en relació al nivell de freqüen-
tació de la resta de la basílica, tot i que pel que es desprèn de les fotografies
de les excavacions dirigides per Samuel Ventura aquesta pavimentació era d’o-
pus signinum i estava lleugerament sobre elevada respecte a la resta del pavi-
ment de les naus. De la mateixa manera no es disposa de registres d’informa-
ció arqueològica ni gràfica per comprovar quines possibles empremtes presen-
tava el paviment de signinum que donessin informació sobre la taula de l’altar
o un possible mobiliari litúrgic.

L’entrada a aquest àmbit la marcava un arc triomfal, del qual en resten les
bases, i estava tancat per una estructura de cancells d’acord amb l’estudi ela-
borat per Sánchez Real.25 Davant aquest àmbit es troba un altre espai litúrgic
delimitat i emmarcat per una estructura de cancells. El TED’A ho identificà com
l’àmbit del santuari. Conserva la pavimentació en opus signinum i en el decurs
de les excavacions del TED’A es va poder documentar una cavitat practicada
sobre el paviment i centrada respecte a aquest espai que es va identificar com
el forat practicat pels constructors per encabir un peu monolític de la taula d’al-
tar eucarístic26 (fig.3). Aquesta interpretació va donar peu a suposar que l’àm-
bit absidal estava dedicat al presbiteri i s’hi podia haver ubicat un banc corre-
gut de pedra o fusta amb el seu corresponent synthronos. La professora
Cristina Godoy critica, amb encert, la terminologia utilitzada pel TED’A en refe-
rència a l’espai absidal considerant que el terme presbiteri és incorrecte i
inusual a les províncies hispàniques.27 Proposa aquest espai com el lloc en el
qual s’ubica l’altar i l’àmbit que el precedeix com un cor.28

D’aquesta manera pensa que el forat practicat al paviment no evidencia la pre-
sència de la taula d’altar, ja que es pot tractar d’un saqueig antic a la recerca
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29 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 423-425.

de relíquies, sigui en el moment visigòtic o en època medieval. També exposa
que va poder ser una «prospecció» feta durant les excavacions de 1953, possi-
bilitat aquesta impensable perquè el forat en qüestió estava segellat pel pavi-
ment medieval com s’indica en l’estudi estratigràfic del TED’A.29

Figura 3.-La Basílica visigòtica amb el forat practicat en el paviment d’opus signinum a l’àmbit
del davant de l’absis (Foto TED’A).
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31 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 212.
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Acceptant que sigui fruit  d’un saqueig antic o medieval per buscar relíquies,
la cavitat es va haver de fer en època anterior a la construcció de l’església
medieval i també podria considerar-se com un argument a favor de la ubica-
ció, si no de l’altar eucarístic, si de la presència d’algun tipus de monument,
ara o mensae que podria contenir algunes relíquies dels màrtirs o simplement
estar en contacte (a contactu) amb la pròpia arena de l’amfiteatre, en el lloc
exacte on aquests van ser executats.

Al costat septentrional de l’àmbit que precedeix l’absis apareix una estructura
quadrangular amb unes dimensions interiors de 3,30 m d’amplada per 4,20 m
de longitud, la qual està realitzada en opus quadratum i que guarda una con-
nexió estructural inequívoca amb la basílica. Una porta a dues batents posava
aquest àmbit en contacte directe amb la nau lateral i l’espai delimitat per can-
cells. Encara és visible el llindar d’aquesta porta amb els forats de les pollegue-
res i dels passadors dels batents de les portes que obrien cap a l’interior de la
basílica. El TED’A va documentar en el seu interior una tomba de lloses de
soldó agafades amb morter que contenia les restes d’un individu masculí, molt
robust i senil, amb restes fragmentàries d’un segon individu adolescent i d’un
tercer, jove.30 La situació descentrada respecte a l’espai fa desestimar que es
tracti d’un element pel qual va ser expressament construïda la cambra, però sí
que testimonia que l’individu enterrat devia ser un personatge important de la
jerarquia eclesial, possiblement un bisbe o una persona venerada per l’Església
de Tarracona. La presència de restes d’altres individus podria ser fruit d’una
intrusió posterior, d’altres personatges significatius socialment o eclesialment o
simplement  membres d’una mateixa família. Per tant que la cambra va tenir
en un moment concret una funcionalitat funerària està clar, però la posició de
l’estança va fer pensar al TED’A que aquesta acomplia una funció de prepara-
torium o sacrarium.31

L’any 1997, José Sánchez Real publicà un article on feia replantejar la funcio-
nalitat litúrgica d’aquest espai atesa la possibilitat que es pogués tractar d’un
baptisterium.32 Sánchez Real aporta el testimoni fotogràfic d’una peça trobada
in situ durant les excavacions de la Fundació Bryant (fig. 4) i que sembla un
contenidor cilíndric de pedra de reduïdes proporcions que bé podria corres-
pondre a una pica baptismal per practicar el ritual per infusió. Un estudi atent
a la peça ens permet observar que aquesta està perfectament centrada en l’àm-
bit estructural de la cambra annexa com es demostra també en una magnífica
maqueta de les intervencions dirigides per Samuel Ventura que es caracteritza
pel seu gran rigor tècnic i testimonial, conservada al Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona (fig. 5). Gràcies a les fotografies conservades i el tes-
timoni de Sánchez Real podem definir la peça com un contenidor cilíndric de
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pedra calcària de proporcions reduïdes que presenta un forat de desguàs al seu
fons i estava aixecat sobre un pedestal de pedra calcària. Tipològicament les
piles baptismals presenten tipologies molt diverses i sabem que la pràctica
ritual per infusió era alternativa a la immersió. En aquest sentit no hi ha incon-
venient ni tipològic ni històric per considerar que la peça és una pila baptis-
mal. D’altra banda és significatiu que sota de la peça en qüestió no es trobés
cap enterrament. Si la cambra annexa va ser inicialment planificada amb una
funcionalitat funerària hagués tingut sentit que l’únic enterrament estigués cen-
trat. Si admetem que la cambra és un baptisteri té sentit l’aparició de la pila
baptismal al centre de la cambra i l’únic enterrament existent, en un extrem.

Podríem objectar que també podria tractar-se d’una pila baptismal d’època
medieval en el context arquitectònic d’una cambra reaprofitada com a baptis-
teri per al temple de Santa Maria del Miracle però la cambra resta per sota de
la línia de fonamentació medieval i no presenta relació estructural amb l’esglé-
sia medieval i en la documentació gràfica que posseïm aquest espai sempre es
veu soterrat. La cambra, pel seu costat sud-est no disposa de comunicació amb
el temple medieval ni existeix en alçat empremtes d’una imbricació amb el mur
extern de la fàbrica. Per tot això és fàcilment deduïble que aquest àmbit no va
formar mai part estructural ni funcional de l’església medieval. Per contra se’ns
presenta el problema de la manca de registre estratigràfic per sobre del nivell
de la peça que pogués determinar un horitzó cronològic d’abandonament i a
més existeix la remota possibilitat que la pila tingués una significació industrial
en el moment de construcció de l’església medieval tot i l’estranya preocupa-
ció de centrar-la i aixecar-la sobre un pedestal sense que deixés empremtes en

Figura 4.-Contenidor cilíndric centrat a la cambra annexa en una fotografia de les interven-
cions dirigides per Samuel Ventura (Foto MNAT).
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la estratigrafia de la cambra en els nivells preparatoris de la pavimentació visi-
gòtica. Per totes aquestes consideracions em queden pocs dubtes per adscriu-
re aquest espai a l’àmbit d’un baptisteri. D’altra banda la connexió física entre
un espai baptismal i un àmbit concret de veneració martirial té un gran sentit
litúrgic i cultual. 

La basílica fou orientada en direcció NE i ningú no dubta de l’extraordinari
esforç que els constructors hagueren de fer per erigir-la en aquest espai con-
cret. No la van suportar sobre la base íntegra de qualsevol dels quadrants de
l’arena sinó que la situaren en el quadrant nord-oriental, fonamentant el costat
septentrional sobre la base de l’interior de la fossa longitudinal, part del seu
costat meridional sobre la base de l’interior de la fossa transversal i integrant
una part d’aquesta als peus de la basílica. Els constructors estaven, segurament,
marcant l’indret precís en què la tradició oral situava el lloc de suplici dels màr-
tirs tarragonins. D’acord amb aquest argument, Godoy creu que el tram de la
fossa transversal delimitat per l’interior de la basílica fou l’indret precís del mar-
tiri. Considera que coincideix amb l’única foris (porta secundària) que hi ha a

Figura 5.-Detall de la maqueta de les intervencions de Samuel Ventura (Foto MNAT).
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l’amfiteatre i que les Actes esmenten com l’entrada dels màrtirs a l’interior de
l’arena.33

Certament els màrtirs podrien haver entrat pel sector meridional de l’amfiteatre
però aquests no tenien cap necessitat de ser conduïts a l’interior de les fossae
per sortir a l’arena. Pensem que estem davant d’una execució i no d’un espec-
tacle. L’entrada la podrien haver fet directament des del sector de l’entrada in
porta i seguint el mateix nivell per accedir a l’arena in fore. D’altra banda l’a-
notació particular que l’hagiògraf realitza al dir que entra a l’arena in fore inva-
lida que els màrtirs fossin introduïts a l’arena a través dels pegmata, des de l’in-
terior de les fossae. D’altra banda dubto molt que l’espai triat per la damnatio
ad vivicomburium hagués estat damunt les estructures in lignei de les fosses.
El martiri pel foc s’hauria desenvolupat al damunt d’un nucli de quadrant de
l’arena per no danyar les cobertes de les fossae de l’amfiteatre. A finals del segle
III la damnatio ad vivicomburium es fa més cruel i fins i tot s’enterren als màr-
tirs en l'arena fins als genolls com ens descriu la Passio Philippi o en comptes
de ser deixats en una pira es deposen directament al terra per tal que el fum i
les flames els envoltin millor. Aquestes dades ens suggereixen que la pràctica
general era disposar aquest tipus de damnatio al damunt dels quadrants de l’a-
rena i no de les fossae.

La professora Godoy creu que el projecte de la basílica estigué condicionat per
integrar aquest espai als peus de la fàbrica de manera que es pogués construir
una cripta aprofitant l’interior de les mateixes fosses i, a la part superior, un
contracor. Els peus de les basíliques són l’espai assignat en els esquemes de
distribució de l’espai litúrgic de les esglésies hispàniques com a lloc per a la
commemoració martirial. Godoy interpreta diferents obertures ens els murs de
fonamentació com a lluernes per il·luminar la cripta i la gran obertura en la
base del mur de fonamentació meridional com un accés des de la fossa a l’in-
terior de la cripta amb un corredor interior que dóna a una altra porta de mida
reduïda. Aquesta podria tenir la funció de fenestella confessionis per a l’ema-
nació de la dynamis dels màrtirs als quals acudirien els peregrins a aquest san-
tuari.34 Sánchez Real objecta que aquestes obertures irregulars que apareixen al
mur lateral oriental es van produir al llarg de l’excavació, en l’afany de recupe-
rar blocs del podi que presentaven inscripcions i que les altres obertures
corresponen al canal de desguàs de les aigües en substitució dels drenatges
antics, com ja havia argumentat el TED’A.35

Efectivament, l’argument de Godoy és del tot impossible perquè en les fotogra-
fies antigues es veu perfectament com la banqueta de fonamentació del sector
meridional de la basílica que correspon a la part de la fossa es veu intacta i per

33 GODOY, Arqueologia y liturgia, 198.
34 Ibíd.
35 SÁNCHEZ REAL, «El método en la Arqueología tarraconense», 50-51.
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36 GODOY, «La Memoria de Fructuoso, Augurio y Eulogio en la arena del anfiteatro», 199.

tant aquesta «porta» només és conseqüència de la retirada de determinats
carreus d’interès per Samuel Ventura (fig.6). La pròpia professora Cristina
Godoy ja veu aquesta objecció en un dels seus estudis però força massa l’ar-
gument per mantenir l’espai de commemoració martirial als peus de la basíli-
ca36. No hi ha cap evidència d’una entrada des de la fossa en el sector meridio-
nal de la banqueta de fonamentació de la basílica, no s’ha conservat cap ele-
ment de cobertura de la hipotètica cripta o empremtes estructurals  d’un accés
en forma d’escala des del nivell de pavimentació de la basílica en el cas que
desestimessin un accés exterior a la fossa (que de ben segur s’haguessin trobat
en les excavacions dels anys 50 si haguessin existit).

Figura 6.-La banqueta de fonamentació del sector meridional de la basílica que correspon a la
part de la fossa apareix integra en les intervencions de Samuel Ventura (Foto MNAT) i a l’actua-
litat.
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Figura 7.-Planta general de la basílica amb els eixos principals de disposició espacial.

A més es fa difícil entendre per quina raó els constructors van haver de fona-
mentar el costat septentrional a la base de la fossa longitudinal amb gran esforç
per integrar la fossa transversal a l’interior de la basílica amb l’objectiu de bas-
tir una cripta amb una fenestella confessionis que no està centrada respecte a
aquest àmbit subterrani. Només havien de desplaçar la planta de l’edifici 2,5
metres cap al sector sud-est per estalviar-se un esforç tan gran. Sí que ho puc
entendre si del que es tractava era de centrar l’àmbit de la capçalera o de l’es-
pai que l’antecedeix. 

De fet, pensem que la singular disposició de la basílica va venir motivada per
un punt d’importància cultual determinat per  la intersecció de l’eix axial de la
basílica i un eix transversal que ve determinat pel centre de la cambra annexa,
la part central de la porta que connecta l’espai delimitat per cancells i aquest
mateix espai (fig. 7). És ben significatiu que on s’entrecreuen aquests dos eixos
és el punt exacte on el TED’A va documentar el forat obert en el signinum en
un espai envoltat per cancells. 
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Finalment cal esmentar que la basílica va generar un cementiri al voltant de l’e-
dificació delimitat per la mateixa línia del pòdium. Totes les inhumacions, a
excepció de la que es troba a la cambra considerada com a sacrarium, es tro-
ben a l’exterior de la basílica. Tipològicament es documenten quatre classes
d’enterraments. El TED’A va comptabilitzar un total de quaranta-quatre exem-
plars en lloses, un sepulcre de lloses amb túmul pla d’opus signinum, un sepul-
cre en tegulae i imbrices, dos sarcòfags monolítics llisos fragmentats i tres cam-
bres funeràries adossades al cos meridional de la basílica. L’orientació de les
inhumacions està determinada per l’alineació de la basílica; estan disposades
en direcció nord-est/ sud-est i en direcció est/oest, amb els peus del mort
situats a l’est. La cronologia del cementiri ha d’anar paral·lela a la de la matei-
xa basílica. 

En conclusió plantegem la possibilitat que la comunitat cristiana de Tàrraco,
que havia conservat viva la memòria martirial dels seus sants, transmetés per
tradició oral l’espai precís on els màrtirs van ser executats. L’àrea de l’amfitea-
tre va entrar en desús en un moment indeterminat del segle V dC i ignorem si
l’Església de Tàrraco va erigir algun tipus de monument memorial en l’espai del
martiri com en el cas de la Mensa Cipryani en l’Ager Sexti a Cartago. Tant si
hagués estat així com si no, quan l’església de Tarracona tingué la voluntat o
la possibilitat de construir la basílica en honor dels seus màrtirs la disposició
de la basílica s’estructurà entorn un punt considerat sagrat al ser, possiblement,
l’espai precís on es desenvolupà la damnatio ad vivicomburium dels màrtirs
tarraconenses. Aquest fet condicionà un gran esforç per part dels constructors
que fonamentaren el costat nordoccidental de la fàbrica en el fons de la fossa
longitudinal i integraren als peus de la basílica part de la fossa transversal. La
basílica es dotà d’un absis que hem d’identificar com l’espai de l’altar eucarís-
tic i davant d’aquest un espai tancat per cancells que podria acomplir funcions
de cor mentre en el seu centre s’encastà un cippus, ara o mensa que podria
haver contingut part de les relíquies dels màrtirs. Alineat amb aquest punt i en
el costat nordoccidental de la fàbrica es va construir una cambra annexa que
va servir com a espai funerari a un enterrament privilegiat i que, amb una alta
probabilitat, podem pensar que va servir com a baptisteri. Hem de descartar
als peus de la basílica, d’acord amb la manca d’evidències estructurals, la pre-
sència d’una cripta i possiblement d’un contracor. Al voltant de la basílica i
aprofitant el sector de l’arena va créixer un espai cementirial amb enterraments
individuals i cambres funeràries adossades a la fàbrica pel costat sud-est que
evidencien la significació de memòria martirial del que l’espai gaudí. Si accep-
téssim aquest esquema disposaríem dels tres escenaris litúrgics fonamentals:
altar eucarístic, lloc de commemoració martirial i baptisteri.
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TARRAGONA I EL PAS CAP A UNA CIUTAT CRISTIANA: 
FONTS ARTÍSTIQUES I EPIGRÀFIQUES

Josep MARTÍ I AIXALÀ

De les cent trenta-set inscripcions cristianes publicades per Alföldy en Die
römischen Inschriften von Tarraco, cinc es poden datar amb exactitud gràcies
a la indicació dels consolats, una característica dels epitafis cristians procedents
de la necròpolis de Sant Fructuós de Tarragona.

Així doncs, per la referència a Pau i Decenci Cèsar, una seria de l’any 352 (RIT
943). Fet que la converteix en la inscripció cristiana més antiga de Tarraco de
data segura.

Una altra dedicada a Marturia (RIT 944), que va morir durant el primer conso-
lat d’Eugeni August, l’any 393, seria també la inscripció cristiana més antiga de
la necròpolis que es pot datar amb exactitud; doncs sembla que l’anterior, la
del 352, procedia d’un altre indret.

Tres més amb la data consular són de la segona meitat del segle V (RIT 945,
946, 947) i una altra, de lectura insegura, podria ser dels inicis del segle VI, del
503 concretament (RIT 948). 

La datació de les restants, unes cent trenta, només es pot fer d’una manera
aproximada, a través de criteris interns, principalment relacionats amb el for-
mulari i la paleografia.

Vives, a Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, cronològica-
ment les classifica en tres grups: les que van del segle III a la meitat del IV, sego-
nament, les del 350 al 450 i per últim les del 450 al 700. Géza Alföldy, sense que
el resultat sigui gaire diferent, les agrupa només en dos períodes. Les del primer
període, les inscripcions més antigues, procedirien més o menys del segle IV,
encara que no d’una manera exclusiva del tot. En el segon període s’integrarien
les inscripcions dels segles V, VI i VII, amb un clar predomini del V i el VI.

Les del primer grup presenten encara un formulari bastant indiferent, conser-
ven un cert regust dels formularis pagans, comuns des de la segona meitat del
segle II, ans de la introducció progressiva del monograma cristològic i altres
símbols cristians, que comencen a partir del 350.
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En canvi, a partir del 450, es cristianitzen els noms de les persones i els formu-
laris. Única i original de Tarragona és la fórmula: «credens resurrectionem in
vita aeterna, sperans resurrectionem a Deo i securus resurrectione.» 

Com ha fet notar García de Castro en un estudi sobre els aspectes socials de
Tarraco al segle IV, dels més de quatre-cents individus que, a través de les fonts
epigràfiques i també literàries, poden ser documentats en la Hispania del segle
IV, un total de setanta-tres es registren a Tarraco, la qual cosa dóna a entendre
la importància d’aquesta ciutat en aquesta època tardana, car ni Emerita
Augusta, capital de diòcesi, presenta un nombre semblant.

I els cristians de Tarraco representen aproximadament un 16% del total dels
dos centenars llargs constatats a Hispania durant el segle IV, la comunitat cris-
tiana més gran de les conegudes de la península, que suposa la meitat de tots
els habitants constatats a la ciutat durant aquesta centúria. Entre ells predomi-
na el component romà sobre el grec, i alguns amb suficients recursos econò-
mics per poder pagar una làpida i un lapicida, i fins i tot un sarcòfag, si bé la
majoria dels enterraments en sarcòfag són pagans.

Les inscripcions funeràries cristianes ens informen del pas d’emigrants de la
part oriental de l’imperi, com la notícia d’Aurelius Aeliodorus que ve a Tarraco
passant per Hispalis i procedent de Tars de Cilicia (RIT 958). I l’ús parcial de
la llengua grega en el text de vàries inscripcions funeràries demostra també les
estretes relacions amb Orient. També es comproven les bones relacions amb
el nord d’Àfrica i la immigració interior entre els habitants de la península (RIT
996). Almenys a partir del segle IV existia també en el territorium una diàspo-
ra jueva com ho demostra la inscripció d’Isidora trobada als Pallaresos (RIT
1075). No obstant la població ben segur que es componia essencialment de les
famílies locals.

Durant el segle V l’epigrafia cristiana dóna fe de l’existència d’una classe privi-
legiada, clienta d’obradors de sarcòfags i mosaics de qualitat, com Leucadius
(RIT 971), un primicerius domesticorum, un càrrec militar de confiança amb
funcions administratives, que podria tenir cura de les propietats, la res privata,
de l’emperador en aquesta zona de l’Imperi o Aventinus, un vir honoratus de
classe senatorial, nat el 422 i mort 28 de desembre del 459 (RIT 946). 

Per altra part, l’existència, però, de petits monuments funeraris acabats amb
poca cura i amb la reutilització de làpides més antigues amb inscripció o de
simples fragments de làpida, ben possiblement també són una prova gairebé
ex silentio d’un poble humil que no vivia en condicions massa folgades.

Segons sembla, l’ocupació de la ciutat pels visigots, l’any 476, no va provocar
cap canvi profund. Els ocupants formarien només una classe superior sota el
govern de la qual seguiria vivint la població local. Almenys així, com ho ha fet
notar Géza Alföldy, sembla reflectir-ho l’epigrafia; ni a l’onomàstica ni a les
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pràctiques epigràfiques es poden comprovar variacions considerables durant la
segona meitat del segle V.

En el grup que integra les inscripcions del segle V i VI hi ha uns quants exem-
plars significatius. Em refereixo en primer lloc a un fragment d’inscripció, del
qual, Vives, basant-se en inscripcions anàlogues del nord d’Àfrica, dóna com a
segur el suplement (Memoria Sanctorum Fru(ctuosi Auguri et Eulogi) (RIT
942). La superfície epigràfica fa escaire per dalt, amb una cara motllurada amb
senyals evidents de fregadís, segons Serra Vilaró, la qual cosa indicaria que no
es tracta d’una làpida, sinó d’un fragment, en posició horitzontal, d’altar, cim-
bori o transenna. Així, doncs, aquest fragment s’ha relacionat amb la basílica
de la necròpolis paleocristiana o església cementerial que devia guardar les relí-
quies dels sants màrtirs, «in unum collectas in sacra aede sub altari sancto», com
diu la interpolació tardana de la Passio, atribuïble segons Franchi dei Cavalieri
a un redactor d’entre els segles VI i VII. Segons com, doncs, es podria tractar
encara d’un testimoni coetani de la basílica, la qual, segons els indicis, degué
perdurar fins al segle VI i potser més enllà. I podria també referir-se a aquest
lloc de culte, la inscripció funerària, conservada a l’Anthologia Hispana del
bisbe Sergius, de l’any 554 o 555, que diu: «qui sacra labentia restaurans culmi-
ne templi, haud procul ab urbe construxit coenobium sanctis» (RIT 939).

Aquesta memòria de Fructuós la vindrien a confirmar també altres inscripcions
amb les fórmules «sanctorum sede quisces», «in sede sanctorum quiescis» i «sanc-
ta Christi in sede quiescis», que farien referència a sengles enterraments privi-
legiats ad sanctos. Alföldy les data al segle V i per Yvette Duval són les més
antigues de la península ibèrica amb la menció d’un espai privilegiat retro
sanctos (RIT 937, 1008, 1010).

L’edició de Gómez considera l’epitafi d’Optimus (que és el que porta la inscrip-
ció: «sancta Christi in sede quiescis», de finals del segle IV o inicis del V, i
Chavarria creu com a ben probable que sigui del primer quart del segle V. Si
a l’epitafi d’Optimus hi afegim el d’Aurelia Euthemius i el de Pompeia (RIT 960
i 983) tindrem com a resultat que els primers enterraments a la basílica de sant
Fructuós, datables, són de les primeres dècades del segle V.

Així doncs, entre els segles IV i V, sota Himeri, Hilari i Ticià, es pot deduir la
monumentalització del suburbi occidental de Tarraco amb l’edificació d’una
basílica funerària cap a l’any 400, com ja havia succeït a Roma, i a Milà, a la
meitat del segle IV.

La basílica encara es renovaria a la meitat del segle VI, i si el carmen del bisbe
Sergi, conservat a l’Anthologia Hispana, és autèntic, aquest podria ser l’autor
de la restauració de la basílica i a la vegada sabríem també que les seves des-
pulles reposaven allí.
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Els dos carmina de l’Anthologia Hispana ens han proporcionat el nom de dos
bisbes, el de Joan, a cavall dels segles IV i V, i el de Sergi, del segle V. També
la notícia d’un coenobium i l’existència de monaci. 

En el camp més pròxim a la basílica meridional, excavada pel Dr. Serra, fou
descoberta recentment una altra basílica septentrional, excavada i estudiada
per Jordi López. És una basílica amb un fort accent funerari i ha estat interpre-
tada com una perllongació de l’altra, de la memòria martirial pròpiament dita.
Com els martyria construïts a Roma vora una catacumba que contenia el sepul-
cre d’algun màrtir i que constituïen grans cementiris comunitaris amb multitud
de tombes protegides per la proximitat d’un sepulcre sant, com Sant Llorenç a
la Tiburtina, Santa Agnès a la Nomentana i la Basilica Apostolorum a la Via
Appia o també les dues basíliques de Nola (Cimitile).

Els textos epigràfics trobats a l’interior de la segona basílica són molt pocs: la
inscripció de Thecla i la de Lupulus i dos fragments només amb restes de lle-
tres. Thecla és una Virgo Christi, morta als 77 anys i procedent d’Egipte. La de
Lupulus i els dos altres fragments no donen indicis segurs de la condició del
difunt.

Si examinem les inscripcions del 360 al 390, aquestes varien notablement de
les precedents; podrien  correspondre a l’època de consolidació i instituciona-
lització del cristianisme a Tarraco. Aquesta consideració seria confirmada his-
toriogràficament pel recurs d’Himeri a Sirici, del desembre del 384, en què li
deia que innombrables multituds arribaven al sagrament del baptisme i pel
dossier documental de Consenci que advera la presència ja molt activa i relle-
vant del cristianisme a la ciutat a finals del segle IV i a les primeres dècades
del segle V. D’una església d’humiliores a la meitat del segle III, com es des-
prèn de les Actes del Martiri de sant Fructuós, s’hauria passat també a influir
en els honestiores, durant la segona meitat del segle IV, fins arribar a l’ampla
acceptació del segle V. De la qual el complex martirial de Fructuós al suburbi
occidental de Tarraco, amb un culte solemne als màrtirs, considerats patroni
de la ciutat, com indica el Peristephanon, amb dues basíliques i potser també
amb un xenodochium per als pelegrins, en seria l’exponent. 

Géza Alföldy va publicar el 1992 l’epitafi de Nepotianus, al qual dóna una data-
ció entre la segona meitat del segle IV i els inicis del segle V, i el considera un
document dels més tardans del paganisme a Tarraco, si no el més tardà de tots.
Al seu parer, el gran valor, des del punt de vista històric, d’aquest senzill epí-
graf consisteix en el fet que suposaria la presència i la convivència encara de
pagans i cristians a Tarraco en la segona meitat del segle IV, o a cavall entre el
segle IV i el V. Però Alföldy indica també que aquests pagans es trobarien, com
demostra el caràcter escadusser i primitiu de la inscripció, en els estrats més
aviat marginals de la població, doncs les classes altes que ens han llegat els
sarcòfags i les làpides d’un nivell molt superior en aquesta mateixa època,
posaven esment en subratllar la seva fe cristiana.
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L’estudi dels sarcòfags i dels mosaics podran corroborar també aquesta anàli-
si. Tarragona presenta un ampli repertori de sarcòfags tant pagans com cris-
tians.
En primer lloc hi ha els sarcòfags sortits dels tallers locals, dels quals proce-
deix el sarcòfag de Licini de la meitat del segle II, decorat amb una garlanda
sostinguda per un amoret a cada extrem. És un sarcòfag figurat, el més antic
produït a Tarragona, tallat en calcària local, coneguda com a pedra de llisós.
Els models, però, més habituals d’aquests tallers foren els sarcòfags de front
estrigilat i els de front acanalat, tallats en calcària de Santa Tecla o pedra del
Mèdol, com el de Semprònia Ursa, de final del segle III.

Del segle III hi ha també els sarcòfags importats de Roma i dels tallers àtics o
treballats per mestrances de la part oriental de l’Imperi, afincades a Roma des-
près del 270, com els del mite de Fedra i d’Hipòlit, el d’Apol·lo i les Muses i
els que combinen els camps estrigilats, a banda i banda, amb escenes figura-
des, filosòfiques i de cacera als extrems.

Als primers decennis del segle IV és pot datar un sarcòfag de la caça del lleó
amb la representació de la virtus, un tema que desapareix dels sarcòfags
romans cap al 320.

De la primera meitat del segle IV un fragment de marbre amb el monstre marí
del cicle bíblic de Jonàs podria ser d’importació romana. Un sarcòfag amb una
suposada figuració de pans i peixos, i un altre fragment d’una peça similar,
podrien ser interpretats també en clau cristiana, si bé no és segur.

El sarcòfag de Bethesda, encastat ara a la façana de la Catedral, i dos frag-
ments, un amb l’escena de l’hemorroïsa i un altre, que ha estat interpretat per
Sotomayor com l’escena de Daniel donant mort al dragó dels babilonis, són de
producció romana, d’època teodosiana, de cap al final del segle IV.

Des del final del segle IV i començament del segle V, s’importa de Cartago una
sèrie de sarcòfags cristians, figurats i normalment estrigilats, que empren amb
profusió el marbre del Proconés de l’actual illa de Màrmara (Turquia), a més
de la calcària local de la rodalia de Cartago. Són de marbre la coneguda placa
de les orants, un estrigilat en forma de lenós o banyera i uns quants fragments
d’un frontal de fris continu amb episodis de la vida de sant Pere. Són de pedra
calcària el sarcòfag de Leucadius, de la primera meitat del segle V, i el dels
Apòstols, del segon terç del mateix segle, i uns quants fragments, que serien
reductibles a l’estil dels tallers d’aquests dos models. També dos sarcòfags amb
tabula ansata, un d’estrigilat, similar al de Leucadius i un altre llis amb el
monograma cristològic flanquejat amb l’alfa i l’omega en la tabula central. Tots
dos són de primera meitat del segle V.

El sarcòfag de Leucadius és interessant per la inscripció central i per la repre-
sentació de la traditio legis a Moisès, que podria constituir un hàpax, un inte-
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ressantíssim exemple de contaminació  entre la figura de Moisès i l’apòstol Pere.
En resum, es pot afirmar el següent: 

1r. Els sarcòfags del segle III i de l’inici del IV presenten una mena de neutra-
litat religiosa que s’inclina pels temes prestigiosos de la vida dels honestiores
presidida per la virtus i l’oci filosòfic.

2n. Es produeix una certa recessió durant la primera meitat del segle IV, fins
que cap a la fi del mateix segle, en temps de Teodosi, apareix l’exemplar de
Bethesda i algun altre que pels fragments que resten se li pot assimilar.

3r. Entre la fi del segle IV i les primeries del segle V comença la importació
d’una primera sèrie de sarcòfags de Cartago, de marbre del Proconès. Segueix
una segona sèrie entre el 410 i el 440, i una tercera sèrie del 430 al 460, les
dues de pedra calcària de la rodalia cartaginesa.

4t. El sarcòfag de Bethesda suposa, doncs, la importació dels últims sarcòfags
des de Roma, i la importació subsegüent de les sèries de Cartago coincidiria
amb la fi de la producció romana durant el primer vintenni del segle V i també
amb el moment d’esplendor de la necròpolis paleocristiana de sant Fructuós. 
Aquest panorama pot posar-se en paral·lel amb l’evolució de la prestigiosa
indústria del sarcòfag romà del segle III, fins que cessa la seva producció en el
primer vintenni del segle V. Brandemburg creu que tant l’evolució com el ces-
sament de la producció, així com la transformació de la temàtica figurativa obe-
eixen no solament ni principalment a circumstancies polítiques o econòmi-
ques, sinó de canvi de mentalitat. Crec que aquesta tesi proporciona també una
clau d’interpretació aplicable als sarcòfags de Tarragona.

A l’inici del segle IV o, com a màxim, a l’inici del segon decenni, a Roma s’a-
caba el grup de sarcòfags amb representacions mitològiques. La religiositat
pagana, en el segles III i IV, fa una lenta, però constant, mutació cap a con-
ceptes marcadament monoteistes. El mite perd el seu prestigi religiós, tot con-
servant el prestigi literari i social. Les escenes de cacera, tant de moda en el
segle IV, poden continuar representant la caça mítica d’Adon, Hipòlit i
Meleagre, però principalment s’han d’interpretar com la representació d’una
activitat, privilegi dels potentiores, i de la seva virtus. Així igualment continuen
les escenes idíl·liques i filosòfiques, que han gaudit d’un favor tan gran durant
la segona meitat del segle III, i que cal veure també com a representacions del
rang social del difunt, així com del reclam d’una vida folgada i prestigiosa.

La producció dels sarcòfags pagans a Roma s’acaba cap a la fi del segle IV,
mentre la producció dels sarcòfags cristians s’allarga fins als primers decen-
nis del segle V. Cap sarcòfag pagà va, però, més enllà dels temps teodosians.
Aquest fet pot ser atribuït a la conversió de la classe senatorial, que pren
força cap a la segona meitat del segle IV, per arribar, a començament del
segle V, a la quasi total cristianització de la classe dominant de la societat
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romana.
Així, doncs, la disminució del nombre de sarcòfags pagans durant el segle IV i
la restricció de les temàtiques paganes en la plàstica funerària, reduïdes a sim-
bòliques neutres, trobarien la seva causa determinant en la pèrdua de força que
els valors tradicionals de la religiositat pagana han sofert per a poder expres-
sar les esperances i les conviccions de la gent. Prevalen, en contra de l’exclu-
sió quasi total dels símbols religiosos, les representacions i el símbols del rang
social i de la vida elevada i feliç. En front de la mort, però, aquestes coses no
podien satisfer les exigències d’una societat en transició.

Per això al segle IV, desprès del període constantinià, el nombre de sarcòfags
decorats amb aquests motius es redueix notablement. I si des del període cons-
tantinià la comunitat cristiana adopta, de manera sorprenent, el costum presti-
giat del sarcòfag, sovint sumptuós, durant la segona meitat del s. IV es nota un
notable descens de la producció, tant de sarcòfags cristians com de sarcòfags
pagans, que s’acaba del tot en els primers decennis del segle V.

Ara bé, aquest descens en el volum de producció, el canvi de temàtiques i la
fi del sarcòfag decoratiu de relleu figurat, no l’expliquen suficientment les cir-
cumstancies polítiques i econòmiques. Fins i tot després del sacco de Roma del
410, la classe dominant continua disposant de fons considerables i la mateixa
Església empren la construcció de les grans basíliques martirials. El que passa
és el progressiu abandó de la cosa pública per part de la classe senatorial i el
seu replegament en l’àmbit de l’església per la forta decepció de les institucions
tradicionals a la caiguda de Roma.

I aquesta profunda transició cultural es manifesta també en el canvi dels usos
sepulcrals cristians. Durant el segle IV, es busca la sepultura retro sanctos, i des-
prés de les construccions de les basíliques funeràries es prefereix la sepultura
veïna al lloc de celebració del culte dels màrtirs. Es evident, però, que aques-
tes dues maneres de inhumació, essencialment cristianes, permeten només en
casos molt particulars l’ús dels sarcòfags, i que més aviat l’exclouen. El que par-
ticularment se’ls hi escau es l’ús del mosaic funerari, que a la vegada permet
un enterrament de prestigi. 

De fet, els mosaics de la necròpolis de Sant Fructuós de Tarragona es trobaren,
en la seva majoria, al voltant o dins del recinte considerat com a lloc de culte.
D’aquesta necròpolis procedeix el grup més important de mosaics funeraris de
la Hispània romano-cristiana. D’una desena d’exemplars documentats, se’n
conserven quatre. Si bé sovint han estat comparats amb els models africans, els
tipus tarragonins no són pas sempre similars a aquests, sinó distints en els
motius i en la decoració, com ha fet notar també Noël Duval.

Dues d’aquestes laudes ens donen el nom del difunt. Una està dedicada a un
tal Ampeli: Ampelius in pace quiescas. L’altra, amb una inscripció en hexàme-
tres dactílics, està dedicada a Optimus, que Vives, Alföldy, Gómez i Mayer iden-
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tifiquen amb un bisbe, però la inscripció i els atributs iconogràfics no eviden-
cien ni confirmen aquesta suposició del tot. Si fos així, tindríem el nom d’un
altre bisbe entre Himeri i Ticià. 

Les altres dues estan molt malmeses. A les tres primeres, se les ha datat com
del primer quart del segle V, a l’última se li ha donat la data del segon quart
del mateix segle.

El mausoleu de Centcelles és l’únic edifici cristià, conegut, del territorium de
Tarraco. La datació de l’acondicionament del mausoleu i de la seva esplèndida
cúpula de mosaics en la segona meitat del segle IV, en època constantiniana, coin-
cideix més o menys amb les primeres mostres de l’epigrafia cristiana de Tarraco
que es poden datar amb tota seguretat. L’epigrafia cristiana primera de Tarraco i
la iconografia dels mosaics de Centcelles mantenen en comú un cert irenisme
entre les formulacions paganes i les cristianes, si bé la rotunditat de Centcelles en
la professió de la fe bíblica trenca l’equilibri i el converteix en un testimoni del
prestigi del cristianisme i de la seva penetració entre les classes benestants.

L’esfera de la cúpula estava decorada en tres grans frisos anulars concèntrics.
El registre inferior presenta escenes de caça en un fris continu. El registre mitjà,
escenes de l’Antic i del Nou Testament, que evoquen les súpliques de la
comendatio animae. I el registre superior presenta una planta en forma de
creu, que alterna la figura de les quatre estacions, una a cada braç, amb qua-
tre espais trapezials, que contenen restes de les figuracions originals de quatre
personatges asseguts en càtedra. Aquestes quatre escenes, difícils de llegir per
la pèrdua massiva de les tessel·les de la superfície, han resultat encara més difí-
cils d’interpretar, sense haver arribat per ara a una concòrdia hermenèutica. Ara
bé, la interpretació d’aquestes figuracions no és indiferent, tampoc en la qües-
tió que ens ocupa, en la mesura que s’ha cregut haver-les de relacionar amb
el destinatari i també amb el promotor del monument.

Achim Arbeiter les descriu com la visió harmoniosa de la tetrarquia discorde
dels dos Augusti i dels dos Caesares a la mort de Constant, al qual estaria dedi-
cat el mausoleu, com va defensar Schlunck des del 1937. El monument seria,
doncs, un mausoleu imperial. Aquesta hipòtesi imperial ha estat rebutjada i
substituïda per una  hipòtesi episcopal per J. Arce, que interpreta les escenes
amb clau d’investidura eclesiàstica. Últimament R. Warland és partidari d’una
hipòtesi dominical en l’àmbit profà de l’Antiguitat Tardana, en la qual el domi-
nus i la domina de la vil·la, asseguts en càtedres, presidirien cerimònies de lliu-
rament d’ofrenes i presents.

Si s’admet la primera hipòtesi, la relació del monument amb la comunitat cris-
tiana de Tarraco seria tangencial, la seva situació més aviat obeiria a estratègies
de política imperial i a raons d’urgència, com admet Arbeiter.

Si admetem la hipòtesi episcopal, haurem també d’admetre que el prestigi i la
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riquesa del bisbe de Tarraco eren grans. Un fundus, una vila i un gran mauso-
leu amb una cúpula musiva amb més de dos milions de tessel·les fabricades en
la mateixa vil·la per un taller que sembla vingut de fora, fins i tot pot semblar
excessiu. Per altra part, en un moment en què la necròpolis del Francolí
comença a convertir-se en la gran necròpolis cristiana, segurament per obra i
gràcia del poder d’atracció de la tomba de sant Fructuós, costa d’explicar que
el bisbe de la ciutat sigui enterrat en un fundus del territorium com un senyor
secular. Conec un exemple coetani, a Ravenna el bisbe Severus fou enterrat a
l’aula d’una gran mansió. Però aquest és un cas singular. A Roma, en canvi, els
papes del 217 al 314, en la seva gran majoria, foren enterrats al complex calix-
tí de la via Appia, uns quants a Calepodi, Pretestat i Priscil·la, i després de la
pau de Constantí, durant tot el segle IV, de nou també a Priscil·la.

La hipòtesi dominical posaria en evidencia la integració cristiana de la rustica-
tio clàssica a Tarraco a mitjans del segle IV. L’assimilació cristiana de la vida
harmoniosa i serena de les villae tindrà exemples nobilíssims en grans terrati-
nents con Ausoni i Paulí de Nola. Algunes pàgines de Paulí dedicades als lati-
fundistes del seu temps es podrien fins i tot prendre com una mena de regla o
de teoria d’aquesta espiritualitat de la vida agrícola retirada en l’Antiguitat
Tardana. Si fos així, el dominus de la vil·la de Centcelles obriria la sèrie de per-
sonatges de la classe acomodada i alta adherits a la comunitat de Tarragona.
Com ho serien també Leucadius, Aventinus, Optimus i aquells altres, ben segur,
que dictaven o es feien dictar un epígraf sepulcral amb hexàmetres sonors i
préstecs de Virgili.
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TARRAGONA SEU METROPOLITANA I PRIMADA.
DELS PRIMERS DOCUMENTS PAPALS FINS LA 

RESTAURACIÓ DEFINITIVA DE TARRAGONA 
COM A SEU METROPOLITANA I PRIMADA

Josep Maria MARTÍ I BONET

INTRODUCCIÓ

Ens podem preguntar: Com estava organitzada i estructurada l’església primiti-
va? Òbviament que l’organigrama extern, fins el segle III, es feia palès a través
dels que anomenem ministeris: apòstols, pastors, preveres, mestres, bisbes,
profetes, diaques, diaconesses, missioners, primat papal, patriarques, coreopis-
cos, lectors, levites, clergues, etc. Alguns d’aquests ministeris desaparegueren ja
abans del 150, tanmateix cada vegada es reafirmaren més els ministeris dels bis-
bes, papes, patriarques, bisbes metropolitans,... Aquesta organització arrelà en
la mateixa geografia del baix imperi romà. Així doncs, ja en les primeres dèca-
des del segle V trobem una clara estructura en l’església llatina. Molts dels ofi-
cis o ministeris anteriorment esmentats tenien els seus propis territoris o demar-
cacions específiques. 

Podem dir que abans del segle V ja es pot considerar tancada l’estructuració
eclesiàstica? En aquest punt també caldrà fer moltes matisacions i puntualitza-
cions. Hi ha qui afirma, per exemple, que el primat papal té els seus orígens
en una normativa o decretals que el papa Lleó el Gran (440-461) envià a un
delegat seu anomenat Anastasi, bisbe de Tessalònica que era vicari papal per
la regió de Il·líric —o repúbliques que abans de la desfeta del comunisme l’any
1970 es coneixíen amb el nom de Iugoslàvia—. És ben cert, però, que el pri-
mat romà ja apareix molt abans, car ell i la institució episcopal fou instituïda
pel mateix Jesucrist segons la creença del catòlics.

Prescindint, doncs, d’aquests darrers ministeris (papat i episcopat), podem dir
que foren dos els papes que tingueren un paper destacat en la consolidació de
l’estructura eclesial dels primers segles. Ens referim al citat papa Lleó I i refe-
rent a les dues esglésies d’Ègara i Barcino, el papa Hílar (461-468).

Els documents autèntics dels dos papes es troben en una col·lecció del grup
de decretals dels papes que hem transcrit i traduït en algunes de les nostres
publicacions anteriors. El primer document de Lleó I és una carta dirigida al
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bisbe vicari papal, anomenat Anastasi de Tessalònica. El bisbe de Roma afirma
taxativament que el seu peculiar ministeri vers tota l’església és de dret diví, és
a dir que procedeix i es fonamenta a l’explícita voluntat de Jesucrist, que l’ins-
tituí durant la seva vida pública (anys 30-33). Però el papa Lleó I, tot seguit,
assevera que així mateix el ministeri dels bisbes és igualment de dret diví; no
ho són, en canvi, les altres potestats o dignitats eclesiàstiques, com la dels
patriarques, els metropolitans i els vicaris papals. Tots aquests últims són de
dret i institució eclesiàstiques, és a dir que procedeixen de la mateixa Església
i no explícitament de Crist (anys 30-33). Els vicaris papals eren com els nuncis
actuals, i s’establien en sectors extrems del domini eclesiàstic papal. En aques-
ta carta o decretal de Lleó I s’exposen quines eren les estructures, els cànons i
les normatives de les denominades províncies eclesiàstiques que coincidien
geogràficament amb les civils. En aquest document papal també es determina
el paper del bisbe metropolità, que més tard serà conegut amb el nom d’arque-
bisbe cap de la província, primera, eclesiàstica i dels sínodes (o concilis pro-
vincials) que calia celebrar dins la pròpia província dos cops l’any (per l’Advent
i per la Quaresma). Metropolites i sínodes vertebren l’estructura de les esglé-
sies locals fins el segle XIII.

El segon conjunt de documents papals són els del papa Hílari, i es refereixen
precisament a les esglésies de Barcino i Ègara (Terrassa). Tanmateix imposen
unes normatives que s’estenen a tota l’Església llatina. Es refereixen especial-
ment a un deure del metropolità de vetllar les eleccions dels bisbes, en les quals
caldrà que intervingui el clergat i el poble, així com el sínode dels bisbes.

Cal observar que en aquests documents no apareix la paraula primas referida
a uns bisbes suprametropolitans. Tanmateix la funció primacial d’un bisbe
metropolità sobre no només els seus bisbes sufraganis, sinó també sobre altres
bisbes i àdhuc metropolites de tota una nació, es fa present en molts àmbits de
l’activitat eclesiàstica, i són els que després de les decretals del pseudo-Isidor
(segle X) s’anomenaran primats, i entre ells cal destacar els de Toledo i els de
Tarragona a principis del segle XII.

L’intent de la present conferència és exposar tota l’evolució de les funcions
supraepiscopals i els oficis del mateix concepte i realitat del primat de
Tarragona. Per assolir el present intent ens recolzarem en l’estudi de molts
documents de la concessió del pal·li, car aquesta insígnia va vinculada amb els
denominats drets metropolitans i primacials del nostre arquebisbe metropolità
i primat de Tarragona.

1. TÀRRACO CAP DE LA PROVÍNCIA CIVIL TARRACONENSE

La fonamentada tradició —ja present al segle II— de què Sant Pau vingué a
Hispània en un dels seus darrers viatges apostòlics, fa creure que visità Tàrraco
i que creà el primer nucli cristià en aquesta ciutat, la més important de
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l’Hispània Citerior. Aital conclusió estaria recolzada per les expressions de Sant
Pau que podem llegir a la carta als Romans 15,24-28. 

Tàrraco, en època romana, era la capital de l’extensa zona anomenada Hispània
Citerior almenys des de l’any 197 aC. Aquesta situació perdurà fins l’any 27 aC,
any en què es féu una nova organització administrativa consistent en dividir
Hispània en tres grans províncies: la Bètica, la Tarraconense i la Lusitana. Ja a
finals del segle III després de Crist, l’emperador Dioclecià dividí la Hispània
Citerior en tres grans províncies: Gallecia, Cartaginensis i Tarraconensis. En
molts llibres i articles hem posat de relleu la importància d’aquesta nova estruc-
turació de l’imperi romà. D’antuvi cal dir que Dioclecià dividí l’Imperi en dos:
l’orient i l’occident, i ambdues parts es subdividien alhora en prefectures o
grans zones que després tindrien un emperador anomenat «Cèsar» o «August»
(Dioclecià, Maximià, Gal·leri, Constanci Clor...). Al cap d’aquestes prefectures
hi havia una gran ciutat: Trèveris, Milà, Sirmium i Constantinoble (ja en temps
de Constantí). Roma era la capital de les capitals. Les províncies es subdividien
en diòcesis, les quals tenien la denominació de la civitas o municipium. Així la
diòcesi de Barcino pertanyia a la província Tarraconense, la capital de la qual
era Tàrraco, i la capital de la diòcesi era Barcino. La civitas tenia al voltant d’e-
lla el seu territorium. Recordem que l’imperi romà era essencialment urbà o, si
voleu, era una civilització urbana ben diversa de la rural d’època medieval.
L’organització o estructuració de l’imperi romà realitzada per Dioclecià fou
modèlica i durà fins a l’alta edat mitjana, de tal manera que Carlemany —a
finals del segle VIII— copià escrupolosament l’estructuració en províncies
seguint un còdex que la cort carolíngia posseïa anomenada Notitia Dignitatum,
en el qual es determinava quina era la ciutat preeminent per ésser cap de la
província. La mateixa estructura en províncies, diòcesis i ciutats fou acceptada
per l’Església llatina. Al cap de la ciutat i diòcesi hi posà un bisbe, i al cap de
la província un bisbe metropolità —que a finals del segle VIII s’anomenava
«arquebisbe». També existien patriarques, exactament quatre: Roma,
Constantinoble, Alexandria i Antioquia. Després s’afegí Jerusalem. A occident
existia un sol patriarca, que era el Papa. Però aquest tenia alguns vicaris papals
que actuaven en nom del Papa, tot i que sempre sotmesos a Roma: eren els
vicaris d’Arles a França i a Provença i Sirmium a l’Il·líric.

El vicari d’Arles tenia potestat sobre totes les Gàl·lies i Hispània. Tanmateix, en
temps dels visigots, aquesta vicaria papal perdé efectivitat i nasqueren dos
focus importants: a les Gàl·lies Lió i a Hispània Toledo, seu, aquesta última ciu-
tat, del rei dels visigots.

Euric, rei visigot, ocupà l’any 476 Tàrraco, que immediatament després passà a
formar part del regne visigot de Tolosa. Tàrraco perdia així la seva capitalitat
romana; primer en favor de Tolosa, i després a favor de Barcelona, i finalment
de Toledo. Recordem que Gal·la Placídia, esposa d’Ataülf, tingué un fill a
Barcelona, que poc després de néixer moria i que fou enterrat a Alcalà
d’Henares sota la protecció de Sant Just i Sant Pastor.
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2. LA PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA TARRACONENSE

L’any 516 el bisbe de Tàrraco, anomenat Joan, convocà un concili provincial a
Tarragona. Hi participaren els bisbes d’Empúries, Girona, Barcelona, Tortosa,
Saragossa i Vic, a més del metropolità de Cartagena i el bisbe d’Elvira.

En aquesta època —al segle VI— el bisbe metropolità de Tàrraco era clarament
el cap de la seva província, de la qual formaven part ultra les suara esmenta-
des diòcesis d’Ègara, Urgell, Tarassona, Pamplona, Oca (Burgos), Osca,
Calahorra, Amaia i Seguia (Vall de l’Ebre), i Alesanco o Alisana (La Rioja). Ens
podríem preguntar si les esglésies balears depenien també de Tàrraco. És ben
cert que durant gran part del període de l’imperi romà Tàrraco exercia com a
cap de l’església de les illes, fins que foren envaïdes pels vàndals al segle V i
passaren a dependre d’una nova província, juntament amb les illes de Còrsega
i Sardenya. Coneixem un metropolità anomenat Lucifer (Cartago, 483) que
assistí com a cap de la província a diversos concilis celebrats en aquella regió
insular. No tornarem al domini tarraconense fins els episodis d’invasió durant
el comtat de Ramon Berenguer III i de Jaume I. Pel que fa a València sembla
que depengué de Tàrraco durant el segle VI i que després passà de dependre
de la Cartaginense. Al segle XI Oriola i Dènia tornaren per voluntat del rei taifa
de Dènia a l’òrbita de la Tarraconense, tot i que Tàrraco encara era irredemp-
ta, Barcelona suplí la capitalitat en aquell breu i curiós període, essent bisbe de
Barcelona Guislabert (1035-1062). El valí de Dènia era Mohamed ben Alí, i el
comte de Barcelona era Ramon Berenguer I. El document —custodiat a l’arxiu
de la Catedral de Barcelona— és de l’any 449 de l’Hègira (calendari musulmà)
és a dir l’any 10571 de l’era cristiana.

3. FUNCIONS PRIMACIALS DEL METROPOLITÀ DE TÀRRACO

Òbviament que en aquests primers segles no apareix la paraula primas, car
segons creiem, aquesta institució eclesiàstica fou específicament creada pels
falsificadors del Pseudo-Isidor al segle VIII. Tanmateix cal dir que alguns metro-
polites de Tàrraco exercien les funcions d’ésser el primer entre els bisbes de
l’extensíssima regió que era la Hispània Citerior amb les Illes Balears i proba-
blement València primer, i després aquestes dues zones sortiren de la seva òrbi-
ta: ens referim a la situació de després de les invasions bàrbares.

Que el bisbe de Tàrraco tenia funcions primacials ho veiem l’any 385 en l’ac-
tuació del papa Sirici (384-399) quan exigeix al bisbe metropolità de Tàrraco,
Himeri, que actui en relació a l’heretgia prisciliana, estesa per Galícia i per mol-
tes altres diòcesis d’Hispània; com Àvila, Lleó, Còrdova i Saragossa. El pontífex
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Mallorca 1988, pp. 17-51.
2 Vegeu J. M. MARTÍ I BONET, «Quan Galícia era priscil·liana», en Història de l’església antiga, Barcelona 2001,

pp. 403-407.
3 J. M. MARTÍ I BONET, Barcelona i Ègara-Terrassa. Història primerenca fins l’alta edat mitjana de les dues

esglésies diocesanes, Terrassa – Barcelona 20 juny 2004, pp. 281-290.
4 J. M. MARTÍ I BONET, El palio, insígnia pastoral de los papas y arzobispos, Madrid 2008, pp. 19, 24, 26, 28,

ordena al bisbe de Tàrraco que faci complir les seves disposicions no sols als
corepiscopos diocensis tuae, sinó també als gallecs, als bètics i als lusitans.
Aquesta carta serà la primera decretal papal dirigida a un bisbe de l’Església lla-
tina. És ben cert que es pot interpretar com un exercici sobre totes les esglé-
sies d’Hispània, tanmateix considerem que és una actuació molt puntual i con-
creta que es deu a les circumstàncies excepcionals en haver una heretgia que
s’estenia per tota la península. Es veu que el Papa tenia a nivell personal con-
fiança amb el bisbe Himeri, però també tenia present que Tàrraco gaudia d’una
clara preponderància sobre totes les esglésies d’Hispània, respectant, però,
totes les atribucions de la província emeritense i bracarense.2

Un segle després, es palesa la importància de Tàrraco a les cartes i decretals
que envià el papa Hílar a Ascani —bisbe metropolità de Tàrraco— l’any 465.
El papa afirma que Ascani presideix diverses províncies eclesiàstiques i que ha
de tenir molta cura de totes i cada una d’elles. Per aquest motiu Hílar conside-
ra que ha estat indigne permetent coses il·lícites com el trasllat d’Ireneu, bisbe
d’Égara, a Barcelona prescindint de les normes establertes de participació del
clergat i del poble. El Papa també diu, en to de queixa, que no recrimina que
hi hagi un bisbe —el de Calahorra— que ordena altres bisbes sense previ exa-
men del sínode provincial. Finalment, el Papa conclou que tot plegat és en
detriment de la disciplina que Ascani ha d’imposar a les esglésies d’Hispània.3

Dels concilis de l’església visigòtica també en podem deduir la importància de
Tàrraco, malgrat que la corona visigòtica romangués a Toledo i que aquest
darrer arquebisbe assolí una preeminència palesa en els famosíssims concilis
de Toledo.

En els segles VII i VIII s’estableixen el que els estudiosos alemanys denominen
Landeskirchen (esglésies territorials). Es tracta dels pobles visigots, merovingis,
germànics, carolingis,... que volen tenir un metropolità superior que esdevin-
gui el primer de totes les províncies de la nació. Recordarem a Leandre de
Sevilla, a Siagri d’Autun, Agustí i Teodor de Canterbury, Bonifaci de Germània,
Crodegango i Drogo de Metz.4

4. INVASIÓ SARRAÏNA I INTENTS DE RECONSTRUCCIÓ O TRANSLACIÓ
DE LA SEU TARRACONENSE

És per tots ben conegut que Tarragona fou envaïda pels sarraïns a principis de
la segona dècada del segle VIII. L’historiador local Sanç Capdevila diu que la
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invasió tingué lloc el 713 o a principis del 714 protagonitzada pels exercits dels
cabdills Tariq i Musa. En canvi Ramon d’Abadal, Coll i Alentorn i Recasens s’in-
clinen per l’any 716, i afirmen que la dugué a terme l’exèrcit d’al-Hurr. Poc
abans de la conquesta de la ciutat, l’arquebisbe Pròsper, juntament amb alguns
clergues, abandonà Tarragona dirigint-se a Itàlia, tot enduent-se les relíquies
dels màrtirs i els llibres més importants de la seva església.5 Des d’ara fins al
segle XII Tarragona fou una seu sense bisbe, tot i que, com succeí en moltes
altres diòcesis envaïdes, les atribucions episcopals passaren a altres diòcesis del
nord del país. Òbviament Narbona suplí, en part, la preponderància antiga i
ben fonamentada de Tarragona. A més, en aquest temps, a finals del segle VIII,
s’anà introduint la institució del primat en diverses esglésies d’Europa. Fou una
invenció dels falsaris, que recopilaren les decretals de l’anomenat Pseudo-
Isidor. Aquests falsaris, amb aquest intent, volien assolir la llibertat i la victòria
contra alguns metropolitans en llurs drets. Es pretenia, doncs, centralitzar el
poder a mans del Papa i la independència dels bisbes, massa sotmesos pels
drets metropolitans. Per això es creà una nova figura que havia de debilitar els
metropolitans, i aquesta fou el primat. Així és pot veure a la carta falsa dels
papes Climent I i Anaclet I. La figura del primat era com un supermetropolità
inferior a un patriarca. Era l’interlocutor vàlid entre el monarca i tota l’Església
territorial: les Landeskirche. Aquesta figura, en la pràctica, sembla que ja exis-
tia durant el baix imperi romà i l’inici de les monarquies gòtico-germàniques.
Amb el nom de “primas” trobem varis exemples en l’alta edat mitjana, per
exemple a Espalato (Split) a la Dalmàcia, a Vienne a Provença, Aquilea al nord
d’Itàlia, Jerusalem a la Palestina reconquerida, i a Toledo a Hispània.6

Cal dir que Narbona és denominada primada, perquè es creia que suplia a la
gran Tàrraco, car seria impensable que se li volgués donar el rang de primada
a les Gàl·lies, car a la Provença i a França hi havia un primat indiscutible: Lió.

Tàrraco no podia aspirar a què se li reconegués el rang de primat, car estava
encara sota dominació sarraïna. Hi hagué, però, set intents de ressuscitar o tras-
lladar la seu metropolitana de Tarragona entre el 886 i 1115. Tot seguit els
exposem breument:7

– Esclua, bisbe intrús d’Urgell (886-892) expulsa amb l’ajut del comte de Pallars
els bisbes legítims d’Urgell (Ingobert) i de Girona («Servus Dei») i amb l’ajut del
de Barcelona i el de Vic ordenà un nou bisbe per a Girona: un tal Ermerí.

48, 88 i 104; Th. SCHIEFFER, La chiesa nazionale, Roma – Friburg 1954, p. 74.
5 M. M. FUENTES I GASÓ, «L’església de Tarragona del segle III al XVIII», en Pallium, Tarragona 1992, p. 21.
6 MARTÍ I BONET, El palio..., 240.
7 Vegeu el nostre treball Roma y las Iglesias locales..., Barcelona 1990, pp. 208-211 i «Entre dues obediències:

Roma i Compostel·la» en Actes del Primer Congrés d’Història de l’Església Catalana, vol. I, Solsona 1993,
pp 387-397. Ramon Martí en el seu article presentat al 1r. Congrés d’Història de l’Església Catalana, Solsona
1993, vol. I, pp. 369-386, vol descobrir d’un còdex del XIII de l’Arxiu Capitular de Girona, un document
de l’any 954 en el qual hi ha constància de la presència a Girona d’un arquebisbe anomenat en el text
Delà, entre els anys 951-953. D’una simple transcripció no es pot deduir l’anterior afirmació, ja que el títol
d’arquebisbe en aquesta època suposava un conjunt de drets, atribucions i competències de les quals no
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se’n fa ni la més mínima menció en el cas del canonge gironí Delà.
8 Butlla Cum tui amoris, JL. 4089 = Ph. JAFFÉ – P. EWALD, Regesta Pontificum Romanorum..., Leipzig 1851,

regest. Núm. 4089. J. MIGNE, Patrología latina, 141, col. 1143.
9 El text de la butlla ens diu que el papa li va concedir el pal·li «pro remedio animae nostrae» (del papa).

Vegeu J. M. MARTÍ I BONET, Roma y las iglesias locales en la concesión del palio, Barcelona 1976.
10 M. M. FUENTES I GASÓ, Pallium, Tarragona 1992 [Catàleg de l’exposició]: «Segons un pacte que podem datar

el juny de 1050, entre Ramon Berenguer I el seu cunyat, el vescomte Berenguer de Narbona, hom inten-
tava la restauració de la ciutat. Ens interessen les disposicions fetes sobre l’organització de l’Església
Tarragonina. L’elecció del bisbe estaria en mans dels comtes de Barcelona i del vescomte de Narbona. La
diòcesi tindria els mateixos límits que el comtat: al nord, el mar; a l’oest, el Gaià, i al sud, la Conca de
Barberà. Del pacte en traiem: 1r. Neix com a església amb propietari. 2n. Hom no insinua que estigui
supeditada a Vic com es deia el 971. 3r. Sembla que no s’hi parla de la restauració de la dignitat ni metro-
politana ni primada, segurament per evitar problemes amb Narbona. El 29 de novembre del 1058, amb
motiu de la consagració de la catedral de Barcelona, hom li reconeixia el dret d’estendre’s més enllà dels
antics termini amb Girona i Ossona i més avall, vers Tortosa i totes les terres que fossin adquirides en el
futur. De fet, el 1056, hom negocia amb el rei Alí ibn- Múgehid, de Dènia, que el bisbe de Barcelona tin-
dria la jurisdicció sobre els cristians de Dènia i les Balears. L’any 1058, hom hi esmentava els d’Oriola.»

Després ordenà Adolf com a bisbe de Pallars. Fou precisament el comte de
Barcelona Guifré el Pilós qui retornà l’obediència a Narbona i reposà els bis-
bes legítims a les respectives seus, expulsant-ne els intrusos.

– Cesari, abat de Santa Cecília fou consagrat arquebisbe de Tarragona per un
grup de bisbes gallecs i lleonesos a Compostel·la segons ell mateix afirma en
una carta (còpia que es conserva a l’Arxiu de la catedral de Vic) dirigida al papa
Joan XIII. En ella, també es diu que els bisbes de l’antiga província de
Tarragona s’hi oposaren perquè consideraren que l’apostolat de sant Jaume «no
fou viu» ja que no evangelitzà Hispània, malgrat que el seu cos hi fos custodiat
a Compostel·la. L’any d’aquesta carta deu ser pels voltants del 970.

– Joan XIII, amb el consentiment de l’emperador Ot I (971) concedeix el pal·li
al bisbe de Vic Ató, traslladant la seu metropolitana de Tarragona —encara irre-
dempta— a Vic. Els papirs conservats també a Vic són els documents jurídics
més fidedignes de la independència de la Tarraconense. En tornar de Roma
Borrell II i Ató, aquest últim morí en mans dels qui no volien aquesta restau-
ració de la província eclesiàstica.

– El papa Joan XIX concedeix el pal·li a Pere Roger, bisbe de Girona (abril de
1030) a canvi que redimeixi trenta captius dels sarraïns.8 És possible que aquest
privilegi sols sigui personal, tanmateix és difícil en aquesta època deslligar el
pal·li de la condició metropolitana. Creiem que Joan XIX en el fons volia res-
taurar —encara que no es digui a la butlla— la tan desitjada província tarraco-
nense.9

– Conveni entre Ramon Berenguer I i el seu cunyat, el vescomte Berenguer de
Narbona, juny de 1050. S’intentava restaurar la ciutat.10

– L’Ali B. Jujahib de Dènia concedeix al bisbe de Barcelona Guislabert la juris-
dicció eclesiàstica sobre Dènia i les Illes Balears l’any 1057. Evidentment la geo-
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grafia d’aquest territori és diferent a la de la tradicional tarraconense, però està
dins la línia de reconstruir un grup d’esglésies a part de la jurisdicció de
Narbona (ja ens hi hem referit abans). Se li donen funcions de primat.

– Urbà II concedeix el pal·li al bisbe de Vic en la butlla «Inter primas
Hispaniarum». El bisbe de Vic era Berenguer Sunifred de Lluçà i la butlla, que
es conserva a l’Arxiu de la santa església catedral metropolitana i primada de
Tarragona està datada a Càpua l’1 de juliol de 1091. L’any 1991 Tarragona, jun-
tament amb totes les diòcesis catalanes, celebrà el IX centenari d’aquest fet.11

Es donaren, si acceptem el del canonge Delà, set intents de reconstruir la pro-
víncia tarraconense i la ciutat. Tanmateix, ni exceptuant l’últim de l’any 1091
ben poc significà per a l’efectiva reconstrucció. I això fou motivat pels atacs
constants dels almoràvits, a la ciutat o a les seves runes que s’abandonaren
l’any 1104. Es convertiren com hem explicat, en unes runes espectaculars vore-
jades per les denominades «terres de ningú».

Ramon Berenguer III tornà a Barcelona l’any 1116 (estiu) de Pisa i de la
Provença, i emprengué l’ocupació fàctica de Tarragona, encara que com afir-
ma Ramon d’Abadal «la represa de Tarragona no es pogué considerar consoli-
dada fins que, amb la conquesta de Tortosa el 1148, Ramon Berenguer IV el
sant no dugué la frontera més enllà de l’Ebre. O el que és el mateix, fins que

Nosaltres veiem aquí l’aplicació de les funcions de primat.
11 Sobre aquest bisbe de Vic i arquebisbe de Tarragona Berenguer Sunifred de Lluçà vegeu A. PLADEVALL,

Berenguer Seniofred de Lluçà, obispo de Vic y arzobispo de Tarragona (1076-1099), Lovaina 1963; A.
PLADEVALL, «La veritable filiació de Berenguer Seniofred de Lluçà, primer arquebisbe de Tarragona al segle
XI», Boletín arqueológico de Tarragona 66 (1966) 71-81; J. BLANCH, Arxiepiscopologi de la Santa Església
Metropolitana i primada de Tarragona, transcripció del manuscrit per Joaquim Icart i reeditat per la
Diputació Provincial de Tarragona, Tarragona 1951 (reed. 1985). Resumint aquests estudis, diu M. M.
FUENTES I GASÓ a Pallium, 23 i 24: «Arran d’un sojorn a Roma, el 1088, Berenguer Sunifred de Lluçà inten-
tà de convèncer el papa Urbà II de la necessitat de restaurar la seu de Tarragons. Simultàniament s’esfor-
ça a convèncer el comte Ramon Berenguer II els nobles catalans de la necessitat política de recuperar la
ciutat de Taragona. El pontífex li prometé el pal.li si restaurava la ciutat i la infeudava a la Santa Seu. Una
butlla papal de 1089 concedia a l’empresa les gràcies acostumades en una croada contra els infidels i així
s’assegurava el suport de Ramon Berenguer II, comte de Barcelona; dels comtes Ermengol d’Urgell i
Bernat de Besalú, d’altres nobles i del poble sencer. Segons diu Pladevall, la conquesta de la ciutat s’ini-
cià la festa de Tots Sants de 1090 i s’allargà fins a principis de 1091. El comte havia promès davant de
Rainer, legat papal, de donar la ciutat de Tarragona a la Santa Seu, obligant-se a un cens quinquennal de
25 lliures de plata. La ciutat, per tant, fou restaurada i la infeudació a la Santa Seu també es verificà. Això
explicaria la concessió del pal·li feta per Urbà II a Berenguer Sunifred de Lluçà, amb la butlla Inter pri-
mas Hispaniarum, datada a Càpua l’1 de juliol de 1091. El mateix Pladevall afirma que l’ocupació de la
ciutat es realitzà en aquella ocasió, car membres de la família de l’arquebisbe tingueren la missió de
defensar el castell de Tarragona en el contraatac dels almoràvits de l’any 1096, i finalment, el 1104, la ciu-
tat fou totalment abandonada sense que s’haguessin pogut restaurar definitivament i sòlida ni la mateixa
ciutat ni la seu. L’arquebisbe de Toledo, que de moment donà suport a la restauració de Tarragona i la
seva seu, canvià d’opinió quan s’adonà que hom volia també restaurar-ne el títol de metropolitana i pri-
mada. L’arquebisbe de Narbona, per la seva banda, s’hi oposà aferrissadament. Finalment, la qüestió es
resolgué en favor de Tarragona, l’any 1092, quan el concili de Sant Gel·li de Provença, reconegué que
“l’arxidiòcesi de Tarragona, en temps antics, havia estat la més noble de la resta de les metròpolis de les
Hispànies”». Malgrat tot, també aquest intent fracasa. Pròpiament, la restauració definitiva de Tarragona
es deu a sant Oleguer. No sé perquè alguns historiadors tarragonins no tenen massa presents els fets i
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butlles de sant Oleguer.
12 R. D’ABADAL, «La Pre-Catalunya», en Història dels Catalans, Barcelona 1970, p. 824.
13 F. FITA, «Patrologia latina», B.R.A.H. (1902), 74; J. M. FONT RIUS, Cartas de población y franquicia de

el triangle Tarragona-Lleida-Tortosa, i amb ell totes les terres de la Catalunya
Nova, quedaren ben sòlidament en mans dels nostres.»12 Malgrat tot, la cam-
panya realitzada durant els anys 1116-1118 fou la base de l’efectiva represa de
Tarragona. I en això sant Oleguer té el primer paper.

5. RAMON BERENGUER III DÓNA LA CIUTAT DE TARRAGONA A OLE-
GUER

Possiblement, Ramon Berenguer III en anar a conquerir Tarragona s’adonà que
era ben diferent a altres conquestes. Allà no hi havia places fortes ni un siste-
ma defensiu. Eren, com hem dit, quasi terres de ningú. Era molt difícil establir-
se sòlidament en aquests terrenys. Per això pensà en la possibilitat d’estructu-
rar la seu metropolitana i a l’ensems encarregar a sant Oleguer tant la repobla-
ció com els sistemes defensius de la ciutat i dels terrenys que la circumdaven.
I això és precisament el que recull el document de cessió de la ciutat a sant
Oleguer que es produí el 23 de gener de 111813 i que mereix una atenta lectu-
ra. Recordem, però, que encara no s’havia produït el tractat de Wörms (1122),
pel qual es prohibia que els senyors posseïssin bisbats i esglésies.

La intitulació és realment ampul·losa: «Raymundus Dei gratia Barchinonensis et
Hispaniarum (sic) marchio, Bisuldunensium (Besalú) et Provinciae comes,
dilecto venerabili Barchinonensium episcopo Ollegario tuisque successoribus
in perpetuum.» Ramon Berenguer III dóna a la seu de l’església de Tarragona
(la qual en honor de la beata Tecla, verge fou des d’antic fundada) i a Oleguer
i els successors en aquella església —si estan sota l’obediència de la Santa Seu
(Roma)— la mateixa ciutat de Tarragona, que durant molts anys ha estat sota
la destrucció i en terra erma sense que ningú la cultivés. El fragment d’aquest
text tan important diu explícitament:

Quoniam divina clemencia secundum beneplacitum suum me honorare et exal-
tare dignata est; ad honorem ipsius et Ecclesiae Sanctae et apostolorum princi-
pis Petro dono et per hanc scripturam donationis trado ecclesiae sedis
Tarraconensis, quae in honore beatae Teclae virginis olim fundata fuit, et tibi
Ollegario episcopo, tuisque successoribus pontificibus qui eamdem ecclesiam
sub obedientia Sedis Apostolicae rexerint, ipsam civitatem Terraconae, quae diu
per multos annos sub destructione et eremo absque cultori et incolatu mansit. 

A continuació especifica més encara en què consisteix aquesta donació de la
ciutat de Tarragona:
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– Dóna els termes i pertinences de la ciutat perquè siguin restaurats i lliurement
posseïts. Tant és així que l’església de Tarragona i els seus rectors (bisbes) ho
tindran i posseiran tot això perpètuament amb tota llibertat i sense cap inquie-
tud per part de ningú.14

– Dóna també a Oleguer i als seus successors la llibertat de congregar (reunir)
de qualsevol lloc, homes de la classe social que sigui, per cultivar aquelles
terres.

– Dóna a Oleguer i als seus la potestat de regir i jutjar als habitats (de
Tarragona) en honor a Déu i en utilitat de la mateixa ciutat.

– Dóna a Oleguer i als seus successors la potestat de construir (edificar) i dis-
posar segons Oleguer i els seus successors creguin més adient.15

– Tots els habitants (de Tarragona) viuran lliurement i podran usar i posseir
llurs propis béns.

– Tots els habitants (de Tarragona) seran jutjats (si és necessari) segons les lleis,
els costums i les constitucions que (Oleguer i els seus successors) constituiran
allà (Tarragona). I no es constituirà ni es jutjarà de cap altra manera que l’an-
terior.16

El comte Ramon Berenguer III es reserva la dominicatura i el palau perquè els
tarragonins sense detriment de la ciutat, puguin col·laborar tant a les campan-
yes de guerra com de pau que el comte realitzi. Així com ell (el comte), es com-
promet a ajudar-los com a fidels i amics seus. Però aquesta clàusula també serà
concretada segons el consell i la disposició d’Oleguer.17 Finalitza el document

Catalunya, vol. I, Madrid 1969, p. 82.
14 Ibíd.: «Trado autem eam (civitatem Terraconae) tibi cum terminis et pertinentiis ad restaurandum, ad

habendum, et libere possindendum, ut praefata Terraconensis Ecclesia et rectores ejus habeant et possi-
deant haec omnia in perpetuum cum omni libertate et absque inquietudine alicujus.»

15 Ibíd.: «Libertatem etiam dono tibi tuisque successoribus congregandi undecumque potueris homines cujus-
cumque dignitatis, et mediocritatis ad indolendum terram illam, et regendi et judicandi eos ad honorem
Dei et utilitatem ipsius civitatis, et construendi et disponendi secundum quod vobis melius visum fuerit.»

16 FONT RIUS, Cartas de población y..., 82: «Quicumque autem, cujuscumque officii sint, sive mari sive terra
illuc convenerint vel habitaverint, libere vivant et habeant et possideant sua, et judicentur et distinguan-
tur ubi opus fuerit secundum leges et mores et constitutiones quas ibi vos constitueritis. Aliter vero à
nemine hominum constituantur, distinguantur, sive judicentur.»

17 Ibíd.: «Dominicaturam quoque et palatium secundum consilium et dispositionem vestram ibi michi haben-
dam resrevo, ut et terraconenses incolae secundum quod opportunum fuerit sine detrimento ipsius civi-
tatis adjuvent me tenere pacem meam et facere guerram, ut ego adjuvem illos sicut fideles et amicos
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meos.»
18 Ibíd.: «Terminantur haec omnia parte orientis in termino de Tamarit et de Monteolivo, sicut descenditur

ad mare, et ascenditur per aquam de Aiano usque ad montes, et transit à septentrionali plaga per calcem
montium usque ad ipsum emgolador de Cabra, et pervenit usque ad ipsum Embotum, et ascendit per
ipsa cacumina montium de Carbonaria, sicut ipsae aquae incipiunt vergere ad austrum. Et ab occidenta-
li parte transeunt ipsi fines per Montem rubeum et per collem Balagarii usque ad mare. A plaga meridia-
na est terminus ipsum mare, quod commune est omnibus ipsius terrae habitatoribus ad utendum et expis-
candum. Quidquid his terminationibus concluditur ipsi ecclesiae Terraconensi et vobis cum omni liberta-
te trado habendum et possidendum cum omni augmentatione et melioratione, quam Deo donante vos et
successores vestri vel aliuquis sub dispositione vestra inibi fecerit. Si qua autem cujuscumque sexus vel
conditionis persona contra hanc cartam nostrae liberalitatis, donationem et institutionem venire tentave-
rit, in nullo praevaleat, sed omnium rerum suarum prius amissionem patiatur, et segregatus ab Ecclesiae
corpore, justi judicis Dei iram incurrat. Acta sunt haec anno incarnationis dominicae MCXVII .x. Kalendas
Februarii. S. Raymundi comitis. S. Raymundi Bernardi de Olost. S. Berengarii Bernardi de Barchinona. S.
Guillelmi de Montespessulano. S. Martini Petit.» Observi’s que malgrat es posa 1117 en gener, i per tant

determinant quins són els límits dels territoris afectats per aquesta donació, que
coincideixen amb els límits de l’església tarragonina i amb les clàusules finals,
així com la datació i signatures.18

Estem segurs que sant Oleguer, quan rebé aquesta donació —tan àmplia i que
el constituïa sobirà de Tarragona— hagués fugit si l’obediència a Roma no li
ho hagués impedit. Malgrat tot, aquest document suposa en la pràctica una
empenta decisiva cap a la reconstitució de la ciutat i de la seu metropolitana
de Tarragona. Segur que Ramon Berenguer III n’havia parlat abans amb el legat
pontifici Bosó i el mateix papa Pasqual II voldrà que ja definitivament es pas-
sés dels simples intents a la realitat de reconstruir Tarragona. Les garanties les
donava la persona de sant Oleguer. Malgrat tot, calia que Roma donés l’última
paraula, ja que incloïa la restauració d’una província eclesiàstica i d’una seu
amb funcions primacials. I això sols ho podia fer el papa.

6. LA BUTLLA DEL PAL·LI

Davant d’aquests esdeveniments no es podia menys que anar a Roma. Aquí hi
havia l’any 1118 un nou papa: Gelasi II, successor de Pasqual II (mort el 21 de
gener de 1118) i la ciutat romana no era pas massa segura: lluites contra l’em-
perador, altercats constants entre algunes famílies romanes, la presència d’un
antipapa... Era el moment menys oportú d’anar a Roma. Tanmateix, Ramon
Berenguer III i el mateix sant Oleguer sabien que no es confirmava cap metro-
polità, ni se li donava el pal·li si no es traslladava personalment a la cúria papal.
Allà calia que el candidat fou examinat referent a la seva postura en relació a
la simonia i també s’esbrinava quina era la seva fe. Si passava, podríem dir,
aquest examen, calia donar un donatiu a la Santa seu —que no era pas una
quantitat minsa— i a la vegada el neoarquebisbe jurava fidelitat al papa obli-
gant-se a ajudar-lo si era precís àdhuc amb les armes. Hi ha algun historiador
(Mansi, Aguirre...) que volent col·locar un concili l’any 1118 (principis) a
Narbona o a Tolosa en el qual —presidit pel bisbe Arnau— Oleguer proposà
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abans del 25 de març, segons el nostre còmput és el 1118.
19 Dipl. Doc. 38 (= Oleguer, servent de les esglésies de Barcelona i Tarragona. Diplomatari Sant Oleguer,

Barcelona 2003), Document del Diplomatari núm. 38, JL 6638, ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó)
Cancelleria, reg. 3 (Rescripta et instrumenta super Terrachonam et campus) fol. 39v; vegeu J. MIGNE,
Patrologia Latina, vol. 163, col. 489; E. FLÓREZ, España sagrada, vol. 25, p. 221. Vegeu també MARTÍ I

BONET, Roma y las iglesias, 208-210.
20 Vegeu n. 19.
21 España sagrada..., vol. 25, 221: «Tarrachonensis civitatis ecclesiam insignem olim fuisse metropolim, et

scripturarum veterum et divisionum provincialium monumenta declarant; ad cujus profecto restitutionem
praedecessores nostri plurimum laborasse noscuntur, unde etiam temporibus nostris Berengario
Ausonensi episcopo à praedecessore nostro sanctae memoriae Urbano papa pallium datum fuit.»

22 Butlla Si pastores ovium de Joan XIII. L’original en papir es troba a l’Arxiu catedralici de Vic, JL 3747,
vegeu àmplia bibliografia a J. M. MARTÍ I BONET, «“Regesta Pontificum Romanorum” de la Marca hispàni-
ca, siglo X», RCatT IV/2 (1979) 393. En les pàgines 363-365 la transcrivim i la comparem amb la fórmula
45 del Liber diurnus.

23 Original conservat a l’Arxiu de la Sta. Església Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona, JL 5450, J.
MIGNE, PL, vol. 151, col. 331. J. PFLUGK-HARTTUNG, Acta Pontificum Romanorum inedita, Gras 1958, pp.

una croada a Espanya. Tanmateix, creiem que és un desdoblament del concili
de 1119. Per tant, no el considerem existent.

Trobem, doncs, Oleguer a Roma el mes de febrer i part del de març del 1118
per complir totes aquestes condicions. La cúria romana n’estava assabentada de
tots els intents i de la reconstrucció de la tarraconense; per això malgrat haver-
hi un nou papa (Gelasi), tot i que en el mes de març aquest fugí cap a Gaeta,
Oleguer, Ramon Berenguer III i Catalunya obtingueren el reconeixement papal
de la seva gran aspiració: un arquebisbe, la nova seu reconstruïda com a metro-
politana a Tarragona, el pal·li per a l’arquebisbe i la gran esperança de què es
pogués definitivament establir el cap eclesiàstic en una Tarragona restaurada,
renovada i lliure de tants intents foranis fallits. 

La butlla que els tècnics en diplomes anomenen «Tarrachonensis civitatis» (per
les dues primeres paraules) és molt precisa i té present l’anterior document en
el qual —com hem vist— Ramon Berenguer III donava a Oleguer la ciutat de
Tarragona.19 Segur que el sant s’emportà on estava el papa (primer a Roma i
després a Gaeta) aquell interessant document de la donació comtal de la ciu-
tat de Tarragona.20 Cal constatar que la present butlla no té —el que diuen els
paleògrafs— l’arenga o frase introductòria, treta de la Bíblia o d’un principi jurí-
dic que incideix en el perquè de l’atorgació del privilegi. En la nostra butlla es
va directament a la narratio. I Tarragona fou una església metropolitana insig-
ne que els papes anteriors—com és el cas d’Urbà II amb el bisbe Berenguer de
Vic (Seniofred de Lluçà)—21 intentaren restituir.

En el nucli de la butlla —la concessió— es diu el que concedeix el papa. Caldrà
comparar-ho amb les dues anteriors a Ató del papa Joan XIII, any 97122 i a
Berenguer Seniofred d’Urbà II (1091).23 Heus aquí la comparació de les con-
cessions de les tres butlles. Sols transcrivim el nucli dels tres documents, és a
dir la concessió on es veuen les variants d’aquests tres moments d’intervencions
o concessions papals: A Ató, a Berenguer Seniofred de Lluçà i a Oleguer:
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142-143.
24 Transcripció treta de MARTÍ I BONET, Regesta, 364.
25 Transcripció de PFLUGK-HARTTUNG, Acta, vol. II, 143.

A Ató (971, Joan XIII)24

Palleum autem fraternitati tuae ex more admissorum solemnia celebranda
damus, quo tibi ecclesiae tuae amodo in suo statu manentibus, uti concedimus,
sicuti archiepiscopatum ordinis eis esse incognitum non habes.

A Berenguer Seniofred de Lluçà (1091, Urbà II)25

Ut ergo haec omnia deo auctore inconcussa permaneant, nos antecessorum nos-
trorum privilegia sequentes, qui Ausonem ecclesiam Terraconensem quandam
instituere vicariam, tibi o charissime Berengari fili, quia tuo potissimum studio,
hoc est restitutione instituta, ex Romanae libertatu gratia pallium, in quo scilicet
sacerdalis dignitatis plenitudo consistit, indulgemus. Preterea tibi tuisque succes-
soribus legitime subsituendis qui in Terraconensi civitate et ecclesie restitutioni
studio insudaverint, predictam Terraconensem ecclesiam iure perpetuo possi-
dendam... confirmamus... Porro Ausonensem ecclesiam tibi tuisque successori-
bus tamdiu concedimus possidendam, donec auctoriate dei ad pristini status ple-
nitudinem nostro studio Terraconensis ecclesia reformetur pallio. Itaque in mis-
sarum...

A Oleguer (1118, Gelasi II)26

Et nos ergo ad ejusdem civitatis restaurationem penitus intendentes, te, carissi-
me frater Oldegari Barchinonensem episcopum ipsius ecclesiae antistitem cons-
tituimus, et pallium ipsum tibi ex Apostolicae Sedis liberalitate concedimus; ea
nimirum provisine et ea fiducia, ut pro data tibi à Domino facultate, civitatem
ipsam et ecclesiam studeas omnimodis ad Domini Dei nostri honorem et gloriam
restaurare. San Dertosam, si divina clementia populo christiano reddiderit, in
suburbanam parochiam metropoli Tarraconensi concedimus, donec praestante
Deo, Tarraconensis ecclesia robur status sui recipiat; mox Dertosa ipsa proprium
pastorem obtineat. Porro Tarraconensem civitatem cum terminis suis, sicut ab
illustri Barchinonensium comite Raymundo per manus tuas Tarraconensi eccle-
sia tradita et scripti sui libertate firmata est, praesentis decreti pagina tibi, tuisque
successoribus ejusdem sedis metropolitanis, in perpetuum confirmamus. Tibi
ergo, tuisque legitimis successoribus in eadem cathedra constituendis, et per te
Tarrachonensi ecclesiae refirmamus ipsam Tarrachonensem provinciam; ut in ea
debeatis deinceps et suffraganeos episcopos ordinare, et concilia secundum for-
mam canonicam celebrare, et omnia juxta metropolitanam curiam largiente
Domino providere; salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate et reverentia.

La concessió a Oleguer, com es pot veure en l’anterior comparació, és molt més
precisa. En aquests punts la podem sintetitzar:
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26 Dipl. Doc. 38 Transcripció extreta de España sagrada, vol. 25, 221-222.
27 Es refereix a la donació esmentada de 23 de gener de 1118 (Dipl. Doc. 34) i que motivà el viatge a Roma

d’Oleguer.
28 El metropolità podia rebre apel·lacions no sols dels seus feligresos, sinó també d’aquells que provenien

de diòcesis sufragànies. El metropolità podia visitar les parròquies de tots els bisbats que integraven la
seva província. Vegeu el nostre article en les Actes del Congrés commemoratiu del XIV centenari del

– Gelasi II en voler impulsar la restitució de Tarragona, constitueix a Oleguer
(que és bisbe de Barcelona) bisbe també de Tarragona.

– El papa dóna el pal·li a Oleguer amb la confiança de què emprant tots els
mitjans, el nou arquebisbe restauri la ciutat i l’església de Tarragona.

– Gelasi II també concedeix que Tortosa, si es redimeix, sigui una parròquia
suburbana de la metropolitana (Tarragona) mentre no hi hagi bisbe en aquella
ciutat.

– El papa confirma la donació de la ciutat de Tarragona i dels seus territoris
amb tots els drets que li féu Ramon Berenguer III.27

– Gelasi II reafirma (confirma de nou) la província de Tarragona, que serà per
a Oleguer i els seus successors de la mateixa seu tarragonina.

– El papa concedeix a Oleguer i als seus successors el que puguin ordenar en
la mateixa catedral de Tarragona els bisbes sufraganis.

– Gelasi II concedeix a Oleguer i als seus successors que puguin convocar síno-
des amb els bisbes sufraganis en l’església de Tarragona, segons les normes
canòniques.

– El papa concedeix a Oleguer i als seus successors que puguin constituir una
cúria metropolitana en l’esmentada ciutat.

Totes aquestes concessions i confirmacions que sempre estaran d’acord amb la
reverència i autoritat que se li deu a la Seu apostòlica de Roma, configuren per-
fectament Tarragona com a seu metropolitana i hom pot intuir que se li reno-
ven les atribucions primacials. El bisbe metropolità posseirà l’arquebisbat amb
el títol d’arquebisbe, el pal·li (insígnia del poder supraepiscopal), la potestat
d’ordenar els seus bisbes sufraganis, la potestat de convocar sínodes i consti-
tuir una cúria on es rebran apel·lacions tant dels fidels com dels clergues i
àdhuc dels bisbes sufraganis.28 Ultra aquestes concessions pròpies dels bisbes
metropolitans, a Oleguer se’l confirma com a senyor feudal de la ciutat de
Tarragona i del seu territori.

En els centenars de privilegis del pal·li que hem estudiat sempre hi consten les
festes en les quals l’arquebisbe pot revestir-se de tan singular insígnia d’honor
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(el pal·li) i potestat supraepiscopal. Fem també una comparació dels tres privi-
legis papals de les diades o festes que podran revestir-se amb el pal·li:

A Ató (971, Joan XIII): Nadal, Epifania, Diumenge de Pasqua, Ascensió del
Senyor; Pentecosta, Sant Pere i sant Pau, Naixement de la Mare de Déu,
Assumpció de la Mare de Déu, Consagració de bisbes (sufraganis) i Solemnitat
de la titular de la catedral.29

A Berenguer Seniofred (1091, Urbà II): Nadal, Epifanial, Diumenge de Pasqua,
Ascensió del Senyor, Pentecosta, Sant Pere i Sant Pau, Naixement de la Mare
de Déu, Assumpció de la Mare de Déu, Consagració de bisbes, Santa Tecla,
Circumcisió, Dijous sant («coena Domini»), Dissabte sant, Purificació de la Mare
de Déu, Dia-aniversari de la pròpia consagració episcopal, Sant Miquel,30 Sant
Joan Baptista, Festes dels apòstols, Festes dels màrtirs enterrats a la diòcesi,
Tots sants, Ordenacions de clergues i Sant Fructuós.

A Oleguer (1118, Gelasi II): Nadal, Epifania, Diumenge de Pasqua, Ascensió del
Senyor, Pentecosta, Sant Pere i Sant Pau, Naixement de la Mare de Déu,
Assumpció de la Mare de Déu, Consagració de bisbes, Santa Tecla, Circumcisió,
Dijous sant («Coena Domini»), Dissabte sant, Purificació de la Mare de Déu, Dia-
aniversari de la pròpia consagració episcopal, Sant Joan Baptista, Festes dels
apòstols, Ordenació de clergues, Sant Fructuós i Consagració d’esglésies.

La butlla de concessió del pal·li a sant Oleguer s’acaba amb les clàusules extre-
tes del Liber diurnus (o «formularis estereotipats») amb les signatures del papa,
dels cardenals, així com amb la datació.31

Sant Oleguer estigué gairebé mig any a Itàlia, entre Roma i Gaeta al costat del
papa Gelasi II —entre gener i maig de 1118—. La impressió que causà a la
cúria papal fou esplèndida, malgrat que les fonts ens diuen que Oleguer era
més aviat petitó, de mitjana alçada i escardalenc, però de gran erudició, elo-
qüència i religiositat.32 I Renall, el seu biògraf, explica que quan Oleguer par-
lava a la cúria papal o simplement al poble es meravellaven amb les seves glo-
rioses prèdiques i s’afanaven de l’encant de la seva eloqüència. «La seva savie-

Concili IV de Toledo.
29 No es determina quina és la titular de la catedral de Tarragona.
30 Possiblement per ser amb Santa Maria i Sant Pere els patrons de la diòcesi de Vic.
31 Dipl. Doc. 38: «[...] cujus nimirum pallii volumus, te per omnia genium vendicare; hujus siquidem indu-

menti honor humilitas atque justitia est. Tota ergo mente fraternitas tua se exhibere festinet in proximis
humilem; in adversis, si quando eveniunt, cum justitia erectum; nullius umquam faciem contra veritatem
suscipiens; nullius umquam faciem pro veritate loquentis promens, infirmis compatiens, benevolentibus
congaudens, aliena damna tua deputans, vitiis pie saeviens, in fovendis virtutibus animas auditorum
demulcens, in ira judicium sine ira tenens, in tranquilitate severitatis justae censuram non deserens. Haec
est frater carissime, pallii accepti dignitas; quam si sollicite servaveris, quod foris accepisses ostenderis,
intus habebis. Sancta Trinitatis fraternitatem tuam per tempora longa conservet incolumen. Ego Gelasius
Ecclesiae Catholicae episcopus. Signum manus meae (Deus in loco sancto suo). Ego Crescentius
Sabinensis episcopus, […]».
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32 Dipl. Doc. 44.
33 Vegeu biografia de sant Oleguer a España Sagrada, vol. 29, 477-478: «(Ollegario) delectabatur equidem

Roma in gloriosis sermonibus gloriosi viri, in dulcedine ius eloquentiae gloriabatur: placebat sapientibus
et insipientibus sapientia et sanctitas viri. Docebat nempe in medio senatus et concionibus populi... Papa
Gelasius audivit tam coelesti viri tam coelestem facundiam.»

34 Vegeu biografia de sant Oleguer a España Sagrada, vol. 29, 478: «[...] Dedit etiam litteras dominus Papa
in quibus erat praeceptum, et injuctum ab eo per obedientiam, ut omnes episcopi Tarrachonensi metro-
politano sancto obtemperarent Ollegario, et ei debitam subjectionem exhiberent et obedientiam.
Adjunxit quoque Papa Gelasius ut tandiu teneret Barchinonensem episcopatum, donec Tarrachona, cum
suis expensis suficienter adhibitis haberet clerum, et civilis habitationis, et defensionis militiae, et popu-
li munimentum. His itaque peractis cum gratia domini Papae, et benedictione totius senatus, et curiae
benevolentia et dulcedine ac dilectione, cum privilegio honoris suis, sanctus rediit Barchinonam
Ollegarius.»

35 Ramon Gaufred fou bisbe de Vic del 1109 al 1146; Ot fou bisbe d’Urgell del 1095 al 1122; Berenguer
Dalmau fou bisbe de Girona del 1114 al 1146 i Pere Bernat fou bisbe d’Elna del 1113 al 1129.

36 Es pot referir al privilegi solemne del 21 de març de 1118 (Dipl. doc. 38) o simplement al privilegi del
pal·li.

37 Conjuntament amb l’anterior privilegi solemne papal (Dipl. doc. 38) Gelasi II envià cartes als bisbes de

sa i santedat —continua Renall— plaïa els savis i els ignorants. El mateix papa
Gelasi II quedava admirat en sentir parlar de la celestial facúndia d’un home
(Oleguer) tan celestial.33

«El Senyor papa —continua la biografia de Renall— acomiadà Oleguer, ja
investit amb el pal·li, proveint-li també de lletres en les quals ordenava i obli-
gava sota obediència que tots els bisbes —entenem que de l’Hispània
Citerior— se sotmetessin al nou metropolità de Tarragona i li manifestessin la
deguda subjecció i obediència. A més, el papa Gelasi afegí que continués man-
tenint el bisbat de Barcelona fins que Tarragona, després d’esmerçar-hi les des-
peses suficients, pogués comptar amb un clergat i amb una protecció de la
població civil, de la guarnició militar i del poble. Un cop arranjat, doncs, tot
això amb la gràcia del senyor papa, amb la benedicció de tot el senat (de car-
denals) i amb la benvolença, satisfacció i afecte de la cúria, sant Oleguer retor-
nà a Barcelona amb el privilegi (del pal·li) del seu honor».34

«En conseqüència —continua Renall, el seu gran amic i canonge— els bisbes
de la província tarraconense (Ramon Gaufred, Ot, Berenguer Dalmau i Pere
Bernat)35 a la vista del privilegi36 i de les lletres37 del senyor papa, amb bona
voluntat i amb humil acatament prometen obediència al seu sant pare. El sant
bisbe era, ben cert, prompte per al consell, benèvol i prudent per a resoldre
els problemes tant en qüestions de sagraments com en les altres institucions
de l’Església; generós amb els pobres, d’amagat repartia almoines als orfes i a
les vídues, bo i defugint la vanitat i l’adulació mundanes, evitant-les com un
verí. Lliurat nit i dia als deures divins, amb pregàries assídues, i amb dejunis i
abstinències mortificava la carn per tal de fer créixer la seva ànima amb nodri-
ments celestials. Tenia mes deler de plaure Déu que no pas els homes, segons
allò que diu l’apòstol: “Si plagués els homes no seria servent de Crist”. En el
seu arquebisbat enardia i instruïa tothom amb un amor tan lloable i amb una
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reprensió tan clement, que tots, tant els bisbes com els altres prelats se sentien
joiosos de sotmetre’s a la seva subjecció i obediència amb una mena de vincle
de caritat i benvolença admirables.»38

7. RESTAURACIÓ DEFINITIVA DE TÀRRACO

Sant Oleguer havia rebut dels papes i dels comtes de Barcelona i Provença així
com dels nombrosos concilis el suport jurídic per poder iniciar la recuperació
efectiva de la ciutat i arxidiòcesi de Tarragona amb totes les seves atribucions,
àdhuc creiem primacials. Difícilment trobaríem cap bisbe en l’alta edat mitjana
d’Europa occidental que estigués tan autoritzat com sant Oleguer per empren-
dre una restauració d’una ciutat que havia estat 4 segles en mans dels sarraïns:
l’any 1118 rebé de Ramon Berenguer III la ciutat de Tarragona;39 i després el
papa Gelasi II el féu arquebisbe perquè restaurés Tarragona;40 l’any 1119 en els
concilis de Tolosa i Reims rebé el suport dels bisbes de França, Provença i
Catalunya per prosseguir la restauració de Tarragona;41 l’any 1122 Oleguer visi-
tà Terra Santa i en tornar instituí un altar a la catedral de Barcelona, dedicat al
Sant Sepulcre;42 l’any 1123 participà en el concili Laterà I on el cànon 11 esta-
bleix la croada a Espanya i en el mateix concili el papa Calixte II el nomena
legat papal per portar a terme la croada a Espanya;43 en el mateix any, segons
alguns autors, participa en la campanya contra els sarraïns a Tortosa i Lleida;
l’any 1126 en el concili mixt de Barcelona també es disposaren avantatges per
qui participés en la croada.44 Deu anys foren necessaris perquè Oleguer pogués
iniciar l’efectiva restauració. No és gens estrany aquest període tan llarg si s’ob-
serven les picabaralles dels sobirans cristians d’Hispània que es tingueren entre
ells en aquest precís període de temps (de 1118 fins a 1128). Sabem, però, que
el sant procurava repoblar la ciutat de Tarragona i a l’ensems feia propaganda
per tot Europa perquè cavallers mercenaris s’allistessin a la utòpica croada
espanyola. Del primer intent o sigui la repoblació, molt segur que Oleguer la
inicià ja que ens explica el cronista Odoric que foren trets arbres dels interiors
dels temples encara existents com la catedral. Començà, doncs, per la catedral

l’antiga província tarraconense i com és obvi, al comte Ramon Berenguer III. Però s’han perdut.
38 Vegeu biografia de sant Oleguer a España sagrada, vol. 29, 478: «Pontifices itaque Tarrachonensis pro-

vinciae viso privilegio et litteris domini Papae, bona voluntate et humili devotione Sancto Patri promit-
tunt obedientiam. Erat quidem S. antistes promptus consilio, benevolus, et prudens ad solvendas quaes-
tiones tam in sacramentis, quam in ceteris Ecclesiae institutis, largus pauperibus, occultas orphanis et
viduis distribuebat eleemosynas; fugiendo vanitatem, et mundi adulationem, quasi venenum vitando.
Divinis siquidem officiis die et nocte intentus, orationibus assiduis, jejuniis et abstinentiis macerabat car-
nem, ut caelesti pinguedine impinguaretur anima: desiderabat magis placere Deo quam hominibus, juxta
illud Apostoli: Si hominibus placerem Christi servus non essem. In archiepiscopatu tam laudabili dilectio-
ne, et clementi castigatione omnes fovebat, omnes erudiebat, adeo ut ones tam pontifices, quam alii prae-
lati suae subjectioni et obedientiae quodam admirandae caritatis et benevolentiae se gauderent obligari
vinculo».

39 Dipl. Doc. 34.
40 Dipl. Doc. 38.
41 Dipl. Docs. 43 i 44.
42 Biografia del sant, escrita per Renall, Dipl. Docs. 70 i 82.
43 Dipl. Doc. 54.
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(paleocristiana) i tot seguit restaurà les muralles. Així, ja en el 1128 veiem l’es-
posa del normand Robert, vigilant des dels merlets de la muralla. També ens
diu la crònica que molts dels prelats mercenaris s’establiren l’any 1118 dins la
ciutat de Tarragona, tenint dos objectius ben clars: refer els habitacles i defen-
sar aquelles immenses runes. Un d’aquests que s’establiren dins la ciutat fou un
normand procedent de França amb la seva esposa: es deia Robert de Culeio
per sobrenom Burdet, aquí posteriorment se l’anomenà comte Robert
d’Aguiló.45

Possiblement, el sant es feia un garbuix entre les dues obligacions que tenia:
per una part calia que ell portés —tal i com el papa Calixte II li va encoma-
nar— la direcció d’un exèrcit, i per altra part calia que fos pastor i restaurador
de l’església de Tarragona i això últim no es feia pas amb les armes. Amb
aquestes perplexitats consultà el comte de Barcelona Ramon Berenguer III, els
bisbes i persones més distingides i de comú acord però especialment per ins-
tància de Ramon, bisbe de Vic, resolgué donar la ciutat com a feu amb el títol
de príncep de Tarragona a l’esmentat Robert. Ens podem preguntar perquè es
decantà a favor d’aquest normand. La contestació possiblement provindrà del
fet d’aquest normand no estava vinculat a altres juraments de feudalisme tan
freqüents entre els nadius de Catalunya que impedien que un home pogués
prendre les armes si no era per indicació i manament del seu respectiu senyor.
D’aquí molt sovint els sobirans, bisbes i àdhuc papes no tingueren cap escrú-
pol d’encomanar els seus exèrcits a aquests enigmàtics mercenaris que prove-
nien del nord d’Europa i es guanyaven així la vida. Recordem, per exemple,
que el mateix papa Calixte II per defensar la ciutat de Roma encomanà els seus
exèrcits als normands.46

44 Dipl. Doc. 67.
45 Seguint la crònica d’Odoric, l’autor Flórez de l’España sagrada, vol. 25, 123, afirma: «Entre los varones

ilustres que concurrieron a la guerra sagrada de España, son muy del asunto los normanos porque aun-
que algunos volvieron a sus tierras, otros (con varias personas de la Francia) perseveraron acá, y uno fue
el caballero normano Rodberto de Culeio, por sobrenombre Burdet (a quien los nuestros llaman Roberto
de Aguilon, o Aguillon), el cual escogió vivir en Tarragona, como expresa Orderico al principio del libro
13: “tunc normanus eques Rodbertus de Culeio, cognomento Burdet, in Hispania commorari decrevit,
atque ad quamdam urbem, quae Tarracona in antiquis codicibus nuncupatur, secessit. Ibi passi leguntur
tempore Gallieni Imperatoris sanctimartyres Christi, Fructuosus Episcopus, et Augurius, et Eulogius
Diaconi, qui primo in carcerem trusi, deinde flammis injecti, exustis vinculis, manibus in modum crucis
expansis, orantes ut urerentur, obtinuerunt [...] Tarracona Metropolitana, etc.” Esto prueba que Tarragona
no solo era de cristianos, sino que tenia ya alguna población, por solicitud del santo arzobispo y sus ante-
cesores, pues de otra suerte no se hubiera quedado a vivir allí Roberto, y esto se previene, por haber
quien lo dude, como luego veremos. Diez años empleó el santo en restaurar la población, desde el año
de 1118; pero como era tanta la maleza en que la halló (nacidos árboles dentro de la catedral) i como el
santo hizo viajes fuera de España y la frontera de los enemigos distraía la atención para defenderse de
sus hostilidades; no cundía la obra conforme a sus deseos.»

46 Calixte II demanà l’ajut als normands per capturar l’antipapa Gregori VIII (Burdi) que estava refugiat a
Sutri i per defensar-se a Roma dels exèrcits d’Enric V (vegeu MICCOLI, «Callisto II», en Dizionario biogra-
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8. ROBERT EL BORDET, PRÍNCEP DE TARRAGONA

El document de l’establiment d’aquest feu —submissió feudal a Oleguer— és
datat el 14 de març de 1128,47 iniciant-se:

Oleguer per designació de Déu dispensador de la metròpoli tarraconense a tots
els fidels en Crist. Desitgem que tothom sàpiga que l’il·lustre comte i marquès
de Barcelona i Provença (Ramon Berenger) ens va lliurar, per amor a Déu, una
escriptura escrita de la seva llibertat vers Déu i vers l’Església Tarraconense que
és el cap de tota la part occidental d’Hispània, pel qual document, a nos i als
nostres successors, ens donava la ciutat de Tarragona per a restaurar-la, posseir-
la, tenir-la lliurement i disposar d’ella segons el nostre beneplàcit... També per
benignitat i memòria dels romans pontífex Gelasi (II) i Calixte (II) se’ns donà per
escriptures, la dignitat metropolitana... Per tant, nos confiats a la divina clemèn-
cia... havent consultat el comte Ramon (Berenguer III) els bisbes sufraganis, els
nobles del país i a instància principalment del bisbe Ramon bisbe de Vic a tu
venerable varó i valent soldat, home fidel de l’Església —que tens el jurament
de vassallatge o fidelitat a l’Església— caríssim Robert et constituïm príncep de
la mateixa ciutat (de Tarragona).48

Continua el document insistint que s’espera de Robert que sempre serveixi Déu
i la seva església en defensa de la cristiandat per la milícia, i que li dóna i li
traspassa la ciutat (de Tarragona) amb el seu territori tal com en el privilegi de
Ramon Berenguer III li donava a ell (Oleguer)49 perquè fos restaurada la ciu-
tat. Li concedeix a ell i els seus successors de tal manera que pugui disposar
d’ella, regir-la, i jutjar els homes que s’hi acostin perquè se’ls imparteixi la jus-
tícia segons les lleis i els bons costums amb temor de Déu i amb justícia. Li
dóna també els telonis, laudemis i drets usàtics que pertanyen al Príncep (suc-
cessor Ramon Berenguer IV) tant de la terra com del mar. Li concedeix aquests
privilegis a ell i als seus successors —si el metropolità els concedeix a aquests
últims— però no podrà ni aliar-los si no és amb consentiment del metropolità
i sempre que siguin homes de l’arquebisbe i li jurin fidelitat a ell i a l’església
de Tarragona. Oleguer, però, retén la dominicatura i ser-ne senyor principal.
Oleguer —i successor— tindrà també totes les «nostres esglésies els drets ecle-

fico degli italiani, vol. 16, Roma 1973, p. 766).
47 Dipl. Doc. 80.
48 Dipl. Doc. 80: «Ollegarius, Dei dignatione Terrachonensis metropolis dispensator omnibus in Christo fide-

libus. Notitie cunctorum innotescere desideramus qualiter illustris Comes et Marchio Barchinone et
Provincie Raymundus, ob amorem Dei dedit et tradidit per scripturam sue libertatis Deo et ecclesie
Terrachonensi, que caput et ecclesiarum totius Citerioris Ispanie, et nobis et successoribus nostris civita-
tem Terrachone ad restaurandum et libere habendum et possidendum et disponendum in beneplacito
nostro, sicut in scriptura quam nobis fecit, plenius cognosci potest. Sic quoque memorie Gelasius et
Calixtus Romani Pontifices benignitate sua metropoitanam dignitatem nobis concedendo, eamdem comi-
tis concessionem suis nichilominus scriptis confirmarunt. Ea propter nos divina clementia confisi,ipsius
civitatum restaurationem operam dando ad honorem Dei et Ecclesie eius, consilio et favore predicti
Raimundi comitum, et suffraganeorum episcoporum, et nobilium terrae, ad instantiam precipue domni
Raimundi ausonensis episcopi, te venerabilem virum et strenuum militem ipsius Ecclesie hominio et
sacramento fidelem, carissime Roberte ipsius civitatis principem constituimus.»
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siàstics, les persones eclesiàstiques, les nostres famílies, els clergues, monjos i
tots els qui en les cases i les possessions eclesiàstiques haguessin d’habitar.
Sobre tots aquests, ningú més podrà incidir.»50

El document continua dirigint-se a Robert com a príncep. Així diu: «En totes
aquestes coses que a tu Príncep et concedim volem retenir tots els delmes
(dècima part) tant de la terra com del mar, de les cases i de les viles, dels cas-
tells [...]. També retenim els delmes dels fruits de la terra, dels animals, dels pei-
xos, de les cavalleries [...]».

Posteriorment hi ha el jurament de fidelitat de Robert a sant Oleguer i a l‘esglé-
sia de Tarragona: serà home d’Oleguer, fidel sense dol contra el cos d’Oleguer
i amb tot l’honor que avui té la mateixa església i que ha de tenir l’arquebisbe.
S’obliga (a Robert) que en tot el que ell pugui i amb tots els sentits es dediqui
a la mateixa ciutat i defensar-la. També defensarà l’honor d’Oleguer. Perseguirà
i farà justícia a tots els homes que usurpin o vulguin disminuir les justícies i els
drets de l’Església i d’Oleguer.

El document acaba amb la proclamació de sancions (30 lliures) per qui s’opo-
sa a l’esmentat privilegi, amb la signatura d’Oleguer, del bisbe de Vic i d’Arnau,
degà de la canònica de Barcelona, i per últim un altre jurament sobre els 4
evangelis de fidelitat o vassallatge del novell príncep Robert de Tarragona.
S’observa també que el príncep Robert no sabia signar.51

Oleguer volgué que Robert anés a Roma tot seguit perquè el papa Honori II
confirmés tot el que ell li havia concedit. Efectivament —segons ens diu
Oderic, el cronista contemporani de sant Oleguer— el papa ratificà tots els pri-
vilegis i el nomenament de Príncep. Amb la confirmació papal, Robert anà a
buscar soldats a la seva terra del nord d’Europa. Vingueren a Tarragona, doncs,
homes valents que custodiaren la ciutat amb molta eficàcia.52 En tornar a

49 Dipl. Doc. 34.
50 Dipl. Doc. 34: «Retinemus vero a portionem nostram et dominicaturam, nostras omnes ecclesias et ecclesiastica

iura, et ecclesiasticas personas et familias nostras, et clericorum, sive monacorum, et omnes qui ecclesiastica prae-
dia incoluerint, et omnes qui in domibus vel possessionibus ecclesiasticis habitaverint, ita ut hiis onibus nullus
princeps vel inferior persona laica presumat aliquid iudicare, exigere, vel distinguere, seu disponere ullo tempo-
re.»

51 Dipl. Doc. 80: «Siqua igitur in crastinum persona ecclesiastica vel secularis contra hanc nostre donationem et nos-
tre convenientie paginam venire presumpserit, componat alteri parti cui iniuriam inferre temptaverit, libras auri tri-
ginta, et postmodum hec pagina perenniter robur suum obtineat. Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini
.Mº .Cº .XXVIIIº., pridie idus martii. Ollegarius dei gratia Terrachonensis archiepiscopus .SS. +Roberti principis. +S.
Raimundus Dei gratia Ausonensis episcopi. S. a Arnalli sacerdotis atque decani. 
Iuro ego Robertus Terrachonensis princeps tibi domino meo Ollegario eiusdem civitatis archierpiscopo, quod ab
hac die et deinceps fidelis homo et solidus ero tibi et ecclesie tue, et faciam et attendam tibi omnes convenien-
tias quas tibi conveni, sicut scripte sunt inter me et te, per fidem et sine engan. Et si forte, quod absit, in hiis per
incuriam deliquero, infra .XXX. dies ex quo monitus fuero, vobis satisfaciam per hac sancta quatuor Evangelia».

52 España sagrada, vol. 25, 124-125: «A esto añadió el santo nueva confirmacion, haciendo que Robertofuese a Roma
para que el papa Honorio aprobase lodispuesto, como lo hizo, declarando que gozase el condado Tarraconense
libre de servidumbre seglar; y bien despachado el conde, fue a su tierra a recoger compañeros y soldados que le
ayudasen en la empresa, como afirma el que vivia entonces, Orderico; el cual, despues de las palabras dadas en
el núm. 4, dice asi: “Denique Rodbertus instinctu Praesulis, Honorium Papam adiit: velle suum ei denuntiavit:
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Tarragona, quedaren sorpresos perquè la pròpia esposa de Robert —tot i ésser
molt formosa— defensava les muralles de la ciutat des dels seus merlets.53 La
dona del nou príncep de Tarragona —com ja n’hem fet esment— es deia
Sibil·la i era filla de Guillem Cabra.

El cronista Oderic contemporani del príncep Robert afirma que aquest era un
gran soldat i gràcies a ell la ciutat quedà segura almenys fins el 1145 —any en
què morí Oderic—. També era el primer en ajudar amb el seu exèrcit (de mer-
cenaris) els sobirans, com el mateix comte Ramon Berenguer III o Alfons, rei
d’Aragó,54 que ben diferent fou el successor de Robert, qui arribà a occir el
mateix arquebisbe d’aquell temps. La fama d’aquest fet enterbolí posteriorment
la història del que fou el primer príncep de Tarragona: el Bordet.

Tarraconensem comitatum ab omni exactione saeculari liberum dono Papae recepit; et reversus, validis sdalibus
quaesitis, sibique adjunctis, usque hodie custodit, ethnicisque resistit.”»

53 España sagrada, vol. 25, 125: «En ausencia de conde (Robert) sucedió una cosa muy notable; pues aun-
que debió ser algo larga, por el viaje a Italia y de allí a Normandia, para reclutar fuerzas y volver a
Tarragona, con todo eso, aunque había enemigos a la puerta, no hizo falta su persona, por haberse reves-
tido su mujer Sibila (hija de Guillermo Capra) de un espíritu tan varonil y esforzado, que desempeñó el
empleo de gobernador de la plaza; porque no sólo daba órdenes, sino que de noche se armaba como
soldado con armadura, y llevando su bastón en la mano, subía a las murallas, daba vuelta a la plaza y
exhortaba a los centinelas y demás soldados a la vigilancia, de modo que no hubiese temor de la sor-
presa de enemigos por incuria de los defensores, como afirma en el mismo sitio el ya citado, que con
razón la elogia, no sólo por lo bien parecida y moza, sino porque con estas prendas juntaba la que era
señora, portarse como criada del marido,vigilante y esforzada en gobernar y defender el pueblo de Dios
con fidelidad y prudencia: “Interim dum pergeret Romam, itemque pro colligendis contubernalibus rediis-
set in Normanniam, Sibilla uxor ejus, filia Guillelmi Caprae, servavit Tarraconam. Haec non minus probi-
tate, quam pulchritudine vigebat. Nam absente marito pervigil excubabat, singulis noctibus loricam ut
miles induebat, virgam manu gestans murum ascendebat, urbem circuibat, vigiles excitabat, cunctos ut
hostium insidias caute praecaverent prudenter admonebat. Laudabilis est juvenis here, quae marito sic
famulabatur fide, et dilectione sedula, populumque Dei pie regebat pervigili sollertia.”»

54 España sagrada, vol. 25, 126-127: «Esto fue en el año de 1128, en que el conde fue a Roma y a Normandía.
Vuelto a Tarragona gobernó la provincia con acertado esfuerzo, y sirvió al rey de Aragón don Alfonso I
en la guerra de Fraga, como escribe el mismo Orderico, libro 13, sobre el año 1133: “Rodbertus autem
cognomento Burded Comes Terraconae, aliique fideles, auditis rumoribus de Regis impugnatione, velo-
citer armati taxatis habenis advolarunt, in nomine Jesu alte vociferati sunt, repentino impetu lassatos gen-
tiles percusserunt, prostaverunt, victosque fugaverunt; multos quippe ceperunt, plures vero necaverunt,
et victoria peracta spoliis inimicorum admodum ditati sunt, victorique Deo laeti gratias egerunt.”
A lo mismo alude la crónica del monasterio de san Esteban Cadomense, impresa por Duchesne al fin de
los escritores de los Normannos, que hablando del año 1122 escribe: “Apud Hispanias factum est gravis-
simum proelium inter duos Reges sarracernorum missos a Rege Alis Africanorum, et Regem Arragonum
nomine Ildefonsum: ubi omnis christianorum exercitus aut est captus, aut occisus, praeter Regem, qui
jussu et contestatione Archiepiscopi, et ceterorum, tristis et moerens, quod eos usque ad mortem desere-
te, et vix de proelio pene solus elapsus est. Sed statim cum Roberto cognomine Bordet, et magno exer-
citu Francorum, qui properabat in ejus adjutorium, ad proelium reversus est, et universa multitudo paga-
norum cum regibus eorum, Deo juvante, occisa est, et captivos qui erant in duabus navibus lieraverunt,
ipsasque naves capititubs plenas occisorum, per quosdam paganos, quibus hac de causa pepercerunt, ad
Regem Alis transmare in Africam miserun. 
Post paucos dies Ildefonsus Rex senio et laboribus fractus ad extremum venit, et post aceptam a Deo vic-
toriam, gaudens finem vitae accepit. Cui frater ejus nomine Remigius, de monasterio, ubi erat monachus,
quia alium heredem non habebat, extractus, in regno su essit. Eodem tempore Navares Garsirium elege-
runt, et super se regem constituerunt. Praedictus vero Robertus tunc temporis Terraconensem provinciam
regebat, et fortiter eam a paganis defendebat.” Esto es diferente de lo escrito en nuestras historias acer-
ca del rey de Aragón: pero sirve para lo que vamos refiriendo de nuestro conde de Tarragona, que des-
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9. LA PRIMACIA DE TOLEDO ENFRONT A LA PRIMACIA DE TARRAGONA

L’any 1085 es reconquerí Toledo. Tant el rei Alfons VI com el nou bisbe, el
benedictí Don Bernardo (antic abat de Sahagún i bisbe de Palència),55 van
demanar al papa Urbà II el pal·li i la dignitat de la primacia sobre tota Espanya.
També l’abat de Cluny, sant Hug, va demanar al papa la concessió de tan altes
prerrogatives. Es van valorar com a vàlids els arguments presentats,56 i Urbà II,
mogut per les peticions de tan importants intercessors, va atorgar el 15 d’octu-
bre de 1088 el privilegi del pal·li i el primat. En el text s’exalta «la gran digni-
tat de l'Església toledana, palesa en aquells que coneixen les institucions tradi-
cionals, l’autoritat de la qual gaudien les regions gal·les i hispanes, i els mag-
nífics serveis prestats per ella en els temes eclesiàstics.» Després de fer esment
del perllongat captiveri de Toledo i de la reconquesta assolida per Alfons VI,
es confirma l’elecció metropolitana de Don Bernardo.57

Continua el privilegi cedint a l’insistentment sol·licitat pel nou arquebisbe i el
rei: «l’establiment i l’augment» (stabilire et augere) del rang toledà. Se li conce-
deix el pal·li, que és «la plenitud de tota la dignitat sacerdotal» (plenitudo omnis
sacerdotalis dignitatis). També se li concedeix el primat sobre tots els bisbes
espanyols.58 Erdmann, referint-se al privilegi concedit a l’arquebisbe de Toledo,
escriu «el gran i decisiu moment de la història eclesiàstica peninsular del segle
XI va ser la institució del primat de Toledo.»59

També (15 d’octubre de 1088) es van enviar tres cartes: una al rei Alfons VI,
una segona a l’abat de Cluny, i una altra als bisbes de Tarragona i de la resta
d’Espanya. En la primera es diu que, en atenció a les seves peticions, havia
rebut amb dignitat i reverència al prelat d’aquesta ciutat, a qui havia concedit
el pal·li, atorgant-li, a més, el privilegi de la passada grandesa de l’Església tole-
dana, i instituint-lo primat en tots els regnes de les Espanyes.60

empeñó bien con su valor marcial la honra que le hizo el arzobispo en concederle el condado de la ciu-
dad, para su defensa, restauración y aumento.»

55 J. F. RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny, Roma 1962, pp. 13-22. Afirma Rivera
que molt probablement s’ha de distingir entre Bernat abat de Sahajún i el bisbe de Palència.

56 RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo, 38, afirma que possiblement el document que presentà Don
Bernardo al Papa seria l’intitulat Exceptio en el qual es revindicaven els drets de la metròpoli i primada
de Toledo.

57 JL 5366; MIGNE, PL 151, 288; D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio III, Roma 1955, p.
43: «[...] et nos ergo miserationi supemae gratiae respondentes, quia per tanta terrarum mariumque discri-
mina Romanae auctoritatem Ecclesiae suppliciter expetisti, auctoritatem pristinam Toletanae Ecclesiae res-
tituere non negamus [...]».

58 MANSILLA, La documentación pontificia, 44: «[...] teque sicut eiusdem urbis antiquitus constat extitisse pon-
tifices in totis Hispaniarum regnis primatem privilegii nostri sanctione statuimus [...] Primatem te universi
Hispaniarum presules respicient et ad te, si quid inter eos questione dignum exortum fuerit referent, salva
tamen Romanae auctoritate Ecclesiae et metropolitanorum privilegiis singulorum [...] charissimi filii nostri
prestantissimi regis Aldefonsi precibus invitati, palleum tibi frater venerabilis Bernarde ex apostolorum
benedictione Petri et Pauli benedictione contradimus.»

59 K. ERDMANN, Das Papsttum im Portugal im I Jahhundert der portugieseschen Geschichte, Berlín 1928, citat
per RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo, 39.

60 MANSILLA, La documentación pontificia, 40: «Fratrem autem Bernardum venerabilem eiusdem urbis presu-
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lem, tuis exhortationibus invitati digne ac reverenter excepimus et el palleum contradentes privilegium
quoque Toletana ecclesia antiquitus noscitur habuisse nunc quoque ex apostolice sedis liberalitate in pos-
terum habere censuimus.»

61 MANSILLA, La documentación pontificia, 42: «[...] prout rogasti, concessimus et privilegii nostri paginam pris-
tina plenam dignitate libenter indulsimus primatum episcoporum omnium, qui in Yspaniis sunt.»

62 MANSILLA, La documentación pontificia, 42: «Qui autem vestrum sine metropolitanis propriis sunt, ipsi inte-
rim velut proprio subesse debebunt.»

63 RIVERA RECIO, El arzobispo de Toledo, 71-76, 77-98.
64 JL 6931; PL 163, 1222; MANSILLA, La documentación pontificia, 76-78. Aquesta quarta confirmació de la

legació de Don Bernardo també és comunicada a tots als arquebisbes i bisbes d’Espanya (JL 6933), a Don

A la carta a Hug de Cluny el papa notifica, també, la reverent acollida dispen-
sada a l’arquebisbe, que segons sant Hug havia desitjat. A Don Bernardo (con-
tinua el document) li confereix les antigues atribucions i munificències del pri-
mat de tots els bisbes d’Espanya. Se li concedeix a més el pal·li.61

En la darrera carta, als bisbes i arquebisbe de Tarragona i de la resta d’Espanya,
hi ha una simple notificació de la concessió del pal·li i del primat sobre ells. A
ell s’han de dirigir com a primat de tots ells si sorgeix algun assumpte greu.
Acaba la carta afirmant que aquells bisbes que es troben sense metropolità a
Hispània han d’estar subjectes al de Toledo com a metropolità propi.62 Aquesta
atribució és de gran importància: destaca entre les atribucions comunes del pri-
mat de la nostra època, i creiem que és el primer cas d’una tan excepcional
concessió, que evoca el primat visigot de Toledo.

L’any 1093 (?), el 25 de març, Urbà II va nomenar legat pontifici a Don
Bernardo per Espanya i la Narbonense; tanmateix, malgrat haver estat investit
de tan altes atribucions, tant la seva primacia com la seva condició de legat es
van veure torbats per constants conteses.63 Els mateixos papes Calixte II i
Pascal II condemnaren repetides vegades les absorbents ingerències de l’arque-
bisbe de Toledo en l’organització de l’Església Hispana. No obstant això, tres
anys abans de la seva mort, Calixte II, el mes de novembre de 1121,64 envià un
privilegi confirmatori de la primacia eclesiàstica i dels drets arquebisbals sobre
les antigues sufragànies, a les quals se li afegeixen les diòcesis d’Oviedo i Lleó,
i sobre aquelles diòcesis les metròpolis de les quals estan sense restaurar,
exceptuant les de la província emeritense i la de Tarragona que ja tenia el seu
arquebisbe. Era sant Oleguer. També se li confirma la possessió del pal·li ante-
riorment concedit per Urbà II. 

A la mort de Don Bernardo el succeeix el seu deixeble Don Raimundo. La tar-
dor del 1125 es trasllada a Roma per a rebre el pal·li del papa Honori II. El pri-
vilegi de concessió del pal·li és datat del 30 de novembre del mateix any. En
aquest també se li concedeix la primacia sobre tota Espanya (primatem et uni-
versi Hispaniarum presules...).65 En aquesta mateixa data es comuniquen
aquestes atribucions als sufraganis, al clergat i al poble de Toledo. Malgrat tot,
a la pràctica, el restaurat primat de Toledo tingué una forta oposició, especial-
ment a la zona de l’antiga Hispània Citerior, així com a Compostel·la, Astúries... 

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:01  Página 429



10. OBEDIÈNCIA AL PRIMAT DE TOLEDO O AL DE TARRAGONA? SANT 
OLEGUER IMPOSA LA REFORMA GREGORIANA A BARBASTRE-RODA 
I EL SEU PRIMAT

Difícilment es podia posar en pràctica el primat de Toledo en tants regnes i
comtats, en els quals es va dividir Hispània en la reconquesta. Òbviament que
no admetria la ingerència d’un súbdit de Castella-Lleó, com era l’arquebisbe de
Toledo, als regnes d’Aragó, de Navarra i al principat de Catalunya. Barcelona
tenia un gran bisbe reformador, Oleguer, que en els concilis europeus signava
tot seguit després del Papa. I Oleguer tenia consciència que en ésser metropo-
lità de Tarragona era també primat de la Hispània Citerior. Bona mostra del que
diem ho trobem en l’episodi de Barbastre, que tot seguit exposem.

En el concili de Tolosa celebrat el mes de juliol de 1119 sorprèn moltíssim la
presència constant d’un sufragani de sant Oleguer; signaven les actes tots dos:
«Oldegarius Tarraconensi ecclesiae dispensator i Raimundi Barbastrensis epis-
copus.»66 Aquest Ramon fou bisbe de Barbastre-Roda de l’any 1104 al 112667 i
tingué fama de sant, tot seguit després de la seva mort: és sant Ramon de Roda-
Barbastre.68 D’ell, Oleguer ens en parla en una interessant carta que envia a
Innocenci II, probablement del 1131.69 En aquesta carta, Oleguer pregunta al
papa què cal fer en l’ordenació episcopal dels bisbes sufraganis seus de Roda-
Barbastre70 ja que sembla que es regeixen encara per la disciplina anterior a la
Reforma gregoriana, car és el rei (Alfons I d’Aragó, el Bataller) qui determina i
escull el bisbe. Això és un gran escàndol més si com diu el rei té uns especials
privilegis del mateix papa. Oleguer aprofita l’ocasió per manifestar al papa qui
és aquest rei que sempre es posa en els afers de l’Església, i explica precisa-
ment el que fa ver contra sant Ramon. L’any 1126 Alfons I el Bataller havia
enviat el bisbe de Jaca i Osca, un tal Esteve.71 Roda i Barbastre formaven una
sola diòcesi, que estava governada en pau per l’esmentat bisbe (sant) Ramon.
Alfons I no podia veure el bisbe Ramon perquè s’oposava a què el rei fes la

Pelayo bisbe d’Oviedo i a Don Diego de León (JL 6934), al rei Alfons VI i a la reina Urraca.
65 MANSILLA, La documentación pontificia, 81: «Per presentem ergo privilegii paginam apostolica auctoritate

statuimus ut universa Hispaniarum regna primatus obtineas dignitatem.»
66 Dipl. Doc. 43.
67 Pius Bonifacius GAMS, Series episcoporum ecclesiae catholicae, Ratisbonae 1873, p. 42.
68 FLÓREZ, España sagrada, vol. 46, 149-157.
69 Dipl. Doc. 104.
70 Dipl. Doc. 104: «Haec quae de Barbastrensi sede in veritate novimus, prudentiae vestrae breviter intima-

vimus. Ceterum vestrae discretionis interersse debet, qualiter ipsius ecclesiae Barbastrensi miseriae sub-
veniatur, et de consecrando ibi episcopo quid nos agere oporteat. Oldegarius.»
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guerra contra els prínceps cristians, i per aquest motiu no el volia acompanyar
en aquestes batalles.72 El rei volia eliminar-lo i arrencar-lo de la seu de
Barbastre.

L’esmentat Esteve, bisbe d’Osca (i de Jaca) cum manu militari va maltractar el
bisbe Ramon «que estava aferrat a l’altar de l’església» (cum manu tenentem
cornu altaris) i ignominiosament el féu expulsar, tant de l’església com de la
ciutat. Per aquest episodi tan llastimós, Esteve fou excomunicat pel mateix
papa. Mor el pietós Ramon, bisbe de Roda, i mor també repentinament Esteve
(l’agressor i excomunicat), es cregué que aquesta mort fou un càstig diví. I en
canvi, havent estat sepultat Ramon, tot seguit per la seva intercessió es produï-
ren en el seu sepulcre molts miracles. Sorprès el rei Alfons I el Bataller, convo-
cats els bisbes i barons religiosos, ell personalment va confessar el mal que
havia fet i davant de tothom digué: «Jo pecant vaig expulsar aquell baró reli-
giós sine judicio et ratione de la seu seva de Barbastre per tant ara restitueixo
—ja que temo el judici de Déu— a Pere de Roda bisbe a la seu de Barbastre i
segons les prescripcions del reis (d’Aragó) i els privilegis de la seu apostòlica
confirmo (en la seu) Ramon (difunt) i els seus successors en l’autoritat règia.»73

Per tant, es considerava que l’església de Barbastre tenia també la dignitat de
Roda. Amb altres paraules, Barbastre estava unida a Roda i aquí —com passa
avui dia en la zona de la franja— hi havia indicis d’oposició entre Aragó i
Catalunya. Reconèixer que Roda estava unida a Barbastre era acceptar la
dependència del comtat de Barcelona, i per suposat que Tarragona podia exer-
cir allà els drets primacials. Oleguer estava ben convençut que ja no hi hauria
cap problema. Però s’equivocava. Osca reivindicava Barbastre: amb altres

71 GAMS, Series episcoporum..., 36: fou bisbe de Jaca del 1099 al 1134. L’any 1126 fou designat pel rei Alfons
I d’Aragó també bisbe de Barbastre i Osca. Morí repentinament després de l’episodi contra el bisbe de
Barbastre-Roda.

72 Sant Ramon, segons Flórez, anava amb el rei a les campanyes contra els sarraïns àdhuc fins a Andalusia.
En tornar, consagrà l’església de Taüll. Vegeu España sagrada, vol. 46, 155-156: «El obispo Ramón sin
manifestar resentimiento contra el Rey (Alfonso I) como lo evidenció, salió a campaña contra los Moros
que venían a socorrer a Zaragoza cercada por Alonso, y acompañando a éste en su expedición a
Andalucía. El favor que dicho Rey dispensaba a Esteban de Jaca, no le ofuscaba tanto que dejase de cono-
cer el mérito, la virtud i santidad de Ramón de Roda, al que llevó en su compañía. El Rey (Alfonso I)
entró por el reino de Granada y fue discurriendo por Andalucía. No sería pues extraño que llevase a
Málaga. Lo cierto es que en los días 9 y 10 de diciembre del año 1123 consagró dos Iglesias en el lugar
de Taull, en el valle de Bubi, como consta por la inscripción que vio y copió el P. Jaime Pascual que dice
así: “Anno ab Incarnatione Domini M.C.XXIII.IIII Ids Decembris venit Raimundus Episcopus Barbastrensis
et consecravit hanc Ecclesiam in honore Sancti Clementis Martiris et ponens reliquias in altare Sancti
Cornelii Episcopi et Martiris”.»

73 Dipl. Doc. 104: «Dum vero his auctoritatibus fultus domnus Raymundus episcopus in pace ipsam haberet
ecclesiam Barbastrensem, ubi consecratus fuit Rex Aragonensis, qui semper ipsi inimicabatur (nolebat
enim eum sequi super christianos) misso Stephano Oscensi episcopo cum manu militari, ipsum episco-
pum, eum manutenentem cornu altaris, ignominiose fecit expeli ab ecclesia et civitate, ob hoc quod
excommunicationes et pontificibus romanis in eumdem Stephanum promulgatae sint, romanae curiae non
ignotum credimus. Tandem pio Raymundo Rotensi episcopo defuncto, Oscensi Stephano iterfecto, ipse
Rex ut audierit, quod multa Deus per eumdem Rotensem episcopum Raymundum operaretur miracula,
convocatis episcopis et religiosis viris, confessus est malum quod egerat, et ait coram omnibus: Ego pro
peccato meo illum virum religiosum sine judicio et ratione expuli de sede sua Barbastrensi; nunc autem
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paraules, volia que l’episcopat d’Osca assumís també el de Barbastre. I això es
va veure ben clar en la consagració del nou bisbe de Barbastre-Roda.

Allà es dirigí Oleguer, l’arquebisbe i primat de la província tarraconense. Ja que
si Roda era considerada inequívocament de Tarragona el bisbe electe, en estar
unida a Barbastre hauria de ser ordenat per Oleguer. En canvi, si Barbastre
estava unida a Osca, el bisbe electe d’aquesta diòcesi, per especial privilegi,
havia de ser consagrat pel de Toledo com havia succeït en casos anteriors.74

Però Oleguer no ho sabia, o almenys considerava que l’anterior episodi demos-
trava que Barbastre estava unida a Roda i si més no amb valentia, diu que exis-
teixen documents que segur el papa coneixia que donaven suport al seu rang
metropolità i de primat.

11. INCIDENTS EN EXERCIR ELS DRETS PRIMACIALS DE TARRAGONA 
A BARBASTRE

L’elecció d’un nou bisbe que es féu a Barbastre —afirma Oleguer— fou canò-
nica, o sigui amb participació del clergat i del poble, i no del rei. Era, doncs,
l’aplicació de tants cànons de concilis als que el mateix Oleguer havia assistit.
Fou elegit, doncs, un monjo del monestir de Tomeres, possiblement un tal
Guillem, encara que sant Oleguer no ens en diu el nom. Era molt convenient
—continua Oleguer— consagrar-lo ja que les vacants en les diòcesis provo-
quen no poques tribulacions. El poble de Barbastre el presentà a Oleguer i els
bisbes de la província (dos almenys) perquè en nom de Déu li imposessin les
mans. «Ja estàvem a l’església —diu Oleguer— quan haguérem d’interrompre
la cerimònia ja que arribà un legat amb documents —sense la butlla del papa,
però— afirmant que les esglésies estaven en interdicte. Per tant no s’hi podia
celebrar cap culte.» Per tant, s’hagué d’interrompre el que havia començat sant
Oleguer «fins que apel·laren al papa (a “la vostra majestat”) sobre el que calia
de fer en aquest cas.»75

El papa —encara que no tenim documents explícits— donà la raó a Oleguer,
ja que ell mateix (Oleguer) consagrà Guillem i uns anys després, demanaran al
sant que anés a ordenar el seu successor, en una carta enviada a l’arquebisbe

Dei judicium timens, Petro Rotensi episcopo sedem Barbastrensem restituo, et secundum patris et fratris
mei bonae memoriae regum instituta, et Apostolicae Sedis privilegia, ipsi et successoribus ejus auctorita-
te regia confirmo.»

74 España sagrada, vol. 46, 151: «[...] a Bernardo Ecclesiae Toletanae primatae venerabili, sanctaeque
Romanae Ecclesiae legato, et a comprovincialibus coepiscopis consecratus est.»

75 Dipl. Doc. 104: «Ut autem de pluribus pauca reddam, noverit prudentia vestra, quod Barbastrenses cano-
nici communi voto cleri et populi elegerunt quemdam religiosum Tomeriensis monasterii monachum sibi
in episcopum. Ipsa enim ecclesia per absentiam pastoris diuturnam multis tribulationibus afflicta, ad tan-
tam pervenit paupertatem, tum per possesionum amissionem, tum etiam per canonicorum captionem, ut
vix possit filiorum necessitatibus sufficere. Obtulerunt autem nobis et suffraganeis episcopis, qui ad hoc
convenerant, electum suum, quatenus ei, opitulante Dei gratia, manus imponeremus. Denique cum jam
in ecclesia ad hoc convenissemus, accepimus per legatum Oscensis episcopi litteras sine bulla vestra, in
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de Tarragona. En ella, afirmen el mateix que tantes vegades predicà sant
Oleguer sobre com i qui havia de ser elegit bisbe: per consens del poble i el
clergat, confirmat per l’arquebisbe de la província i ordenat per ell «baró pru-
dent, hospitalari, ornamentat de virtuts, cast, sobri, mansuet, que sigui ben vist
per Déu i pels homes.»76 És un altre triomf de sant Oleguer i de la Reforma gre-
goriana, i en aquest cas Catalunya aconseguí la vinculació fraternal de
Barbastre. La història ens ensenya moltes coses.

12. DESPRÉS DE SANT OLEGUER

L’episodi de les intervencions de l’arquebisbe de Tarragona, sant Oleguer, a
Barbastre és molt significatiu i indica que el sant tenia una idea ben precisa de
les seves atribucions no sols com a metropolità de la Tarraconense, sinó també
com a primat en zones que no formaven part del comtat de Barcelona
(Catalunya). Oleguer, com a metropolità, havia d’intervenir en el procés d’elec-
ció i ordenació de nous bisbes de l’àmplia zona de la Tarraconense. Malgrat tot
ell sabia que entrava a Barbastre, que depenia d’un altre monarca, que era el
geniüt Alfons I el Bataller, i això ho feia reconeixent-se primat d’aquella zona.

La jurisdicció d’un metropolità, quan una de les seves diòcesis passava a un
altre monarca quedava molt malmesa; per aquest motiu comprenem que la raó
o causa gràcies a la qual intervé sant Oleguer a Barbastre és per les seves fun-
cions de primat, equiparable almenys al primat de Toledo; d’aquí la seva cre-
ença en què en ser primat pot i ha d’intervenir. És, doncs, un exercici del pri-
mat de Tarragona. Oleguer s’enfada amb Innocenci II perquè el Papa fa més
cas del monarca Alfons I el Bataller que d’allò que es determinà en el tractat
de Wörms (1122), en el qual es concretà el paper que tenien els metropolites
(i els primats) en l’elecció dels bisbes en llurs zones de jurisdicció. Nosaltres
veiem en aquest episodi un reclam del reconeixement del primat tarragoní.

Posteriorment a sant Oleguer les reivindicacions del primat tarragoní es fan
sentir amb freqüència. Però cal tenir molt present que ja ens trobem en un
temps en el qual les discussions jurídiques les porten els decretistes i els decre-
talistes. Després d’Oleguer i d’Innocenci II (1243) s’acaba «l’alta edat mitjana».
Les reivindicacions de la «primacia» es fan paleses en molts episodis que ens
plau presentar breument a continuació:

quibus continebatur, quod ecclesiis Barbastrensibus divinum officium sanctitas vestra interdixerit. Hoc
quippe comperto, judicavimus differre quod coeperamus, donec a majestate vestra, quid super hoc nobis
agendum esset, consilium acciperemus.»

76 España sagrada, vol. 46, 161: «Recayendo la corona en Ramiro —ell havia estat elegit bisbe de Roda-
Barbastre—, el clero y pueblo eligieron a Gaufrido monje de San Ponce de Tomeras, com cosnta de la
carta que escribieron a san Olegario arzobispo de Tarragona, pidiendo le cofirmase y consagrase: “com-
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– Es recorda una i altra vegada la butlla d’Urbà II de l’1 de juliol del 1091 en
la qual es diu que Tarragona fou «inter primas Hispaniarum urbes insignem et
gentilis et christianae paginae iudiciis [...]».

– El 1128 Oleguer instituí una confraria per tal de recaptar ajuts per a la restau-
ració definitiva de Tarragona: «Tarraconensem sedem quae existit Citerioris
Hispaniae caput.»

– L’any 1146 un concili reunit a Tarragona reconegué que només l’Església de
Tarragona era la Mare i Cap de les esglésies de l’Espanya Citerior, i no Toledo.

– Bernat Tort, arquebisbe i primat de Tarragona, rebé del papa Anastasi IV, el
25 de març del 1154 la confirmació de la seu metropolitana i primacial de
Tarragona. En aquest document el papa li assenyalava les seves sufragànies i
afegia també les altres que en temps antic li haguessin estat subjectes, com Oca
(Burgos). Òbviament que aquest reconeixement es basa en les funcions prima-
cials de la seu de Tarragona. Oca (Burgos) l’any 1108 havia aconseguit del papa
Pasqual II passar de la Tarraconense a Toledo.

– Un document del papa Alexandre III del 26 de juliol del 1163 diu taxativa-
ment que l’arquebisbe de Toledo no pot exercir la jurisdicció dins la
Tarraconense.

– Innocenci III, l’1 de juny del 1211, escriu a l’arquebisbe de Toledo i li indica
que els dos primats (Toledo i Tarragona) no haurien de barallar-se, ja que el
que interessa és expulsar els sarraïns d’Hispània.

– La restauració del bisbat de València reviscolà la polèmica entre les dues pri-
mades. El nou arquebisbe Pere d’Albalat, el 1240, reuní un concili a València
on resolgué contra les pretensions de primacia del bisbe de Toledo. El de
Toledo no podia anar a les processons de la nova província de València ni de
la Tarraconense amb la creu alçada i ni amb el pal·li, signe també de primat.

– L’any 1266 l’infant Sanç, fill de Jaume I d’Aragó, prengué possessió com a
arquebisbe de Toledo. S’atreví —car es considerava primat de tot Espanya—
viatjar a través de la Tarraconense amb la creu alçada davant d’ell i el pal·li.
L’arquebisbe de Tarragona Benet de Rocabertí li va escriure una carta l’11 de
novembre queixant-se de l’abús i dient que apel·laria a Roma.

– L’any 1292 l’arquebisbe Tello celebrà a Tarragona un concili que s’oposà fron-
talment al primat de Toledo.

– Novament l’elecció de Joan, fill del rei d’Aragó, com a arquebisbe de Toledo
reviu la polèmica. Fou consagrat l’any 1320 a Lleida, i traspassà la província
Tarraconense amb les insígnies de primat (pal·li i creu alçada). D’aquesta acti-
tud protestà l’arquebisbe de Tarragona. Entre els anys 1320-1321 hi ha un
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intens carteig entre els dos arquebisbes i el Papa. Aquest últim, Joan XXII, afir-
mava que l’arquebisbe de Toledo podia anar amb les insígnies de primat per
Saragossa i Tarragona si els respectius arquebisbes dependents de la primacia
de Tarragona donaven autorització. Els dos arquebisbes (de Tarragona i
Saragossa) no donaren cap mena de permís i continuaren barallats fins el 1327,
quan l’arquebisbe de Tarragona (Eiximeno de Luna) passà a Toledo i el de
Toledo (l’infant Joan) a Tarragona.

– El papa Martí V es decantà a favor de la primacia de l’arquebisbe de Toledo,
però tant l’arquebisbe de Saragossa i els canonges de Tarragona, en seu vacant,
s’oposaren al decret del Papa.

– La impressió l’any 1493 d’un missal Secundum usum sanctae Tarraconensis
Ecclesiae Hispaniarum Metropolis demostra que almenys a Tarragona es defen-
sava la seva primacia.
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1 Josep AMENGUAL I BATLE, «Consentius/Severus de Menorca. Vint-i-cinc anys d’estudis. 1975-2000», ATCA 20
(2001) 589-700; «Butlletí bibliogràfic. Complement a: Consentius/Severus de Menorca. Vint-i-cinc anys d’es-
tudis. 1975-2000», ATCA 21 (2002) 738-750.
Atès que, a la secció de la bibliografia que indica les edicions de les fonts que ens afecten directament,
s’hi assenyalen les edicions més solvents sobre la correspondència de Sant Agustí i de Consentius, amb
indicacions d’algunes traduccions, a les notes no indicaré més que el capítol i el número de paràgraf que
citaré. Així a qualsevol que s’hi interessi li serà senzill confrontar el text pertinent.
Els noms coneguts solament o principalment per aquesta correspondència els indicaré en llatí.
Josep AMENGUAL I BATLE, Els orígens del Cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a l’època
musulmana (Els Treballs i els Dies 36-37), I, Mallorca: Moll 1991-1992, pp. 258-281, hi ha una prosopogra-
fia dels personatges que ens ocuparan aquí. A la p. 275, n. 28*, eliminau, si us plau, «Asturius». Una mica
actualitzada la trobareu, a la prosopografia, dins ID. J. AMENGUAL I BATLE, Judíos, católicos y herejes:el micro-
cosmos balear y tarraconense de Seuerus de Menorca, Consentius y Orosius, (413-421) (Biblioteca de huma-
nidades/Chronica Nova de Estudios Históricos 112), Granada: Universidad de Granada 2008, pp. 347-380.
Per això, en el text, no ens detindrem a fer presentacions detallades d’aquestes persones.

2 Seu. Min., Ep. 2,1/15 17. La primera indicació es refereix a la divisió en paràgrafs del text crític, Consenci.
Correspondència amb Sant Agustí, I , Josep AMENGUAL I BATLE (ed.), (FBM 244) Barcelona 1987, p. 40= ID.,
Els orígens, II,12-65; la segona correspon a Gabriel SEGUI VIDAL, La Carta-encíclica del Obispo Severo.
Estudio crítico de su autenticidad e integridad con un bosquejo histórico del cristianismo balear anterior
al s. VIII, Palma de Mallorca: Seminario de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María 1937,
que cit, en segon terme, seguint el núm. de les línies.

LA CORRESPONDÈNCIA AGUSTÍ-CONSENTIUS I LA VIDA DE
LES ESGLÉSIES CRISTIANES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL.

L’EXPANSIONISME DEL VICARIAT D’ARLE SOBRE 
LA TARRACONENSE

Josep AMENGUAL I BATLE

PRESENTACIÓ

Tal vegada hagi fet un viatge en sentit invers al que va fer Consentius,1 possi-
blement abans de l’any 410. Ell, des de Tarragona o, almenys des de la
Tarraconense, va cercar aixopluc i tranquil·la solitud a unes illes, situades al
bell mig de la Mediterrània occidental, «el nom de les quals», segons el seu
amic, el bisbe Seuerus de Menorca, «és estat divulgat entre tots els pobles pels
escrits dels autors profans.»2

Per a Seuerus, la mediterraneïtat de les Balears és prou clara, car per situar-les
pren com a punts de referència a Mauritània Cesariense i a Hispània.

L’arxipèlag acabava de ser constituït en la setena província de la diòcesi
Hispaniarum, vora les altres cinc peninsulars i l’africana Mauritania Tingitana.
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3 Plini, Hist. Nat., III,18, H. RACKHAM, 1961, (LCL 352) pp. 56-58, i també 76, s’ha interpretat que les Balears
formaven un conuentus iuridicus dins la Cartaginense, la qual cosa no és gens segura, car el text més aviat
és de caire literari i no administratiu, i fins i tot Antonio GARCÍA BELLIDO, La España del siglo primero de
nuestra era (según P. Mela y Plinio), Madrid: Espasa Calpe 21977, p. 230, n. 79, dóna a entendre que se
refereix als conuentus iuridici peninsulars, deixant de banda les Balears.

4 Historia Wandalorum 73, MGH AA 11 Chr min 2, p. 296. Cristóbal RODRÍGUEZ ALONSO (ed.), Las historias
de los godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla. Estudio, edición crítica y traducción (Fuentes y estu-
dios de historia leonesa, 13), León 1975, p. 292, segons redacció llarga, llegim que Gunderic, relicta obsi-
dione Sueuorum, Balearicas Tarraconensis prouinciae insulas depraedatur.

5 PSEUDO-FREDEGUER, Chronicorum quae dicuntur Fredegari Liber L, (MGH, Scriptores rerum merovingica-
rum, II), Brunno Krusch (ed.), 1888, pp. 180-193 – (PL 71,573-604).

6 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 416-420, on citam C. VENY, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la
dominación árabe, Roma 1965, Ap. 18, datada sobre el canvi d’era, p. 245; vegeu ID. Aportaciones a la
romanización de Mallorca según las fuentes epigráficas, a Historia de Mallorca, I, Coordinada por José
MASCARÓ PASARIUS, Palma, 1970, pp. 527-528; Cristóbal BORRAS REXACH, «Los Honderos baleares», en Historia
de Mallorca, I, p. 491. Angel MONTENEGRO, en Historia de España Antigua, II, Hispania Romana, Madrid
1978, p. 265

7 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 249-255 ID., Judíos, católicos y herejes, 381-383.
8 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 252-254, vegeu el mapa a p. 251.

L’autor d’aquesta decisió va ser Teodosi I o el seu fill Honori, car l’esdeveni-
ment s’escaigué entorn de l’any de la mort del primer d’ells, el 395. Malgrat
hom encara discuteixi si la província de les Insularum Balearium va ser un
esqueix de la Tarraconense o de la Cartaginense, ens assembla prou clar que
hem de llegir en sentit exclusiu i no inclusiu un text de Plini, a la Història
Natural, III,18,3 quan esmenta els conuentus iuridici de la Tarraconense, i afe-
geix que s’han d’anexar les Balears. No diu que ho hàgim de fer com si fossin
un conuentus més, ans deixa constància que hi ha les illes esmentades. I el tes-
timoni de Sant Isidor4 i el del Pseudofredeguer5 ho avala, quan mostren que les
Illes Balears pertanyien un temps a la província Tarraconense. Creiem que un
text d’interpretació ambigua, com el de Plini, no l’hem d’aclarir per ell mateix,
sobre tot quan hi ha testimonis tan clars, com els que acabam d’esmentar. Hem
de donar encara més suport a aquesta interpretació amb el fet que trobam que
alguns mallorquins i menorquins acabaven el seu cursus a Tarragona i a
Barcelona, i no a Cartago Nova.6

La mediterraneïtat de les Balears fa entrar en joc un conjunt de països, que ens
mostra com durant la Romanitat Tardana el tràfec marítim dins la nostra mar
blava era freqüent i fecund. Quant a la freqüència d’aquests moviments, durant
els vuit anys que van entre 413 i 420, ambdós inclosos, he pogut comptabilit-
zar vuit viatges entre Balears i Hipona i set d’Hipona a les Balears.7 N’he obser-
vat tres més entre Tarragona i Menorca i altres tres en sentit invers. Ultra aques-
tes informacions, consta que la comunicació amb Roma algun cop fou ràpida.8

En aquesta aportació voldria oferir unes informacions que ens acostin a la situa-
ció de les esglésies de la Mediterrània Occidental, sobre tot a les de la
Tarraconense i de la Baleàrica. També coneixerem col·lateralment les de la
Narbonesa i quelcom de les d’Àfrica.
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9 «Historicitat de la vinguda de Sant Pau a Hispània», en Anscari M. MUNDÓ, Obres completes. I. Catalunya. I.
De la romanitat a la sobirania, Barcelona: Curial Edicions Catalanes 1998, p. 21.

Podrem organitzar el contingut d’aquestes indagacions en les parts següents:
1. En primer lloc cal situar-nos a l’extrem occidental del Mare Nostrum, és a dir,
a la zona eclesialment menys evolucionada en tots els sentits. Però al comen-
çament del s. V l’Església hi era plenament implantada, fins i tot en les zones
interiors i menys urbanes. En aquest intent de situació les descripcions seran
gairebé elementals i de manual.

2. Seguidament, tindrem present que el nostre principal informador,
Consentius, ens proposa una qüestió que pertany més directament a la teolo-
gia. Ara bé, l’objectiu nostre no és directament entrar dins l’entrunyellat de les
diverses preocupacions teològiques dels cristians que se manifestaven dins
Hispània. Però no podem ometre un esment elemental, car varen ser aquestes
preocupacions les que mogueren Consentius a posar-se en contacte amb Sant
Agustí.

3. A continuació descriurem breument la seqüència dels esdeveniments que
conté l’ep 11* de Consentius, que depenen del fet que el prevere d’Osca,
Seuerus, posseïa uns còdex dels llibres apòcrifs, la qual cosa va ser objecte
d’una acusació i del procés públic, en el qual foren implicats i acusats tots els
bisbes de la Tarraconense.

4. Precisament el desenvolupament d’aquest procés ens permet conèixer el
grau d’institucionalització de les esglésies a la Tarraconense, així com també
veure com se relacionaven amb l’exterior. D’aquí en deriven informacions
sobre les vies de comunicació terrestres i marítimes, que tenen les seves reper-
cussions en l’intercanvi de mercaderies i d’idees.

5. En definitiva, observarem que la Tarraconense vivia amb prou tranquil·litat
dins la Tardana Romanitat. Sorgeix un mapa nou del priscil·lianisme, i l’Església
ha arribat al seu ple desenvolupament institucional.

1. ALGUNS TRETS DE LA PRESÈNCIA DEL CRISTIANISME A LA TARRACO-
NENSE

Quant a l’origen del cristianisme a Tarragona aquí solament cal fer-ne unes pin-
zellades. Hom l’ha lligat al promès viatge de Sant Pau a Hispània, que és una
hipòtesi que compta amb el suport de testimonis antics, sobre tot orientals, que
li atorguen una base molt sòlida, fins al punt que Anscari M. Mundó considera
que el viatge de sant Pau a Hispània és un fet històricament comprovat; és a
dir que podem creure-hi amb la confiança amb què la història pot afirmar un
fet moralment cert.9
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10 Josep AMENGUAL I BATLE, «¿Para cuándo, el Tercer Milenio del cristianismo hispánico?», XX Siglos, 11/núm.
45 (2000) 30-39; ID., «El viatge de Sant Pau a Hispània, i la presència dels jueus, fets corroborats pels Actes
dels Apòstols Apòcrifs?», Comunicació, Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca 122 (2008) 49-67.

11 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 37-55.
12 JOAN SERRA VILARÓ, San Próspero de Tarragona y sus discípulos refugiados en Italia en el año 711

(Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes, II/16), Barcelona 1943, p. 115. MUNDÓ, «Historicitat», 25,
encara afegeix una altra notícia més tardana, difosa a la Narbonense, segons la qual hi ha una barreja
entre el procònsol de Xipre Sergi Pau, Pau apòstol i Pau bisbe de Narbona, al s. III, i altres bisbes. Tot
és tan envitricollat que no cal que facem la tasca d’especialistes en les falsificacions del bisbe Ado de
Viena del Delfinat, dins el regne franc, pels anys 860, per deixar de banda les seves invencions.

Efectivament, els testimonis sobre el viatge són cronològicament molt propers
a Pau, i no revesteixen cap tipus de reivindicació doctrinal ni patriòtica, que els
poguessin afeblir. El que hom desitjaria seria que tinguéssim constància que
aquests testimonis partissin d’una comprovació de la realització del viatge, i no
solament de la seriositat de Pau, que va prometre dur-lo a terme.10 Si aquesta
condició s’acomplís, la conclusió de Mundó seria concloent. El que en certa
manera afebleix l’argumentació és precisament la promesa antecedent, ben
datada, a la qual no li correspon la confirmació efectiva. Això és el que vaig
deduir de l’anàlisi de tots els texts patrístics fins ara coneguts.11

Mn. Joan Serra Vilaró, a més de les recerques arqueològiques, mentre era exi-
liat a Itàlia des de 1936 a 1939, va poder rastrejar una hipotètica tradició tarra-
conense sobre la vinguda de sant Pau a Hispània. Entre la darreria del s. XI i
començaments del XII, a Reggio corria una llegenda, segons la qual Sant
Pròsper de Tarragona, fugitiu a la Ligúria, després de la invasió musulmana,
vers l’any 720, havia continuat la tasca missionera que al seu temps havia
començat l’apòstol. Els monjos companys del sant l’haurien poguda transpor-
tar amb les relíquies de Sant Fructuós, tres segles abans, i en els cercles monàs-
tics podria haver trobat feble continuïtat.12

La manca de documentació sobre una església paulina a Tarragona —i a una
de les Balears— no pot ser mai un argument contra la hipòtesi del viatge de
l’apòstol, car aleshores hauríem d’aplicar el mateix argument a nombroses
esglésies fundades per ell, sobre les quals caigué igualment un silenci secular.
El mutisme, en aquest cas, no esdevé un argument seriós, car no existeix docu-
mentació sobre un cristianisme hispànic existent durant segles, ni tampoc els
textos posteriors, com tampoc les actes del martiri del bisbe sant Fructuós no
n’havien de parlar per la força sobre la vinguda de Pau o sobre el comença-
ment del cristianisme hispànic, que degué entrar precisament per Tarragona,
sobretot. La fundació de la comunitat cristiana en aquesta ciutat no interessava
gens ni mica al governador romà que va arrestar Fructuós, i quan aquest era
en perill de mort recordar aquells començaments no preocupava gens el bisbe
ni els seus diaques, que eren condemnats per mor de la seva fe i no pels orí-
gens apostòlics de l’església tarraconense.

La inquietud històrica és nostra i ben justa, però no transferible a l’època anti-
ga. L’església de Roma sí que tingué interès per recordar els seus fundadors,
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13 Henri-Irenée MARROU, Décadence romaine ou antiquité tardive? IIIe-IVesiècle (Points Histoire 29), Paris
1977, pp. 43-51, ed. castellana, ¿Decadencia romana o antigüedad tardía? Siglos III-VI, Madrid: Rialp
1980, pp. 45-54. Vegeu, més sintèticament dins Luce PIETRI – Jacques FLAMANT, «Cap. I. Crise de l’Empire
romain et montée d’une nouvelle religiosité», en Histoire du Christianisme des origines à nos jours, II
Naissance d’une chrétienté (250-420), Paris: Desclée 1995, pp. 9-39.

14 Sant Cebrià, Ep. 67, dins Epistolari, II, Text revisat per Josep VERGÉS. Traducció de Tomàs Bellpuig, (FBM
55), Barcelona 1931, pp. 81-89. A més dels dos bisbes acusats, Martialis d’Astorga i Basilides de Mèrida
que foren acusats de libellatici, hi havia els bisbes Fèlix i Sabí, que portaren la correspondència de Lleó,
Astorga i Mèrida a Cartago, vegeu Ep. 67,1,1, p. 81. Vegeu el text i comentaris de SOTOMAYOR Y MURO, «La
iglesia en la España romana», pp. 42-49.

15 «Martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi», en Josep TORNÉ I CUBELLS (introducció) – Jaume SIDERA –
Miquel ESTRADÉ – Sebastià JANERAS (trad. i notes), Actes dels màrtirs (Clàssics del Cristianisme 25),
Barcelona: Proa 1991, pp. 121-124. Peristephanon, VI, Hymnus in honorem beatissimorum martyrum
Fructuosi Episcopi Ecclesiae Tarraconensis, et Augurii, et Eulogii diaconorum, en Obras completas de
Aurelio Prudencio (BAC 58), versión e introducciones particulares de José GUILLÉN – Introducción
General, comentarios, índices y bibliografía, Isidoro RODRÍGUEZ, Madrid: Católica 1950, pp. 588-597. Vegeu
el text i comentaris de SOTOMAYOR Y MURO, «La iglesia en la España romana», pp. 49-58; Andreu MUÑOZ

MELGAR, El cristianisme a l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió islàmica (Institut Superior de
Ciències Religioses Sant Fructuós. Lliçó inaugural curs 2001/2002), Tarragona: Arquebisbat de Tarragona
2001, pp. 17-24.

16 Pedro de PALOL, L’art paléochrétien en Espagne, Barcelona: Polígrafa 1969, pp. 250, 252, 256, 258, 260,
262, 268, 270, 272; Helmut SCHLUNK – Theodor HAUSCHILD, Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühch-
ristlichen und westgotischen Zeit, 1, Mainz 1978, pp. 132-134, amb indicacions sobre el trànsit de certs
motius de l’Antic Testament que foren substituïts per altres del Nou, entre els ss. IV-V.

17 PL 13, 1144-1147 i traduïda per Jaume Fàbregas, Escrits de bisbes catalans del primer mil·leni (Clàssics del
Cristianisme 27), Antoni PLADEVALL (introducció) –Jaume FÀBREGAS i JOSEP AMENGUAL (traducció), Barcelona:
Facultat de Teologia de Catalunya Fundació Enciclopèdia Catalana – Proa 1992, pp. 51-60.

atès que en l’autoritat dels apòstols Pere i Pau justificava la incipient primacia
que exercia en l’Església. Aquest interès no hagués resolt res a Tarragona.
L’autoritat de Pau havia passat a Roma de manera indiscutible i indiscutida i no
a altres esglésies fundades per ell.

Les notícies que coneixem sobre el cristianisme hispànic se belluguen dins una
època durant la qual el món romà era religiosament inquiet, i eren moltes les
persones insatisfetes per la resposta que rebien dels cultes tradicionals, per la
qual cosa cercaven unes noves expressions més personals. Aquest fenomen ha
estat qualificat com a una nova religiositat.13

Des de les primeres informacions sobre l’església a la Tarraconense, que pro-
venen de Sant Cebrià (ca. 250),14 coneixem prou bé el martiri de Sant Fructuós
i companys (ca. 258).15

Al començament del s. IV uns sarcòfags d’importació ens mostren com els esta-
ments poderosos s’anaven incorporant al cristianisme.16

A finals d’aquest segle, a Tarragona, el bisbe Himeri devia exercir ja funcions
metropolitanes, segons la resposta que li donà el papa Sirici17 i, entrat el s. V,
Innocenci I ens mostra com a Hispània i a la Tarraconense hom havia de resol-
dre les qüestions que sorgien. Si ens correspongués estudiar la incidència del
cristianisme en les estructures urbanes, veuríem que va conduir a noves edifi-
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18 A. MUÑOZ MELGAR, «Estat de la qüestió de l’estudi dels primers segles de cristianisme a Tarragona», en
ICHEC, Actes, II, Barcelona 1993, pp. 426-427 i en AST 67/2 (1994) 426-427; J. J. MENCHON I BES,
«Arqueologia medieval en les comarques tarraconenses, estat actual», Acta Arqueològica de Tarragona 5
(1991-1992) 10; J. J. MENCHON I BES – J. M. MACIAS I SOLÉ – A. MUÑOZ MELGAR, «Aproximació al procés trans-
formador de la ciutat de Tarraco. Del Baix Imperi a l’Edat Mitjana», Pyrenae 25 (1994) 228. Cordialment
he d’agrair al Dr. Menchón l’amabilitat amb la qual me va fer avinent el seu treball.

19 Charles PIETRI, Roma Christiana. Recherches sur la Eglise de Rome, son organisation, son politique, son idé-
ologie de Miltiade à Sixte III (211-440) (Bibliothèque des Écoles Françaises de Athènes et de Rome 124),
II, Roma 1976, p. 1067.

20 Jules WANKENNE, «La correspondance de Consentius avec saint Augustin», en Les Lettres, pp. 225-242; ID.,
[Comentari a l’ep 12*] en Oeuvres de Saint Augustin (BA) 46B. Lettres 1*- 29*, (Nouvelle Édition du Texte
critique et Introduction par Johannes DIVJAK, Traduction et Commentaire par divers auteurs) Paris 1987,
pp. 488-493; ID., «Consentius», en Augustinus Lexikon, 1 , Basel, 1986-1994, p. 1236-1239; Salvador RAMON

I VINYES, «Consentius», en DHEC, I, Barcelona 1998, p. 618. Josep AMENGUAL I BATLE, «Consentius», en Gran
Enciclopèdia Catalana, 8, Barcelona 21987 [i segona reimpressió 1989], pp. 112-113; ID., «Consenci», en
Gran Enciclopèdia de Mallorca, 4, Mallorca 1989 [1990]) 63; ID., Els orígens, I-II, pp. 179-281 i 66-123, res-
pectivament; ID., Judíos, católicos y herejes.

21 Johannes DIVJAK, «Die neuen Briefe des Hl. Augustinus», Wiener Humanistische Blätter 19 (1977) 10-25.

cacions o a la rehabilitació d’immobles antics.18 Tenim, per tant, indicis d’una
forta implantació del cristianisme a la Tarraconense.

2. CONSENTIUS I LA SEVA CORRESPONDÈNCIA

2.1. Una església del silenci?

Hom ha pogut escriure que, després del I concili de Toledo, fins molt entrat el
s. V, les esglésies d’Hispània havien emmudit19. Ara bé, la correspondència de
Seuerus i de Consentius de Menorca ens mostren un panorama ben diferent. Les
esglésies de la Tarraconense i de la Baleàrica segueixen un curs ben normal dins
el segon decenni del segle. Res no fa sospitar cap col·lapse ni emmudiment.

Amb tot, les nostres fonts són ben comptades. No podem comptar gaire més
que amb el tarraconense, naturalitzat a Menorca, Consentius, o Consenci i el
que fou el seu amic i amb el qual va col·laborar, el bisbe Seuerus episcopus
Minoricensis, o Sever bisbe de Menorca.

2.2. Els corresponsals Consentius20 i Agustí

Pel 1975 l’investigador austríac, Joahnnes Divjak, mentre inventariava els
còdexs agustinians de França, va quedar sorprès per un plec de 29 cartes, la
majoria de Sant Agustí, que se repetia a la biblioteca municipal de Marsella i a
la nacional de París.21 Dins aquest conjunt les cartes 11* i 12* són de
Consentius. Per primer cop apareixia que aquest corresponsal de Sant Agustí
vivia a les Balears. Més encara, per la seva col·laboració amb el bisbe Seuerus
de Menorca, era clar que vivia en aquesta illa.
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Aquesta troballa tingué un eco quasi immediat a Barcelona.22 Malgrat això, la
ressonància va ser ben fluixa.

Tot i que ja he esmentat els seus noms, cal que facem una presentació dels dos
corresponsals, que ens informaran sobre la vida de les esglésies occidentals. De
fet, allò que escatirem serà secundari per a ells dos.

Parlar d’un dels pensadors que més han marcat l’Occident, com Sant Agustí
d’Hipona, és bo de fer, i també pot ser superflu, en el nostre context. Solament diré
que quan va rebre les primeres missives de Consentius no feia 20 anys que era bisbe,
i que encara en viuria entre 15 i 17 més, abans de morir assetjat pels vàndals, l’any
430. Ens situam, per tant, vers l’any 413, quan comença una relació que, probable-
ment, se va estroncar per l’any 420 o 421, quan el bisbe va respondre a Consentius
amb el tractat Contra mendacium ad Consentium, o «Contra la mentida, a
Consentius». Agustí se va mostrar acollidor amb aquest, el va convidar a que el visi-
tàs, li va oferir llibres i consell. El va corregir amb amabilitat, i fins i tot va aguantar
insolències d’un deixeble, declarat integrista, que arribà a amenaçar-lo amb la denún-
cia a l’emperador, que era Honori I. En aquella època la denúncia era molt perillo-
sa.

Consentius era un jove teòleg. Residia a Menorca, probablement a Magona
(Maó). És gairebé segur que havia nascut a la Tarraconense, i fins i tot a
Tarragona mateix. Ell escrivia el nom de la seva ciutat com a Tarracona.
D’aquesta manera l’esmenta Consentius, el qual no sembla que fos ni monjo ni
clergue, per més que hi ha autors que, sense donar-ne cap prova, el fan una
cosa o altra. L’expressió que he emprat, «ni monjo ni clergue» no l’he manlleva-
da del Codi de Dret Canònic de 1917. L’he presa de la realitat. Cap tractament
rebut per ell ni cap indicació autobiogràfica indueix a considerar-lo prevere ni
monjo.

Devia pertànyer a una família de possessores, és a dir, rica, terratinent, car sense
la possibilitat de rebre ingressos crescuts amb regularitat, durant molts anys, no
hagués pogut menar la vida d’otium, que tant acaronava i que era per a ell una
mena d’obsessió. Pogué viatjar a Hipona, la qual cosa vol dir que pogué tras-
lladar amb ell una part del personal de servei, amb els ormejos per preparar-se
el menjar, per moure’s per Àfrica, etc.

La vida marcada per l’otium, en el cas de Consentius, és ben homologable amb
la de Paulí de Nola, encara que aquest mostràs una espiritualitat més acurada.
Quan explica la seva opció, cita la vocació d’Abraham (Gen 12,1),23 que també
inspirà la questio 62, de les Quaestiones Orosii et responsiones Augustini, que

22 Amb la següent nota: «Descubrimiento de unas cartas desconocidas de San Agustín», en el Full Dominical,
XXXVII/núm. 42 (19-10-1975) 8. Barcelona: Editat per la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social.

23 Paulí de Nola, Ep. 1, 11, (CSEL, 29, 1894) W. HARTEL, (ed.), p. 9.
24 PL 40, 749-750, vegeu Josep AMENGUAL I BATLE, «Les Quaestiones Orosii et responsiones Augustini, obra de

Consentius?», ATCA 21 (2002) 99-100.
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bé podrien ser obra de Consentius.24 Era un moviment entre els potentiores, que
se manifestava arreu de l’Imperi.
2.3. La cultura de Consentius

Pel que sembla, a la Tarraconense hi havia mestres que dins la Tardana
Romanitat servaven el bon gust dels clàssics llatins. Consentius comprava lli-
bres, aleshores caríssims, i n’escrivia sens parar. S’estimava més escriure que
llegir, com intimava ell mateix a Sant Agustí.

La biblioteca25 del nostre protagonista disposava dels esmentats autors, de
còdexs de la Bíblia, d’obres de sant Agustí, com són ara les Confessiones, De
Trinitate, Epistulae, Contra mendacium, etc.

Consentius coneixia les controvèrsies origenistes,26 les trinitàries i cristològi-
ques, el donatisme, el pelagianisme, i no en parlem del priscil·lianisme. Va par-
ticipar en la polèmica amb els jueus. De tots aquests col·lectius en tenia docu-
mentació actualitzada. Sospitam que tenia a l’abast textos conciliars.

2.4. Context eclesiàstic i polític: romans i bàrbars a la Tarraconense
encara romana

El successor de Sirici, i corresponsal del bisbe (metropolità?) de Tarragona,
Himeri,27 era Innocenci I (402-417). Un any i mesos va durar el pontificat del
grec Zòsim (†26-12-418). La seva carta Tractoria, és a dir, una lletra decisiva
contra el pelagianisme va arribar ben prest a mans de Consentius, a Menorca
estant.

Els visigots havien reculat des de Barcelona i s’havien assentat a Tolosa. Els
vàndals i els sueus eren en guerra al nord-oest peninsular, i contra ells va
emprendre una campanya el comes Hispaniarum Asterius, present aleshores a
Tarragona,28 segons ens dóna a entendre Consentius.

2.5. El retorn a la classificació de Possidi (†437): context antipriscil·lià
dels escrits de Consentius

Les cartes de Consentius no han cridat gaire l’atenció, tot i tenir un abast his-
tòric important i prou interessant. Fins i tot, des del punt de vista de l’aplicació

25 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 247-249.
26 Norbert BROX, «Consentius über Origenes», Vigiliae Christianae 36 (1982) 141-144.
27 Vegeu Sirici, Epistula ad decessorem, PL 84,629-638.
28 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 260-261. Michael Kulikowski, «The Career of the Comes Hispaniarum

Asterius», Phoenix 54 (2000) 123-141, vol que Asterius fos un servidor de l’usurpador Màxim. Vegeu
«Butlletí bibliogràfic Complement a: Consentius / Severus de Menorca. Vint-i-cinc anys d’estudis. 1975-
2000», ATCA 21 (2002) 738-750, on vaig apuntar que, perquè aquesta relació hagués estat possible, l’au-
tor força la cronologia dels escrits de Consentius, i, així, la seva coherència interna se perd.
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de l’esperit crític a la interpretació de la Bíblia, hi ha en la resposta de sant
Agustí una invitació sense parió.
Amb tot, el que ara volem remarcar és com les noves cartes donen raó al pri-
mer que va classificar els escrits de sant Agustí, el bisbe Possidi (†437). La pro-
ducció de Consentius pertany al gènere de les obres de controvèrsia amb els
priscil·lians, malgrat certs continguts semblin allunyar-se’n. És cert que Possidi
no les va incloure en la secció d’escrits antipriscil·lians, com ho va fer amb
alguna obra d’Orosius i amb les que va adreçar el bisbe d’Hipona als hispans
Optat i companys,29 que el consultaren sobre l’origen de l’ànima30. Semblants
eren les inquietuds de Consentius, quan s’adreçava al bisbe africà. Cal dema-
nar-se si aquests hispans, Orosius, el bisbe Optatus, el prevere Petrus, Muresis,
Consentius, participaven d’un moviment en el qual aquests problemes antro-
pològics eren primordials, tal vegada perquè ells formaven un mur de resistèn-
cia a les propostes priscil·lianes. No podem encara assegurar que tots ells se
coneguessin. Però hi ha el grup de Optatus, Muresis, Petrus, per un costat, i el
d’Orosius i Consentius per l’altre. Amb tot, no és agosarat creure que Orosius
pogué entrar en contacte amb tots ells, mentre era a Hipona, amb els primers,
i quan va aportar a Magona amb el darrer.

2.6. Una teologia hispànica

Ja que Consentius no ens va preparar caus per accedir al coneixement de la
pastoral de les esglésies hispàniques, al menys va plantejar preguntes que
poden provenir del que preocupava a la generalitat dels cristians, i sobre tot
als teòlegs hispànics. Aquestes qüestions podien inquietar el poble, no sola-
ment cristià, car algunes consisteixen en preguntes sobre l’origen del cos i de
l’ànima humanes, com sabem per la resposta de Sant Agustí a l’Ep. 205, que bé
podrien derivar d’un substrat extracristià hispànic. D’altres problemes són més
refinats i pertanyen a les formulacions de la teologia trinitària i a la cristologia.
Les plantejava Consentius a l’Ep. 119, i foren respostes pel bisbe amic d’Àfrica,
en l’Ep. 120.31 Consentius mantingué fórmules teològiques ja una mica antiqua-
des, les quals tingueren continuïtat en els concilis de Toledo, i fins i tot perdu-
29 A. WILMART, «“Operum S. Augustini Elenchus“ a Possidio eiusdem discipulo calamensi episcopo digestus.

Post Maurinorum labores novis curis editus critico apparatu numeris tabellis instructus», en Miscellanea
Agostiniana, II, Studi, Roma 1931, n. V,1 i 2, p.168 i en Obras completas de San Agustín, XL: Escritos
varios (2º.). Versión, introducción y notas de Teodoro C. MADRID, Ochenta y tres cuestiones diversas. La
adivinación diabólica. Respuesta a ocho preguntas de Dulcicio. La piedad con los difuntos. La utilidad
del ayuno. La devastación de Roma. Regla a los siervos de Dios. Las Retractaciones. Catálogo de los libros,
tratados y cartas de San Agustín editado por San Posidio (BAC 551), Madrid: Católica 1995, pp. 849-850.

30 Josep AMENGUAL I BATLE, «Teòlegs i bisbes de la Hispània dels inicis del segle V i sant Agustí. El context
priscil·lianista de la controvèrsia sobre l’origen de l’ànima», Revista Catalana de Teologia XX/1 (1999) 73-
107.

31 Josep AMENGUAL I BATLE, «Terminologia trinitària de Consentius (415-420): tempteigs de teologia trinitària
d’un autodidacte integrista», en Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista
Vilanova (Scripta et Documenta 56), a cura de Joan BUSQUETS i Maria MARTINELL, Barcelona: Facultat de
Teologia de Catalunya – Istituto per le Scienze Religiose (Bolonya) – Publicacions de l’Abadia de
Montserrat 1997, pp. 303-309.

32 Josep AMENGUAL I BATLE, «Pervivència de les Quaestiones Orosii et responsiones Augustini, fins a finals del
segle VIII», ATCA 22 (2003) 9-102.
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33 Immanuel KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Werke, Bd. 11, p. 53, en Philosophie von
Platon bis Nietzsche, p. 24 931, [http://www.digitale-bibliothek.de/band2.htm].

34 Agustí, Ep. 120,III,13,4; AMENGUAL I BATLE, Consenci. Correspondència, II, p. 95, nota 72, a l’Ep. 120.
Goulven MADEC, «’Pour l’amour de l’intelligence’ (Augustin, Lettre 120, à Consentius) Foi-Raison-
Intelligence», en Augustinus afer. Saint Augustin: africanité et universalité. Actes du colloque internatio-
nal Alger-Annaba, 1-7 avril 2001. Textes réunies par Pierre-Yves Fux, Jean-Michel Roesli, Otto
Wermelinger. Colloque organisé par le Haut Conseil Islamique Algérie et l’Université de Fribourg Suisse.
Fribourg: Editions Universitaires 2003, pp. 237-241.

35 Evangelista VILANOVA, Història de la Teologia cristiana. Des dels orígens al segle XV (Col·lectània Sant Pacià
XXXII), I, Barcelona: Herder 1984. Vegeu la part cinquena, pp. 377-739.

raren fins a Feliu d’Urgell, a finals del s. VIII.32

2.7. Segons Sant Agustí Consentius era mancat d’un mètode racional:
Intellectum ualde ama

Fins a Menorca va arribar aquesta vigorosa incitació a pensar. Horaci, segles
abans, havia encunyat l’invitació sapere aude, «gosa pensar». La va conèixer
Sant Agustí i la va repetir en sengles obres. Havien de transcórrer tretze segles
perquè la recollís Immanuel Kant.33 Seria irresponsable discutir el nou context
en el què el pensador prussià va emmetxar la dita d’Horaci i transmesa per Sant
Agustí, però cal no escatimar-los la paternitat al primer i l’acceptació i eficaç
transmissió al segon. L’axioma unicuique suum ens obre els ulls a l’immens
horitzó secular d’esforç per humanitzar la lluita per el pensament humà allibe-
rat de pors i de tuteles, i per altre costat permet que vegem com la racionalitat
va arribar a una maduresa en la Il·lustració.

Sant Agustí no era d’acord amb Consentius, quan aquest desconfiava de la raó,
a l’hora de fer teologia. Aleshores pretenia que hom havia d’acceptar irracio-
nalment les Escriptures, solament perquè les recomanava «l’autoritat dels sants.»
En rigor, aquesta autoritat no resulta identificable en Consentius. No eren els
bisbes, perquè rebutjava els que eren priscil·lianistes i també amenaçava el
mateix Sant Agustí. La resposta que aquest li va adreçar conserva plenament
l’actualitat, tant perquè hom no se deixi aclaparar pels corrents propers al fona-
mentalisme, que intenten ofegar la llibertat del pensament, tant filosòfic com
teològic, com per mantenir la dignitat del pensament teològic, sense comple-
xos davant qui l’arracona i li nega un estatut científic: «Estima profundament la
intel·ligència, car les mateixes Escriptures Santes, que et proposen la fe pel que
fa a les grans realitats abans que les entenguis (vegeu Is 7,9 segons els LXX);
tanmateix, no et poden ser útils, si no les entens rectament.»34

Aquesta tendència cap a la racionalitat a l’Edat Mitjana va quallar en l’elabora-
ció d’un estatut científic de la Teologia, al voltant de la qual va sorgir la
Universitat d’estudis que encara coneixem,35 per més que la Facultat de
Teologia en els països llatins hi hagi quedat marginada, tot i que no sempre en
un mateix sentit. Molts alts eclesiàstics han perdut l’amor a la risc de pensar,
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36 MUÑOZ MELGAR, El cristianisme a l’antiga Tarragona, 41-46.
37 Consentius, Ep. 11*1,5: «quam ob causam ex persona haeretici scripserim breuis praefatiunculae sermone

signatur.»
38 Consentius, Ep. 11*4,3: «Seuera [...] mulier memorata ad neptis suae Asterii filiae, potentissimae feminae

auxilium conuolaret.»
39 Consentius, Ep. 11*8,2; 9,2.
40 Consentius, Fp. 11*3,3: «Seuera illa muliercula quae mihi tamquam haeretico omnia criminum suorum arca-

na pandebat etiam Seuerum presbyterum prodidit, quod dato praemio illos quos matris fuisse confinxe-
rat licet iam fraudulenter dimidiatos codices a Sagittio episcopo recepisset.»

tan recomanat pel gran doctor sant Agustí.

3. LA SEQÜÈNCIA DELS FETS

3.1. L’afer dels còdexs dels apòcrifs i els bàrbars36

D’entre el conjunt d’escrits que afecten a la Hispània dels primers decennis del
s. V, l’Ep. 11* de Consentius és la que ens ofereix més informacions històriques.
Conté un relat, recollit per Consentius, segons el qual l’operació per caçar en
les seves llodrigueres els priscil·lians, per Tarragona i per la Tarraconense havia
tingut un èxit quasi total. Consentius, des de Menorca, i empès per Patroclus,
bisbe d’Arle, a la Vienesa, havia preparat una obra, i en el seu tercer llibre se
presentava com si fos un priscil·lià. Expressa aquí esta simulació en aquests ter-
mes: ex persona haeretici, o sia, «mostrant-me com un heretge.»37

Consentius, en una bossa segellada, va consignar aquesta obra al bisbe
Agapius, que viatjava de Menorca a Tarragona, per on devia exercir-hi el seu
ministeri. El destinatari era un monjo de Tarragona, anomenat Fronto. Aquest,
de seguida, va escometre una notable priscil·liana, Seuera, parenta del comes
Hispaniarum Asterius,38 i d’una filla seva, de la qual en desconeixem el nom.39

La doneta Seuera,40 com la designa, va delatar tot el que passava en el seu
ambient i el mode de procedir dels priscil·lians, així com li va descabdellar la
troca complicada de l’afer dels còdexs apòcrifs, robats al seu parent el preve-
re Seuerus. És una història que mereix que hom la prengui com a l’ordit d’una
novel·la policíaca.

Tot va començar amb un fet que sembla insòlit. Però l’ambientació és ben
característica de la Romanitat Tardana.

En primer lloc, fixem-nos en l’ambient. Se tracta d’un castellum, propietat de
la família del prevere Seuerus, situat en els estreps dels Pirineus de la zona
força interior d’Osca. El terme castellum ja ha passat per una evolució, de
manera que ja no significa exclusivament un petit nucli poblat i fortificat com,
per exemple, hom havia descrit Iamo, o Ciutadella de Menorca, i Mago, a l’ex-
trem oriental de la mateixa illa. Al s. V ja significava una mansió fortificada, que
posseïen els potentiores, com era en el nostre cas el prevere esmentat.
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A més, hem de veure ajuntada a aquestes mansions la passió per l’otium.
Seuerus s’hi refugiava per poder fruir de la lectura dels còdexs que contenien,
entre altres obres, els llibres apòcrifs de la Bíblia. En concret, li foren desco-
berts els llibres que, amb gran probabilitat, eren els Actes de Sant Joan.

En aquelles circumstàncies, i per aquells paratges muntanyencs, els bàrbars
varen saquejar la mansió del prevere Seuerus, i en el botí hi havia aquells
còdexs grandíssims,41 dels quals es varen desprendre, perquè els consideraren
herètics, i els posaren en mans del bisbe d’Hilerda, Sagittius. Poques vegades
degué esdevenir que uns bàrbars saquejadors fossin tan ortodoxos. Creuríem
que la descripció que ens fa avinent Consentius és malintencionada, car pretén
descarregar una bona dosi de verí per tal de fer més lletja la conducta del pre-
vere i dels bisbes priscil·lians, considerats tots ells pitjors que els bàrbars.42 És
probable que els bàrbars cobrassin a bon preu aquells còdexs, que els degue-
ren vendre a l’esmentat bisbe.

Fidels al secretisme dels priscil·lians, els bisbes de la Tarraconense s’embolica-
ren en un tèrbol afer. Teològicament caldria esperar que haguessin estat els
defensors de la integritat de la fe, i els veiem assedegats de la literatura apòcri-
fa.

És en aquestes circumstàncies que el monjo fidel de Consentius, Fronto, va
escometre Seuera, la qual ingènuament pensava que aquest era un dels seus.
Una volta que Fronto hagué escatit tot el que era amagat, aquest monjo dispo-
sava d’una informació superior a la de qualsevol bisbe priscil·lià, car tots ells
jugaven amb la inseguretat del secret i de la mentida. Comptant amb tan preua-
da informació començà a pressionar el metropolità Titianus perquè convocàs
l’audiència episcopal, en la qual va denunciar tot allò que li havia confiat
Seuera.

3.2. El fenomen priscil·lià als inicis del s. V a la Tarraconense 43

No cal oblidar-ho, el priscil·lianisme, des dels inicis va tenir adeptes a la
Tarraconense. Cal que exposem unes línies d’interpretació abans d’esbrinar
sumàriament el contingut dels llibres apòcrifs, que desencadenaren tot el pro-
cés eclesiàstic i dos concilis, un a Tarragona i un segon a Besiers. Aquesta ciu-

41 José ORLANDIS, «Problemas en torno a la cristiandad balear en la época preislámica», Anuario de Historia
de la Iglesia 8 (1999) 149.

42 Consentius, Ep. 11*1,3: «aduersus memoratos Priscillianistas, quibus ita Hispaniae scatent, ut circa eos tan-
tum barbari nihil egisse uideantur.»

43 Josep AMENGUAL I BATLE, «Informacions sobre el priscil·lianisme a la Tarraconense segons l’Ep. 11 de
Consentius», Pyrenae 15-16 (1979-1980) 319-338; ID., «L’església de Tarragona a començament del segle
Vè, segons la correspondència de Consentius a Sant Agustí», Randa 16 (1984) 9-10; ID., «S. Agustín, teó-
logo norteafricano, maestro de la Baleárica y de la Tarraconense», en Congresso Internazionale su S.
Agostino nel XVI Centenario della conversione. Roma, 1520 settembre 1986. (Atti I), (SEA 24), 1987, 483-
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500.
44 Consentius, Ep. 11*11,8.
45 Hechos apócrifos de Juan, 94-97, en Hechos apócrifos de los Apóstoles, I, Hechos de Andrés, Juan y Pedro

(BAC 646), edición bilingüe preparada por Antonio PIÑERO y Gonzalo DEL CERRO, Madrid: Católica 2004,
pp. 341-359; M. R. JAMES, The Apocryphal New Testament, Oxford: Clarendon 1924, pp. 253-254. Whilhelm
MICHAELIS, Die Apokryphen Schriften zum Neuen Testament, Bremen: Carl Schünemann 1956, pp. 250-253.
Edgar HENNECKE – Wilhelm SCHNEEMELCHER, Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, II,

tat era dins el territori del quasi patriarcat que havia creat Patroclus d’Arle. Així,
les pautes d’interpretació comencen perquè precisem el concepte de priscil·lia-
nisme. Cal dir que, a hores d’ara, entre el moviment reformista i ascètic, iniciat
per Priscil·lià, a la segona meitat del s. IV, i el priscil·lianisme mediterrani que
ens mostren els nostres escrits hi ha grans diferències. Això fa que hàgim de
partir d’un horitzó des del qual el concepte de priscil·lianisme no sembla uní-
voc. Tanmateix és evident que tingué una importància real en l’alta societat
civil, militar i, particularment, entre els bisbes i clergues benestants.

Aquesta manifestació del priscil·lianisme és la que denunciava Consentius, i
apuntava que s’havia escampat dins un perímetre immensament més  ample
que Hispània, car no just havia saltat a les Illes Balears, ans també coejava a
Hipona. Precisament la carta 237 de Sant Agustí i els tractats sobre l’Evangeli
de Sant Joan ens inciten a donar raó al menorquí, car aquests escrits apunten
a la difusió de la lectura dels mateixos apòcrifs, que podien ser objecte de con-
sum dels bisbes i dels magnats priscil·lians de la Tarraconense.

Ja no ens trobam amb un priscil·lianisme reformador, sinó que mantén certes
tendències gnòstiques, amb les quals endolcia l’escàndol de l’Encarnació. En
efecte, tot sembla girar al voltant dels llibres màgics, qualificats de grossíssims44

per Consentius, que no serien altra cosa que còdexs dels apòcrifs dels Actes de
Sant Joan.

3.3. Difusió dels apòcrifs: Els actes apòcrifs de Joan

Si el priscil·lianisme originari se va caracteritzar per constituir un moviment de
reforma de l’Església a Hispània central, a Lusitània, a la Cartaginense central i
cap al nord-oest de la Tarraconense, el moviment homònim de començaments
del s. V, com se’ns presenta, ha perdut l’empenta reformadora, i ha entrat en
els estaments aristocràtics que controlaven els bisbats i el poder. Eren persones
que disposaven de diners per a invertir en l’adquisició de literatura apòcrifa,
fins avui poc tipificada. Diríem que sembla que consistia en una espècie de
midrasch, en el sentit que reflecteix textos de les Escriptures, de contingut cris-
tològic. Una mostra la tenim a la carta de Sant Agustí, Ep. 237, al bisbe Ceretius,
que devia tenir la seva seu a la Vienesa, tal volta a Grenoble. S’hi revela un
cripto-misticisme, que solament podien entendre els iniciats, integrats en el
moviment priscil·lià, els quals se comprometien amb jurament a mantenir ama-
gat el seu tresor, malgrat fos a costa de la mentida i del perjuri.
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sobre el Evangelio de San Juan (36-124). Edición preparada por VICENTE RABANAL (BAC 165), Madrid:
Católica 1957, pp. 754-755. Ho havia observat, pel que fa a context priscil·lià, H. CHADWICK, Priscillian of
Avila. The Occult and the Charismatic in the Early Church, Oxford: Clarendon 1976, p. 105 = Prisciliano
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47 Hechos apócrifos de Juan, 111-115, pp. 446-455; JAMES, The Apocryphal New Testament, pp. 268-270;
MICHAELIS, Die Apokryphen, p. 260-263; HENNECKE-SCHNEEMELCHER, Neutestamentliche Apokryphen, pp. 174-
176.

48 PIÑERO-DEL CERRO, Hechos apócrifos de Juan, 255.

Ara bé, els fragments que conté l’Ep. 237 de Sant Agustí ens permet assegurar
que són manllevats dels Actes apòcrifs de Sant Joan, 94-102.45 El bisbe
d’Hipona, a més d’aquesta secció, que mostra una cristologia gnòstica, conei-
xia altres parts d’aquest llibre apòcrif, com per exemple ho palesa el Tractatus
in Ioannis Euangelium, 124,2.46 Recull com el deixeble no va morir, sinó que
davallà a la tomba i va pregar,47 i per sempre hi romangué viu, com ho mos-
traven les vibracions que sobre ella se sentien. Agustí renunciava a comprovar
aquesta llegenda.

Retornant a la secció més interessant ja assenyalada, cal dir que el seu autor,
del s. II, pretenia guanyar per al cristianisme un públic de cultura mitjana.48 S’hi
traspua un cristianisme molt espiritualitzat, amb poca presència d’exigències i
lliure dels escàndols de l’encarnació i de la creu. Era primordial mostrar un Déu
invisible i, fins i tot el cos visible de Jesús no era real, d’aquí que la tendència
al conegut docetisme, segons la qual Jesús hauria esta un home aparent, és per-
ceptible.49

4. LA IMPLANTACIÓ DEL CRISTIANISME I DE LES INSTITUCIONS
ECLESIÀSTIQUES

4.1. Protagonisme dels alts estaments socials de la Tarraconense

Se mantenia la tradició de l’episcopat de la Tarraconense, segons la qual incor-
poraven a les seus episcopals persones extretes dels estaments poderosos de
la Tardana romanitat, com Pacià de Barcelona.

4.2. L’estructura eclesiàstica

4.2.1. La missió cristiana: cristianisme urbà i rural, vora els Pirineus

Una de les aportacions més importants de la correspondència entre Consentius
i Sant Agustí consisteix en veure com l’Església cristiana havia assolit un grau
de presència molt dens dins la Tarraconense, de manera que ens trobam amb
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49 PIÑERO-DEL CERRO, Hechos apócrifos de Juan, 261.
50 Consentius, Ep. 11*5,3: «Tum haeretici in tumultum uersi: ‘uidetisne’, inquiunt, ‘o sancti ac uenerabiles

sacerdotes uosque omnium aetatum et sexuum populi [...]. 6,1, Talibus aduersum me populus Tarraconae
haereticorum uocibus incitatus.»

51 Jordi LÓPEZ VILAR, Tarraco paleocristiana. El suburbi del Francolí, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili
2004, pp. 275-276.

indrets insospitats on els cristians hi són presents. Començam per considerar la
capital, Tarracona. No solament el cristianisme apareix altament institucionalit-
zat, sinó que també masses del poble cristià se fan presents en el procés con-
duït a l’audientia episcopalis pel monjo Fronto.50 D’alguna manera hem d’ex-
plicar com hi havia hagut la transformació religiosa en la ciutat. No coneixem
els protagonistes d’aquest canvi; però la missió va ser-hi i va actuar amb eficà-
cia, de manera que s’hi va verificar el mateix procés que a totes les grans ciu-
tats marítimes de l’Imperi.

Vora aquesta missió d’encuny cosmopolita, pujant cap als Pirineus, veurem
com emergeix la seu episcopal d’Hilerda, i, endinsant-nos cap a Ponent, vers
els vessants de la serralada nord, arribam a Osca, amb el seu bisbe.
Contemporàniament comprovarem com certs indrets de població secundaris
són ocupats i transitats per qualque prevere, diaca o monjo.51 Podem parlar ja
d’una penetració capil·lar del cristianisme en les valls pirinenques, encara que
sempre hem de ser prudents, si pretenem quantificar-la.52

4.2.2. Els bisbats

A partir d’aquestes dades segures, hem d’esbrinar quins varen ser els orígens
de les esglésies conegudes mitjançant aquesta correspondència. A més, no
podem deixar peces aïllades en un atomisme historicista. Cal que ens afanyem
en bastir uns murs d’un edifici, just parcialment conegut. Però que va existir.
D’aquesta manera cal que recollim el que ja hem assenyalat: el grau d’implan-
tació de l’església en temps de Sant Fructuós ens fa recular diverses genera-
cions, per arribar als començament del cristianisme a la Tarraconense. El mateix
hem de dir sobre la carta 67 de sant Cebrià, mitja dotzena d’anys anterior. El
cristianisme a Hispània, en la hipòtesis que no tingui orígens apostòlics, al
menys començà a fer-se present dins el s. II.

En aquest sentit, hem vist com els bisbes eren d’alta extracció. Coneixem
Syagrius de Osca, el primer d’aquesta seu, i el que inaugura la llista actual de
l’episcopologi de Lleida, Sagittius de Hilerda. Que aquests dos siguin els pri-
mers que coneixem d’un llarg i intermitent episcopologi, no significa de cap
manera que fossin els primers bisbes d’aquestes seus. Qualcun, com Syagrius,
ja devia ser antic en el ministeri. Ara bé, per arribar a un cristianisme, que ha
captat l’atenció dels poderosos, és el més probable que abans l’hagués prece-
dit un cristianisme format per persones socialment més humils.
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Cal recollir les dades sobre un bisbe Agapius, prou actiu i viatger, proper al
metropolità.
4.2.3. El metropolità

Fins que se varen descobrir les cartes de Consentius no ens havíem assabentat
que aleshores ja s’havia implantat l’estructura metropolitana a Hispània, comen-
çant precisament per la seu episcopal, establerta a la capital de la província,
Tarracona.

Tanmateix, no diríem que Titianus va ser el primer bisbe considerat com a
metropolità d’Hispània. La realitat metropolitana a la Tarraconense, no tan clara-
ment a les altres províncies hispàniques, devia ser anterior, si és que no volem
titllar d’arbitràries les encomanes que l’any 384 va fer el papa Sirici al bisbe
Himeri de Tarragona, que tenien presents els bisbats de tota Hispània. El títol de
metropolità no el rebé, però si que el bisbe de Roma li reconegué la funció
metropolitana, i fins i tot la podríem qualificar de primacial, si no fos que Roma
no ha promogut aquest tipus de funcions.

Amb tot, no ens consta, quant a Titianus i a la seu de Tarragona, quin territori
abastava la seva jurisdicció metropolitana. En principi hi entrava tota la provín-
cia, que era una de les més esteses de l’Imperi, i els seus extrems se banyaven
en la Mediterrània i en el Cantàbric. Si en les regions nord-occidentals de la
Tarraconense l’exercici de la funció metropolitana per part dels bisbes de
Tarragona no era més efectiu no depenia de la manca de la jurisdicció, sinó de
la dificultat en les comunicacions. Tarragona és a un extrem, emplaçament que
dificulta tota pretensió per a intervenir prest i amb eficàcia, a una llarga distàn-
cia terrestre.

Posteriorment, un bisbat novell, Toledo, va fruir d’una situació cèntrica, i del
suport del poder civil i militar, per obrir-se un espai dins l’estructura eclesiàsti-
ca. De fet, així com Tarragona, Sevilla, Còrdova, Braga, podien al·legar que
eren ciutats-mare, és a dir, en termes d’origen grec, eren metropolitanes, no
esdevingué el mateix amb Toledo, que se va imposar des del suport del poder.
Allunyat el poder, a la llarga la funció metropolitana s’aigualeix. Malgrat l’apro-
pament al poder sigui nefast per a l’Església, és una temptació que l’episcopat
clares vegades històricament l’ha inclosa entre les renuncies baptismals.

No creiem escaient que hom introdueixi el títol d’arquebisbe, entre els títols de
Titianus i dels seus immediats successors, com tampoc s’hauria de fer al tractar
d’altres bisbes hispans. Era una denominació que hom atribuïa a certs bisbes

52 Antoni PLADEVALL, «Les institucions i organització de l’església catalana», en ICHEC, I, pp. 188-189.
53 José MARTÍ BONET, Roma y las iglesias particulares en la concesión del palio a los obispos y arzobispos de

Occidente (Colectánea San Paciano XXI), Barcelona: Facultad de Teología de Barcelona – Herder 1976,
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pp. 75-76.
54 Josep AMENGUAL I BATLE, «L’Església de Tarragona a començament del segle Vè, segons la correspondència

de Consentius a Sant Agustí», Randa 16 (1984) 12-13; ID., «La teologia i les estructures eclesiàstiques a la
Tarraconense, segons la correspondència de Consentius amb St. Agustí», en ICHEC, II, pp. 47-60 i en
Analecta Sacra Tarraconensia, 67/2 (1994) 54-56.

55 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 118-122; 159-164; ID., Judíos, católicos y herejes, 197-200.
56 AMENGUAL I BATLE, Els orígens, I, 204; ID., Judíos, católicos y herejes, 322-326.
57 H. CHADWICK, «New Letters of St. Augustine», Journal of Theological Studies N. S. 34/2 (1983) 425-452.
58 J. RAVENTÓS, «Concilis Provincials Tarraconenses. Revisió de la cronologia», en 25 anys de servei episcopal.

Miscel·lània Dr. Ramon Torrella i Cascante, Tarragona 1993, pp. 179-191. Josep M. MARQUÈS, Concilis
Provincials Tarraconeneses (Clàssics del Cristianisme 50bis), Barcelona: Proa 1994, p. 7.

59 Codex Theodosianus, XVI,2,23, (17-05-376), en Th. MOMMSEN (ed.), Theodosiani Libri XVI cum

d’Orient, que no va arribar a ser usual a l’Occident, fins alguns segles més
tard.53 També seria anacrònic anomenar-lo primat, títol ja aleshores antic a
Cartago, però no encara a Hispània.
Titianus se manifesta com a una persona prou conscient de la seva funció.
Apareix com a còmplice dels priscil·lians, i en tot moment és el que respon de
la tutela dels drets dels bisbes i de la convocació del concili que va seguir al
judici episcopal, provocat pel monjo Fronto.

4.2.4. Els preveres, diaques i monjos

Vora el metropolità i els bisbes, a Tarragona apareix aquesta trilogia de cristians
marcats institucionalment. A Menorca ens manca la informació sobre la presèn-
cia dels diaques. Però, apareix la de la verge Theodora. És ben laboriós acon-
seguir que un bon nombre d’historiadors, fins i tots propers a la Tarraconense
i a la Baleàrica, se persuadeixin que les fonts hispàniques són més riques en
informacions sobre el monacat,54 que el que puguem deduir dels concilis de
Saragossa, de la carta de Sirici a Himeri i de Baquiari. El bisbe Seuerus de
Menorca parla dels monjos i de la verge esmentada,55 mentre Consentius dóna
el nom d’un monjo de cada bàndol de la contesa tarraconense de l’any 419.56

Al servei de Consentius hi havia el monjo Fronto, amb monestir a Tarracona,
tot i que hom ha suggerit que podria tractar-se més d’una ermita que d’un
monestir pròpiament dit,57 opinió que no té més probabilitats de ser certa que
la contraria. De la banda del bisbe priscil·lià d’Hilerda, Sagittius, hi era actiu el
diaca Paulinus i al servei del prevere Seuerus d’Osca, hi trobam el monjo
Ursitio.

4.2.5. La sinodalitat

Per interpretar adequadament les informacions que ens presenta l’Ep. 11* de
Consentius, hem d’atendre a un fenomen eclesial, que és el de la sinodalitat.
Sense entrar-hi directament, podem insinuar que és ben sabut com la praxi
sinodal ha caracteritzat l’església medieval i moderna de Tarragona.58

En el cas de Titianus, assistim a una actuació del metropolità i dels altres bis-
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bes, que mostren una gran consciència de la seva responsabilitat canònica, la
qual era respectada per la legislació romana, des la llei de Valent, Gracià i
Valentinià I, del 17 de maig de l’any 376.59 Prescindim de si teològicament eren
ben instruïts i de si els preocupava la pastoral, perquè són dos vessants que,
per importants que siguin, no apareixen en la nostra documentació.

Si Fronto tingué èxit en que el metropolità convocàs l’audientia episcopalis,
segons totes les formalitats, potser que se degué a què, altrament, ell, amb el
seu amic Patroclus d’Arle, haguessin provocat una molt perillosa intervenció de
l’emperador,60 contra els bisbes i contra el mateix comes Asterius.

No solament el metropolità era conscient de la seva funció i del procediment
canònic que havien de seguir, sinó que també el bisbe d’Hilerda, Sagittius era
un expert jurista. Per tal de resoldre sinodalment tot l’afer, el metropolità
Titianus, d’acord amb la norma canònica, va remetre a un concili futur una
causa que implicava els bisbes.

D’aquí va seguir el concili de Tarragona (419), que per a la història del Dret
Canònic assentava unes bases avui conegudes per a Hispània, que ja eren esta-
blertes a l’Orient, i que el papa Innocenci I recordava als bisbes que havien
participat al I Concili de Toledo (ca. 400), especificant la tasca que havien d’em-
prendre els bisbes de la Tarraconense, Tarraconensium episcoporum est causa
tractanda,61 i, ho repetim, en oberta discussió.

Aquest tribunal no va ser exempt de les pressions populars,62 que solament
davant l’evidència de les proves adduïdes per Fronto va reaccionar, en part, a
favor de la tendència del monjo. Tot ens indueix a pensar que el poble cristià
de Tarragona era favorable al seu episcopat, i que solament proves cridaneres
que mostrassin que havien incorregut en una desviació doctrinal el feren crític
amb alguns dels seus pastors. De fet, el mateix poble va exercir una mena de
sinodalitat, amb una participació activa i tumultuosa, quan veia que eren en joc
qüestions importants de la seva comunitat eclesial. El gual entre episcopat i
poble creient era encara ben transitable.

4.3. Un pseudo patriarcat d’Arle, invasor
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62 Consentius, Ep. 11*5,3, on es mostra com els «heretges» s’alçuraren contra Fronto.
63 L. A GARCÍA MORENO, «Nueva luz sobre la España de las invasiones de principios del siglo V. La Epístola

XI de Consencio a S. Agustín», en Verbo de Dios y palabras humanas. En el XVI centenario de la conver-
sión cristiana de San Agustín, Pamplona: Eunsa 1988, pp. 153-174; Arturo PÉREZ ALMOGUERA,
«Priscilianistas, bárbaros y bacaude: el Occidente de Cataluña en los siglos IV y V», en In memoriam J.
Cabrera Moreno, Granada 1992, p. 355; «De la ar´ketur´ki, prerromana a la Vrgellum visigoda, ¿una con-
tinuidad?», Cypsela 11 (1996) 158-159. AMENGUAL I BATLE, «Informacions sobre el Priscil·lianisme», p. 331-
333; María Victoria ESCRIBANO PAÑO, Iglesia y Estado en el certamen Causa Ecclesiae y Iudicium Publicum,
Zaragoza: Universidad de Zaragoza - Departamento de Ciencias de la Sociedad 1988, p. 34.

64 Consentius, Ep. 11*1,5.
65 Consentius, Ep. 11*1,2.
66 Consentius, Ep. 11*26,1, Agustí havia de reflectir «et prouinciarum et personarum et dogmatum diuersitas

Sembla que el bisbe d’Arle, Patroclus, home prepotent, ultrapassava amb les
seves ambicions jurisdiccionals els termes de la Vienense i de la Narbonense
Iª, i volia arribar a incidir en la Tarraconense.63 Què pretenia Patroclus amb la
seva pressió en bisbats d’una altra província eclesiàstica ben estructurada? No
ho sabem. El que consta és la instrumentalització que va fer de Consentius,
quan el va instigar a escriure aquell tercer llibre contra els priscil·lians, ex per-
sona haeretici, és a dir, «simulant que era heretge.»64 Tan forta era la insistèn-
cia del bisbe d’Arle, que Consentius va escriure que aquest bisbe, amb una cari-
tat violenta, l’havia obligat a escriure coses absurdes i beneites.65 És una expres-
sió paradoxal, però real. La caritat mai no pot ser violenta. L’eufemisme serví
per endolcir la píndola al destinatari de la carta, Sant Agustí. Així, el menorquí
se protegia abans de ser atacat.

De tota aquesta qüestió n’ignoram els inicis, de la mateixa manera que no
sabem de quina mena essen les instigacions. Sabem que va ser endebades
voler implicar-hi Sant Agustí. Com igualment resta dins la obscuritat si, a més
de resistir-se a accedir a la convocatòria feta per Patroclus per al concili de
Besiers, els bisbes de la Tarraconense mostraren d’altres maneres el seu rebuig
a la ingerència d’aquest bisbe d’Arle.

4.4. La funció del bisbe de Roma

Hi ha unes expressions de Consentius que són força il·luminadores, amb les
quals suplica Sant Agustí que exposi el seu parer en tota la qüestió dels
priscil·lians. Li volia fer veure que en l’Església hi havia diversitats entre els
catòlics, que depenien de la diferent situació de les províncies, també influïa la
diversitat de les persones i, afegeix, que hi havia diverses formes d’ensenyar el
cristianisme, dogmatum.66

De fet, hom no arribarà a copsar la vida del cristianisme antic si li transfereix
la visió de la centralització canònica actual. Les esglésies locals desenvolupa-
ven la litúrgia, la disciplina del clergat, el dret matrimonial, etc., segons la prò-
pia tradició. Solament en casos de greu dissensió els bisbes apel·laven al bisbe
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declarata diuersam doceat proferri debere sententiam.»
67 Consentius, Ep. 12*16,1.
68 Sozòmen, Historia Ecclesiastica, PG 67,913 A. = Hugo RAHNER, Kirche und Staat im frühen Christentum,

München: Kösel 21961, p. 77.
69 Ambrós, Ep. 21, ad Valentinianum, (PL, 16,1007-1018. CSEL, 82/1) O. FALLER, 1968. Vegeu RAHNER, Kirche

und Staat, pp. 150-158; vegeu els comentaris de les pp. 99-102 i Karl BAUS, en ID., Eugen EWIG, Die
Reichskirche nach Konstantin dem Großen. II/I Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon, en H. JEDIN,

de Roma. Coneixem els casos d’Himeri, que va apel·lar a Damas, i el dels bis-
bes del I Concili de Toledo, que ho feren a Innocenci I.

A més, Consentius, ens recorda com havia rebut la carta Tractoria de Zòsim de
Roma, quan aquest acabava de morir.67 En realitat, certes interpretacions histo-
riogràfiques de les relacions dels bisbes peninsulars, en temps romano-visigots
podrien estar una miqueta desenfocades, quan posen en dubte la comunió d’a-
quells bisbes amb els papes. L’Evangeli no obliga a renunciar a l’amor a la
intel·ligència, segons va insistir Sant Agustí, ni l’esperit cortesà se casa amb la
comunió, ni les solucions centralistes són més eclesials que les que es troben
en l’església local.

4.5. L’Emperador i els afers eclesiàstics

Vora la via de la sinodalitat, Consentius en proposava una altra, que s’empara-
va en l’omnipotència de l’emperador, malgrat en teoria ja Constantí se volgués
despullar de les seves atribucions divines: «Jo només som un simple home, per
tant seria una injustícia davant Déu si jo en aquestes qüestions usurpàs el poder
de jutjar, ja que els acusadors i els acusats són bisbes.»68

Aquesta era la teoria imperial. Pel seu costat, l’església de l’Occident, va trobar
en Sant Ambròs de Milà un teòric molt precís. Era un home que venia de la
més alta administració de l’Imperi, i quan sorgí el conflicte amb els arrians, que
havien rebut una basílica dels catòlics, va escriure a Valentinià II (a. 386):

Quan has sentit, emperador clementíssim, que en les causes de la fe els laics
hagin jutjat els bisbes? [...] Si ens remetem al conjunt de les Escriptures divines
o als temps antics, qui negarà que, en las causes de la fe, com precís, són els
bisbes els que judiquen els emperadors cristians i no els emperadors els bisbes?
[...] L’emperador promulga les lleis, i ha de ser el primer en acomplir-les. [...] Si
s’ha de tractar de la fe, l’assemblea ha de ser de bisbes, com se va fer en temps
de Constantí [...] el qual no va anteposar cap llei, ans va deixar la lliure decisió
als bisbes.69

És cert que Consentius no va influir directament en la posteritat; però ja des
del seu temps va ser un factor més que va sumar en el procés de divinització
de l’autoritat imperial, sobre tot a Orient, i de la reial a l’Occident. I aquest
clima no ha estat gens sa per a les generacions posteriors, que a l’Edat Mitjana
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varen conèixer com la Inquisició naixia a França, i els prínceps, malgrat des-
coneguin el nom de Consentius, senten el gran plaer en la seva constant apo-
teosi teològica.
No oblidem que l’exercici de l’autoritat política en les expressions de
Consentius evoca unes situacions cruels, car parla del càncer de l’error i del
cauteri que el príncep aplicarà per eliminar-lo. Són termes històricament cone-
guts en els tribunals, presons, forques i fogateres. No se va arribar als camps
d’extermini estalinistes ni nazis, ni a les preventives presons democràtiques del
s. XXI. Hom les ha justificades amb arguments religiosos. Però Consentius va
marcar un retrocés ideològic el que va propiciar Consentius, quan d’un cop
retornava a Constanci III, allò que havia abandonat Constantí i el que Ambròs
havia arrabassat a Valentinià II i a Teodosi I.

4.6. Les vies de comunicació marítimes i terrestres dins la Mediterrània
occidental

No són massa detallades les informacions que podem recollir, però algun
aspecte de la xarxa viària de la Tarraconense queda reflectit. A més, tenim en
aquest punt una mostra més de l’encaixament històric dels nostres escrits amb
la realitat romana. 

Començant per les vies terrestres, per una banda, diversos bisbes i monjos
recorren el camí paral·lel a l’Ebre, que surt de Tarragona, passa per Lleida i arri-
ba fins a Osca, etc. Aquest eix, que té origen a Tarragona i puja per la vall de
l’Ebre, ha estat sempre de cabdal importància. A més d’esmentar-lo indirecta-
ment Estrabó, se n’han trobat alguns dels seus mil·liaris, que són els més antics
de la Hispània, juntament amb els de la Via Augusta, que anava des dels
Pirineus, passava per Tarragona, travessava Cartago Nova i arribava fins a
Gades.70 D’altra banda sembla que la Via Augusta pogué servir als bisbes per
comunicar-se amb Arle.

Al museu de la necròpolis de Tarragona hi ha exposades mostres de ceràmica
sud-gàl·lica, que palesen la correspondència entre les fonts literàries i les
arqueològiques, el que és un reflex del trànsit que hi havia per les vies de les
comunicacions comercials i culturals entre els diversos territoris que ens ocu-
pen. Mostres semblants se troben a les Balears.

Aquesta xarxa viària principal se completava amb uns camins o senderols, que
arribaven fins i tot a alguns racons de la muntanya, com el castellum del pre-

Handbuch der Kirchengeschichte, II/1, Freiburg/B: Herder 1973, pp. 89-93.
70 Estrabó, Geogr. III,4,9, vegeu, Strabon. Géographie (Tome II (Livres III et IV), Texte établie et traduit par

François LASSERRE, Paris: Les Belles Lettres 1966, pp. 67-69. Strabo, Geography, (vol. I) H. L. JONES (ed.),
(Loeb Classical Library 50) 1960, pp. 32-33 i en Antonio GARCÍA BELLIDO, España y los Españoles hace dos
mil años, según la “Geografía” de Strabón, Madrid: Espasa Calpe 41968, pp. 140-141. Vegeu A. BALIL,
Historia social y económica de España Antigua, Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorro
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vere Seuerus, i facilitaven els moviments de la població. No solament s’hi
sabien moure el monjo Ursitio, del bisbat d’Osca, i el diaca Paulinus, que se
movia sota els ordres del bisbe d’Hilerda, sinó que, fins i tot els vàndals, que
vagaven per aquests indrets els aprofitaven. Del que en queda d’aquest patri-
moni viari tardorromà de la Tarraconense interior, pertany als arqueòlegs espin-
zellar-ho. Aquí basti observar com la via que arranca vora el mausoleu de
Centcelles71 és la que porta cap a Lleida, i continua vers Saragossa, amb la des-
viació cap a Osca, que no és altra xarxa viària que la que ens mostra
Consentius. L’havien acabada en temps d’August i en parla Estrabó (*60 aC).

Si ens fixam en les vies marítimes, ens en temem que les comunicacions amb
Menorca permetien operacions para-policíaques, de part de Consentius, les
quals són objecte de tota l’Ep. 11*. Tot indica que la Tarraconense i les vies de
comunicació cap a la Narbonesa i la Vienesa, així com els ports de Tarragona,
de les Illes Balears i del Nord d’Àfrica fruïen d’una normalitat que les alarmis-
tes notícies sobre la inseguretat del temps no ens permetien sospitar. Per això,
els moviments dels pobles germànics no pot ser més una cortina que ens ama-
gui la vida real de les esglésies i dels pobles banyats per la Mediterrània
Occidental, dins el primer quart del s. V.

5. A TALL DE CLOENDA

En primer lloc, cal prendre nota que, des de 1981, ja no és possible fer una his-
tòria de Tarragona, ni de la Tarraconense, com tampoc de la Baleàrica i de la
Vienesa, sense comptar amb la gran quantitat d’insinuacions que ens ofereix
aquesta correspondència.

5.1. Christiana tempora

Amb el triomf del Crist, adorat com a Déu, la marxa de l’Església tenia els
camins aplanats per arribar a tota la geografia de l’Imperi, fins i tot a la més
remota que, per referència a Palestina, era Hispania o Britannia. Trobam un
cristianisme institucionalitzat ministerialment i massiu a Tarracona. No sembla
que la situació fos gaire diferent a la zona pirinenca d’Osca i d’Hilerda. També
hi havia nuclis rurals amb comunitats cristianes i preveres.

L’ortodòxia era un punt de referència, com a fet característic de l’època teodo-
siana. En aquesta dada admesa se basa la manifestació de prepotència del bisbe
d’Arle, Patroclus.

5.1.1. El mapa mediterrani del priscil·lianisme

1975, p. 135 i també José Mª. BLÁZQUEZ, Urbanismo y sociedad, Madrid: Istmo 1991, pp. 28-29.
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Ens havíem avesat a considerar el priscil·lianisme com un corrent ascètic i de
reforma, nascut i assentat a l’altiplà hispànic. Ara bé, si els escrits de Consentius
antigament coneguts ja despertaven la coïssor de que també havia arribat a ser
un fenomen mediterrani, les cartes 11* i 12* no solament confirmen la sospita
anterior, ans estenen la plataforma sobre la qual se va difondre. Priscil·lians n’hi
devia haver a la Tarraconense, Narbonesa, Vienesa, Baleàrica i Numídia.

5.1.2. La institucionalització de les esglésies

Vora aquests elements, que pertanyen a la mentalitat de l’època, podem obser-
var com les esglésies de la Tarraconense i, si voleu també, de la Baleàrica, eren
plenament constituïdes, quant a la seva estructura ministerial. Fins i tot, ultra el
cas directe de la relació d’Himeri (384) amb els papes Damas i Sirici, sabem
que els documents cabdals de Roma arribaven amb certa rapidesa a Hispània,
com és el cas de la carta Tractoria de Zòsim (417), coneguda al cap de poc
temps per Consentius.

5.1.3. L’església ens ha fet sentir la veu de la Tarraconense tardorromana

Hem començat fent memòria d’una situació historiogràfica atàvica, dins la qual
al llarg del primer quart del s. V les esglésies d’Hispània havien emmudit i l’im-
peri s’havia diluït. Però, al final del recorregut que hem fet, hem comprovat que
Consentius i, també, el seu amic i col·laborador el bisbe Seuerus de Menorca
ens mostren com l’emperador Honori disposava d’una estructura militar en
moviment, comandada pel tarraconense Comes Hispaniarum Asterius.

I aquests dos escriptors ens presenten unes esglésies de la Tarraconense, de la
Baleàrica, així com també de la Vienesa i Narbonesa vives, plenament implan-
tades, amb un episcopat homologable al de qualsevol regió de l’Occident
Mediterrani. El debat teològic era actual, les institucions canòniques modernit-
zades, la sinodalitat vigent i la correspondència amb l’església de Roma se
movia amb prestesa.
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Moll 1991-1992.
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COD = Conciliorum Oecumenicorum Decreta,
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CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
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1 Mi calidad de no inmerso en el día a día de los monumentos, las excavaciones, la discusión local tarraconense
no sólo me permite un punto de vista más distanciado y quizás menos condicionado hacia los interrogantes
estrictamente históricos, sino también me da total libertad para denunciar lo que muchos no se atreven denun-
ciar: el escándalo Eroski —embebido en una larga historia escandalosa— que entristece e indigna a muchos,
Tarraconenses y no Tarraconenses, de buena fe y que de modo manifiesto y generalizado ha sublevado, duran-
te nuestro congreso, los ánimos de ponentes y audiencia, todos volcados por la tarea de asegurarle al pasado su
presencia siempre tan imprescindible precisamente en una sociedad moderna. Tarea constructiva que choca, de
la manera más paradójica y lamentable, con la actitud destructiva de algunos estamentos irrespetuosos e incorre-
gibles: Mientras que estamos buscando y trazando, en este caso, los escondidos hitos de la topografía de una
Tarragona del pasado, actúan fuerzas políticas que se encargan de destrozar precisamente ese testimonio palpa-
ble, sufriendo, en el dominio concreto que aquí nos ocupa, especialmente los contados ejemplos tardoantiguos.
Omito el siglo XIX, época poco consciente. Sí rememoro el aniquilamiento, por su mayor parte, de la venerable
necrópolis paleocristiana del Francolí con su basílica martirial, durante los años 30, yacimiento realmente punte-
ro de su género, descubierto intacto que fue sacrificado a unos efímeros intereses tabacaleros. Y saltándome los
años de la dictadura, por supuesto denuncio lo ocurrido hace tan sólo una década en torno al recién descubier-
to conjunto paleocristiano septentrional del Francolí (fig. 7), cuando el Departament de Cultura de la Generalitat
—más concretamente su Comisión de Cultura— ante la actitud más bien pasiva del Ayuntamiento y de la uni-
versidad tarraconenses, ha perpetrado un atentado descarado hacia ese conjunto singular: lo ha entregado a su
desmembramiento total. Así, esta ciudad carga ahora con un capítulo reciente y vergonzoso de lo que es el mal-
trato impune a su indefensa herencia histórica. Un escándalo especial y permanente lo constituye la basílica cris-
tiana cuyos tristes relictos han recibido un nuevo lecho estéril y descontextualizado, un lecho de muerte, en el
garaje del —cínicamente llamado— Parc Central, debajo del Eroski. Los visitantes al yacimiento semioscuro, se
encuentran entre el vaivén de los carritos de compra y los coches emisores de monóxido de carbono y hollín,
y sufren enormes dificultades para apreciar lo que de todas formas sólo ha quedado en un montaje. Denuncio
esta situación sin arrogarme un papel de criticón forastero sino en representación de muchos que pese a todo
se empeñan firmemente, desde los ámbitos ciudadano, administrativo, eclesiástico o arqueológico, en pro de
nuestro legado monumental. Lo denuncio especialmente como uno de siete mil millones de co-poseedores del
maltrecho monumento que soy en mi condición de ser humano, toda vez que la Tarragona monumental preten-
de ser Patrimonio de la Humanidad. El trato que este testimonio único ha sufrido no está acorde con el espíri-
tu de la UNESCO y bajo ningún concepto las normas vigentes de este organismo amparan la situación actual de
sus tristes relictos. Mas no faltarán agentes para recordar a los responsables de sus responsabilidades.

TOPOGRAFÍA CRISTIANA EN TARRAGONA 
SEGÚN LAS FUENTES ANTIGUAS

Achim ARBEITER

El tema que se nos ha asignado en el marco de este congreso resulta poco pro-
clive a generar novedades de fondo. Las fuentes literarias disponibles de los
siglos IV a VIII sobre la topografía cristiana en Tarraco son escasas y enigmá-
ticas. Además, durante los últimos tiempos dichos testimonios han sido discu-
tidos e interpretados con gran agudeza por varios estudiosos de prestigio. Y
otros dos agravantes: emprenderemos nuestra tarea desde una perspectiva de
foráneo (lo que puede, aparte de sus patentes inconvenientes, comportar tam-
bién alguna ventaja);1 además, por razones de condicionamiento profesional,
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apenas seremos capaces de considerar y valorar los testimonios literarios de la
topografía cristiana tarraconense si no es a la luz de lo que nos consta arqueo-
lógicamente.

Figura 1: Visión de Tarraco durante la época imperial (La ciudad hispanorromana,
Barcelona: Ministerio de Cultura – Àmbit Servicios Editoriales 1993, p. 61 [F. Tarrats] ).

Bien sabido es que la casi totalidad de los edificios mencionados o aludidos en
aquellos escritos tardoantiguos carecen de correspondencia concreta en el
inventario monumental que hoy nos es familiar: Tarragona acusa una fuerte
incompatibilidad de los pocos enunciados textuales con el registro de monu-
mentos —circunstancia que acentúa nuestro desconocimiento desolador de la
fase tardoantigua, circunstancia, sin embargo, explicable a raíz de la escasez o
falta de lazos de continuidad capaces de superar los siglos de dominación islá-
mica. Y eso cuando no son pocos los yacimientos físicamente conocidos. De
hecho, dentro del registro de ciudades hispánicas, Tarragona ostenta incluso
una posición privilegiada: Hablando de templos cristianos, en Toledo, Sevilla,
Zaragoza no se ha desenterrado, hasta ahora, ni uno, en Valencia, Segobriga,
Mérida, Mértola, Recopolis y sobre el Tolmo de Minateda tenemos uno, en
Córdoba dos, en Ampurias tres y también en Tarragona tres, pero de mucha
mayor entidad. Sin embargo, Tarragona nos opone escollos duros a la hora de
armonizar el inventario con la azarosa evidencia literaria.
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2 Cap. 3,1, cf. Herbert MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs, 1972, p. 178.

La notificación más antigua de un dato topográfico relativo a la comunidad cris-
tiana tarraconense se ofrece en la Passio de Fructuoso obispo, Augurio y
Eulogio, sometidos al vivicomburium el día 21 de enero de 259. Dice este rela-
to textualmente en su tercer apartado: «Et cum duceretur Fructuosus cum dia-
conibus suis ad amphitheatrum [...]».2 Según la communis opinio, no hay por-
que poner en duda que este acontecimiento tan trascendental también para la
futura autoestima de los cristianos locales, tuviera efectivamente el anfiteatro
por escenario, máxime a la luz de la posterior implantación de una iglesia-
memoria precisamente en ese local (figs. 17, 18). Ahora bien, hace algunos
años sí se ha levantado una voz para anunciar reservas leves, la de Sabine
Panzram en su tesis doctoral sobre Tarraco, Corduba y Emerita. Escribe: «[...]
wo sonst innerhalb Tarracos hätte ein christlicher Verfasser das Martyrium [...]
auch stattfinden lassen sollen - steht die Baulichkeit eines Amphitheaters doch
gleichsam als pars pro toto für Orte von Martyrien, seit dort unter Nero die ers-

Figura 2: Plano general de la ciudad tardía que reúne ubicaciones conoci-
das de la Tarraco paleocristiana (Macias i Solé 2000, p. 259, [modificada]). 
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ten Christen den Tod ad bestiam erlitten hatten».3 Parece que la autora no quie-
re excluir del todo la posibilidad de que el suplicio de los tres prelados pudie-
ra haber ocurrido en otro lugar. El que en la Passio, además, se aduzca el tes-
timonio ocular de unas personas presumiblemente ubicadas en el praetorium4

(fig. 1), a Panzram no se le antoja determinante ya que el emplazamiento anti-
guo del pretorio no tiene por qué ser necesariamente el que hoy se le asigna,
y tampoco quiere otorgar estimables cotas de historicidad a este supuesto tes-
timonio ocular.5 En nuestra opinión, aun sin alegar, con la Passio, la existencia
de un testimonio ocular especialmente calificado, hay poco margen para llevar
el martirio a otro entorno que no fuese la arena: en primer lugar, porque este
suceso tiene los visos de un suplicio-espectáculo; segundo porque la inserción
de la presunta observación-testimonio no obedece a un afán por defender la
ubicación en el anfiteatro contra eventuales dudas, sino únicamente al deseo
de crear énfasis. Y tercero y más importante: el momento de redacción de la
Passio dista tan poco de los hechos que no sería creíble que su localización
debiera haberse escapado del dominio de todos y menos del autor de la Passio.
En suma: especular sobre otro escenario del martirio de Fructuoso y sus diáco-
nos sería montar un problema donde no lo hay.

3 Cf. Sabine PANZRAM, Stadtbild und Eilte: Tarraco, Corduba und Augusta Emerita zwischen Republik und
Spätantike, 2002, p. 113, traducción: «[¿...] dónde si no aquí un autor cristiano habría podido localizar el
martirio [...?], a la vista de que el edificio de un anfiteatro conforma, en cierto modo, una pars pro toto de
lugares martiriales desde que, bajo Nerón, los primeros cristianos habían recibido, en ellos, la muerte ad
bestiam.» Pero también señala, en otro lugar (p. 111) el anfiteatro como Ort des Martyriums.

4 Cap. 5,1, cf. MUSURILLO, The Acts, p. 182: «[…] apertumque caelum, Babyla et Mygdonio fratres nostri ex
familia Aemiliani praesidis, filiae eius, dominae suae carnali, ostendebant Fructuosum cum diaconibus suis
[…] ad caelum ascendentes coronatos». Pio FRANCHI DE’ CAVALIERI, «Las actas de San Fructuoso de Tarragona»,
1959, pp. 32s. y Cristina GODOY FERNÁNDEZ, «La memoria de Fructueux, Augure et Euloge dans l’arène de
l’Amphithéâtre de Tarragone: Nouvelle hypothèse sur son implantation», 1995, pp. 257. 259; Arqueología y
liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), 1995, pp. 197s. han concluido que dichos testigos debían
encontrarse en el praetorium.

5 PANZRAM, Stadtbild, p. 112s.

Figura 3: Fragmento epigráfico de una memoria [Fruc]tuosi
A[ugurii et Eulogii], procedente de la basílica paleocristiana meri-
dional del Francolí (Alföldy, Die Inschriften, lámina. 161,6).
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Avancemos al próximo testimonio literario con relevancia topográfica, ambien-
tado en una urbe tarraconense muy diferente: la del año 419, aproximadamen-
te. Han pasado 160 años en los cuales los cristianos lugareños, bien organiza-
dos ya en el siglo III, vivirían su progresiva consolidación, la liberación a poco
de entrar en el siglo IV y el triunfo poco antes de salir de él. Se había produ-
cido un vuelco masivo en lo relativo al ejercicio religioso —lo acredita en el
año 385 la decretal del papa Siricio al obispo tarraconense Himerio, pastor de
una importante comunidad cristiana6— y por consiguiente también a nivel de
la edilicia cristiana. Sin embargo, para nosotros, a efectos topográficos, se man-
tiene la oscuridad más impenetrable: no existe evidencia arqueológica alguna
de iglesias tempranas en la ciudad (fig. 2). Y este nuestro desconocimiento tam-
poco lo puede subsanar la carta que alrededor del año 419 dirige el obispo
menorquín Consencio a San Agustín de Hipona. Pero al menos se extrae que
ahora existen, tal como lo esperábamos, también las estructuras edilicias y tan-
gibles de una Iglesia que marca las pautas de la sociedad. El escrito de
Consencio menciona para Tarragona un monasterium instalado por el monje
Fronto, una ecclesia —sin duda la catedralicia— y un secretarium el cual era,
según parece, una especie de sala de sesiones y/o cancillería perteneciente al
conjunto episcopal del metropolita Titianus, en todo caso un lugar apto para
discutir cuestiones eclesiásticas.7 Sólo por esta fuente nos consta la mera exis-
tencia de edificios cristianos a inicios del siglo V.

6 Siricio, Ad Himerium.
7 Ep. 11*, capítulos 2,1 / 9,1 (ed. DIVJAK, pp. 52. 57; versión catalana: Consenci, Correspondència pp. 103.

109s.): «‘In civitate’, inquit [Fronto], Tarraconensi, in qua mihi monasterium instruxi […] / Ille [Asterius
comes] autem nihil moratus primo diluculo ad ecclesiam venit et mox secretarium in quo episcopi reside-
bant querelas adversum me [Frontonem] etiam ipse cum ceteris deprompturus expetiit». Josep AMENGUAL,
«Vestigis d’edilícia a les cartes de Consenci i Sever», 1994, pp. 492s., ha favorecido al principio entender
secretarium como sala de sesiones; DUVAL, en el coloquio sobre la comunicación de Amengual, ha pues-
to en circulación la visión de una cancillería (498). Ambas lecturas parecen lícitas, en virtud del uso que
se hace de esta dependencia, por una parte, y de su denominación, por otra.

Figura 4: Planta de la basílica paleocristiana meridional del
Francolí (López Vilar, Les basíliques, fig. 248).
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Ahora bien, la gran incógnita es precisamente la sede episcopal. Hoy día resul-
ta prácticamente admitido que al terminar el siglo V o durante el VI migrará la
catedral tarraconense al área más elevada de la ciudad alta, a la zona donde se
asentaría, más tarde, también la catedral del siglo XII (figs. 12, 13). Pero, ¿qué
decir del siglo IV y al menos gran parte del V cuando las terrazas superiores de
Tarraco aún no estaban disponibles para nuevos proyectos? En otras palabras:
¿dónde tenían Ticiano, obispo tarraconense en 419, y sus antecesores durante
la cuarta centuria el conjunto episcopal,8 configurado previsiblemente por una
iglesia madre, baptisterio, residencia y otras dependencias? Sobre esta impor-
tante pregunta se ha producido en los últimos años una discusión entre los
especialistas, centrada en la cuestión de fondo: ¿dónde es posible y lícito ima-
ginar la primitiva sede episcopal de Tarraco: intra o extramuros? Hasta hace
relativamente poco se solía mantener la idea preestablecida de su ubicación
dentro de la ciudad, idea apoyada en un viejo axioma de nuestra ciencia pero
bastante complicada en este caso concreto: la arqueología es tajante en que el
emplazamiento visionario, la zona alta de Tarragona, hay que descartarlo al
menos durante el siglo y medio sucesivos a la gran reorientación constantinia-
na.

Por tanto, algunos colegas han lanzado la teoría de que el primitivo episcopio
se hallase fuera del recinto murario, a saber: próximo a la desembocadura del
Tulcis-Francolí donde se había formado, ya en la época altoimperial, una
necrópolis que además iba adquiriendo un marcado aire cristiano. Ésto último
se debía a la deposición allí, perfectamente viable, de unas reliquias9 y a la
veneración, epigráficamente demostrada10 (fig. 3), de los tres insignes mártires

8 Bastante dificultosa nos parece la visión de Simon KEAY, «Tarraco in Late Antiquity», 1996, p. 33, según la
cual, ya durante el período del obispo Ticiano, «the bishop’s church is most likely to have been located in
the upper town, perhaps in fact located within what had been the temple of Rome and Augustus in the
uppermost terrace; given imperial legislation against paganism and pagan temples in the later fourth cen-
tury, it is unlikely that this could have continued in use as a pagan shrine». (Ricardo MAR– Héctor MIR –
Lluís PIÑOL, «La formación de la topografía urbana de la Tarragona medieval: nuevas aportaciones» 1996,
también manejan esta idea, al menos enfocada al episcopium, y PANZRAM, Stadtbild, p. 108 la maneja expre-
samente para la catedral, si bien sólo en forma de pregunta, pero incluyendo hasta el monasterio de
Frontón.) Si bien el autor alega para ello un posible estado de avanzado abandono de las barriadas inter-
puestas entre la ciudad alta y la marina ya en aquellos momentos (asunto que abordaremos más adelan-
te), las evidencias arqueológicas sobre la gran remodelación residencial de la parte alta, proceso sólo pal-
pable a partir del segundo cuarto del siglo V (véase también más adelante), desaconsejan todo modelo de
un traslado precoz de la sede episcopal a la acrópolis ya que en tal caso habría que imaginarla completa-
mente separada del contingente popular, su verdadero grupo sustentor. Esta objeción nos parece más con-
tundente que la alegación de un persistente carácter oficial de las imponentes estructuras de los aún inal-
terados recintos superiores (Jordi LÓPEZ VILAR, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de
Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, 2006, p. 257) que pretendería dar
a entender que la cúpula eclesiástica rehuiría semejante atrevimiento.

9 La Passio de Fructuoso y sus compañeros, cap. 6 (MUSURILLO, The Acts, p. 182) narra un afán de los cristia-
nos tarraconenses por hacerse con las cenizas de sus prepósitos martirizados. Incluso si ese pasaje sobre
los cineres eorum collectos (6,2) fuera una pía añadidura al relato, señalaría lo importante que era, en el
momento de la redacción definitiva, la idea de haber podido manejar la sustancia relicaria, lo que condu-
ce directamente a nuestra firme convicción de que el núcleo del Francolí sí disponía de un depósito de lo
que se consideraban reliquias de los tres santos.

10 Géza ALFÖLDY, Die römischen Inschriften von Tarraco 1975, núm. 942.
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de la persecución valerianiana quienes iban aglutinando todo el cementerio,
cada vez más densificado, y se convirtieron, alrededor del año 400, en motiva-
dores de la construcción de una iglesia-memoria (figs. 4-6). Pero, ¿realmente
podemos suponer que aquel centro conmemorativo y funerario de los cristia-
nos locales, desempeñara, además, la función de una primera sede episcopal?11

El que allí existía un baptisterio, no significa nada, ya que la Hispania paleo-
cristiana, a tenor de la masiva diseminación de tales instalaciones, estuvo lejos
de asociar este sacramento con una prerrogativa bautismal de los obispos. Y el
que allí fuesen enterrados también los obispos, tampoco tendría relevancia al
respecto, ya que su inhumación en el suburbio, preferentemente ad sanctos,
fue un procedimiento corriente tanto fuera de la Península como en la propia
Hispania (allí, los casos más claros son las criptas con sepulturas episcopales
en las basílicas eulaliense de Emerita12 [fig. 9] y hoy día anónima de Segobriga13

[fig. 10]). Con lo cual no queremos decir que aquel enterrado especialmente
vistoso, Optimus, cuya última morada, adornada de una lauda en mosaico (fig.
8), se halló privilegiada dentro de la basílica, fuese obispo, tal como han suge-
rido José Vives, Géza Alföldy, Joan Gómez Pallarès, Marc Mayer y Sabine
Panzram.14 Dado que alrededor del 400 sólo está a punto de empezar a for-
marse un atuendo profesional para obispos (la casula)15 se deriva que este per-
sonaje de toga contabulata podría ser obispo, pero eso no es ni mucho menos
imperioso. Sea como fuere, ninguna tumba de aquel conjunto sería capaz de

11 Esta suposición ha sido formulada por MACIAS – MENCHÓN – MUÑOZ, «Ciutat de Tàrraco», 1999, p. 79; Josep
Maria MACIAS SOLÉ, «Tarraco en la Antigüedad tardía: un proceso simultáneo de transformación urbana e
ideológica», 2000, p. 264; Andreu MUÑOZ MELGAR, El cristianisme a l’antiga Tarragona. Dels orígens a la
incursió islàmica, 2001-02, p. 57; un eco positivo se encuentra en Cristina GODOY FERNÁNDEZ, «Les ciutats
d’Hispania sota la protecció dels sants màrtirs. Transformacions del concepte espai religiós entre l’anti-
guitat tardana i l’edat mitjana», 2005, p. 66. Michael KULIKOWSKI, «The Late Roman city in Spain», 2006, p.
140s. da a entender lo propio para Tarraco; cf. también la cita en nuestra n. 18.

12 Pedro MATEOS CRUZ, La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo 1999, pp. 82s. 151s.
162s., figs. 29s. 42: mausoleo de los arcos.

13 Rafael PUERTAS, «Notas sobre la iglesia de Cabeza del Griego, Cuenca», 1967, cf. esp. los pasajes y las ilus-
traciones referidos a la cámara sepulcral de los obispos Nigrino y Sefronio.

14 José VIVES (ed.), Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 21969 (1942), núm. 294; ALFÖLDY,
Die römischen Inschriften, núm. 937; Joan GÓMEZ PALLARES – Marc MAYER, «Aproximación a un inventario
de los mosaicos funerarios de época paleocristiana de Hispania», 1996, núm. T1; Joan GÓMEZ PALLARÈS,
Epigrafía cristiana sobre mosaico de Hispania, 2002, núm. T1; Poesia epigràfica, núm. T 12; PANZRAM,
Stadtbild, pp. 117 y 120. Alexandra CHAVARRÍA I ARNAU, «Mosaics funeraris», 1999, p. 303 ya ha hecho hin-
capié en el carácter gratuito de tal apreciación.

15 Las representaciones más antiguas de obispos ataviados de unas vestimentas empleadas expresamente
con motivo de su condición eclesiástica las proporciona la capilla milanesa de San Vittore in Ciel d’Oro
cuyos mosaicos parietales, fechados en el siglo V, incluyen unas imágenes de Materno y Ambrosio, cf.
Josef WILPERT – Walter Nikolaus SCHUMACHER, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten vom IV.-XIII.
Jahrhundert 1976, láms. 78a. b. Estos dignatarios llevan, encima de su tunica dalmatica, la casula (de
corte idéntico al de la largamente acostumbrada paenula), prenda que gozará de un gran futuro entre
los prelados tanto del Oeste como del Este. – Dicho sea de paso, a propósito de lo que acabamos de
señalar y ahora en cuanto al mosaico cupular de Centcelles —más concretamente a los cuatro persona-
jes sentados en cathedrae del registro superior— que toda especulación sobre una eventual interpreta-
ción eclesiástica / episcopal tendrá que prescindir de sus atuendos largos ya que Centcelles nos sitúa
todavía en pleno siglo IV. Así resulta para el mosaico cupular que aquella lectura iconográfico-histórica
menos provista de verosimilitud, la episcopal (Javier ARCE, «Los mosaicos de la cúpula de la villa romana
de Centcelles: iconografía de la liturgia episcopal», cf. Achim ARBEITER, «Las túnicas no son clámides.
Réplica a un enunciado sobre Centcelles de J. Arce», 2004) se ve obligada a prescindir de este criterio
como argumento afirmativo.
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acreditarle a éste una función de sede episcopal.
Al ampliar el panorama hispánico, vemos que Tarraco comparte este interro-
gante con dos ciudades, al menos, donde se han avanzado propuestas simila-
res reclamando unos centros de culto situados extramuros para sedes episco-
pales en época paleocristiana: Segobriga16 (fig. 10) y Corduba17 (fig. 11).18 Pero
ninguno de los dos casos depara certezas mínimamente sólidas. Nos inclina-
mos más bien, tanto allí como en Tarragona, a dar preferencia a lo que viene
considerándose el esquema normal, avalado por muchos casos —si bien, admi-
tidamente: no tantos del siglo IV— y por lo que ha expresado Jean Guyon

16 La gran basílica del suburbio septentrional, seguramente centro de veneración de un santo hoy descono-
cido (cf. nuestra n. 13); Helmut SCHLUNK – Theodor HAUSCHILD, Die Denkmäler der frühchristlichen und
westgotischen Zeit (Hispania antiqua), 1978, p. 43; cf. también la insinuación de Luis A. GARCÍA MORENO,
Historia de España visigoda, 1989, p. 263. La idea fue rebatida, plausiblemente, por CHRISTERN en su rese-
ña del compendio alemán, p. 758.

17 Cercadilla: Rafael HIDALGO PRIETO, «Lampadio, obispo de Córdoba», 1999, p. 92; Pedro MARFIL RUIZ,
«Córdoba de Teodosio a Abd al-Rahmán III», 2000, pp. 121, 123 y 140.

18 KULIKOWSKI, «The Late Roman city», p. 140 plantea su opinión de que «although we stop hearing very much
about non-Christians in Spanish towns by the end of the fourth century, Christian cult and episcopal
power remained suburban and extramural.»

Figura 5: Plano de los conjuntos paleocristianos
meridional (con la necrópolis) y septentrional del
Francolí (López Vilar, Les basíliques, fig. 314).
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durante nuestro último congreso peninsular en Valencia: que las reuniones de
los cristianos primitivamente tenían lugar en casas de oración —se entiende
urbanas— y que la eucaristía se originaba no del universo de los muertos sino
del de los vivos, por lo que naturalmente los encuentros tenían lugar dentro de
la ciudad.19 Si añadimos para el cuadro concreto de Tarragona (fig. 2) que el
conjunto edilicio del Francolí sólo se fundó alrededor del 400 —agrupación
compuesta por el incuestionable foco martirial fructuosiano del sector sur y por
la iglesia norte, la del atrio, vecina y relacionada, pero al mismo tiempo autó-
noma, ambas (figs. 4-7) ciertamente compartiendo el silencio completo de las
fuentes—, entonces esa fecha parecería muy tardía para la implantación de una
sede episcopal, y por tanto será preferible, tal como ha dado a entender Jordi
López, buscar la primitiva catedral dentro del pomerium,20 si bien, evidente-

19 Jean GUYON, «Au-delà des Espagnes: un aperçu sur les groupes épiscopaux en Occident», 2005, p. 35, con-
testando, durante la discusión de su intervención, a una toma de postura de R. Járrega (p. 34) quien con-
sidera posible que en un principio existieran núcleos episcopales con situación extramuros. Pedro MATEOS

CRUZ, «Los orígenes de la cristianización urbana en Hispania», 2005, p. 56 supone, refiriéndose concreta-
mente a la Hispania del siglo IV, que «en algunos núcleos episcopales se empezaría a construir, en los
últimos años, la catedral en un lugar generalmente intramuros».

20 LÓPEZ I VILAR, Les basíliques, p. 257s. discute el tema asiduamente con bastantes ejemplos de Occidente
(alguno extramuros) y da la bibliografía pertinente; con todo, se muestra más bien escéptico, también a
la vista de la tendencia derivable de esa evidencia disponible, en cuanto a la supuesta ubicación extra-
muros de la iglesia episcopal tarraconense. Finalmente vuelve a hablar de un eventual emplazamiento
«intra muros, que és el que creiem més probable» (p. 259).

Figura 6: Reconstrucción infográfica de los mismos (López Vilar, Les basíliques, fig. 315).
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Figura 7: Partes esenciales del conjunto paleocristiano sep-
tentrional del Francolí, fotografiadas desde Levante, antes de
su aniquilación (Foto: A. Arbeiter).

Figura 8: Lauda sepulcral musiva de Optimus,
procedente de la basílica paleocristiana meridio-
nal del Francolí (Theodor Hauschild – Joan-
Vianney M. Arbeloa i Rigau – Joan Farré [fotos],
Tarragona romana, Tarragona – Barcelona –
Madrid: Patronat Municipal de Turisme de
Tarragona – Lunwerg 1993, fig. 117).
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mente, no en su parte alta.
Pero tarde o temprano ese grupo catedralicio iba a conquistar el punto más ele-
vado de la ciudad, cosa que ocurriría varias décadas después de que Ticiano
hubiera sido su inquilino en el primer tercio del siglo V. Llegó el momento
cuando el circo y las terrazas superiores habían empezado a perder sus come-
tidos lúdico, representativo y cultual, respectivamente, de tradición romana,
para ceder a una utilización principalmente de habitat21 (figs. 2, 12, 13). De
nuevo callan las fuentes literarias por lo que ignoramos qué agente se adelan-
tó como fuerza motriz: si fue la apropiación domiciliaria o si primaron las aspi-
raciones eclesiásticas22 —las cuales, en todo caso, siempre conllevarían direc-
tamente también el establecimiento de la congregación correspondiente. A
tenor de la evidencia arqueológica, esta operación, abocada a un vuelco fun-
damental de los esquemas y los servicios urbanos en esas terrazas altas de
Tarraco, sería patente a partir del segundo cuarto del siglo V. Por otra parte,
se completaría en el mismo siglo V un proceso de bipolarización urbanística,
consistente en una merma o pérdida de vida que afectó a la zona intermedia
entre los barrios alto intra y portuario extramuros los cuales de esta manera lle-
garon a verse separados por una notable distancia23 (y confesamos la preocu-
pación que nos inspira tanto la fecha como las circunstancias como también el
alcance de este abandono que por la investigación arqueológica le ha sido cer-
tificado al tejido urbano de la ciudad baja intramuros).24 En todo caso, hoy
podemos dar por adquirido que como muy tarde en el siglo VI la iglesia madre

21 El circo, sin menoscabo de la ocupación que experimentaban sus bóvedas con fines de habitat, podría
haber mantenido su utilización para espectáculos todavía durante algún período: cf. las contribuciones de
D. del Amo y J. López a la discusión sobre Josep M. GURT ESPARRAGUERA – Rafael HIDALGO PRIETO,
«L’urbanisme a la ciutat hispana al llarg de l’Antiguitat tardana», 2005, p. 90.

22 En cuanto al temenos pagano con su escenificación destacada, PANZRAM, Stadtbild, p. 118 supone, como
tantos lo han supuesto previamente, una requisa premeditada por parte de la Iglesia.

23 MACIAS SOLÉ, «Tarraco en la Antigüedad tardía», pp. 261s.; GURT ESPARRAGUERA, «Arqueología de las ciuda-
des episcopales», 2003, p. 130 ha condensado la visión así: «La imagen que ofrecerá la ciudad intramuros
será la de un espacio reducido en apariencia intensamente habitado y que correspondería a la ciudad alta
y un espacio abandonado o probablemente de población dispersa que ocuparía toda la zona correspon-
diente a la parte baja de la ciudad.» Aparte de este panorama relativo a los areales amurallados de Tarraco
subraya la persistente vitalidad de la marina portuaria (p. 131). Poco después leemos en GURT

ESPARRAGUERA – HIDALGO PRIETO, «L’urbanisme», p. 75 a propósito del fenómeno abandonista que el caso
«més clar és Tarraco, on entre els segles III i IV sembla que s’abandonaren amplis espais de la zona resi-
dencial intramurs, la compresa entre el circ i el port. No sembla que hi hagi indicis raonables d’activitat
en aquest espai, intensament excavat els darrers anys.» LÓPEZ VILAR, Les basíliques, p. 257 se muestra
menos tajante sobre un abandono de esta zona baja intramuros durante el siglo IV (ya que cuenta preci-
samente allí con la primitiva catedral), pero admite que «en el segle V es configura una Tàrraco dual, amb
dos nuclis de poblament separats per una distància de gairebé un quilòmetre: el Casc Antic, amortitzant
les immenses estructures flàvies, i el barri portuari» (p. 252).

24 Podría entenderse que el retroceso vital que experimentó esta parte urbana empezara tan pronto y adop-
tara tanta envergadura que resultaría difícil compaginarlo directamente con la colonización de la parte alta
de la ciudad. Cf. Maria ADSERIAS I SANS et al., «La transformació urbana de Tárraco al s. IV dC. Noves dades
arqueològiques», 1996-97, pp. 929s. Panzram, Stadtbild, p. 118 cuenta con medidas extraordinarias (aun-
que presumiblemente transitorias) como serían el recurso a domicilios periurbanos o a casas de madera.
A. Ribera, en la discusión consecutiva a GURT ESPARRAGUERA – HIDALGO PRIETO, «L’urbanisme», p. 88 ha
empleado las posibles construcciones lígneas abiertamente para explicar que «alguns d’aquests suposats
abandonaments de zones urbanes [...] potser no són espais buits, sinó àrees urbanitzades amb construc-
cions de fusta.»
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tomó su sitio en la zona superior, en las inmediaciones o incluso en el lugar
mismo de su implantación presente que es la del siglo XII. Para ello es deter-
minante la propia dinámica urbanística que a estas alturas sí obliga a postular
la catedral allí arriba, y secundan los hallazgos de Theodor Hauschild,25 aun
desprovistos de la deseable precisión cronológica (tumbas profundizadas en
esta zona intramuros que aparte de anunciar un cambio de mentalidad señalan
la cercanía de un templo cristiano [fig. 12: 2 y 3 a ambos lados del actual tes-
tero catedralicio]; ajuar posiblemente indicativo de un clérigo26) y de Xavier
Aquilué,27 fechables en la primera mitad del siglo VI (estructuras áulicas [fig.
12: 4 en la sede del Col·legi d’Arquitectes], probablemente la residencia de los
obispos). Así que resulta lícito hipotetizar que ya el concilio del 516, celebra-
do durante el ejercicio del obispo metropolitano Juan, cuyas actas se han trans-
mitido, se reuniera en un flamante recinto episcopal allí en lo más alto de la
ciudad28 donde antaño se habían venerado las divinidades paganas. En la
actualidad, parece que por fin el decir de la «catedral fantasma»29 se va a supe-
rar ya que su emplazamiento justo debajo de la catedral actual —donde, junto
a muchos, siempre la habíamos imaginado— podría verificarse felizmente
mediante las indagaciones de última hora y las consecuentes excavaciones que

25 Theodor HAUSCHILD, «Hallazgos de la época visigoda en la parte alta de Tarragona», 1994.
26 Así, Cristina GODOY FERNÁNDEZ – Miquel dels S. GROS I PUJOL, «L’Oracional hispànic de Verona i la topo-

grafia cristiana de Tarraco a l’Antiguitat tardana: possibilitats i límits», 1994, n. 9 y Josep M. GURT

ESPARRAGUERA – Josep Maria MACIAS SOLÉ, «La ciudad y el territorium de Tarraco: el mundo funerario», 2002,
p. 96.

27 Xavier AQUILUÉ, La seu del Col·legi d’Arquitectes. Una intervenció arqueològica en el centre històric de
Tarragona, 1993, pp. 97-123; precisión del arco cronológco que permite deducir el registro de la cerá-
mica, cf. Josep Maria MACIAS I SOLÉ, La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi tipològica i his-
tòrica (segles V-VII), 1999, pp. 235-238.

28 Clara Isabel BANGO GARCÍA, «La ciudad durante la Antigüedad Tardía: el caso de Tarraco», 2003-04, pp. 344s.
Cf. Las actas: Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ – Félix RODRÍGUEZ (ed.), La colección canónica hispana: Concilios
galos. Concilios hispanos: primera parte, 1984, pp. 269-281.

29 Salvador RAMON, «Emplaçament de la primitiva catedral de Tarragona», 1993, p. 781. Apoyado en un docu-
mento de 1181 que menciona una volta rodona y que figura en el Índex Vell del desaparecido Archivo
Histórico Archidiocesano de Tarragona, este autor desarrolló la hipótesis de un encuadre de la primitiva
iglesia madre —que aprovecharía sustancia arquitectónica romana— a escasa distancia hacia el este de
donde se yergue la catedral actual, es decir, al lado de donde Xavier Aquilué, mediante sus excavacio-
nes, conjeturó el episcopio.

30 Es de esperar que estas exploraciones sean capaces de dispersar hasta las últimas reservas, del tipo de
las formuladas por GODOY FERNÁNDEZ – GROS I PUJOL, «L’Oracional», p. 252 y por MAR – MIR – PIÑOL, «La
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se prevén para el futuro inmediato dentro del templo plenomedieval.30

Sólo de paso mencionar a dos colectivos con los que los católicos tuvieron que
arreglárselas: Entre los cristianos la situación tendría una vertiente de complicación
adicional al compartir los católicos, a partir del 475, más o menos, durante unos
cien años, su ciudad con un colectivo arriano (¿encabezado por su obispo pro-
pio?), mucho menos nutrido si bien ligado al poder en la Península. Tan descono-
cido como la entidad de los arrianos resulta su presencia topográfica; y lo mismo
aplica a los judíos que han dejado huella en forma de inscripciones funerarias —
entre ellas la de Rabla31 (fig. 14), fechable a partir del siglo V tardío, en la cual se

formación», p. 170.
31 ALFÖLDY, Die Inschriften, núm. 1075; GIL, «Notas», pp. 363s.; Jaime CURBERA, Hispania epigraphica 7, 1997, núm.

Figura 9: Emerita: El santuario de Eulalia situado en el suburbio nororiental
(Panel informativo del Xenodochium de Mérida, redibujado).
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962; idem, «A Jewish Inscription from Tarragona», 2003.
32 París, BN, Ms. lat. 8093, f. 16r. ALFÖLDY, Die Inschriften, núm. 939; Mònica MIRÓ VINAIXA, «Epigrafia mètri-

ca de transmissió exclusivament manuscrita: a propòsit de les inscripcions cristianes de Tarragona con-
servades en l’Anthologia hispana», 1996-97, t. 2, esp. pp. 970s.: «[...] podem concloure dient que, si exis-
tiren elogia mètrics en honor de bisbes durant l’època d’esclat visigot, aquests degueren ésser molt dife-
rents dels carmina conservats en l’Anthologia Hispana. [...] amb la cautela que exigeix aquest problema
[...] voldríem postular la inexistència en el segle VI d’un suport monumental per a aquestes inscripcions.
Els textos, o bé no foren gravats mai, o bé patiren importants retocs [...]». En cambio, GÓMEZ PALLARÈS,
Poesia epigràfica llatina als Països Catalans. Edició i comentari, 2002, núm. T 17, p. 126 manifiesta pru-

alude a un probable archisynagogos cuyo local de culto está sin detectar.
El siguiente punto de referencia literaria lo ofrece la discutida inscripción sepul-
cral del obispo tarraconense Sergius, fallecido en el 554/5, un carmen transmi-
tido únicamente por un códice posterior, la Anthologia hispana, y puesto en
tela de juicio por Mònica Miró quien se muestra nada convencida de manejar

Figura 10: Segobriga: Planta de la ciudad con la gran iglesia
exterior septentrional (11) (Martín Almagro Gorbea – Juan
Manuel Abascal, Segóbriga y su conjunto arqueológico,
Madrid: Real Academia de la Historia 1999, cubierta).
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Figura 11: Corduba: Planta de la ciudad con el palacio de Cercadilla en las afueras noroccidentales
(Convenio GMU-UCO, Córdoba).

un texto auténticamente basado en un epitafio pétreo del siglo VI.32 En cual-
quier caso, dicho carmen se limita a destacar, como actividades constructoras
de Sergio, el haber restaurado los labentia [...] culmina (el tejado caduco) de un
templo y haber fundado, no lejos de la ciudad, un monasterio «para los santos»
(haud procul ab urbe construxit cenobium s[an]c[t]is). Jordi López considera
posible que estos datos —siempre que sean genuínos— se refirieran a unas

dente cautela sobre el interrogante de la autenticidad textual.
33 LÓPEZ VILAR, Les basíliques, p. 253. Alföldy refirió el haud procul ab urbe a la medida restauradora narra-
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intervenciones del obispo en el viejo centro conmemorativo fructuosiano (fig.
6).33

Y otra vez pasa siglo y medio hasta la última fuente de contenido topográfico,
finalizando ya la época visigoda, escrita aproximadamente en la primera déca-
da de la octava centuria. El Liber orationum de festivitatibus, conocido como
Oracional de Verona, servía de guión para las celebraciones litúrgicas y las pro-
cesiones estacionales a observar en una de las iglesias de Tarracona, posible-
mente dedicada a San Hipólito. En sus rúbricas relativas al domingo in carnes

Figura 12: Plano de la parte alta de
Tarragona con indicaciones de la ciudad
imperial y tardoantigua. Excavaciones nume-
radas: 2 = Claustro; 3 = Jardín al lado de la
cabecera de la Catedral; 4 = Col·legi
d’Arquitectes (La ciudad hispanorromana,
Barcelona: Ministerio de Cultura – Àmbit
Servicios Editoriales 1993, p. 62 [TED’A] ).

da en primer lugar la que localizó de manera igual, tentativamente, en el centro sacral de la necrópolis.
34 Verona, Bibl. Cap., Cod. LXXXIX, f. 66v. 67r, (= Oracional visigótico, ed. Vives, 165s. §§ 523. 526): «Item

completuria post explicitas laudes quas psallendo vadunt usque ad Sancta Iherusalem que in Sancto
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tollendas se mencionan tres templos cuyas denominaciones son Sancta
Iherusalem, Sanctus Petrus y Sanctus Fructuosus.34 La primera es sin duda la
catedral. San Pedro se encuentra nombrado únicamente aquí e ignoramos su
ubicación aunque resulta bastante plausible que se encontraría dentro de la
zona alta. Aún habrá que controlar su supuesta mención por un diploma de
donación, extendido en 1174 por el arzobispo Guillem de Torroja en favor de
Poblet («illam voltam que dicitur antiquitus ecclesia Beati Petri»), si bien la hipó-
tesis de poderse identificar esta volta con una de las bóvedas orientales del viejo
circo (fig. 12) parece que hoy debemos descartarla a la luz de evidencias
arqueológicas más recientes35 —idea lanzada en su día por Cristina Godoy y
Miquel dels Sants Gros. Estos investigadores alegaron la proximidad —intramu-
ros— de varias sepulturas tardoantiguas y además la relación local bastante
estrecha con la que sería la tercera iglesia: la de San Fructuoso, que apenas
podía ser otra que el templo del anfiteatro,36 al pie de la muralla, cuyos vesti-
gios son visibles aún hoy debajo de la ruina de Santa Maria del Miracle (figs. 2,
17-19). A fin de cuentas, admitamos que es poca la luz adicional que nos depa-

Fructuoso dicenda est» (§ 523) y «Completoria ad Sancto Petro» (§ 526).
35 Comunicación personal del arqueólogo tarraconense Josep Maria Macias i Solé.
36 GODOY FERNÁNDEZ – GROS I PUJOL, «L’Oracional», esp. pp. 251. 253s. Sus observaciones sobrias parecen

constituir, hasta ahora y pese a la incógnita momentánea en torno a San Pedro, la interpretación más pon-
derada que han recibido los datos tan parcos. Cabe mencionar aquí el precedente artículo de Joan-
Vianney M. ARBELOA I RIGAU, «Per una nova interpretació del Codex Veronensis i les esglésies visigòtiques
de Tárraco», 1986-87, descalificado por Godoy y Gros (en su n. 4), que defendía la propuesta de que las
designaciones Sancta Iherusalem y Sanctus Fructuosus (que efectivamente forman partes del mismo
encabezamiento textual) fueran el epíteto y la advocación, respectivamente, de una misma iglesia: la cate-
dral y que por tanto el Oracional sólo documente un total de dos templos, siendo el segundo el de San
Pedro, presumible posesor del códice. Como apunta MUÑOZ MELGAR, El cristianisme, p. 64, semejante dua-
lidad de las iglesias identificables en esta fuente fue sostenida ya en el siglo XVIII por Flórez, España

Figura 13: Foto aérea de la parte alta tarraconense (Del romà
al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrà-
nia entre els segles IV i X, Barcelona: Enciclopèdia Catalana
1999, 63 [ECSA – J. Todó ] ).
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ra el Oracional de Verona en relación a la topografía eclesiástica de Tarragona.

La resultante y llamativa dualidad de las iglesias de San Fructuoso, una antigua
en la necrópolis del río Francolí y una más reciente dentro del anfiteatro —que
es para el Oracional de Verona, alrededor del 700, «la» iglesia fructuosiana, sin
más—, ha sido explicada por la investigación mediante las teorías —no exclu-
yentes mutuamente— de un reparto de misiones y de una sucesión: sin duda,
la del Francolí surgió, en torno al 400, para cobijar las reliquias atribuidas a
Fructuoso y sus compañeros, ya presentes allí, y la del anfiteatro fue erigida en

Figura 14: Mitad de una placa epigrafiada
hallada en el Carrer d'en Puig en Sitges que
hace mención de un probable ???????[???????]
(Alföldy, Die Inschriften, lám. 169,1). 
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el siglo VI para conmemorar el lugar donde los tres mártires habían entregado
sus vidas. Y el aspecto evolutivo: según muestra la arqueología, la iglesia del
anfiteatro fue, en cierto modo, heredera de la del Francolí, y no se puede des-
cartar que incluso fueran trasladadas las reliquias desde la antigua iglesia a la
nueva. Se ha intentado explicar esta dinámica del culto martirial alegando la
contracción del tejido urbanístico, la cual, sin embargo, por sí sola no nos pare-
cería motivo suficiente para casi abandonar un venerable centro de culto —el
del Francolí— dignificado por la presencia de los santos y por siglos de fervo-
rosa veneración. No se nos ocurre ningún caso parecido de devaluación y tras-
lado. Más bien solían mantenerse las ubicaciones una vez consagradas sin per-
mitir que un criterio tan insignificante y coyuntural como la distancia del
núcleo de población se convirtiese en agente regulador de la estabilidad o
movilidad de un santuario; piénsese en centros extranjeros como los de Santa
Tecla o de San Félix, a más de un kilómetro de Seleukeia37 (fig. 15) y de Nola38

sagrada 25, p. 13.
37 Friedrich HILD – Hansgerd HELLENKEMPER, Kilikien und Isaurien (Tabula Imperii byzantini 5), Wien: Öste-

rreichische Akademie der Wissenschaften 1990, vol. I, pp. 441s., II, mapa desplegable (detalle = nuestra
fig. 15).

38 Tomas LEHMANN, Paulinus Nolanus und die Basilica Nova in Cimitile/Nola. Studien zu einem zentralen

Figura 15: Mapa de los entornos de Seleukeia (Cilicia) con el santuario de
Tecla (Friedrich Hild - Hansgerd Hellenkemper, Kiliken und Isaurien, vol.2,
Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1990, mapa).
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(fig. 16), respectivamente, que con incuestionada naturalidad siempre mantení-
an sus exactas coordenadas geográficas.
Ahora bien, el caso tarraconense, a diferencia de los dos mencionados, entraña
unos héroes de la fe con doble anclaje topográfico ya que además de su lugar
de sepelio se conoce un lugar del previo martirio: la arena (figs. 2, 17, 18). Este
hecho puede explicar que en Tarraco se produce una dualidad de lugares de
culto (tal como la conocemos, por ejemplo, de Karthago: San Cipriano),39 y el

Denkmal der spätantik-frühchristlichen Architektur, 2004, p. 32, mapa fig. 36 (= nuestra fig. 16).
39 ENNABLI, Liliane, Carthage. Une métropole chrétienne du IVe à la fin du VIIe siècle, 1997, pp. 21-26, 129-

Figura 16: Mapa de los entornos de Nola (Campania) con el santuario
de Félix (Tomas Lehmann Paulinus Nolanus und die Basilica Nova in
Cimitile/Nola, Wiesbaden: Reichert 2004, fig. 36).
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retraso del anfiteatro se explicaría fácilmente por la necesidad de su previa inuti-
lización como escenario de espectáculos. Pero hay un hecho diferenciador y
extraordinario en el cuadro tarraconense: más que de una dualidad simultánea y
paritaria, anhelada y finalmente alcanzada, de lugares distintos de un mismo
culto parece tratarse de un desplazamiento premeditado del epicentro cultual
desde un sitio a otro. Destaquemos lo excepcional de este corrimiento, atestigua-
do por el surgir y pleno funcionamiento del segundo sitio en los siglos VI a VIII
que se beneficia de la decadencia, en el siglo VI, del sitio primitivo, el área del
Francolí (figs. 5, 6) que sufre un fuerte revés: la vieja basílica-memoria, si bien
no dejaría de experimentar cierta actividad litúrgica y hasta de mantenimiento
(una repavimentación de opus tessellatum rudo, un murete litúrgico), iba per-
diendo su capacidad de reclamo y vio, junto con la necrópolis, su práctica caída
en desuso funerario, mientras que la vecina iglesia septentrional, la del atrio, fue
totalmente desmantelada (fig. 7) a mediados del siglo VI, superando apenas los
cien años de existencia, en una acción conscientemente programada que a nues-

131, 135-141, mapa p. 6.
40 LÓPEZ VILAR, Les basíliques, pp. 111, 145, 218s y 251 («[…] l’estat de les restes evidencia que al tancament

del temple el va succeir el seu desmunt conscient i ordenat per tal de recuperar-ne tots els elements apro-

Figura 17: Vista aérea del anfiteatro, desde Poniente. (Del romà al romànic. Història, art i cul-
tura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X Barcelona: Enciclopèdia Catalana
1999, p. 163 [ECSA-J.Todó]). 
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tro modo de ver constituye el indicio más contundente y más alarmante de esta
decadencia del antiguo foco fructuosiano y cementerial de Tarragona.40

E insistimos: para una reordenación tan incisiva siempre hace falta un motivo
poderoso, y como tal aceptaríamos en especial una razón esgrimida por Jordi
López: las damnificaciones recurrentes de la zona de la desembocadura fluvial
por inundaciones fuertes41 —permanente amenaza grave que incluso pudo

fitables [columnes, etc.], dels quals no es va trobar cap rastre»). pp. 252-254, 274s y 277.
41 Ibid., pp. 253s. En comparación, el levantamiento del gran grupo catedralicio en lo alto de la ciudad, tam-

bién aducido por este autor para explicar el declive de la vieja zona conmemorativa del Francolí (p. 275),
no se nos antoja relevante en este contexto ya que los dos complejos cumplían funciones radicalmente

Figura 18: Planta parcial del anfiteatro con indicación de las iglesias superpuestas hispanovisi-
goda y románica (Ted’a, L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romà-
nica, Tarragona: TED’A 1990, fig. 245, modificada).
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proporcionar una motivación positiva para trasladar las reliquias lo cual no
sabemos si se llevó a efecto.
Bien es cierto que Cristina Godoy, en su empeño de identificar focos martiria-
les a los pies de bastantes iglesias paleocristianas hispánicas, ha querido detec-
tar uno más de ellos en la del anfiteatro: una cripta de los mártires localizada
debajo de la parte occidental del edificio en la fosa perpendicular (figs. 17-19),
para lo cual localiza la hoguera del año 259 allí mismo, invocando el supradi-

distintas.
42 Cf. nuestra n. 4. GODOY FERNÁNDEZ, en sus escritos allí citados —y tomando como válida la localización

asignada hoy al pretorio— mantiene que «el mejor ángulo de visión sobre la arena es justamente el cua-
drante suroriental, justamente donde se edificó la iglesia conmemorativa del martirio. El resto de los cua-
drantes de la arena no deberían ser visibles desde este punto de la ciudad, a causa de las mismas cave-
ae. En suma, este capítulo de la Passio nos ofrece otra precisión sobre la localización exacta del lugar

Figura 19: Restos del templo conmemorativo hispanovisigodo, vistos con su cabecera en primer
plano, dentro de la iglesia románica del anfiteatro (Theodor Hauschild – Joan-Vianney M.
Arbeloa i Rigau – Joan Farré [fotos], Tarragona romana, Tarragona – Barcelona – Madrid:
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona – Lunwerg 1993, fig. 30).
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cho pasaje del testimonio ocular que viene en la Passio42 y —más convincen-
te— la información de que los tres prelados sentenciados entraron por una
puerta auxiliar (foris) situada en la cara meridional del anfiteatro43 que daba
directamente a la fosa perpendicular. Mas aunque quisiéramos aceptar, con
dicha autora, la solapadura de fosa y naves como el lugar del vivicomburium
y, en tal calidad, como ámbito equiparable a un contracoro,44 nunca podríamos
confirmar que aquel sótano resultante debajo de los pies de la basílica fuera
una cripta con un culto martirial allí localizado; y tampoco podemos pronun-
ciarnos con mínimas garantías sobre una deposición de las reliquias en aquel
lugar ni con suficientes garantías sobre su eventual cobijo en cualquier otra
parte del edificio.45 Duda que no merma la importancia de estos restos como
pertenecientes en la actualidad al único templo todavía in situ y tangible de la
urbe paleocristiana —en el preciso escenario, además, que presenció, inmorta-
lizado de manera tanto literaria como monumental, aquel extraordinario testi-
monio de la fe que aún en nuestros días le otorga una distinción milenaria a la
comunidad cristiana tarraconense.

del martirio de Fructuoso, Augurio y Eulogio.»
43 Cap. 4,1, cf. MUSURILLO, The Acts, p. 180: «Igitur in fore amphitheatri constitutus, prope iam cum esset ut

ingrederetur ad coronam immarcescibilem […]». GODOY FERNÁNDEZ, «La memoria», pp. 257 y 259s.;
Arqueología y liturgia, p. 198 ha explicado la mencionada foris, de modo plausible, como un acceso
secundario meridional a la arena, de cuya clase sólo existía uno ya que al norte la base rocosa del pro-
pio graderío impedía una perforación análoga.

44 GODOY FERNANDEZ, «La memoria», pp. 259-262;
45 La afirmación de Victor SAXER, «Archéologie et hagiographie à propos des martyrs de la Tarraconaise ins-

crits dans le Martyrologe hiéronymien», 1994, p. 455: «Quant aux reliques, l’Orational atteste leur presen-
ce dans l’église du amphithéâtre; il suppose donc qu’elles y furent transférées», carece manifiestamente
de fundamento. En todo caso, atiéndase la sugestiva hipótesis microtopográfica sobre la iglesia de la arena
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ELS CONCILIS PROVINCIALS HISPANO-ROMANS I
VISIGÒTICS DE TARRAGONA (SEGLES IV-VII).

NOTES PER AL SEU ESTUDI.

Manuel M. FUENTES I GASÓ

1. LA PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA TARRACONENSE

L’any 313, amb l’Edicte de Milà, l’Església deixava d’estar fora de la llei i de la
mà de l’emperador Constantí assolia la seva plena llibertat. Uns anys després,
el 380, l’emperador Teodosi amb l’edicte de Tessalònica la convertia en la reli-
gió oficial de l’estat. Aquest procés, d’una durada relativament curta, va com-
portar la seva ràpida i decidida incorporació dins les estructures imperials.
També a Hispània, com succeïa arreu de l’Imperi, l’Església d’una forma pro-
gressiva es va anar organitzant seguint el model de l’administració romana. La
nova divisió eclesiàstica hispana repartia el territori i els seus habitants en cinc
grans províncies, les mateixes amb les quals l’emperador Dioclecià (284-305)
havia repartit Hispània a finals del segle III. Les cinc províncies eren: la
Tarraconensis, amb la capital a Tarraco; la Carthaginensis, amb capital a
Carthago; la Baetica, amb capital a Hispalis; la Lusitania, amb capital a
Emerita; i la Gallaecia, amb capital a Bracara. Ja en època visigòtica hom va
afegir un altra província, la Narbonensis, amb capital a Narbona. 

La província eclesiàstica Tarraconense, presidida pel metropolità que residia a
l’antiga Tarraco, s’estenia per la vall de l’Ebre fins als límits entre Astúries i
Galícia, per tota la zona pirinenca, l’actual territori d’Aragó i Catalunya i una
part de les terres del nord del País Valencià. L’integraven les diòcesis de
Tarragona (259), Barcelona (347), Girona (397-400), Lleida (419), Egara —
Terrassa— (450), Tortosa (516), Empúries (516), Osona —Vic— (516), Urgell
(527). Fins al segle V, en que van passar a dependre de Sardenya, capital del
regne dels vàndals, també hi van formar part les diòcesis de Menorca (417),
Mallorca (484) i Eivissa (484). Durant el segle VI també hi va estar unida la diò-
cesi de València (531), fins que va passar a integrar-se a la província
Cartaginense durant el segle VII. També hi hem d’afegir les diòcesis de Roses,
Osca (419), Saragossa (516), Tarrassona, Calahorra (592), Pamplona (592), Oca
(Burgos) (592), Amaia i Segia (Vall de l’Ebre) i Alessanco o Alisana (la Rioja). 

Les províncies eclesiàstiques, talment com succeïa en les antigues províncies
imperials, comprenien un nombre determinat de ciutats, moltes de les quals
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havien esdevingut ciutats episcopals. Aquestes seus generalment es correspo-
nien amb les ciutats romanes més importants d’un territori. I encara, la seu més
important, que coincidia amb l’antiga capital provincial, va esdevenir el lloc de
residència del bisbe metropolità que presidia la resta de bisbes que formaven
part de la seva província. A ell li pertocava consagrar els nous bisbes, promul-
gar algunes normes de disciplina eclesiàstica i especialment convocar i presidir
els concilis provincials. 

La llarga tradició conciliar de la província eclesiàstica tarraconense resta ben
palesa amb paraules de Josep Raventós: 

La Tarraconense s’ha distingit per la pràctica sinodal entre totes les Esglésies his-
pàniques. Ben segur que cap Església d’Occident presenta una continuïtat com
la nostra, acreditada per un tan gran nombre de concilis celebrats, testimoni de
la consciència de la seva unitat pastoral en l’aplicació de la reforma de l’Església,
una llarga experiència de recerca i expressió visible de la comunió, unida a la
sort del nostre poble. El mèrit més remarcable dels nostres concilis rau en la seva
continuïtat i en l’atenció a la pràctica pastoral, més que no pas en les grans qües-
tions doctrinals.1

2. EL NOMBRE DE CONCILIS CELEBRAT

Un factor important a tenir en compte, quan ens referim als concilis provincials
tarraconenses d’aquesta època, és la dificultat que trobem a l’hora de fixar el
nombre de concilis celebrats durant els períodes hispano-romà i visigot, segles
IV-VII. D’alguns d’aquests concilis, sobretot els dels segles IV i V, en sabem ben
poca cosa. Al no haver-se conservat les actes no podem pas precisar la data
exacta ni el lloc on es van celebrar, com tampoc el nom dels bisbes que hi van
assistir. Malgrat això, alguns indicis documentals ens permeten resseguir-ne el
rastre i, tot seguint alguns autors, proposar una possible cronologia. 

Hom ha conservat les actes dels concilis següents: Saragossa I (380), Tarragona
(516), Girona (517), Barcelona I (540), Lleida (546), Saragossa II (592), Osca
(598), Barcelona II (599), Egara —Terrassa— (614) i Saragossa III (691). Malgrat
que no s’han conservat les actes hom pot també parlar d’un concili celebrat a
Tarragona l’any 420, gràcies a la correspondència de Consenci amb Sant Agustí.
Per altra banda, Josep Vilella, esmenta l’existència dels següents sínodes o con-
cilis provincials dels quals no ens és possible encara ubicar-los en un lloc deter-
minat: un a la segona meitat del segle IV; dos als inicis del segle V; un altre a
meitat del segle V (455-456); un altre vers el 464; dos més després del 464, i
un darrer celebrat vers l’any 465. 
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Així, doncs, tenim deu concilis provincials dels quals en coneixem la data i lloc
de celebració i els bisbes que hi van assistir, i nou concilis més, dels quals, mal-
grat que no s’han conservat les actes ni podem precisar el lloc on es van cele-
brar, tenim alguns indicis documentals que ens permeten situar-los cronològi-
cament. Estem parlant, doncs, d’un total de dinou concilis provincials. Aquest
fet ens permet afirmar que les Esglésies que formaven part de la Tarraconense
durant aquest període històric  van gaudir d’una notable vida eclesial.

3. EL PROCEDIMENT

L’any 325, el concili de Nicea, va legislar ja sobre la periodicitat en què es
devien celebrar els concilis provincials. El cànon cinquè del nicè havia deter-
minat que en cada província eclesiàstica es celebressin anyalment dos concilis.
Els pares conciliars havien establert que el primer havia de celebrar-se abans
del començament de la Quaresma, mentre que el segon, havia de fer-se al final
de la tardor.2 Aquest decret va ésser recordat pel papa Hormisdes als bisbes
hispans en la seva decretal del 2 d’abril de l’any 517.3 El concili de Braga, de
l’any 572, en el seu cànon divuitè, continuava manant que cada província cele-
brés concili dues vegades l’any. 

El cànon divuitè del concili III de Toledo, reunit l’any 589, va establir la cele-
bració anyal de concilis provincials que havien de començar el dia u de novem-
bre. Aquesta disposició es va complir fidelment a la Tarraconese, car l’1 de
novembre de l’any 592 es celebrava el primer concili provincial després del
toledà. Amb tot, el concili IV de Toledo, reunit l’any 633, va decretar que els
concilis s’apleguessin el 18 de maig de cada any «en l’època primaveral, quan
la terra es vesteix d’herba i floreixen els prats». Finalment va prosperar la deci-
sió del concili III de Toledo que n’establia la celebració el dia 1 de novembre.
Malgrat l’interès i la reiterada insistència manifestada pels bisbes, la celebració
de concilis provincials fou força irregular. Els bisbes es queixaven de les difi-
cultats que tenien a l’hora de participar-hi. Es lamentaven sovint de que les
esglésies eren pobres, mancades de rendes i que les comunicacions eren difí-
cils i perilloses. 

Amb la conversió de Recared al catolicisme, l’any 589, els visigots van exercir
sempre el dret dels monarques a convocar els concilis provincials. Els reis visi-
gots consideraven que aquesta prerrogativa els pertocava com a hereus dels
emperadors romans, els quals l’havien exercida des del temps de Constantí el

2 «Concilium Nicaenum I, canon V», en Conciliorum aecumenicorum Decreta, Bolonya, 1973, p. 41. «[...]
beneplacuit annis singulis per unamquamque provinciam bis in anno concilia celebrari, ut communiter
omnibus simul episcopis provinciae congregatis questiones discutiantur huiusmodi [...] Concilia vero cae-
lebrentur unum quidem ante quadragesimam paschae, ut omni dissensione sublata munus offeratur Deo
purissimum, secundum vero circa tempus autumni.»

3 José ORLANDIS ROVIRA, La Iglesia en la España visigótica y medieval, Pamplona 1976, pp. 78-79.
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Gran. També fou per la influència dels reis que els concilis de Toledo van aca-
bar esdevenint concilis nacionals i que els metropolitans de Toledo van assu-
mir progressivament una autoritat supradiocesana, que hom va acabar titllant
de nacional. Aquesta nova consideració els va transformar en assemblees que
també legislaven qüestions civils. No en va, doncs, els concilis de Toledo es van
convertir en uns preuats instruments per a la governabilitat del regne visigot.

Els participants nats dels concilis provincials eren els bisbes sufraganis presidits
pel metropolità de la província eclesiàstica. El metropolità era sempre el primer
en subscriure les actes conciliars succeint-lo els altres bisbes tot seguint l’ordre
d’antiguitat en la consagració. Els bisbes només eren dispensats d’assistir-hi per
raó de malaltia, o bé, perquè el monarca els havia encarregat algun afer. Els
absents, que estaven sempre obligats a excusar la seva assistència, normalment
eren representats a l’assemblea mitjançant l’arxiprest de la seu, o bé, per algun
prevere o diaca. En l’època visigòtica també hi trobem presents alguns laics que
eren funcionaris de l’administració reial. El cànon tretzè del concili de
Tarragona de l’any 516 havia estipulat qui hi podia assistir tot dient: «El metro-
polità ha d’adreçar lletres als germans [en l’episcopat] a fi que no sols acudei-
xin al concili acompanyats de preveres de les esglésies catedrals, sinó també
de la diòcesi, i d’alguns fills de l’Església seglars.»4

Quant a la distribució territorial de la celebració dels concilis cal assenyalar
dues circumstàncies que podrien semblar contradictòries. Per una banda, gene-
ralment sempre foren presidits pel metropolità, mentre que el lloc de la reunió
episcopal no fou pas sempre Tarraco, la ciutat on s’ubicava la seu metropolita-
na. De fet, dels deu concilis provincials celebrats entre els anys 380 i el 691,
només un es va celebrar a la ciutat de Tarraco, mentre, que, tres ho foren a la
ciutat de Saragossa (380, 592 i 691), dos a la ciutat de Barcelona ( 540 i 599) i
un a les ciutats de Girona (517), Lleida (546), Osca (598) i Egara (614), respec-
tivament.

Quant al procediment i desenvolupament dels concilis provincials podem tenir
present la disposició quarta del concili IV de Toledo, de l’any 633. Abans de la
sortida del sol tots els qui no havien de participar en el concili havien de sor-
tir de l’església on aquell havia de celebrar-se. Aleshores hi entraven els bisbes,
que havien d’asseure’s tenint en compte l’antiguitat de la seva ordenació.
Darrera d’aquests havien de seure els preveres, mentre que els diaques, que
entraven en tercer lloc, havien de romandre drets a prop dels seus bisbes. Els
darrers en entrar eren els laics que hi tenien dret, i els notaris que havien de
redactar les actes conciliars i prendre nota de les constitucions aprovades pels
prelats.

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 494 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 494



Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 495 ]

4. EL CONCILI DE SARAGOSSA DEL 380

El 4 d’octubre de l’any 380 es va celebrar a la ciutat de Saragossa una assem-
blea episcopal.5 Hi van participar els bisbes Fitadi, Delfí, Eutiqui, Ampeli,
Auxenci, Lluci, Itaci, Esplendoni, Valeri, Simposi, Carteri i Idaci. A les actes no
s’hi explicita la seu de la qual cadascú era pastor. Josep Raventós, tot conside-
rant la qüestió i valorant aquesta assemblea episcopal, afirma: «No sabem si n’hi
havia cap de la Tarraconense, ni si es tracta pròpiament d’un concili provincial.
El fet que se celebrés dins la Tarraconense és motiu suficient per a prendre’l
en consideració.»6 El concili va promulgar vuit cànons.

La problemàtica priscil·lianista va marcar bona part de l’atenció episcopal d’a-
quest concili. Els bisbes preocupats per remarcar la importància del misteri de
l’Encarnació de Crist es van oposar a totes aquelles pràctiques que el devalua-
ven.7 Així, ho trobem en els quatre primers cànons aprovats pels pares conci-
liars. El primer prohibia a les dones cristianes d’ésser admeses «a les reunions
i lliçons on hi ha homes que no són els seus marits, i que, quan fa lectura, no
reuneixen altres dones a fi d’aprendre o d’ensenyar, perquè així ho mana
l’Apòstol.»8 Els bisbes es referien al text de 1Co 14, 34 que diu: «Les dones han
de callar a les reunions; no els és permès de parlar. Han d’observar una acti-
tud submisa, tal com ho diu la Llei.» El cànon segon prohibia que ningú no
dejunés els diumenges, per tal d’honorar el Senyor Ressuscitat en el seu dia de
glòria, i també que hom s’absentés de l’església durant la Quaresma per tal
d’observar pràctiques penitencials alienes al sentir de l’Església. El cànon tercer
llençava l’anatema a aquell que «no va sumir a l’església el do eucarístic rebut».
El fet que alguns no sumissin l’eucaristia a l’església, davant del prevere, i que
la prenguessin feia sospitar que de fet no volien combregar perquè no hi reco-
neixien la presència de Crist. La recepció de l’eucaristia era una afirmació de la
creença en l’Encarnació del Fill de Déu. Finalment, el cànon quart, manava que
tots els fidels fossin obligats a assistir a l’església les tres setmanes abans de
l’Epifania, és a dir, entre els dies vint-i-un de desembre i el sis de gener. La par-
ticipació en les festes de Nadal i de l’Epifania comportava també un reconeixe-
ment de facto de l’Encarnació de Jesús. 

Els altres quatre cànons centraven la seva mirada sobre aspectes diversos de la
disciplina eclesiàstica. El cinquè prohibia que, aquells que havien estat sepa-
rats de l’Església pel seu bisbe legítim, poguessin posteriorment ésser acceptats
per un altre. Els pares conciliars van decretar que aquell bisbe que els adme-
tés «no tingui la comunió dels bisbes.»9 Hom intentava d’aquesta manera evitar

5 J. VIVES – G. MARÍN – G. MARTÍNEZ, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona 1963, pp. 16-18; G.
MARTÍNEZ – F. RODRÍGUEZ, La Colección Canónica Hispánica IV, 1984, pp. 291-296.

6 Josep RAVENTÓS I GIRALT, La sinodalitat a Catalunya. Síntesi històrica dels concilis tarraconenses, (Estudis
de Teologia i Ciències de la Religió 2), Barcelona 2000 , p. 18.

7 Priscil·lià negava l’Encarnació del Verb atribuint a Jesús un cos solament aparent. El priscil·lianisme, discu-
tit ja al concili I de Toledo, de l’any 400, fou condemnat pel concili de Braga, del 563. 

8 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 53.
9 Ibíd., 55.
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10 Ibíd., 55. 
11 Escrits de bisbes catalans del primer mil·leni, (Clàssics del Cristianisme, 27) Barcelona: Edicions Proa 1992,

pp. 51-60; PL 13, 1144-1147; H. DENZINGER – K. RHANER, Enchiridion Symbolorum, Friburgo de Brisgovia
1952, pp. 87-99; vegeu J. FERNÁNDEZ ALONSO, La cura pastoral en la España romano-visigoda, Roma 1955. 

12 RAVENTÓS I GIRALT, La sinodalitat a Catalunya, 18.

que tant fidels com bisbes anessin per lliure. L’exclusió de la comunió de
l’Església no podia entendre’s en sentit geogràfic sinó en sentit espiritual, per
això, doncs, si hom era exclòs pel bisbe de la seva diòcesi calia entendre que
era exclòs de tota l’Església. El cànon sisè valorava també el control de l’epis-
copat sobre el clergat, tant secular com regular. Hom prohibia als clergues fer-
se monjos «amb el propòsit de major llibertat o per vanitat.» El cànon no s’es-
tava de denunciar la intenció d’aquell que volia «semblar més observant de la
llei.»10 Així, doncs, el monacat no podia pas ésser considerat com una fugida al
control episcopal ni com una cobertura a la hipocresia religiosa. El cànon setè
vetava aquells que s’atribuïen el títol de doctor sense ésser-ho. Aquesta deter-
minació perseguia sens dubte, com l’anterior la hipocresia, però també la uti-
lització del pretès títol de cara a l’obtenció d’atencions i de beneficis per part
dels fidels. En darrer lloc, el cànon vuitè es referia a l’edat d’accés de les dones
al monacat. Els bisbes assenyalaven els quaranta anys com l’edat apropiada per
a la consagració religiosa de les verges. El cànon ho explicitava tot dient: «Que
no es concedeixi el vel a les verges que es consagren a Déu si no han assolit
quaranta anys, edat que el bisbe haurà de comprovar.» L’episcopat intentava
així assegurar la maduresa personal i humana de les candidates.

5. LA CARTA DEL PAPA SIRICI A HIMERI, BISBE DE TARRAGONA

L’any 380 el concili I de Saragossa va condemnar el priscil·lianisme que floria
a Galícia i a Castella-Lleó. La nova situació creada pel monjo Priscil·lià va moti-
var la intervenció del bisbe de Roma a Hispània. El mes de desembre de l’any
384, Himeri, Tarraconensi Episcopo, per mitjà de Bassià, un dels seus preveres,
va enviar a Damàs, quan feia poc que aquest pontífex havia mort, una sèrie de
dubtes en matèria de disciplina eclesiàstica. L’onze de febrer de l’any següent
va rebre la resposta del seu successor, el papa Sirici, el qual va respondre-li
conscient que li pertocava fer-ho com a successor de Sant Pere, i, per tant, en
l’exercici del seu ofici apostòlic.11 Les consultes d’Himeri, de qui Sirici comen-
ta «l’antiguitat del teu sacerdoci episcopal», es referien especialment als preve-
res i a les seves ordenacions, sobretot les dels monjos, que el concili I de
Saragossa havia restringit per por al priscil·lianisme. 

Tal com assenyala Josep Raventós «La importància d’aquesta resposta, per trac-
tar-se del document papal més antic, ultrapassa l’interès local; és la primera de
les decretals coneguda.»12 No és gens estrany, doncs, que figuri en totes les
antigues col·leccions canòniques de l’Església com la primera de les decretals
papals. El mateix autor apunta que «possiblement la consulta d’Himeri al papa
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13 Ibíd., 19.
14 Escrits de bisbes catalans, 53.

nasqué d’una reunió sinodal dels bisbes de la Tarraconense. Amb tot, encara
que no fos com a conseqüència d’un acord sinodal, tot confirma que prové de
la preocupació comuna dels bisbes de la Tarraconense per trobar resposta a un
ampli ventall de problemes pastorals, i la resposta papal urgeix l’acció col·legial
dels bisbes.»13 En aquest sentit, no sabem pas si com el bisbe més antic, o bé,
ja com a metropolità, el pontífex li va encarregar que «això que hem respost a
les teves consultes o facis arribar a coneixement de tots els nostres germans en
l’episcopat, i no solament als del teu arquebisbat, sinó també a tots els de les
províncies Cartaginesa, Bètica, Lusitana i Galaica, o també als de les províncies
que us són veïnes de l’un cantó o de l’altre.» Aquest encàrrec pontifici va donar
peu posteriorment a considerar-lo una prova clau i fefaent de la primacia, ja
antiga, de l’Església de Tarragona.

La carta està estructurada en catorze paràgrafs on el papa respon les consultes
d’Himeri i en un darrer apartat on el pontífex li encarrega, com ja hem vist, que
tingui cura de fer arribar el document als bisbes de les províncies d’Hispània.
La lletra conté elements doctrinals, normatius i disciplinaris molt importants per
al coneixement de l’Església de l’època hispano-romana.

Les conseqüències de l’heretgia arriana preocupaven especialment al metropo-
lità de Tarragona. Molt més quan el concili de Saragossa del 380 ja l’havia con-
demnada adequadament. El primer paràgraf es refereix a la manera de rebre
els heretges que retornen al si de l’Església. El pontífex, tot seguint les deci-
sions del concili de Nicea, prohibeix que hom torni a batejar els heretges que
retornen. Mentre que el tercer, tot afirmant que els apòstates —«tacats pel culte
dels ídols i la participació dels sacrificis»— han de ser separats del cos de Crist,
accepta, tanmateix, que al final de la seva vida hom no els hi ha de negar pas
el perdó si arriben a penedir-se veritablement.

L’apartat segon estableix el temps i el ritus per a la preparació del catecume-
nat i la recepció del baptisme. El sagrament del baptisme caldrà administrar-lo
comunitàriament «especialment per als diumenges de Pasqua i de la
Pentecosta.» Així, doncs, el papa prohibeix l’abús introduït pels fidels de bate-
jar per Nadal o l’Epifania, per les festes dels apòstols o dels màrtirs d’especial
devoció particular. Hom també fixa el temps de preparació baptismal en un
mínim de quaranta dies, durant aquest període de temps els catecumens s’hau-
ran de purificar amb oracions i penitències. El baptisme, segons es desprèn de
la carta, sembla estar destinat als adults. Tanmateix, el mateix pontífex reconeix
que podrà administrar-se als nadons en perill de mor, als que estan en perill
de naufragi, de setge o de malaltia greu. L’argument del papa Sirici a l’hora
d’admetre aquesta pràctica és: «No voldríem carregar la nostra ànima si algú
sortís d’aquest món i perdés el regne i la vida per haver-li negat nosaltres el
baptisme que ell desitjava.»14 El cinquè es refereix al matrimoni. El papa consi-
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dera que la «velació conjugal», és a dir, els esponsals, són vàlids, des del mateix
moment que aquest compromís matrimonial, s’ha pres en ferm i l’ha beneït un
prevere. Per tant, una vegada contrets no es poden pas trencar per a poder
casar-se amb un altre. Així, mateix el pontífex prohibeix a qualsevol home de
casar-se amb la dona d’un altre. 

La praxi penitencial, tant important per a l’Església dels primers segles, ocupa
també l’atenció del papa Sirici. El paràgraf sisè es fixa en l’actitud dels peni-
tents reincidents, aquells i aquelles, que «havent complert el temps de la peni-
tència, com els gossos i les truges tornen a llur vòmit i al fang.» Hom els pro-
hibeix de casar-se si ja estan casats, l’ús del matrimoni, les diversions i orde-
nar-se de preveres. Davant d’aquesta situació irregular irreductible conclou,
«Sobre aquests a qui ja no queda el recurs de la penitència, decretem que s’a-
pleguin a l’església amb els altres fidels només per a l’oració, que participin de
la celebració dels sants misteris, encara que no ho mereixen, però no els és
permès participar en el convit de la taula del Senyor.»15

Tanmateix, la gran majoria d’apartats miren de donar resposta a les preocupa-
cions d’Himeri sobre la vida dels clergues, preferentment la qüestió de l’accés
a l’orde sagrat, que es pot fer seguint dues vies: des de la infància o des de la
maduresa. El paràgraf novè estableix l’iter a seguir per aquell «qui s’ha lliurat al
servei de l’Església des de la infantesa», mentre que el desè explicita el camí
que ha de seguir «aquell qui, ja més gran d’edat, mogut per la conversió a una
vida millor vol passar de laic a la milícia sagrada.»16 En ambdós casos el pontí-
fex fixa els intersticis per a rebre els diferents ordes menors i majors.
Semblantment estableix, amb una petita variació segons fos el tipus d’accés, l’e-
dat establerta per a rebre els ordes majors. Trenta anys per al diaconat, trenta-
tres o trenta-cinc per al presbiterat i quaranta-cinc per a l’episcopat. Al tractar
la situació dels homes madurs que demanen d’entrar al clergat explicita que
«podrà obtenir justificadament el presbiterat o l’episcopat, si ha estat escollit pel
clergat i el poble.» En aquell moment, per tant, la participació del clergat i del
poble per a accedir a l’orde sagrat encara era útil i necessària. Malgrat que el
celibat és un horitzó desitjat hom admet que els clergues estiguin casats.
Tanmateix, el paràgraf onze els prohibeix casar-se amb una vídua i les segones
núpcies. Aquell que es trobi en aital situació «que sigui desposseït immediata-
ment de qualsevol privilegi de dignitat eclesiàstica; li es concedida solament la
comunió eucarística dels laics.»17 El vuitè priva d’accedir al diaconat i al presbi-
terat aquells homes «de vida desconeguda, que han contret diversos matrimo-
nis.»18 La preocupació del pontífex per assegurar l’exemplaritat de vida dels
clergues el porta a dir «que, així com no es concedeix la penitència pública a
cap clergue, així mateix cap laic no ha de rebre l’honor del clericat si ha pas-

15 Escrits de bisbes catalans, 54.
16 Ibíd., 58.
17 Ibíd., 58-59.
18 Escrits de bisbes catalans, 57.
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19 Ibíd., 59.
20 Ibíd., 56-57.
21 Escrits de bisbes catalans, 59.

sat per la condició de penitent i encara que hagi rebut la reconciliació.» Per al
papa Sirici el motiu de la prohibició és prou evident, car «que encara que ja
siguin nets de tot contagi de pecats, aquells qui abans han estat instrument de
vicis no han de ser després dispensadors dels sagraments.»19

Tal com ja hem reconegut anteriorment la preocupació del pontífex per asse-
gurar el celibat dels clergues és molt important. Tot el paràgraf setè s’hi refe-
reix accentuant aspectes diversos. Sirici s’oposa a aquells que fonamenten la
seva incontinència en el sacerdoci levític de l’Antic Testament. Així, reconeix el
problema que afecta la Tarraconense quan diu que «He sabut que molts sacer-
dots de Crist i diaques, després de molt de temps de llur consagració, han tin-
gut fills, tant de llurs pròpies esposes com de fornicació, i que es defensen d’a-
quest delicte amb la norma de l’Antic Testament que concedia als sacerdots i
als levites el dret de procrear.» Considera que els sacerdots de l’Antiga Aliança
només podien accedir al culte quan s’apartaven de les seves esposes i practi-
caven la vertadera continència. Per això, afirmava que «Després, un cop acabat
el temps de servei, era permès l’ús matrimonial, només a causa de la succes-
sió, perquè ningú no era admès al ministeri de Déu si no era de la tribu de
Leví.» Tanmateix, amb l’arribada de Jesús «ell ha vingut a completar, no a
anul·lar la llei, i ha volgut que l’Església, la seva esposa, brillés com a exemple
de castedat.» Així, doncs, «Tots els sacerdots i levites som obligats a aquestes
normes amb una llei indissoluble, de manera que, des del dia de la nostra orde-
nació, hem de consagrar el nostre cor i el nostre cos a la sobrietat i la castedat,
a fi de complaure en tot el nostre Déu en els sacrificis que cada dia li oferim.»
A partir d’aquest moment, segons el papa, hi ha dues menes d’infractors,
aquells que «es lamenten d’haver caigut per ignorància, determinem que es tin-
gui amb ells misericòrdia, amb aquesta condició: que romanguin, mentre vis-
quin, en l’ofici en el qual han estat descoberts, però sense cap augment en l’
honor clerical, i de manera que en endavant s’esforcin a viure en continència»,
i aquells altres «qui es recolzen en l’excusa d’un privilegi il·lícit, val a dir que
afirmen que l’Antiga Llei els permetia aquesta pràctica, han de saber que, amb
l’autoritat de la Seu Apostòlica, són destituïts de qualsevol honor eclesiàstic,
que han usat indignament, i que en el futur no podran tocar mai més els vene-
rables misteris dels quals ells mateixos s’han privat en seguir els desigs obs-
cens.»20 Un altre instrument per tal d’assegurar el compliment de la continència
és assenyalar quines dones poden residir a les cases del clergues. En el parà-
graf dotzè el papa referma les disposicions del concili de Nicea (325) sobre
aquesta qüestió: a casa d’un bisbe, prevere o diaca només és permesa la pre-
sència de la mare, la germana, la tia, o bé, d’una altra dona de la qual ningú
no pugui sospitar. El pontífex acabava concloent que aquestes hi podien resi-
dir «per motius de necessitat.»21
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Un darrer motiu d’atenció de Sirici són els monjos. En el paràgraf sisè explici-
ta com han d’ésser castigats els monjos i les monges que han trencat el vot de
castedat. El pontífex diu que «aquestes persones impúdiques i detestables
siguin apartades de l’assemblea monàstica i de les comunitats eclesials. Així,
tancades en llur cel·la, ploraran contínuament llur pecat, podran expiar-lo en
el foc purificador de la penitència, a fi que a l’hora de la mort i, comptant
només amb la misericòrdia de Déu, rebin amb la gràcia de la comunió el perdó
de llurs pecats.»22 Alguns autors consideren que la paraula cel·la, en llatí ergas-
tulo, cal entendre-la no pas com la cel·la monàstica sinó més aviat com a presó
o lloc de reclusió pels monjos i monges incontinents. El tretzè contempla la
possibilitat, i també estableix l’itinerari, per tal que els monjos puguin ésser
promoguts als ordes sagrats. El prototipus de monjo que hi pot accedir, en
paraules del papa, són aquells «recomanats per maduresa de costums i per san-
tes regles de vida i de fe.»23

6. ELS CONCILIS DEL SEGLE V

L’epístola 3 d’Innocenci I, l’epístola 11 de Consenci a Sant Agustí i la corres-
pondència del bisbe de Tarragona, Ascani, i altres bisbes amb el papa Hilari,
ens permeten de resseguir documentalment l’existència de concilis provincials
a la Tarraconense durant el segle V.24

El concili I de Toledo, celebrat l’any 400, va decidir d’exculpar i readmetre al
si de l’Església tots aquells que van condemnar el priscil·lianisme. Així, doncs,
foren admesos els bisbes de la Gallecia. Aquesta decisió va provocar que els
bisbes de la Baetica i de la Carthaginensis decidissin separar-se de la comunió
de les altres províncies. Entre els anys 408-409 el bisbe de Tarragona, Hilari, va
viatjar a Roma per tal que el pontífex aprovés les actes conciliars. Als ulls del
papa Innocenci I aquesta petició era impedida per la divisió pregona que afec-
tava l’Església d’Hispania. L’epístola 3 del pontífex volia donar resposta a la
situació.25

Innocenci I pensava que per tal d’establir les accions disciplinàries necessàries
calia que els bisbes s’apleguessin en concilis provincials. A la Tarraconense,
segons l’esmentada epístola 3, el bisbe Minici havia ordenat, a Girona, un bisbe
en contra dels cànons de Nicea, la qual cosa havia originat la queixa clamoro-
sa dels bisbes de la província. Aquesta consciència episcopal segurament es va
forjar en un concili provincial. 

22 Ibíd., 55.
23 Escrits de bisbes catalans, 59.
24 Josep VILELLA I MASANA, «Els concilis eclesiàstics de la Tarraconensis durant el segle V», Annals de l’Institut

d’Estudis Gironins 37 (1996-1997) 1041-1057. L’autor aporta un nodrit recull de fonts documentals i de
bibliografia sobre el tema que ens ocupa. 

25 Innocenci I, Ep. 3,2-4, PL, 20, cols. 486-489. 
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26 Josep AMENGUAL I BATLE, Els orígens del cristianisme a les Balears, Mallorca 1991, vol. I, pp. 278-280, i vol.
II, pp. 82-107. 

27 La correspondència suara esmentada ens ha permès de conèixer un nou bisbe de Tarragona de nom Ticià.
El text parla de Titianum Metropolitanum episcopum. Es tracta del primer bisbe a Hispània que porta
aquest títol de metropolità. 

La consulta del bisbe Himeri, de l’any 385, sembla suposar que la Tarraconense
no estava afectada pel priscil·lianisme, o bé, ho estava ben poc. Tanmateix, l’e-
pístola 11 de Consenci a sant Agustí, de l’any 419, ens assabenta que aleshores
els priscil·lianisme era una problema real a la província Tarraconense.26 L’any
419, Frontó, que residia a Tarragona on havia bastit un monestir, va iniciar una
croada contra els priscil·lianistes tot seguint les directrius de Consenci, un bon
coneixedor de les controvèrsies teològiques i dels àmbits eclesiàstics de
Tarraconense, el qual s’havia refugiat a les Balears, probablement a Menorca,
tot fugint dels bàrbars. 

L’epístola 11 de Consenci ens permet de resseguir les peripècies d’aquell per-
seguidor d’heretges. Frontó va rebre a Tarragona un seguit d’escrits de
Consenci, entre aquests hi havia llibres que havia redactat com si fos un autor
priscil·lianista, a instància del bisbe Patrocle d’Arle, amb la finalitat de desco-
brir els priscil·lianistes que s’amagaven a la Tarraconense. Frontó es va fer pas-
sar per priscil·lianista i va obtenir de Severa el nom del cap dels priscil·lianis-
tes que era el prevere Sever. Quan els bàrbars van arribar a la Tarraconense li
van prendre tres grans còdex de literatura màgica, que posteriorment aquells
van lliurar al bisbe Sagici de Lleida. El bisbe ilerdense, també amic d’aquest
tipus de literatura, després d’expurgar-los convenientment, els va tornar a ven-
dre al prevere Sever. Endemés, el bisbe Sigaci va enviar a Ticià, el metropolità
de Tarragona,27 en forma d’un còdex les parts dels llibres que havia expurgat.
La resta dels llibres que no considerava heterodoxes els deixava a Lleida. Ticià
per tal d’avaluar l’ortodòxia del còdex que havia rebut el va enviar a Siagri,
bisbe d’Osca, de qui depenia el prevere Sever. Siagri va determinar que el
còdex era ortodox i el va restituir a Sever. Frontó en base a les acusacions va
incoar un procés eclesiàstic inculpant a Severa i Sever. Aquesta, que en un pri-
mer moment havia acusat al prevere, posteriorment ho va negar, i tot recolzant-
se en la filla del comes Asteri, va acusar Frontó de calumniador. La nova situa-
ció va portar als jutges del tribunal a demanar als bisbes Sagicci, de Lleida, i
Siagri, d’Osca, els còdexs que havien estat robats a Server per tal de poder-los
examinar acuradament. La inculpació de Sagicci i del comes Asteri per part de
Frontó i Siagri va embolicar molt la situació. Aleshores fou quan el metropoli-
tà Ticià va convocar un concili a Tarragona. Els set bisbes que hi van assistir
van exculpar tots aquells que havien estat acusats per Frontó i van decidir la
destrucció de tots els còdex i dels altres documents incriminatoris. Aleshores
Frontó es va dirigir a Arle per tal d’aconseguir el suport del bisbe Patrocle i
obtenir la convocació d’un nou concili a Besiers on hi fossin convocats els set
bisbes que havien participat al concili tarragoní. Tanmateix, tot fa pensar que
aquest nou concili no es va pas celebrar. 
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28 Ascani et al., Ep. 13.
29 Ascani et al., Ep. 14.
30 Hilari, Ep. 17.
31 Ascani, Ep. 14.

Una lletra d’Ascani, metropolità de Tarragona, al papa Hilari, enviada vers l’any
464, ens permet de suposar la convocatòria d’un nou concili provincial. Segons
Ascani, el bisbe Silvà de Calahorra havia ordenat, l’any 455 o 456, un bisbe
sense que ho demanés el poble i en contra dels cànons de Nicea.28 El metro-
polità juntament amb els seus sufraganis van amonestar a Silvà per la seva
actuació. Vilella suposa que el monitum segurament va ésser confegit en un
concili provincial. Posteriorment, vers l’any 464, el bisbe Silvà va conferir nova-
ment l’episcopat a un prevere que depenia d’un altre bisbe, probablement per
a cobrir la vacant produïda per la defunció del que havia ordenat anteriorment.
Aquesta nova ordenació, segons el metropolità Ascani, es va celebrar violen-
tant la voluntat del prevere i novament contra els cànons nicens. No és doncs
gens estrany que la conducta reincident del bisbe de Calahorra fos examinada
en un nou concili provincial. Aquesta segona assemblea va determinar d’acu-
dir a Roma i va redactar l’epístola 13 que fou adreçada al papa Hilari. Els bis-
bes de la Tarraconense li demanaven que havien de fer, per tal que reunits en
concili —fraternitate collecta— poguessin actuar adequadament tant amb l’or-
denant com amb l’ordenat.

En una segona carta d’Ascani al papa Hilari, aquest en nom dels bisbes de la
Tarraconense probablement reunits en concili provincial, donava el seu con-
sentiment a la creació d’una nova seu episcopal a Egara, dins el territori de la
diòcesi de Barcelona.29 Aquest acord segurament es va assolir fruit de la peti-
ció del mateix bisbe de Barcelona Nundinari, que endemés havia ordenat
Irineu com a bisbe de la nova seu.

Aleshores es devia celebrar un altre concili per tal de deliberar sobre la deci-
sió de Nundinari d’ésser succeït a la seu de Barcelona per Irineu.30 Aquesta suc-
cessió irregular, tanmateix, segons la lletra, havia estat demanada per tot el cler-
gat i el poble de Barcelona, pels optimates i per la majoria dels bisbes sufraga-
nis. Els bisbes havien valorat positivament el desig de Nundinari, la vida i cièn-
cia d’Irineu i els beneficis que la successió havia d’aportar a la diòcesi de
Barcelona. El fet que Egara, la nova diòcesi creada ex novo a favor d’Irineu,
hagués format part de la diòcesi de Barcelona havia d’allunyar el perill d’ésser
acusat de bigàmia episcopal. Completada la successió els bisbes de la
Tarraconense es van aplegar novament en concili provincial, i a instància del
dux provincial, Vicenç, van escriure una nova carta al papa Hilari demanant-li
que aprovés la successió episcopal de Nundinari en la persona d’Irineu i que
es pronunciés novament sobre l’actitud de Silvà.31 Aquesta nova lletra devia
ésser tramesa a Roma abans del 19 de novembre del 465. Fou en aquesta data
quan ambdues cartes foren llegides a Roma, en un concili reunit a la basílica
de Santa Maria la Major, presidit pel papa Hilari. El concili romà va condemnar
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32 Hilari, Ep. 16. i Ep. 17.
33 Vilella Masana, «Els concilis eclesiàstics», 1056-1057.

tant la successió d’Irineu com el comportament de Silvà. Malgrat el determini
hom va apel·lar novament la decisió romana. Així, doncs, el 30 de desembre
del 465, el papa Hilari va escriure dues cartes de resposta a les apel·lacions. La
primera, que portava com a document annex les actes del concili romà, adre-
çada als bisbes de la Tarraconese, la segona dirigida al metropolità Ascani.32

Vilella sintetitza la resposta del pontífex dient: 

Que, després de considerar els fets i tenint en compte les necessitats de l’èpo-
ca, ha decidit ser indulgent amb els bisbes que havien efectuat ordenacions epis-
copals irregulars, però que, és clar, no s’han de repetir, i que per tant Ascani ha
d’estar especialment atent a aquest respecte. Pel que fa als bisbes que havien
estat ordenats sense el consentiment d’Ascani, Hílar estipula que, malgrat merèi-
xer ser deposats, també els permet que segueixin tenint el rang episcopal sem-
pre que no fossin esposos de vídua i s’haguessin casat amb una verge. Així
mateix, Ascani remarca que cal tenir molta cura per tal que no hi hagi dos bis-
bes en una mateixa seu i que no siguin ordenats bisbes els penitents o aquells
que no tinguin formació literària o estiguin mancats d’una part del seu cos.33

El segle V que s’iniciarà per a l’Església de la Tarraconense amb unes preocu-
pacions de tipus teològic centrades entorn del priscil·lianisme, donarà pas al
llarg de la segona meitat del mateix segle a preocupacions de tipus disciplinar
que impliquen la necessitat de trobar potser respostes noves per a situacions
noves. La tradició sinodal de la Tarraconense, que encara es mantenia força
viva, va esdevenir l’instrument fonamental, preuat i necessari per a afrontar-les.
No obstant, hem de reconèixer que aquesta praxi sinodal no sempre va estar
d’acord amb les disposicions romanes.

7. ELS CONCILIS DEL SEGLE VI

L’any 514, el papa Simmac va encomanar al bisbe Cesari d’Arle, com a vicari
pontifici, la missió de renovar totes les Esglésies de la Tarraconense i de la
Gal·lia mantenint-les en comunió amb la Seu de Pere. La celebració de conci-
lis provincials a la Tarraconense que arrenca el 516, dos anys després que el
vicari papal hagués rebut aquell encàrrec, palesa que la tasca de Cesari d’Arle
va reeixir i que va arrelar pregonament a la Tarraconense. 

La celebració de concilis es va fer, si més no, en una primera època, moguts
per una consciència pregona de comunió eclesial i tot valorant la praxi sino-
dal. Més enllà de la retòrica habitual en aquest tipus de literatura el pròleg del
concili provincial del 516 així sembla demostrar-ho. Els pares aplegats a
Tarragona van encapçalar les actes conciliars tot dient:
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Els antics estatuts dels pares van prendre determinacions sobre fets anteriors que
els foren referits o sobre coses que ells coneixien directament que havien suc-
ceït. Nosaltres, seguint aquest exemple, hem cregut oportú de legislar a l’entorn
de fets actuals, de manera que alhora hom guardi sense dubtes les normes anti-
gues i es consolidi l’observança de les presents. Per això, havent-nos reunit a la
ciutat de Tarragona, la metropolitana, hem posat per escrit les constitucions que
donem a continuació, fins ara ja acreditades per l’observança, que en endavant
hauran de ser guardades.34

Josep Raventós en fa la següent interpretació, que també fem nostra: 

D’aquest text introductori, ben significatiu de la consciència sinodal, convé
remarcar l’arrelament històric dels bisbes que se senten hereus d’una tradició,
llur consciència i voluntat legislativa, el caràcter d’assemblea eclesial, la concre-
ció normativa que va precedida de l’experiència pràctica, i el compromís vincu-
lant en la guarda de les constitucions establertes.35

El document ens permet suposar que gran part de la legislació conciliar respon
a la necessitat de fixar per escrit allò que la praxi habitual reflectia com a
expressió de la vida.

8. EL CONCILI DE TARRAGONA DEL 516

El 6 de novembre de l’any 516, l’any sisè del rei visigot Teodoric, els bisbes de
la Tarraconense es van aplegar a la ciutat metropolitana.36 Es tracta de la única
vegada en que es va celebrar un concili a Tarragona durant els segles IV-VII.37

Fou presidit per l’arquebisbe Joan (469-520) a qui el papa Hormisdes va nome-
nar vicari apostòlic per a Hispània. 

El concili va promulgar tretze constitucions relatives a la vida dels bisbes, dels
preveres i dels monjos. La constitució quarta tanmateix escapa a aquesta tòni-
ca general. Els pares conciliars prohibeixen a «cap bisbe, prevere o clergue —
que— no s’atrevirà a jutjar afers de plets que li hagin estat presentats en diu-
menge.» La raó de la prohibició és ben clara, car el diumenge és el «dia reser-
vat a oferir a Déu les solemnitats prescrites.»38 La disposició ens permet supo-
sar que l’observança del precepte dominical no era pas del tot estesa, o bé, que
amb el temps s’havia anat afluixant. Per altra banda, la mateixa constitució pre-

34 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 56.
35 RAVENTÓS I GIRALT, La sinodalitat a Catalunya, 22.
36 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 56-60; vegeu G. MARTÍNEZ – F. RODRÍGUEZ, La

Colección Canónica Hispánica IV, 280.
37 Concili de Tarragona del 516. Hi van participar el metropolità Joan i els següents nou bisbes: Pau,

d’Empúries, Hèctor, metropolità de Cartagena, Frontinià, de Girona, Agrici, de Barcelona, Vicenç, de
Saragossa, Ursus, de Tortosa, Cinidi, d’Osona, Nibridi, d’Egara, i Oronci. Quant a Oronci que signa com
a episcopus Eliberrritanae civitatis hom li ha atribuït diverses seus: Il·liberris (Granada), Lleida i Elna.

38 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 57.
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39 Ibíd.
40 Ibíd., 60.
41 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 58.
42 El concili de Calcedònia (451) en el seu cànon sisè havia establert que, «no es permès als clergues de

prendre les coses de la casa del bisbe, sota pena d’expulsió del seu orde», vegeu Conciliorum aecume-
nicorum Decreta, 73. També el concili de Lleida del 546 es va tornar a ocupar d’aquesta qüestió en la
seva constitució quinzena, tal com veurem oportunament. 

cisava que la competència clerical a l’hora de jutjar plets excloïa els afers cri-
minals. Hom manifesta, cosa que en concilis posteriors s’insistirà, que els cler-
gues no poden pas entrar en contacte amb la violència ni amb la sang que
aquesta pot originar. 

Els pares conciliars van dictar sis constitucions que atenyien a l’exercici del seu
propi ministeri episcopal. Tres d’aquestes es referien a la funció del metropo-
lità. La constitució cinquena contemplava la possibilitat que algun bisbe no fos
ordenat a la ciutat metropolitana. Tanmateix, en virtut d’incorporar-se a una seu
sufragània el nou bisbe restava obligat en el termini de tres mesos a presentar-
se davant del metropolità. El concili especificava que la visita calia fer-la per tal
de rebre del metropolità «orientacions eclesiàstiques a fi que pugui conèixer
millor allò que haurà d’observar.»39 La constitució sisena recollia una altra obli-
gació del bisbe sufragani: l’haver d’acudir al concili provincial. La importància
de la participació sinodal es reflecteix en l’excomunicació com a pena imposa-
da als infractors. La darrera constitució, la tretzena, manava que al concili pro-
vincial hi assistissin no únicament els bisbes sufraganis «acompanyats de pre-
veres de les esglésies catedrals, sinó també de la diòcesi, i d’alguns fills de
l’Església seglars.»40 Una constitució, la vuitena, feia referència explicita a l’exer-
cici del ministeri episcopal. El concili disposava, d’acord amb la praxi antiga de
l’Església, que el bisbe restava obligat a visitar «cada any el bisbat, a fi de posar
remei, amb disposicions (oportunes), a les esglésies que es trobessin desempa-
rades.» Endemés, afegien, tot seguint una «tradició antiga que el bisbe es pren
el terç de les rendes» de l’església que visita.41 Una altra constitució, la desena,
prohibia als bisbes rebre cap mena d’obsequis personals a l’hora de participar
com a jutges en els judicis. Aquesta praxi, segons reflecteix la mateixa consti-
tució, era habitual en el cas dels jutges seculars. El concili acceptava, però les
ofrenes quan aquestes es feien a benefici de les esglésies i no pas de les per-
sones. Per altra banda, aquesta funció judicial, que no era pas intrínseca amb
la ministerial, ens permet capir fins a quin punt els bisbes s’havien incorporat
a la gestió de l’administració civil de la societat hispano-romana. La possible
depredació dels béns eclesiàstics i la introducció de mitjans eficaços per tal
d’impedir-la també fou objecte d’estudi. La constitució dotzena decretava que
a la mort d’un bisbe, que no havia atorgat testament, els preveres i diaques
estaven obligats a fer inventari dels seus béns. Els pares conciliars també pro-
hibien a qualsevol persona d’apoderar-se de cap tipus de bé que hagués dei-
xat el difunt.42
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Les constitucions dedicades a la vida dels clergues eren cinc. Dues, la primera
i la novena, feien referència a la seva relació amb les dones. La primera pres-
crivia que els clergues, fins i tot quan visitaven les seves parentes, havien de
portar algun «acompanyant recomanable per l’edat i el prestigi», que els fes de
testimoni per tal de salvaguardar la seva fama. La constitució establia també
que la visita havia de consistir en «conversa breu i —afegien que— no s’hi hos-
tatjaran.» Aquesta prevenció era necessària, malgrat que la praxi permetia als
clergues «de tenir cura d’algunes (dones) a causa del parentiu pròxim, mentre
adverteixin de tractar-les amb la cautela de fer-los de lluny estant els favors que
necessiten.»43 La novena manava, tant als lectors com als ostiaris que tenien
tracte amb dones adúlteres, de deixar-les immediatament si no volien ésser
expulsats del clergat. Dues constitucions més, concretament la segona i la ter-
cera, regulaven la relació dels clergues amb el diner. La segona prohibia als
clergues de fer negocis basats en l’especulació. La constitució era contundent
quan deia: «Tal com determinen els estatuts canònics, els qui vulguin formar
part del clericat no es dedicaran a comprar barat i a vendre més car. Si algú
volgués dedicar-s’hi serà expulsat del clericat.»44 La tercera manava que «si
algun clergue presta diners en cas de necessitat [...] prendrà la quantitat pres-
tada sense cap augment.» Aquesta constitució es fa ressò del cànon dissetè de
Nicea que havia prohibit als clergues de rebre interessos pels préstecs. Una
darrera constitució, la setena, mirava de regular el culte. Els pares conciliars
manaven que els clergues diocesans, tant els preveres com els diaques, fessin
el servei cultual per setmanes. I afegien «amb el benentès que tot el clericat esti-
gui prompte per a la vespres del dissabte, de manera que sigui fàcil de cele-
brar la festa del diumenge amb la presència de tots.» Amb tot, els bisbes esta-
ven també preocupats per l’absència de culte quotidià en algunes esglésies.
Així, doncs, establien que també «cada dia se celebraran les funcions del matí
i del vespre.»45

Finalment, la constitució onzena, es referia a les possibilitats de llibertat que
oferia la mobilitat dels monjos. Hom els prohibia que aprofitessin la seva sor-
tida dels monestirs per a «prendre cap ministeri eclesiàstic, excepte si l’abat els
ho ha manat», i també, fer d’agents o procuradors dels interessos d’altri, a no
ésser que fos a favor del monestir.46

9. EL CONCILI DE GIRONA DEL 517

El 8 de juny de l’any 517, l’any setè de rei Teodoric, els bisbes de la
Tarraconense es van reunir a la ciutat de Girona per a celebrar un concili pro-

43 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 56. 
44 Ibíd., 56-57.
45 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 58.
46 Ibíd., 59.
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vincial.47 Complien així amb el compromís que havien contret de celebrar-ne
un cada any.48

Aquest concili va publicar un total de deu constitucions, cinc de les quals adre-
çades a la disciplina moral i eclesiàstica dels clergues i altres cinc de caire litúr-
gic. 

La vida del clergat, com anem veient al llarg del temps, sempre fou objecte
d’una especial atenció i vigilància per part dels concilis. Les constitucions sise-
na, setena i vuitena es fixaven en la vida de l’episcopat i del clergat. El concili
reconeixia la possibilitat d’arribar al ministeri ordenat essent cèlibe o casat, en
regulava l’accés i la forma de cohabitació. La constitució setena manava que
aquells que s’ordenessin sense estar casats no podien tenir dones forasteres a
casa seva. La prohibició de la presència de dones a la cas d’un ordenat, que no
havia estat prèviament casat, és la primera solució que hom contempla. La cons-
titució deia «que no encomanin a cap dona el govern de casa seva, sinó que
l’han de regir per mitjà d’un servent o d’un amic.» Tanmateix, la disciplina ecle-
siàstica antiga permetia la convivència amb la pròpia mare i la germana. El
cànon tercer del concili Nicea (325) hi va afegir la figura de la tia. Així, doncs,
la constitució setena afegia: «Però si tenen a casa la mare o una germana hau-
ran d’encomanar el regiment de la casa a aquestes persones, d’acord amb el
que estableixen els cànons antics.»49 La constitució sisena estipulava que els
clergues —«des del bisbe fins al sots-diaca»—, que haguessin estat ordenats ja
casats «no convisquin amb l’esposa, esdevinguda germana, sense la presència
d’un altre germà; si volen conviure-hi, que admetin a casa seva un altre germà,
amb el testimoni del qual aparegui més pura la seva vida.»50 La necessitat d’a-
quest testimoni es fa evident a l’hora d’assegurar la castedat del ministre orde-
nat.

L’accés al clergat fou també motiu d’una especial cura per part dels pares con-
ciliars. La constitució vuitena vetava l’accés als laics que es casaven amb dones
vídues o divorciades. I les constitucions novena i desena es preocupaven de la
praxi penitencial que calia aplicar a aquells que volien accedir als ordes sagrats
i es trobaven en situacions personals irregulars. La primera legisla sobre les per-
sones que, malgrat haver rebut el viàtic, se’ls és permès de rebre el sagrament
de l’orde. La constitució considera inclosos en aquesta situació aquell que «una
vegada restablert no va fer penitència pública a l’església». La segona estableix

47 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 61-64; vegeu G. MARTÍNEZ – F. RODRÍGUEZ, La
Colección Canónica Hispánica IV, 283-290; Narcís M. AMICH RAURICH, Les seus episcopals de Girona i
Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites de l’època tardoantiga (segles IV-VII),
pp. 238-242.

48 Concili de Girona del 517. Hi van assistir el metropolità Joan i els següents sis bisbes dels quals no s’in-
dica la seu que presidien. Malgrat això hom els hi pot assignar tenint en compte l’anterior concili del 516:
Frontinià (Girona), Pau (Empúries), Agripi (Barcelona?), Cinidi (Osona), Nibridi (Egara) i Oronci. 

49 Marquès i Planagumà, Concilis Provincials Tarraconenses, 56
50 Ibíd., 62.
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51 Ibíd., 63.
52 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 61.
53 Ibíd., 62.
54 Escrits de bisbes catalans, 43-52. Antoni Pladevall diu en el pròleg d’aquesta obra: «El baptisme es sobre-

entén com a administrat a adults; els petits només seran batejats en cas de perill de mort, i aquells que,
de petits, han estat destinats a l’estament eclesiàstic o a la vida religiosa es batejaran en arribar a la puber-
tat; la carta disposa també que no cal rebatejar els heretges», vegeu pp. 12-13.

55 Concili de Barcelona del 540. Hi van assistir el metropolità Sergi i els sis bisbes sufraganis següents:
Nebridi, de Barcelona; Caronci, d’Empúries; Andreu, de Lleida; Estafili, de Girona; Joan, de Saragossa; i
Asellus, de Tortosa. 

quins dels sotmesos a penitència podien ser promoguts a l’orde sagrat i quins
no. Com en la constitució anterior la pedra de toc per marcar l’accés al minis-
teri ordenat és haver confessat públicament un pecat mortal, car havent fet això «es
van difamar amb la seva pròpia confessió.»51

El concili gironí va tenir un marcat accent litúrgic. D’una manera especial volem
assenyalar la voluntat dels bisbes de la Tarraconense d’establir una litúrgia comuna
tenint com a base al costum de celebrar l’eucaristia, la manera de recitar la salmo-
dia i la forma de celebrar els sagraments. La primera constitució constata aquesta
voluntat d’adoptar un únic ordre en les celebracions de l’església per a cada pro-
víncia eclesiàstica. Així, doncs, els pares conciliars van determinar el següent: «Sobre
la celebració de la missa [disposem] que en tota la província Tarraconense se servi,
en nom de Déu, la forma de celebrar la missa i el costum de cantar els salms i d’ad-
ministrar [els sagraments] que s’observa a l’església de la metròpoli.»52 La constitu-
ció desena disposava que el Parenostre es recités cada dia, tant a l’ofici matinal com
al vespertí. Les constitucions segona i tercera regulaven l’ús de les lletanies —lita-
niae minores—. Les primeres es devien recitar, de dijous a dissabte, la setmana
següent a la festa de la Pentecosta, dies en què, a més a més, calia que es fes abs-
tinència. Les segones lletanies, en canvi, calia que es celebressin a principis de
novembre.
Els pares conciliars també van regular l’administració del baptisme. La constitució
quarta estipulava que el sagrament del baptisme només es celebrés per Pasqua i
per Nadal, tot afegint que «s’ha establert que en les altres festes només es bategin
els malalts, als quals en cap moment no convé denegar el baptisme.»53 L’any 385,
el papa Sirici en la seva carta adreçada al bisbe de Tarragona, Himeri, ja li havia
assenyalat la praxi sacramental que calia seguir.54 La constitució cinquena també
declarava exceptuats de la determinació conciliar als nadons que es trobessin en
perill de mort.

10. EL CONCILI I DE BARCELONA DEL 540

El concili I de Barcelona, celebrat l’any 540, fou presidit pel metropolità Sergi.55

Només s’han conservat deu cànons amb una redacció molt esquemàtica i breu.
Alguns d’ells fan referència directa al concili d’Agde (506).

El règim penitencial vigent continuava essent molt rigorós. Dos dels cànons es refe-

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 508 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 508



Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 509 ]

rien al seu exercici. El sisè afectava als clergues —«homes penitents que porten el
cap tonsurat i l’hàbit religiós»— que restaven obligats a mantenir una vida fonamen-
tada únicament en la pregària i el dejuni. El setè volia imposar als penitents una
vida moderada i reclosa. Així, doncs, hom els amonestava perquè «no prenguin
part en convits ni negociïn comprant ni venent, sinó que visquin modestament
a casa seva.» El rigor de la praxi penitencial antiga encara vigent es feia també
palès en el cànon vuitè relatiu als malalts, que havent demanat i obtingut del
prevere la penitencia, es posaven bons i es reintegraven a la seva vida habi-
tual. El concili, no obstant que es trobaven restablerts, continuava afirmant «que
portin vida de penitents, apartats de la comunió, encara que no hauran de
rebre la imposició de mans fins que el sacerdot no declari aprovada la seva
vida.»

El concili va promulgar tres cànons que volien regular els costums dels cler-
gues. Així, el cànon tercer prohibia als clergues portar els cabells llargs i afai-
tar-se la barba. El cinquè disposava que els preveres, davant del bisbe, pregues-
sin seguint l’ordre establert per les disposicions litúrgiques vigents. El quart esti-
pulava que el diaca no podia asseure’s quan ho feia el prevere. D’aquesta
manera hom volia manifestar la seva precedència quant al grau ministerial.

El cànon desè decretava que aquells que eren monjos havien d’observar les dis-
posicions relatives a ells promulgades pel concili de Calcedònia.56

Tres cànons es referien a qüestions de tipus litúrgic. El primer manava que el salm
cinquanta es recités sempre abans del càntic. El segon que els fidels rebessin la
benedicció, tant en l’ofici matinal com en el vespertí. Finalment, el novè disposava
que els malalts rebessin la benedicció viàtica.57 Aquest fou el darrer concili de l’è-
poca hispano-romana i visigòtica en que hom va legislar sobre qüestions litúrgiques.

11. EL CONCILI DE LLEIDA DEL 546

56 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 65; VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ, Concilios visigó-
ticos e hispano-romanos, 53 El concili ecumènic de Calcedònia (451) va promulgar diversos cànons refe-
rents a la vida dels monjos. El cànon tercer els prohibia de fer d’agents i procuradors. El cànon quart
manava que havien d’obtenir el permís del bisbe per a fundar els monestirs, que els monjos havien de
restar subjectes al bisbe i apartats dels afers seculars. També prohibia als monestirs d’acollir esclaus sense
el consentiment dels seus amos. El cànon sisè establia que ni els clergues ni els monjos podien retornar
a la vida laical. Finalment, el cànon vint-i-quatrè prohibia la residència habitual de laics en els monestirs.

57 VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ, Concilios visigóticos e hispano-romanos, 53. 
58 Concili de Lleida del 546. Hi van participar el metropolità Sergi, set bisbes de la Tarraconense, alguns

sense indicació de la seu a la que pertanyien, i també Gratus, un prevere que representava a Estafili,
bisbe de Girona. Els bisbes foren: Just, Just, Caronci, Joan, Patern, de Barcelona, Maurili de Tortosa i
Taurus, d’Egara. El fet que hom parli de «Patern, bisbe de l’Església catòlica de Barcelona» i de «Maurili,
bisbe de l’Església catòlica de Tortosa» fa suposar a Joan Yeguas que «en aquesta ciutat hi ha un altre
bisbe no catòlic, és a dir arrià.» Vegeu Joan YEGUAS I GASSÓ, «El concili provincial visigòtic de Lleida en el
546», en I Congrés d´història de l’Església Catalana, II, Solsona 1993, p. 527.

59 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 66-71; MARTÍNEZ – RODRÍGUEZ, La Colección
Canónica Hispánica IV, 311; YEGUAS I GASSÓ, «El concili provincial visigòtic de Lleida en el 546», 525-535.
Inclou la transcripció del text original. RAVENTÓS I GIRALT, La sinodalitat a Catalunya, 23.
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60 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 66. 

El 6 d’agost de l’any 546, el metropolità Sergi va presidir un altre concili provin-
cial a la ciutat de Lleida.58 Hom va publicar un total de setze constitucions refe-
rents a la disciplina eclesiàstica sobre la vida dels clergues i dels fidels cristians.59

Tres de les constitucions conciliars es van ocupar de la difícil relació amb els
cristians arrians. La qüestió no tenia només connotacions de tipus religiós sinó
també socials, car els catòlics eren hispano-romans, mentre que els arrians eren
visigots. Aquesta fragmentació de tipus religioso-social es va intentar resoldre,
si més no oficialment, amb la conversió del visigots al catolicisme l’any 589. La
constitució novena fixava el temps de penitència que havien de fer els «qui han
estat rebatejats amb prevaricació, si ho foren sota pressió o turment.» En aquest
punt els pares conciliars seguien el cànon novè de Nicea. El retorn al si de
l’Església catòlica passava per que participessin de la pregària dels catecúmens
durant set anys i dos més entre els catòlics. I concloïen tot dient que, «després
compartiran les ofrenes i l’Eucaristia amb els fidels gràcies a la misericòrdia i la
clemència del bisbe.» La constitució tretzena castigava als catòlics que hagues-
sin fet batejar els seus fills per algun heretge negant-los la possibilitat d’oferir
ofrenes. La constitució catorzena prohibia als catòlics de tenir tracte amb els
rebatejats. Ambdues constitucions fan pensar que el traspàs de fidels del cato-
licisme a l’arrianisme no devia ésser pas estrany. Per tal d’evitar aquest transfu-
guisme religiós es recomanava la segregació. Les disposicions conciliars reflec-
teixen a l’hora que fomenten la divisió social entre hispano-romans i visigots.
No és pas estrany, doncs, que Recard quan es va convertir al catolicisme, que
era la religió de la majoria de la població, a més de raons religioses també
pogués considerar raons político-socials.

Una de les preocupacions importants de l’Església hispano-romana d’aquesta
època era la imposició d’una moral sexual pròpia a una societat que encara
tenia fortes arrels paganes, tant d’origen romà com germànic. Així, trobem, que
la constitució quarta mana que «els qui es taquen amb el delicte d’incest» siguin
posat amb els catecúmens i que els cristians defugin de menjar amb ells.
Tanmateix, mentre l’Església s’esforça en fomentar i generalitzar arreu l’exogà-
mia els pobles germànics afavorien les unions entre parents propers per tal de
mantenir els lligams entre els membres d’un mateix clan. L’avortament, practi-
cat tradicionalment a Roma, també fou condemnat per l’Església. Tanmateix,
potser sorprèn que els bisbes el considerin únicament un mitjà d’amagar l’adul-
teri. Així, doncs ho interpreta la constitució segona: «Els adúlters, tant homes
com dones, que procuren matar els fills pecaminosament concebuts en adulte-
ri o ja nascuts, o intenten de malmetre’ls amb metzines mentre són encara en
el si matern». Aquells i aquelles que es penedeixin realment podran ésser
admesos a la comunió després de set anys de fer penitència, tanmateix, si són
clergues no podran pas recuperar el seu ministeri. La duresa de la praxi peni-
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61 Ibíd., 68.
62 Ibíd., 66-67.

tencial de l’Església antiga encara es fa sentir en la part final d’aquesta consti-
tució: «Els qui han donat verí, només si han plorat el seu crim durant tota la
vida, rebran la comunió a l’hora de la mort i prou.»60

La violència que imperava arreu de vegades feia que alguns s’obliguessin «amb
jurament a no fer concòrdia amb aquell amb qui pledeja.» La constitució sete-
na els considerava perjurs i els priva durant un any de la participació de l’eu-
caristia. Amb tot, el concili considerava que l’infractor havia de procurar «retor-
nar com més aviat millor a la caritat, que cobreix una multitud de pecats.»61

Aquesta violència pràcticament estructural també podia afectar a les vídues
penitents o a les verges consagrades. La constitució sisena disposava que en
cas que la dona violada tornés a la vida religiosa només el violador seria cas-
tigat. El delinqüent havia de fer penitència pública per la gravetat del seu pecat.
Tanmateix, si la dona volia romandre amb aquell que l’havia fet pecar ambdós
havien d’ésser exclosos de la comunió eucarística i romandre apartats del trac-
te amb els cristians.

Dues constitucions feien referència als bisbes. La constitució tercera es centra-
va en la difícil relació que existia entre el clergat regular i els bisbes. Els mon-
jos intentaven escapolir-se de la tutela episcopal i això els enfrontava totalment
amb els bisbes. El concili lleidatà va legislar intentant d’acontentar amb dues
parts. Per una banda, accedia a que les ordenacions presbiterals de monjos
havien de fer-se amb el consentiment mutu de l’abat i del bisbe. Però per l’al-
tra, no admetia el dret que pretenien tenir els bisbes a participar de les ofrenes
que els fidels oferien als monestirs. Els bisbes també van haver de competir
amb els interessos, sovint de tipus econòmic, d’alguns senyors que maldaven
per a poder edificar esglésies, conegudes com a «esglésies pròpies», com si fos-
sin temples monàstics per tal de sostreure-les a l’autoritat episcopal. La darrera
part d’aquesta constitució només n’acceptava l’estatus en el cas «que hi convis-
qui una comunitat que observa una regla aprovada pel bisbe.»62 El cànon novè
del concili I d’Orange, aplegat l’any 441, ja havia decretat que tant la consagra-
ció com l’administració de les esglésies corresponia únicament els bisbes. Amb
tot, tal com la història medieval posterior palesa, la lluita entre bisbes i senyors
d’«esglésies pròpies» va continuar. Una tercera constitució, la desena, també
avalava l’autoritat episcopal. Els bisbes condemnaven aquells, que malgrat
ésser culpables, buscaven refugi en una església i gràcies al dret d’asil s’esca-
polien de la jurisdicció del bisbe. El seu «delicte de contumàcia» havia d’ésser
castigat amb un retard del perdó que necessitaven per a rehabilitar-se cristia-
nament i social. 

La constitució setzena, que era la darrera, legislava sobre allò que calia fer amb
els béns de l’Església quan moria el seu bisbe. La preocupació pel patrimoni
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de la diòcesi podia xocar, i de fet sovint xocava, amb els interessos i el patri-
moni personal del bisbe. Malgrat la constitució dotzena del concili de
Tarragona de l’any 516, que encarregava al bisbe que celebrava les exèquies
del prelat difunt de vetllar pel patrimoni episcopal, a la mort del bisbe «molts
clergues violen aquesta disposició, de manera que quan mor el bisbe, oblidant
l’afecte i la severitat de la disciplina hom pren i destrueix salvatgement tot allò
que hi ha a la casa episcopal.» El concili manava «que el responsable de la casa
—residència episcopal—, amb l’ajut d’un o dos clergues dels més fidels, les
conservarà —els béns mobles i immobles de l’església diocesana— i donarà els
aliments acostumats als clergues de la casa del bisbe fins que hi hagi estat ele-
git un altre bisbe.»63 El bisbe successor tindria d’encàrrec de comprovar si els
administradors havien vetllat adequadament del patrimoni de la seva nova
església. 

La resta de les constitucions promulgades a Lleida, un total de cinc, es referien
a la vida dels clergues. El concili feia front a dues realitats importants de l’èpo-
ca: la violència i la immoralitat dels clergues. Les constitucions primera i onze-
na prohibien als clergues vessar sang. La primera tenia en compte la situació
en que podien trobar-se aquells que havien de defensar-se, per exemple els
que patien un setge. La conclusió era contundent: «que els qui serveixen a l’al-
tar, administren la sang de Crist i toquen els vasos sagrats, s’abstinguin de ves-
sar sang humana, ni tan sols la dels enemics». El càstig pels infractors consistia
en la privació de l’exercici del ministeri i la participació en l’eucaristia durant
dos anys, que els bisbe podia allargar en virtut de les circumstàncies concretes
de cada cas, i que «en endavant, no podran ser promoguts a càrrecs més alts.»64

La constitució onzena afrontava un cas encara més escandalós el dels «clergues
que intenten de matar-se mútuament.»65 El mal exemple dels clergues al no por-
tar una vida adequada al que disposaven els cànons era ja un problema inve-
terat. La constitució cinquena tractava dels clergues que per flaquesa queien en
pecat carnal. Amb intenció d’evitar aquestes temptacions la constitució quinze-
na manava que els clergues no cohabitessin amb dones forasteres. Només
podien ésser admeses parentes properes com la mare, una tia, una germana o
una cosina.66 L’exercici del ministeri també podia adquirir un caire abusiu. Així,
la constitució vuitena condemnava els clergues, que tot aprofitant-se de la seva
autoritat ministerial, negaven el dret d’asil que els seus esclaus o deixebles,
com qualsevol altre cristià, tenien dins les esglésies. Els infractors eren condem-
nats a ésser privats del seu ofici mentre no fessin una penitència adequada a
la seva greu infracció. Finalment, la constitució dotzena ordenava que fossin
deposats aquells que havien estat ordenats contra les disposicions canòniques.
Quant als bisbes que havien ordenat irregularment se’ls prohibia a partir d’a-

63 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 70.
64 Ibíd., 66.
65 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 69.
66 Aquesta va ésser ja la intenció del cànon tercer del concili de Nicea (325) i del setè del concili de Girona

del 517. 
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leshores d’ordenar a ningú. Davant del problema d’aquells que havien estat
ordenats sacramentalment, encara que fos d’una manera irregular, hom els
reconeixia el ministeri però se’ls privava d’una possible posterior promoció. 

12. L’INTRUSISME DELS REIS VISIGOTS

Durant la segona meitat del segle VI, l’autonomia de la qual havien gaudit les
diverses províncies eclesiàstiques hispàniques durant els segles IV-V, es va anar
esvaint progressivament davant la centralització política i eclesiàstica, que els
reis visigots van promoure a Toledo, capital del seu regne. Amb el rei Leovigild
(573-586), els bisbes de Toledo van anar adquirint un notable protagonisme
eclesiàstic i polític. El procés havia començat poc abans: el 527 la seu de
Toledo, fins aleshores sufragània de la Cartaginesa, esdevenia seu metropolita-
na. Aquesta decisió fou ratificada en el sínode de Gundemar de l’any 610. Per
altra banda, l’any 653, els bisbes de Toledo van passar a presidir tots els con-
cilis dits nacionals, i finalment, el 681, els mateixos bisbes toledans, juntament
amb els reis visigots, van passar a nomenar tots els bisbes de l’Església hispà-
nica, i a reservar-se el dret a consagrar-los, acabant així amb l’antiga praxi que
reservava aital dret als metropolitans de cada província eclesiàstica.67

Aquest procés de centralització i d’enfortiment del paper de Toledo, converti-
da recentment en seu metropolitana, es fa palès en la celebració de concilis
provincials. Durant el segle VII es van celebrar a Hispània un total de disset
concilis, dels quals catorze es van fer a Toledo. La força d’aquests concilis resi-
dia en el fet que eren convocats pel mateix rei, en que tots els bisbes hi esta-
ven obligats a assistir-hi en virtut de la seva obediència i que esdevenien
assemblees de direcció i govern del regne visigòtic. 

El III Concili de Toledo del 589 fou el primer en tenir caràcter general, i en ell
es va decidí l’abandó de l’arrianisme per part dels visigots i la consegüent incor-
poració política dels hispano-romans, moment en el qual es va produir la con-
versió de rei Recared al catolicisme.68 L’any 592 es celebrava a la ciutat de
Saragossa, presidit per l’arquebisbe de Tarragona, Artemi, el primer concili pro-
vincial de la Tarraconense després de la conversió dels gots.69 Es tracta del II

67 Federico-Mario BELTRÁN TORREIRA, «El conflicto por la primacía eclesiástica de la cartaginense y el III
Concilio de Toledo», en Concilio III de Toledo: XIV Centenario: 589-1989, 1991, pp. 497-510. L’autor fa
una bona anàlisi sobre el procés d’acaparament per part de Toledo de la primacia eclesiàstica i recull la
principal bibliografia existent sobre aquesta qüestió. 

68 MARTÍNEZ – RODRÍGUEZ, La Colección Canónica Hispánica IV, 146.
69 Concili II de Saragossa del 592. Hi van assistir Artemi «bisbe de Tarragona i metropolità de la província»,

onze bisbes i dos diaques de la Tarraconense. Només en el cas del metropolità s’esmenta el lloc d’on era
pastor, pel que fa a la resta figuren solament com a bisbes. Així trobem: Sofroni, Esteve, Julià, Simplici,
Asteri, Mummi, Lilíol, Magnus, Joan, Galanus i Julià, i els diaques Antedi, representant del bisbe Gabí, i
Esteve, representant del seu bisbe Aquilí. 

70 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 72-73; Vives – Marín – Martínez, Concilios visi-
góticos e hispano-romanos, 155.
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71 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 72. Així, ho declaraven els bisbes de la
Tarraconense: «els preveres que s’han convertit de l’heretgia arriana a la santa Església catòlica, mentre
mantinguin santa i pura la fe i ben casta la vida, continuïn santament i purament el seu servei després
d’haver rebut de nou l’ordenació presbiteral; en canvi, els altres, que negligeixen de mantenir la forma
de vida que ha esta indicada, seran expulsats del clericat i de l’ofici.»

72 L’epistula de Fisco Barcinonensi portava les signatures del metropolità Artemi i dels bisbes Sofroni, Gal·là
i Joan. 

73 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 73; VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ, Concilios visigó-
ticos e hispano-romanos, 54; Luis Agustín GARCÍA MORENO, «Algunos problemas fiscales de la Península
Ibérica en el siglo VI», en Hispania Antigua, 1970, vol. 1, pp. 233-255.

74 Concili de Osca del 598. Les actes d’aquest concili no porten les signatures dels bisbes que hi van assis-

Concili de Saragossa. El nou i decisiu paper de la monarquia visigòtica dins de
l’església hispana es feia ben palès en el mateix encapçalament de les actes
conciliars: «Reunits en nom de Déu a la ciutat de Saragossa de la província
Tarraconense amb permís del gloriós i santíssim príncep el rei Recared, l’any
setè del seu regnat.»70 El concili provincial es preocupava de la situació en que
quedaven els preveres i els diaques arrians després de l’acceptació del catoli-
cisme com a religió oficial de l’estat visigot. Aquells que acceptessin regular el
seu estat, d’acord amb la disciplina i tradició catòlica, podrien continuar essent
clergues, els que no acceptessin aquestes condicions serien expulsats de qual-
sevol tasca pastoral. L’arrianisme era titllat d’heretgia, s’exigia que els preveres
fossin ordenats novament i se’ls comminava a que mantinguessin una fe pura
i una vida casta.71 Per altra banda, qualsevol activitat episcopal per part dels
bisbes arrians, mentre no fossin consagrats de mans d’un bisbe catòlic, era con-
siderada nul·la. Les disposicions dels pares conciliars carregaven també sobre
qualsevol mena de relíquia que tingués un suposat origen arrià.

L’Església hispana amb la celebració del III Concili de Toledo (589) s’havia
compromès davant el rei Recared ha participar en les tasques de govern del
regne. El mateix concili toledà va establir com i de quina manera els bisbes
havien de col·laborar, com a vertaders funcionaris civils, en les tasques d’admi-
nistració del regne. El bisbes reunits a Saragossa es feien també ressò del nou
estatus que havia acceptat l’episcopat hispà. El concili provincial saragossà del
592 portava un apèndix anomenat l’Epistula de Fisco Barcinonensi, que tracta-
va sobre la recaptació d’impostos a tota la província Tarraconense.72 El docu-
ment ens permet captar fins a quin extrem els bisbes hispans s’havien involu-
crat en l’administració visigòtica. L’episcopat catòlic havia esdevingut un ele-
ment cabdal en l’administració fiscal de les terres del regne visigot. Els bisbes,
segons l’Epistula, aprovaven els impostos i controlaven la conducta dels fun-
cionaris encarregats d’executar el cobrament.73 El cànon divuitè de l’esmentat
concili de Toledo havia disposat que es celebressin anyalment concilis provin-
cials, concretament el dia u de novembre, i que, a més dels bisbes, també hi
assistissin els jutges i els encarregats del patrimoni fiscal numerarii. Els pares
conciliars explicitaven aquesta obligació per tal que «aprenguessin a tractar al
poble de forma pietosa i justa, sense imposar-los càrregues ni imposicions
innecessàries.» Es tractava de vetllar per a evitar qualsevol mena d’abús dels
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tir. 
75 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 74. 
76 Concili II de Barcelona. Celebrat l’u de novembre del 599. Hi van assistir Asiàtic, «bisbe de la ciutat metro-

politana de Tarragona» i els onze següents bisbes de la Tarraconense: Ugnas, de Barcelona; Simplici,
d’Urgell; Aquilí, d’Osona; Julià, de Tortosa; Múnius, de Calahorra; Galanus, d’Empúries; Froiscle, de
Tortosa; Joan, de Girona; Màxim, de Saragossa; Ameli, de Lleida; i Il·lergi, d’Egara. 

77 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 75-76; VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ, Concilios visi-
góticos e hispano-romanos, 161.

78 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 75. RAVENTÓS I GIRALT, La sinodalitat a

recaptadors reials envers els contribuents.

El concili d’Osca, celebrat l’any 598, l’any tretzè del regnat de Recared, conté
un únic decret que es centra en la moralitat de la vida dels preveres, diaques,
sots-diaques i dels abats dels monestirs.74 Una qualitat de vida que, en el cas
dels clergues, cal valorar en base a que «la —seva— moderació, sobrietat i
autèntica castedat, pugin esdevenir recomanables per mitjà de la bona fama de
ser persones honestes.» La seva vida, per tant, ha d’esdevenir un testimoni bri-
llant que mogui als fidels envers la fe. Endemés, la comprovació per part del
bisbe que aquells serven degudament la castedat esdevé la pedra de toc de la
praxi conciliar. Tanmateix, es tracta de promoure una investigació que ha de
bastir-se sobre declaracions de persones honestes i fidedignes. La constitució
parla obertament que es tracta d’evitar dues coses «que ningú no sigui titllat per
ombres falses ni —que— els crims comesos siguin coberts amb excuses.»75 La
preocupació conciliar segurament reflecteix la desconfiança, genèrica, o potser,
ben fonamentada, d’alguns fidels envers els seus pastors. 

L’any següent, puntualment l’u de novembre, es celebrava a Barcelona un nou
concili provincial, que presidia l’arquebisbe Asiàtic.76 Fou el darrer concili del
segle VI.77 Una constitució, concretament la tercera, sobre l’elecció i consagra-
ció dels bisbes és especialment significativa en aquell moment. El concili II de
Barcelona del 599 condemna l’actitud d’alguns laics que intenten d’arribar a l’e-
piscopat deixant de banda «les constitucions dels cànons antics i les lletres sino-
dals dels bisbes.» En una societat on l’influx del temporal en la vida de l’Església
es molt significatiu alguns intenten valer-se d’aquesta circumstància per tal d’a-
conseguir l’episcopat. Els pares conciliars són contundents quan decreten que:

A cap laic no li sigui permès d’aspirar i ser promogut a l’ordre eclesiàstic pres-
cindint dels terminis canònics —intersticis— ni per ordre reial, ni per consenti-
ment del clericat i del poble, ni per elecció o assentiment dels bisbes, sinó que,
quan s’hagin esforçat en el treball espiritual de l’orde durant els terminis esta-
blerts i hagin ascendit acompanyats del testimoni d’una vida bona, puguin ser
promoguts per obra de Déu fins al summe sacerdoci, si la seva vida correspon
a aquesta dignitat. 

Malgrat això, el concili accepta el costum que sigui el poble, juntament amb el
clergat, qui presenti una terna de candidats al metropolità. Pertoca a ell, junta-
ment amb altres dos bisbes, conferir l’ordenació sacramental a la persona que
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79 Manuel Maria FUENTES I GASÓ, «Tarragona, seu primada», en 25 anys de servei episcopal. Miscel·lània Dr.

Ramon Torrella i Cascante, Tarragona 1993, p. 158
80 FUENTES I GASÓ, «Tarragona, seu primada», 158-159.
81 Concili d’Egara del 614. Hi van assistir el metropolità, Eusebi deu bisbes, un prevere i un diaca de la

Tarraconense: Múnius, Joan, Màxim, Emilià, Rufí, Ursus, Vicenç, Esteve, Pompeu, Sintasi, Màxim, preve-
re que representava el seu bisbe Esteve, i el diaca Fructuós que representava al seu bisbe Gomarell.
Malgrat que les actes no especifiquen de quin lloc eren bisbes la majoria d’ells els podem ubicar tenint
en compte el concili d’Osca del 599. 

82 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 77; VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ, Concilios visigó-

hauran prèviament escollit a sorts, després d’un adequat dejuni.78

El concili II de Barcelona també es va fixar en la necessitat de que els clergues
no exigissin pas diners a l’hora d’administrar els sagraments. Concretament
hom es fixava en el conferiment de l’ordre sagrat —sots-diaques, diaques i pre-
veres—, i pel lliurament del sant crisma per a la confirmació. En aquest darrer
cas els pares conciliars no s’estan de considerar aquest tipus de transaccions
econòmiques com a instrument que «unís compradors i venedors en la ruïna
simoníaca.» Pel que fa a l’ordenació l’argumentació es fonamenta en la matei-
xa Sagrada Escriptura. D’acord amb el que Jesús afirma, segons l’evangeli de
Mateu: «Doneu de franc allò que de franc heu rebut.»

Una darrera constitució aprovada, la quarta, gravava amb l’excomunió aquells
fidels que quedaven en determinades situacions que l’Església considerava irre-
gulars. Les verges que, un cop consagrades a Déu, tacaven el seu vot de cas-
tedat; aquells i aquelles, que havent rebut una determinada penitència que els
lligava a la castedat, finalment la trencaven al casar-se, i també aquelles dones
que havent estat raptades violentament volien romandre amb els seus raptors.

13. ELS CONCILIS DEL SEGLE VII

Els interessos reials van prevaler en més d’una ocasió en l’elecció d’alguns bis-
bes de la Tarraconense Així, el rei Sisebut (614-620) va trametre una carta al
bisbe de Tarragona, Eusebi, vers el 620, en la qual s’oposava aferrissadament a
l’elecció d’un bisbe de Barcelona, feta o aprovada pel metropolità de
Tarragona. Tanmateix, la intromissió reial no s’aturà pas aquí. De fet, l’any 633,
Àudax, el successor d’Eusebi, fou escollit perquè era el candidat del rei
Sisenand (631-633), enfront d’altres individus proposats pels sufraganis de la
Tarraconense.79 En aquesta ocasió sembla que el monarca visigot va actuar sota
la pressió dels bisbes i sants, Brauli i Isidor.80

El concili d’Egara, aplegat el 13 de gener de l’any 614, fou presidit pel metro-
polità Eusebi.81 Els bisbes de la Tarraconense van revalidar la constitució que
fou acceptada pel concili d’Osca, de l’any 599, «però —que— no fou escrita,
—per tal que— fos confirmada i tingués valor per sempre.» L’esmentada cons-
titució estenia «tot allò que s’ha escrit sobre la castedat dels preveres i dels cler-
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gues inferiors —per tal que— s’apliqui igualment a tots els bisbes, al peu de la
lletra i amb la mateixa diligència i cura, de manera que amb l’auxili del Senyor
i amb l’acompanyament d’aquesta sol·licitud per la forma de vida, no arribi a
introduir-se Déu nos en guard!, cap ocasió de crítica.»82 El concili provincial,
doncs, continuava insistint en la qüestió de la castedat dels clergues perquè tal
com deixa entreveure aquesta constitució, per altra banda la única que fou
adoptada en aquella ocasió, sembla que la crítica envers els clergues que no
mantenien la castedat i els concubinaris continuava viva.

L’any 691 es celebrava a Saragossa, sota les indicacions del rei Egica el darrer
dels concilis del segle VII.83 Els bisbes cloïen les actes donant gràcies a Déu i
al rei. Pel que fa a Egica, considerat «ortodox i sereníssim senyor nostre», tot
seguint l’estret lligam que s’havia establert entre l’Església i el regne visigot
d’ençà la conversió de Recarded, l’any 589, li agraïen que hagués estat «a invi-
tació —seva que— meresquérem de reunir-nos en trobada sinodal.» I afegien
que, «Ell no sols ens animà a corregir els ordes eclesiàstics, sinó que també,
amb augustes paraules, declarà el poble lliure del pagament de tribut.» I aca-
baven desitjant-li que «Per aquest ànim benèfic, que ha concedit tants dons al
seu poble [...] ell mateix consolidi el seu regnat en pau per molts i molts anys,
conservi la gent i tota la pàtria en la tranquil·litat, i la dreta de Crist li conce-
deixi contínuament la victòria contra l’enemic, fins que, acabat un extens ter-
mini d’aquesta vida, mereixi d’arribar al premi etern de la felicitat.»84

Durant tres dies els bisbes es van dedicar a discutir sobre el misteri de la Santíssima
Trinitat d’acord amb fórmula del concili de Nicea. Tanmateix, aquestes discussions
doctrinals no els feien pas oblidar que, l’autoritat que els clergues havien rebut de
Déu solament és podia exercir profitosament en benefici del poble fidel quan
anava acompanyada de l’exemplaritat moral. Aquest és, doncs, una vegada més,
el cavall de batalla i el darrer horitzó d’aquestes reunions episcopals. El concili va
publicar cinc constitucions. La primera recordava als bisbes que només els era per-
mès de consagrar una església en diumenge. El mateix dia, per altra banda, en que
ells mateixos havien estat ordenats. La segona constitució manava als bisbes que
per tal de fixar el dia de la Pasqua havien de consultar-ho cada any al metropoli-
tà. La tercera mirava de regular l’accés dels laics als monestirs tot evitant que esde-
vinguessin vertaderes hostatgeries que impedissin la vida ordinària i assossegada
dels monjos. La cinquena, tot fent referència al concili XIII de Toledo, de l’any 683,
disposava que la reina, després de la mort del rei, deixés immediatament els ves-
tits mundans i s’obligués a residir en un monestir de verges.85

ticos e hispano-romanos, 162.
83 Concili III de Saragossa del 691. No coneixem els bisbes que hi van participar. Malgrat això, sembla que

va ésser presidit pel metropolità Vera (v. 693-v. 694).
84 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 82.
85 MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Concilis Provincials Tarraconenses, 78-82; VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ, Concilios visi-

góticos e hispano-romanos, 433.
86 Carles BUENACASA PÉREZ, «Un exemple de la caritat cristiana a l’Església primitiva: la manumissió dels

esclaus a Hispania segons les fonts dels siglos IV-VII», en Anals de l’Institut d’Estudis Gironins, 38 (1996-
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Una qüestió força interessant tractada pel concili de Saragossa del 691 fou la manu-
missió dels lliberts que procedien dels esclaus que tenia la pròpia l’Església. El
concili d’Agde, de l’any 506, havia centrat bona part de la seva atenció a les qües-
tions patrimonials de l’Església.86 I entre aquestes, sens dubte, la manumissió dels
esclaus eclesiàstics era cabdal. El concili reconeixia que els bisbes podien allibe-
rar alguns dels seus esclaus —seruis ecclesiae benemeritos—, els quals, a més de
la llibertat, podien ésser recompensats amb una dot que no podia superar els vint
sous. El concili de Lleida, del 546, va legislar per tal de preservar el patrimoni d’una
església després de la defunció del bisbe.87 Segurament hi havia una certa con-
fusió entre els béns privats i els de l’església que administrava. I entre els béns
hi havia evidentment els esclaus eclesiàstics. El concili III de Toledo, reunit
l’any 589, davant del perill que les esglésies es veiessin privades dels seus
esclaus, va ordenar que els lliberts no abandonessin el patrocinio ecclesiae. I
el concili IV de Toledo, de l’any 636, va prohibir les conductes irregulars dels
bisbes a l’hora de concedir la llibertat a alguns dels seus esclaus, i també va
evitar que els lliberts cerquessin la protecció d’altres persones fora de l’Església.
Així, doncs, a partir d’aleshores, les manumissions que no s’ajustessin a les nor-
mes canòniques promulgades pels concilis podien ésser invalidades pel succes-
sor del bisbe que les havia dut a bon terme. 

La constitució quarta del concili III de Saragossa, reunit l’any 691, legislava
també sobre l’afer de les manumissions de lliberts eclesiàstics. D’acord amb la
legislació conciliar els lliberts, després de la mort del bisbe, tenien un any per
a presentar al seu successor el document que acredités la seva situació perso-
nal. Tanmateix, el concili de Mérida, de l’any 666, havia disposat que, en cas
que aquells no poguessin provar la seva llibertat retornessin al seu estat ante-
rior d’esclavatge. Aquesta possibilitat, segons els bisbes de la Tarraconense,
podia donar peu a un seguit d’abusos per part dels nous bisbes. La constitució
els comminava a preguntar als seus preveres i diaques la situació personal d’a-
quells que servien a l’Església i els manava de comunicar als que públicament
fossin considerats lliberts que havien d’aportar la documentació necessària per
a continuar gaudint de la seva situació personal. La negligència interessada d’al-
guns bisbes els obligava a legislar sobre allò que ja havia estat legislat, per tal
«d’oferir compassiu ajut als oprimits, a fi de frustrar l’avarícia dels sacerdots i
ajudar la debilitat dels pobres.» Així, doncs, volien evitar l’actitud interessada
d’«alguns bisbes, —que— mirant més d’augmentar els seus guanys que no pas
plaure a Déu amb obres de misericòrdia, s’afanyen a sotmetre com a esclaus
els lliberts de la família eclesiàstica afranquits pels seus predecessors que no
han presentat les escriptures de llibertat en el termini d’un any.»88

La irrupció dels musulmans a principis del segle VIII va acabar amb la praxi
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1 O. CODOÑER, El «De viris illustribus» de Isidoro de Sevilla, Salamanca 1964, p. 57. Totes les oracions sàlmi-
ques hispanes conegudes han estat publicades per J. PINELL, Liber Orationum Psalmographus. Colectas de
salmos del antiguo rito hispánico, Barcelona – Madrid 1972.

SANT FRUCTUÓS EN L’ORACIONAL 
FESTIU HISPÀNIC DE VERONA

Miquel S. GROS I PUJOL

Fructuós, Auguri i Eulogi, els tres protomàrtirs de Tarragona, gaudeixen en l’ha-
giografia hispana del privilegi de tenir unes actes martirials autèntiques, gaire-
bé coetànies; d’haver rebut, vers l’any 400, un extens elogi del gran poeta cris-
tià Aureli Prudenci, i d’ocupar un lloc força rellevant en el cèlebre Oracional
festiu hispànic, ara conservat en la catedral de Verona, en el nord d’Itàlia. A
més, també compten amb restes de gran importància arqueològica relaciona-
des amb el seu martiri i el seu culte, a l’època paleocristiana, en la mateixa ciu-
tat de Tarragona. Cap altre antic màrtir hispànic té tanta documentació literària
i tants testimonis arqueològics.

Haig de parlar del lloc que els tres màrtirs ocupen en l’esmentat Oracional his-
pànic de Verona, però abans és precís dir alguns mots sobre aquest llibre litúr-
gic, el seu compilador i també sobre la història del manuscrit veronès que el
conté.

1. L’ORACIONAL FESTIU HISPÀNIC

L’Oracional festiu és el llibre litúrgic que, en l’antiga litúrgia hispana, conté les
col·lectes que es resen després de les antífones i responsoris que componen
els oficis festius, i les oracions conclusives, anomenades completuries, i les
benediccions sacerdotals que clouen les dues hores canòniques de les matines,
resades a la sortida del sol, i de les vespres que cal dir a la seva posta.

Abans de la composició del volum tal com ara el tenim, es crearen diferents
libelli, petits quaderns, per a les diferents festivitats de l’any litúrgic i del san-
toral. Pel testimoni d’un autor anònim, potser originari de la mateixa tarraco-
nesa, que amplià les notícies literàries del «De viris illustribus» d’Isidor de
Sevilla,1 sabem que Just, bisbe d’Urgell en els anys 527-546, va escriure ora-
cions conclusives dels salms que foren utilitzades en les esglésies de la penín-

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 519



2 CODOÑER, «De viris illustribus», 31.
3 PL 84/267.
4 J. VIVES, Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos, Barcelona – Madrid 1963, p. 53.
5 Ha estat publicat per M. S. GROS, «El fragment del “Liber Psalmorum” hispànic Vic, Mus. Episc., ms. 259»,
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564.

6 Utilitzem l’edició de J. VIVES, Oracional Visigótico, Barcelona 1946. Sobre la datació del manuscrit, vegeu
A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos, I: Estudio, Las Palmas de Gran Canaria 1999, p. 204-206,
n. 344.

7 PL 96/450.

sula, en el rés de l’ofici diví, i que un altre bisbe, Pere de Lleida, de cronolo-
gia difícil però quelcom posterior al bisbe d’Urgell, compongué també oracions
d’aquesta mena «eleganti sensu et aperto sermone», és a dir, de gran categoria
pel seu contingut —sensu—, i la manera clara d’expressar-lo. Del bisbe Pere
de Lleida, també es diu que els seus textos litúrgics eren adaptats a les dife-
rents solemnitats de l’any litúrgic, detall que fa pensar que contribuí eficaçment
en la confecció dels textos que després s’integraran en l’Oracional festiu hispà-
nic.2

Ambdós, Just d’Urgell i Pere de Lleida, amb les seves col·laboracions literàries
oferiren a les nostres esglésies de la Tarraconense textos litúrgics per a complir
el cànon 30 del Concili d’Agda, ciutat episcopal de prop de Narbona, de l’any
506, organitzat i presidit pel bisbe Cesari d’Arle, que prescriu el rés d’aquestes
oracions en les celebracions de l’ofici diví,3 i el cànon 5 del Concili de
Barcelona de l’any 540, convocat i presidit pel metropolità Sergi de Tarragona.4

L’ús de diferents libelli en les celebracions litúrgiques sempre crea problemes.
Per això, és de creure que les nostres esglésies aviat començaren per copiar les
oracions conclusives dels salms, les anomenades sàlmiques, en els mateixos
salteris, posant-les després de cada salm que comenten. Un bon exemple d’a-
questa mena de salteris amb col·lectes el tenim en el fragment de salteri Vic,
Bib. Episc., ms. 259, obra, amb tota seguretat de l’escriptori de la catedral de
Narbona, en els anys 775-800, uns 70 anys després de l’esmentat Oracional de
Verona.5 Les altres oracions, les pròpies dels temps d’Advent, de Quaresma, de
Passió, de Pasqua i del temps pasqual, junt amb les pròpies dels oficis del san-
toral de tot l’any litúrgic, quedaren en canvi, reunides en un volum especial,
l’anomenat Oracional festiu, del qual el primer testimoni manuscrit és l’esmen-
tat Oracional de Verona, escrit certament per a ús d’una església de la matei-
xa ciutat de Tarragona, vers l’any 700, segurament abans de l’any 731.6

L’Oracional hispànic de Verona, però, com està ben demostrat, no és un llibre
pròpiament tarragoní sinó una còpia adaptada a la ciutat de Tarragona d’un ori-
ginal toledà. Se sap pel testimoni de l’arquebisbe Fèlix de Toledo (694-700) que
el seu antecessor Julià (680-690), a més d’haver compilat el Llibre de les misses
de tot l’any litúrgic, és a dir, el Missal hispànic de Toledo, també aplegà el Llibre
de les oracions de les festivitats, que l’església toledana celebrava durant l’any
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8 PL 84/475.
9 Vegeu L. DUCHESNE, Histoire ancienne de l’Église, Vol. 3, Paris 1910, p. 671-672.
10 PL 84/549.
11 Les notes han estat publicades per MILLARES CARLO, Corpus de códices, 205-206.
12 G. MORIN, «De quelques publications liturgiques récentes», RBén 30 (1913) 115.
13 J. SERRA VILARÓ, San Próspero de Tarragona y sus discípulos refugiados en Italia en el año 711, Barcelona

1943. Vegeu també les reflexions assenyades sobre aquesta hipòtesi de J. MARTÍ AIXALÀ, «Pròsper, bisbe i
sant», en Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, III: P-Z, Barcelona 2001, pp. 157-158.

litúrgic, i que el lliurà a l’Església de Déu en prova d’amor a la santa religió.7 I
la comparació de tots els oracionals hispànics de les esglésies de la península,
inclòs el de Verona, mostren que tots venen d’un model, un veritable arqueti-
pus, que no pot ser altre que l’exemplar posat al dia per l’esmentat arquebis-
be Julià, del qual, certament, l’exemplar de Verona ens en dóna una còpia que,
malgrat les seves adaptacions locals, li és força fidel, donat que només uns vint
o trenta anys el separen del seu model.

La ràpida difusió dels llibres litúrgics toledans editats per l’arquebisbe Julià no
ens ha pas de sorprendre. És possible que el mateix Julià, que l’any 681, en
obtenir pel cànon 6 del III Concili de Toledo,8 el dret d’ordenar tots els bisbes
del regne visigot, com el bisbe de Roma tenia en tots els bisbats del centre i
sud d’Itàlia,9 esdevenia el veritable primat de l’església hispana, amb la respon-
sabilitat inherent al seu càrrec de vetllar per les celebracions litúrgiques de tots
els bisbats que en depenien. L’expressió que Julià «llegà l’Oracional a l’Església
de Déu en prova d’amor a la santa religió», sembla indicar un interès més ampli
que el bé de la seva seu de Toledo, en concret el bé de totes les esglésies del
regne visigot. Si això es pogués demostrar amb seguretat ens podria explicar,
com veurem després, la presència de l’extraordinari ofici dels màrtirs de
Tarragona en l’Oracional. Sigui el que sigui, una còpia d’aquest Oracional fes-
tiu arribà a Tarragona molt aviat, potser fins i tot en temps de l’arquebisbe
Cebrià, que regí la seu en els anys 668-688, o bé del seu successor Vera, que
l’any 693 signà les actes del XVI Concili de Toledo.10

Però, ¿quan l’Oracional passà de Tarragona a la catedral de Verona? Tots els
passos no es coneixen pas amb detall, però el mateix manuscrit, amb les notes
marginals que conté, ens ho explica força bé. Consta que en data incerta ja
estava a Càller, al sud de l’illa de Sardenya, que abans de l’any 731 era a Pisa,
i que al final del segle VIII ja era a Verona.11 Basant-se en la presència de les
relíquies de sant Fruitós a Camogli, a la costa de Ligúria, i en tradicions locals,
l’any 1913, el gran patròleg Germain Morin, ja suggerí que les relíquies del sant
i el manuscrit de Verona podrien haver estat traslladats a Itàlia pel bisbe
Pròsper de Tarragona en fugir dels àrabs, poc després de l’any 711.12 Més tard,
l’any 1943, mossèn Joan Serra i Vilaró desenvolupà aquesta hipòtesi tan sug-
gestiva amb nous documents.13

Que l’Oracional de Verona sigui una còpia de l’Oracional organitzat per l’ar-
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quebisbe Julià de Toledo no vol pas dir necessàriament que tots els seus tex-
tos siguin d’origen toledà. Es fa, però, molt difícil de distingir en el manuscrit
l’origen de les moltes oracions que conté i les possibles mans que les redacta-
ren. Cal tenir present que l’eucologia litúrgica llatina és un gènere literari fixat
en les esglésies occidentals des de molt antic i amb un vocabulari molt precís,
que, en la pràctica, tots els autors van repetint en les seves obres. A més, per
desgràcia, encara no hi ha estudis prou seriosos sobre aquest tema que perme-
tin classificar les peces enquadrant-les en els contextos d’espai i de temps en
què foren escrites, pas previ per poder atribuir-les, encara que només sigui
hipotèticament, a autors concrets.

Malgrat tot això, de Tarragona sabem, en concret, que a mitjan segle VII devia
ser lloc de composició de misses votives a honor dels màrtirs. Ho diu Eugeni
de Toledo, el més gran poeta hispànic de l’època visigoda, llavors segurament
encara ardiaca de Saragossa, en una carta de resposta a una petició de l’arque-
bisbe Protasi de Tarragona, que regí aquesta seu en els anys 638-646. Protasi li
havia demanat que escrivís les oracions de l’ofici i una missa a honor de sant
Hipòlit, màrtir romà, molt possiblement per a ser usades en la festa del sant,
en una església de Tarragona, potser de recent construcció.14 Eugeni li respon
que només compondrà les oracions de l’ofici perquè sap que, de misses voti-
ves a honor dels màrtirs, la clerecia tarragonina ja en té de tan ben escrites, que
és difícil de fer-ne de millors —«quia in hac patria tam accurati sermones
habentur, atque sententiae, ut similem non possim excudere»—. Per sort aquest
ofici a honor del màrtir romà s’ha conservat, en forma d’afegitó fàcilment iden-
tificable en el mateix Oracional de Verona.15 Després, en tractar de la topogra-
fia de la ciutat de Tarragona, ja en parlarem.

2. L’OFICI DE SANT FRUCTUÓS I DELS SEUS DOS DIAQUES

L’ofici dels tres màrtirs tarragonins que l’Oracional de Verona conserva és
col·locat en el dia 21 de gener (12 Kal. febr.), que és el dia del seu natalis,
entre la festa dels Sants Innocents, celebrada en l’antiga litúrgia hispana el dia
8 de gener16 i la festa de sant Vicenç de Saragossa, rememorada l’endemà, dia
22 de gener. És format per les completúries i benediccions del final de les pri-
meres vespres, que obren la festivitat, i de les matines, més 5 misses, és a dir,
5 grups d’antífones i responsoris seguits de les corresponents col·lectes sacer-
dotals, excepte l’últim responsori de la missa cinquena, que no en té. En total

14 PL 87/412.
15 VIVES, Oracional, 372-374, n. 1153-1159. Sobre 1’atribució d’aquest ofici a Eugeni de Toledo, vegeu I. DE

GAIFFIER, «Les oraisons de 1’office de saint Hippolyte dans le “Libellus orationum” de Vérone», Revue
d’Ascétique et de Mystique 25 (1949) 219-224. Últimament aquesta atribució ha estat posada en dubte,
sense, però, aportar proves, per P. FARMHOUSE ALBERTO, Eugenii Toletani opera omnia, (CCL 114) Turnhout:
Brepols 2005, p. 24.

16 M. FEROTIN, Le Liber Ordinum en usage dans l’Église Wisigothique et Mozarabe d’Espagne, Paris 1904, p.
452-453.

17 VIVES, Oracional, 148-157, n. 446-468.
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són, doncs, 23 oracions.17

Aquest nombre d’oracions és força excepcional en els oficis dels sants de l’es-
mentat llibre litúrgic. Cal només tenir present que la festa hispànica de la Mare
de Déu del dia 18 de desembre, vuit dies abans de Nadal,18 la de santa Eulàlia
de Mèrida i la dels apòstols sant Pere i sant Pau tenen 7 misses, la verge-con-
fessor Leocàdia de Toledo i les festes de sant Vicenç de Saragossa i sant Joan
Baptista en tenen 6, els Sants Innocents i els tres màrtirs de Tarragona, com
hem dit, en tenen 5, mentre que sant Feliu de Girona només en té 4, una d’e-
lles dedicada als sants Macabeus; i santa Justa i santa Rufina de Sevilla només
en té 3. L’exuberància i riquesa de l’ofici dels nostres màrtirs sorprèn, sobretot
si tenim present que no consta que en època visigòtica tinguessin cap església
dedicada a Toledo mateix, com tampoc la tingueren després de la restauració
cristiana de la ciutat, l’any 1085, quan entrà a formar part del regne castellano-
lleonès. Cal pensar, doncs, d’acord amb el que hem dit en comentar l’expres-
sió del seu biògraf que l’arquebisbe Julià de Toledo «llegà el volum a l’Església
de Déu», que potser tenia interès que l’Oracional no solament fos utilitzat a
Toledo i a les seves esglésies sinó també en totes les esglésies de la seva juris-
dicció en tot el regne visigot.

L’ofici també es troba, amb el mateix ordre de textos de cant i les mateixes ora-
cions en el Breviarium Gothicum, que conté la versió anomenada B de l’anti-
ga litúrgia hispana,19 amb l’avantatge que conserva l’oració de l’últim respon-
sori de la 5 missa que manca en l’Oracional de Verona. Els cants, antífones i
responsoris, a més es troben en l’Antifonari de León,20 també en el mateix ordre
de l’Oracional. La presència de l’última oració de l’ofici en el Breviarium
Gothicum mostra que aquest copià l’ofici d’un exemplar del primitiu oracional
toledà que encara la conservava.

En llegir atentament les 23 oracions que formen l’ofici diví dels tres màrtirs, és
fàcil veure-hi dues o més mans. A la primera mà que és la més important i
especifica, cal atribuir-hi les completúries i les benediccions, les quatre oracions
de la primera missa i les tres primeres oracions de la segona missa. Partint de
la comparació que es fa en tots aquests textos del martiri del bisbe i dels dos
diaques a la foguera de l’amfiteatre tarragoní amb l’escena bíblica del capítol 3
del Llibre de Daniel, on el rei Nabucodonosor manà tirar a la fornal de
Babilònia els tres joves jueus, escena ja evocada en les seves mateixes actes
martirials,21 moltes vegades s’hi esmenten els noms dels tres màrtirs amb
expressions d’aquesta mena: «tuorum trium est vita sanctorum» —n. 446—; «qui
tribus pueris in camino positis» —n. 447 —; «tuorum trium est constantia» —n.
448—; «hii tres pro tuo nomine in fornacis medio constituti» —n. 449—; «tres

18 Aquesta festa va ser creada pel x Concili de Toledo, 1’any 656. PL 84/441.
19 PL 86/1054-1066.
20 L. BROU – J. VIVES, Antifonario visigótico mozárabe de la Catedral de León, Barcelona – Madrid 1959, p.

130-134.
21 D. RUÍZ BUENO, Actas de los mártires, Madrid 1951, p. 792.
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22 És l’oració m. 461, on es diu «tui trium puerorum flammas mirifice dispersisti». Vegeu VIVES, Oracional,
154.

pueri Babylonico camino probati» —n. 450—; «qui sanctos tuos in medio ignis
visitare dignatus es» —n. 451—; «ad instar trium illorum puerorum, hii quoque
martires tui» —n. 454—, entre altres.

Les altres oracions de l’ofici, també parlen del martiri, i de vegades de les for-
nals en què els màrtirs foren cremats,22 però són oracions del comú de màrtirs
que, evidentment, també poden ser usades legítimament en l’ofici dels tres
màrtirs. Som, doncs, davant de textos d’altres mans i procedències, posats al
final de les dues primeres misses, que són les primitives, a fi d’enriquir el seu
ofici diví allargant-lo. Com que sabem per l’arquebisbe Fèlix que Julià en com-
pilar els llibres litúrgics toledans revisà els textos que ja tenia a mà i en va com-
pondre de nous, és fàcil imaginar que fou ell mateix qui afegí aquestes tres mis-
ses a l’ofici primitiu dels tres màrtirs.

Sembla difícil de suggerir un possible autor de la part primitiva de l’ofici dels
tres màrtirs de Tarragona. Per la manera com està escrit fa l’efecte que més aviat
és obra d’un escriptor tardà, potser ja de mitjan segle VII. Malgrat que sabem,
com hem dit anteriorment, que el bisbe Pere de Lleida escrigué oracions adap-
tades a les celebracions en què havien de ser utilitzades, com que no tenim cap
escrit seu per a fer comparacions, no podem ni presentar el seu nom com una
hipòtesi de treball. Caldrà, doncs, esperar que l’estudi de l’antiga eucologia his-
pana avanci amb noves recerques per a veure-hi més clar en aquest tema. Ara,
en aquest moment, tampoc podem dir amb seguretat si foren escrites a Toledo
o bé a Tarragona. Això no priva, però, de veure en aquest ofici una mostra més
de l’interès que les esglésies hispanes tenien en glorificar els seus màrtirs.

3. LES RÚBRIQUES DE L’OFICI «AD CARNES TOLLENDAS»

L’Oracional de Verona, a més del gran ofici a honor dels màrtirs tarragonins, en
les seves rúbriques n. 523 i 526 ens dóna notícies molt importants, úniques,
sobre la topografia de les antigues esglésies paleocristianes de la ciutat, una
d’elles explícitament relacionada amb el culte als tres màrtirs. Les dues rúbri-
ques, especialment la primera, mostren clarament que l’exemplar és una adap-
tació del seu original toledà a una església concreta, fins ara desconeguda, que
no és pas la catedral.

Ambdues rúbriques es troben col·locades al final de les matines i de les sego-
nes vespres del diumenge «In carnes tollendas», dominica que servia d’avís a la
comunitat cristiana per recordar-li que l’endema, dilluns, s’iniciaven els quaran-
ta dies quaresmals amb els seus dejunis i la prohibició de menjar carn. Tot això
convertí aquest diumenge en el del comiat de l’Al·leluia, que ja no podria ser
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cantada fins la propera nit de Pasqua, en la celebració de la Vetlla Pasqual. A
la catedral de Toledo, a més, al final de les segones vespres, es feia una pro-
cessó de la clerecia, presidida pel bisbe, vers el baptisteri, per a tancar-lo i
segellar-lo fins el Dijous Sant, a fi d’indicar que en el temps de Quaresma, fora
del cas d’extrema necessitat, no es podia batejar ningú, costum que ja es troba
esmentat en el De cognitione baptismi de l’arquebisbe Ildefons de Toledo,
escrit a mitjan segle VII.23

Sembla que aquest ritu tardà força a introduir-se en les altres esglésies episco-
pals hispanes perquè en el cànon 2 del XVII Concili de Toledo, celebrat l’any
694, s’urgeix que la cerimònia es faci en totes les esglésies d’Hispània i de la
Gàl·lia Narbonesa —«in initio quadragesimae [...] ostia baptisterii in eadem die
pontificali manu et annulo signata clauduntur»24—. No sabem quan aquest cos-
tum s’introduí en la catedral de Tarragona, la Sancta Iherusalem25 de la ciutat,
ni si fou abans o bé després d’arribar-hi el primer oracional de tipus toledà. El
cert és, però, que vers l’any 700, data del manuscrit veronès, ja s’hi devia fer
aquest ritu.

La primera rúbrica diu «Item Completuria post explicitas laudes, quas psallen-
do vadunt usque ad Sancta Iherusalem, que in Sancto Fructuoso dicenda est.»26

És col·locada al final de l’ofici matinal. Les laudes, per l’Antifonari de León,27

sabem que són 6 antífones amb versets, plenes d’al·leluies. Com que no tenim
cap altre oracional festiu que hagi conservat aquest ofici i l’esmentat antifona-
ri no porta rúbriques en aquest lloc, es fa difícil de saber quina era la seva ver-
sió primitiva en l’arquetipus dels oracionals toledans, ni si és que la portaven.
Analitzant-la atentament sembla que cal distingir dos moments en la seva
redacció. Al principi només hauria dit «Item Completuria post explicitas laudes,
quas psallendo vadunt usque ad Sanctam Iherusalem.» És, doncs, una oració
Completuria per recitar en acabar les citades 6 antífones, quan la processó arri-
ba a la Sancta Iherusalen, és a dir, a la catedral. En un segon moment hi hau-
rien afegit l’advertència o aclariment «Que in Sancto Fructuoso dicenda est», és
a dir, que en lloc de dir-la en arribar a la catedral, cal recitar-la a l’església de
Sant Fructuós, lloc on acaba la processó, i on segurament anava seguida de la
celebració eucarística perquè aquesta completúria no porta la seva correspo-
nent benedicció dels fidels com a ritu de comiat. No sabem si, acabada la
missa, la processó continuava fins la catedral, cosa prevista per la primera part
de la rúbrica.

23 PL 96/156. 
24 PL 84/555-556.
25 El títol de Sancta Iherusalem donat a les esglésies catedrals podria venir del fet de considerar el seu altar

com si fos 1’antiga Arca de 1’Aliança del Temple de Jerusalem. Sobre aquest punt, vegeu M. S. GROS,
«Symbolismes bibliques des autels romans en Narbonnaise», en Autour de l’autel roman catalan, Paris
2008, pp. 65-75.

26 VIVES, Oracional, 175, n. 523.
27 BROU – VIVES, Antifonario, 151-152.
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El text d’aquesta completúria pertany a la temàtica del comiat de l’Al·leluia per-
què comença amb els mots «Letare Iherusalem». Té la frase «in huius sancte
matris gremio constituti», que evoca l’església catedral, en aquest cas citada amb
el títol de «Sancta Mater», sense fer cap al·lusió al bisbe màrtir sant Fructuós en
l’església del qual s’ha de dir. La processó que en principi havia d’arribar fins
la catedral, té segurament un recorregut reduït perquè s’ha d’acabar a l’esglé-
sia del sant màrtir.

Al final de l’ofici de les vespres d’aquesta diada trobem els n. 524-525 de
l’Oracional una altra completúria amb la seva corresponent benedicció.28

Ambdues peces pertanyen a les segones vespres de l’esmentat ofici del comiat
de l’Al·leluia, previ a l’inici del temps quaresmal. És després de la benedicció
que l’Oracional porta, als n. 526-527, una nova completúria amb la seva bene-
dicció, ambdues també pertanyents al mateix ofici del comiat de l’Al·leluia.29 És
a l’Antifonari de León30 on trobem les altres 6 antífones que calia cantar en la
processó que seguia al final d’aquestes vespres. Com que la cinquena antífona
és el text «Fons signatus, paradisus plenus fructum pomorum [...]» amb set ver-
sets tots referents a les aigües baptismals i amb al·lusions evidents al ritu de tan-
car i segellar el baptisteri de la catedral de Toledo, és evident que aquesta pro-
cessó era la del trasllat de la clerecia i del bisbe fins el mateix baptisteri. Aquí,
però, la segona rúbrica pròpia de l’Oracional n. 526 diu que les dues peces, la
completúria i la benedicció, han de ser resades «Ad Sancto Petro», no en el bap-
tisteri de la catedral de Tarragona sinó en una església de la ciutat dedicada a
l’apòstol sant Pere. Som, doncs, en un altre cas, com l’anterior, en què la pro-
cessó té un itinerari més reduït. També és impossible de saber si després de l’es-
tació en aquesta església, la processó continuava fins el baptisteri catedralici.

Les dues rúbriques són, doncs, molt valuoses perquè ens fan saber que la cate-
dral de Tarragona, com totes les altres del regne visigot era anomenada la
Sancta Iherusalem, i que, a més, a la ciutat hi havia tres altres esglésies: la de
sant Fructuós, la de sant Pere, i l’església d’on sortia la comitiva processional
que, en lloc de pujar fins la catedral, en acabar l’ofici matinal, només anava fins
a l’església de sant Fructuós i, a la tarda, en acabar les segones vespres de la
diada anava en processó fins a l’església de sant Pere. Actualment, sembla que
els arqueòlegs estan d’acord en considerar que l’església de Sant Fructuós no és
pas la de la necròpolis de la Tabacalera sinó la basílica identificada l’any 1948
dins l’església romànica de santa Maria del Miracle, en l’arena de l’amfiteatre,
fora muralla. Un document del segle XII també ha permès d’ubicar, amb més o

28 VIVES, Oracional, 176, n. 175-176.
29 Vives, Oracional, 176.
30 BROU – VIVES, Antifonario, 154.
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menys certesa, l’emplaçament de l’església de sant Pere, dintre la muralla, en
l’àrea de la capçalera oriental del Circ, aprofitant una volta d’aquest gran edifi-
ci, o bé a tocar dels seus murs exteriors.31

De la tercera església només sabem que havia d’estar prop de les dues ante-
riors.32 No sabem a quin sant era dedicada, però, per l’afegitó de l’antic ofici
de sant Hipòlit en l’Oracional es pot suggerir que aquest màrtir romà n’era el
sant titular. A més, també procediria d’aquesta església l’Oracional de Verona,
del qual hem intentat exposar tot el que conté en honor dels nostres màrtirs.

31 Sobre aquesta qüestió, vegeu G. GOGOY – M. S. GROS, «L’Oracional hispànic de Verona i la topografia cris-
tiana de “Tarraco” a 1’antiguitat tardana: Possibilitats i límits», Pyrenae 25 (1994) 245-258, i J. M. MACIAS –
J. MENCHON –A. MUÑOZ, «De topografia urbana cristiana de Tarragona, a propòsit de dos documents medie-
vals», en Actes del Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, vol. 2, Girona 1997, pp. 936-951.

32 Sobre les dues basíliques paleocristianes d’aquesta zona, vegeu J. LÓPEZ VILAR, Les basíliques paleocristia-
nes del suburbi occidental de «Tarraco». El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós,
(ICAC: Documenta 4), 2 vols., Tarragona: Universitat Rovira i Virgili – ICAC 2006.
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PERVIVÈNCIES, CONTINUÏTATS I DISCONTINUÏTATS: 
EL CRISTIANISME A CATALUNYA ENTRE L’ANTIGUITAT 

TARDANA I L’EDAT MITJANA. 
UNA VISIÓ ARQUEOLÒGICA A PARTIR DE LES NECRÒPOLIS1

Joan MENCHON I BES

PRESENTACIÓ

La implantació de la fe cristiana en el territori de l’actual Catalunya, lluny de ser
un  tema historiogràficament solucionat és al nostre entendre un debat que cal
mantenir i estudiar de forma objectiva i des de diferents òptiques. Certament el
Cristianisme com a religió i com a fet històric no és tan sols una realitat d’abast
personal, religiós o teològic, sinó que impregna de forma més que contundent la
vida, la història, des d’època antiga fins l’actualitat.

L’arqueologia del món antic, l’arqueologia de l’antiguitat tardana, l’arqueologia de
l’alta edat mitjana, cristiana o andalusí, per marcar uns patrons clàssics, ens ha lle-
gat una informació material molt important que degudament processada i degu-
dament estudiada pot donar llums al procés històric de la implantació? expansió?
evangelització? al territori que ara diem Catalunya. Dit d’una altra manera, aques-
ta arqueologia, aquestes arqueologies ens il·luminen també processos paral·lels,
com el de la implantació de la romanitat, la pervivència de sistemes socials, polí-
tics, religiosos antics, la pervivència de creences locals o la propagació de la nova
fe, sigui des del món antic, sigui a redós del que hem conegut com la conquesta
feudal.

Es tracta d’un procés molt més complex del que ens sembla a simple vista, amb
múltiples lectures i interpretacions, que ara per ara no podem donar per tancat
almenys des del punt de vista intel·lectual. I així se’ns presenten múltiples pregun-
tes: quina és la primera implantació dels espais de culte i enterrament cristians a
ciutat? quina és al territori? com es cristianitza el camp? fins quan hi ha pervivèn-
cia de religions romanes i preromanes? Hi ha reocupació d’espais sacres? Quin és

1 La ponència llegida durant el congrés de Sant Pau i Sant Fructuós en principi tenia com a títol
«Supervivències continuïtats i discontinuïtats del Cristianisme a Catalunya després de la conquista àrab: una
visió arqueològica.» Durant la seva redacció s’ha optat per variar-lo per tal de ser més fidels al què es va
exposar i s’ha escrit. Per altra banda, a l’hora de les citacions bibliogràfiques, s’ha intentat reduir-les al
màxim i donar les referències més interessants, més actualitzades i/o que ens remeten a la bibliografia ante-
rior en cada cas.

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 529 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 529



el paper de l’Església de l’antiguitat tardana i l’edat mitjana en tot aquest procés?
Les preguntes són moltes, i ara per ara les respostes potser es faran esperar. De
moment, el que podem fer, és una primera ordenació del que coneixem almenys
des del punt de vista arqueològic.

També cal tenir en compte que la conquesta àrabo-musulmana (713-715) ha estat
vista com un imponent sotrac a la continuïtat històrica entre l’antiguitat tardana i
l’edat mitjana. La visió tradicional dels fets ha portat a pensar per exemple en la
pràctica desaparició de la població en àmplies zones del país, el seu sotmetiment
al poder islàmic, i al compàs de la conquesta feudal, la creació d’un nou sistema
polític, social, religiós etc. que poc o res tindria a veure amb la realitat històrica
anterior. Les zones de dominació islàmica o de “terra de ningú” s’han volgut veure
com espais islamitzats o erms, o amb una població desorganitzada, quan potser
la realitat ha estat una altra. 

L’arqueologia de l’antiguitat tardana i de l’època medieval ens mostra una realitat
molt més rica i complexa que ens pot explicar de forma molt més coherent del
que ha fet l’explicació unidireccional a partir de la documentació diplomàtica de
l’època. Així es pot observar la progressiva, complexa i desigual implantació del
Cristianisme a l’antiguitat tardana tant a la ciutat com en el camp, junt a la conti-
nuació de costums i rituals —palesats en el món funerari especialment— que indi-
quen una forta incidència de religiositat precristiana. El naixement d’esglésies i
cenobis sobre assentaments romans, la cristianització de llocs, de cruïlles, de
zones d’intercanvi comercial, la creació de sagreres, la convivència dels espais dels
vius amb els dels morts etc. ens semblen indicar que lluny d’una visió lineal del
pas de l’antiguitat tardana a l’edat mitjana, hi ha una evolució molt més rica i fins
certa forma es pot plantejar que no és fins el tombant de mil·lenni quan podem
parlar clarament de fi del món antic.2

1. EL MÓN FUNERARI URBÀ I SUBURBÀ A PARTIR DE L’ANTIGUITAT TARDANA

És ben sabut que a la ciutat romana els enterraments, els cementiris es localitza-
ven fora de les muralles, als vorals de les vies d’accés. Aquesta realitat, però can-
via a partir de l’antiguitat tardana, i en especial a partir de l’expansió del
Cristianisme.

A la clàssica divisió entre urbs i territorium en època imperial, a l’antiguitat tarda-
na s’afegeix un tercer element, el suburbium.3 La implantació i oficialització del
Cristianisme va comportar la creació d’espais funeraris estretament relacionats
amb conjunts religiosos, els edificis martirials, esglésies funeràries privades,

2 Una primera aproximació al tema d’aquesta ponència es pot llegir a C. De la CASA – J. MENCHON, «La mort
a l’edat mitjana: els espais funeraris a Catalunya», Butlletí Arqueològic 24 (2002) 207-220.

3 M. GURT – G. RIPOLL – C. GODOY, «Topografía de la Antigüedad Tardía Hispánica. Reflexiones para una pro-
puesta de trabajo», Antiquité Tardive 2 (1994) 161-180.
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monàstiques i episcopals que es desenvolupen sobre antics espais d’enterrament,
és a dir als suburbis de les ciutats. 
L’estudi del món funerari urbà a l’antiguitat tardana se’ns presenta doncs força
complex i ric al mateix temps, i no el podem separar de la profunda transfor-
mació urbana, històrica, social, econòmica i de la mentalitat i creences que suc-
ceeix al llarg de l’antiguitat tardana l’alta edat mitjana.

Els espais funeraris imperials al costat de les vies, a partir del baix imperi es
transformen. L’enterrament d’una personalitat cristiana de prestigi, com pot ser
un màrtir crea una nova dinàmica, la tumulatio ad sanctos o ad martyres, que
transforma l’espai radicalment a partir d’aquell moment.

Hem de ser conscients que poder esbrinar les característiques dels enterra-
ments de les comunitats cristianes urbanes dels s. I, II i III es fan difícils de dife-
renciar dels pagans. No tan sols hem de cercar una explicació de protecció de
la comunitat davant les persecucions, cosa que implicaria la manca de signes
externs, sinó pel fet que les comunitats cristianes formaven part d’un tot més
ampli, la societat romana, i per tant tenien i mantenien costums i usos del seu
context social més ampli. I no oblidem que l’expansió social del Cristianisme
és a partir de la seva permissió i especialment la seva oficialització. Què com-
porta això a nivell funerari? Entenem que en principi les comunitats cristianes,
possiblement de forma organitzada, més en una societat amb clars exemples
d’associacionisme amb fins funeraris (cas dels collegia), utilitzarien els espais
funeraris propis de la ciutat romana, les necròpolis al voral de les vies d’accés.

L’enterrament d’un personatge important de la comunitat en una necròpolis
pagana, si podem usar aquesta expressió, implicaria la generació d’una aglo-
meració funerària cristiana al seu voltant, creant-se una dialèctica que cal estu-
diar: necròpolis pagana que evoluciona a necròpolis pagana amb espai cristià
i que pot acabar esdevenint únicament necròpolis cristiana, especialment amb
el culte martirial i el control de l’espai funerari per la jerarquia eclesiàstica.

En aquest context hauríem d’incloure els conjunts funeraris de la plaça Nova
de Barcelona, que s’ha volgut relacionar amb l’enterrament de sant Cugat, la
d’un màrtir desconegut o darrerament l’enterrament del fill de Gal·la Placídia,
Teodosi. Prop seu hi ha la necròpolis del Mercat de Santa Caterina, on s’ha
localitzat un altre edifici funerari interpretable també com martirial, que hom
també ha relacionat amb l’enterrament de sant Cugat. L’atribució de les dues
tombes de prestigi ara per ara és una qüestió oberta, tot i que les hipòtesis són
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plausibles i cal pensar que tal vegada ens trobem amb una mateixa realitat
funerària, atesa la seva proximitat.4

A Tortosa, comptem en una església funerària o martirial relacionada amb
una necròpolis extramurs.5 En el conjunt de les famoses esglésies d’Empúries,
poden tenir una funció similar, i que tal vegada ens marquen una nova realitat
urbana a l’antiguitat tardana: un urbanisme dispers, obert al voltant de l’espai
ocupat per l’antiga ciutat grecoromana.

Un segon pas d’aquesta creació d’espais de culte i/o funeraris cristians és el
naixement de centres religiosos, i també de serveis, equipaments etc, molt més
complexos: espais de culte martirial importants, episcopis, monestirs etc. El pri-
mer exemple és la Necròpolis de Sant Fructuós de Tàrraco amb l’església mar-
tirial dedicada als màrtirs i uns espais que s’han interpretat com monestir, però
que també podrien ser la primera seu episcopal de la ciutat, prop d’un barri
marítim extramurs que potser no tan sols era això, sinó la seva activitat en bona
part també podria deure’s a la proximitat al centre espiritual, i per tant, relacio-
nable amb les peregrinacions i el culte als màrtirs.

Prop seu, i formant part del mateix complex paleocristià, hi ha el conjunt del
Parc Central:6 una vil·la suburbana del s. IV i sis edificis de la primera meitat
del s. V, un d’ells una basílica amb contrabsis i atri, i amb un ric conjunt fune-
rari. Cal destacar la troballa d’una inscripció funerària dels s. V-VI dedicada a
una monja d’origen egipci, Thecla. El conjunt es pot definir com un monestir.7

Hi ha certs aspectes que ens fan pensar en la seva funcionalitat episcopal, com
l’existència d’un ampli conjunt funerari amb tombes de prestigi, criptes i mau-
soleus, i en especial un baptisteri, i de dues laudes, d’Ampel·li i Òptim, aques-
ta darrera amb una inscripció funerària que s’ha relacionat darrerament amb un
antistes o bisbe.8 No és lògic que un bisbe vulgui tenir la seva sede en el lloc
on descansen un altre bisbe màrtir i els seus diaques?

També seria tema d’estudi el conjunt de Sant Fèlix de Girona, que s’ha inter-
pretat com seu episcopal. Es tracta d’un temple extramurs, al costat del portal

5 J. V. M. ARBELOA, «Món funerari de la vall baixa de l’Ebre», en Del romà al romànic:Història, art i cultura
de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 280-281.

6 J. LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tàrraco. El temple septentrional i el com-
plex martirial de Sant Fructuós, 2 vols., Tarragona 2006.

7 Sobre el culte a Santa Tecla, vegeu M. PÉREZ, «La invenció (inventio) del culte a Santa Tecla en la Tarragona
d’època medieval», Butlletí de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona 50 (2005-2006) 21-58.

8 J. M. MACIAS – J. MENCHON –A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «L’arqueologia de la catedral de Tarragona. La memòria
de les pedres» en DA, La catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys de Pla Director de Restauració. Tarragona
2006, pp. 151-213. J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «De seu del Concili Provincial a Seu
Metropolitana. Treballs arqueològics a la Catedral de Tarragona (2000-2003)», Arqueologia Medieval 03
(2008) 8-29. J. MENCHON, «Tarragona, l’antiga ciutat romana i la construcció d’una ciutat medieval», en El
romànic. Catalunya, Toulouse i Pisa. (1120-1180), Barcelona 2008, pp. 47-53.

9 M. MATARÓ, «Món funerari de Gerunda», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona, pp. 272-273. LL. E. CASELLAS, «Intervencions arqueològiques
als Banys Àrabs de Girona (1991)», Primeres jornades d’arqueologia de les comarques de Girona. Sant Feliu
de Guíxols 1992, Sant Feliu de Guíxols 1992, pp. 156-160.
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de Sobreportes i per tant al costat d’un dels accessos a Gerunda, i on es conei-
xen enterraments tardoromans, com els excavats als coneguts Banys Àrabs.9

A l’església medieval de Sant Fèlix hom ha localitzat tombes romanes, i un edi-
fici funerari o que s’entén con el martyrium del sant, que s’ha pres com l’ori-
gen del temple medieval. Aquest conjunt es pot associar a l’episcopi paleocris-
tià, que romandria en aquest lloc fins el segon terç del s. XI, va compartir la
càtedra amb Santa Maria, aixecada en època franca a l’emplaçament del fòrum.

El cas de Vic, amb la localització de Santa Maria la Rodona, la catedral del bisbe
Oliva i enterraments carolingis sobre una necròpolis de l’antiguitat tardana ens
marca potser també aquesta pauta. La catedral actual, al costat del riu Mèder és
en una zona funerària romana: enterraments de l’Albergueria o a sota de l’es-
glésia de Santa Maria la Rodona. Al peu del campanar, una altra necròpolis dels
s. IX-XI que es relaciona amb la catedral del bisbe Gotmar (886).10

Quant a l’església de Santa Maria la Rodona, que era al costat de la seu medie-
val, els treballs arqueològics, han permès documentar una interessant seqüèn-
cia cronoestratigràfica amb una primera fase funeraria ja dels s. II-IV.

Un altre plantejament sobre la seu episcopal vigatana, és la seva ubicació al
costat del temple imperial, ja dins de la ciutat medieval, i s’ha volgut relacio-
nar amb les esglésies de Sant Sadurní i la Pietat. Aprofitaria part de la cella del
temple de culte imperial, després castell carolingi, i se li relacionaria la necrò-
polis de la plaça de la Pietat.11

Els casos, bé que complexos i amb paral·lelismes, de Girona i Vic, tot i l’estrall
potser més aparent que real, de la invasió islàmica, potser ens marquen la per-
duració d’uns espais cristians entre l’antiguitat i la conquesta feudal.

Emporiae (Empúries, Alt Empordà), ens ofereix una rica i complexa panoràmi-
ca que per si mateixa cal estudiar de forma conjunta. En primer lloc cal parlar
de l’església de la Neàpolis. És un conjunt funerari i martirial amb un ric grup
d’enterraments que hom ha pres com l’àrea funerària del nucli de Sant Martí.
És important destacar que l’edifici aprofita part d’unes termes imperials. Es data

10 I. OLLICH, «Dos exemples d’arqueologia medieval al nucli urbà de Vic: la casa de la plaça Dom Miquel i
la necròpolis del Cloquer», Ausa X (1982) 375-386. I. OLLICH, «Excavacions a Vic», en Catalunya Romànica,
vol. III, Barcelona 1986, pp. 797-800. C. SUBIRANAS, «Excavació a la plaça de la catedral de Vic. Les restes
arqueològiques de Santa Maria la Rodona», Seqüència 16 (abril 2005) 3-6.

11 A. CABALLÉ, «Ciutat d’Ausa (o Auso)», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona, pp. 92-93. I. OLLICH, «Vic. La ciutat d’època carolíngia» en
DA, Catalunya a l’època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX i X), Barcelona 1999, pp.
89-94.

12 X. AQUILUÉ – J. M. NOLLA, «Necròpoli de la Neàpolis d’Empúries», en Del romà al romànic:Història, art i
cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X , Barcelona, pp. 274-275. J. M. NOLLA, X.
AQUILUÉ, «Basílica de la Neàpolis d’Empúries», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la
Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 197-198. J. M. NOLLA J. SAGRERA,
«Ciuitatis Impuritanae Coementeria. Les necròpolis tardanes de la Neàpolis», Estudi General (Girona) 15
(1995).
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entre els s. IV i VIII, quan els habitants de Sant Martí d’Empúries comencen a
enterrar-se a l’església bastida al bell mig del nucli urbà.12

Cal tenir en compte que l’aprofitament d’espais termals com llocs cristians no
és pas un fet aïllat, com es veu en diferents casos. Aquest fet es pot interpre-
tar tant com la reutilització d’espais aptes arquitectònicament com per la cris-
tianització d’espais de cultes pagans.13

A l’antiguitat tardana la ciutat d’Emporiae es disgrega i es torna a ocupar l’an-
tiga palaia polis. Aquí es documenten enterraments tardoromans en diferents
punts, com sota l’església de Sant Martí, on es podria suposar un edifici reli-
giós. Després de la conquesta islàmica, Sant Martí d’Empúries esdevé capital
del comtat fins el s. XI. Al s. IX es documenta ja l’església dedicada al sant de
Tours, restaurada el 926.14

Aquesta interessant panoràmica s’enriqueix amb el conjunt de les esglésies de
la zona de la necròpolis de Ca n’Estruc i de les Corts, als afores de la ciutat
imperial. Hom van erigir dos temples cristians, Santa Margarida i Santa
Magdalena, que a partir del seu reestudi s’ha plantejat, en el primer cas que es
pot tractar de la seu episcopal d’Emporiae, documentada al 516: una primera fase
amb una necròpolis dels s. IV-V, sobre la qual es va construir un baptisteri entre
els s. V i VI. En un moment posterior, una reforma va transformar la piscina bap-
tismal en una pica, i ja després de la conquesta àrabo-musulmana el baptisteri es
converteix en una església, datada ja en època carolíngia o inicis de la comtal.15

Santa Magdalena té l’origen en un mausoleu dels s. IV-V, que es substitueix per
una església del s. VI amb necròpolis i que amb diferents reformes podria funcio-
nar fins el s. X.16

Prop hi ha un tercer temple, Sant Vicenç d’Empúries o de les Corts. Es data
entre els s. IX i X i al qual es posa en relació una necròpolis. És sobre un grup
funerari de l’antiguitat tardana. Significativament en aquesta zona de la ciutat
ens trobem amb tres espais religiosos i funeraris que ens evoquen l’estructura
d’episcopis tardans, com Egara, amb Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria. Ara
bé, la distància entre Sant Vicenç i els altres temples és gran.17

13 J. A. JIMÉNEZ – J. SALES, «Termas e iglesias durante la Antigüedad Tardía: ¿reutilización arquitectónica o con-
flicto religioso? algunos ejemplos hispanos», Antigüedad y Cristianismo XXI (2004) 185-201.

14 DA., Intervencions arqueològiques a Sant Martí d’Empúries (1994-1996). De l’assentament precolonial a
l’Empúries actual, Barcelona 1999, pp. 389-448.

15 X. AQUILUÉ – P. CASTAÑER – M. SANTOS – J. TREMOLEDA, 10 anys d’arqueologia a l’entorn d’Empúries (1993-
2002), Girona 2003, pp. 36-40.

16 X. AQUILUÉ – J. M. NOLLA, «Basílica de Santa Magdalena d’Empúries», en Del romà al romànic:Història, art
i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 199-200. X. AQUILUÉ,
«Empúries. Capital del comtat carolingi», en DA, Catalunya a l’època carolíngia. Art i cultura abans del
romànic (segles IX i X), Barcelona 1999, pp. 80-83.

17 M. ALMAGRO – P. DE PALOL, «Los restos arqueológicos paleocristianos y medievales de Ampurias» Revista de
Gerona 20 (1962) 27-41.
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L’antiguitat tardana també ens marca pautes d’enterrament que no encaixen
amb l’esquema fins ara exposat. A Tárraco tenim el cas del mausoleu del carrer
de Sant Auguri, als afores de la ciutat romana. Es un edifici rectangular, amb
tres exedres o absis en tres costats i accés amb pòrtic. Es data al s. IV dC i en
el seu interior es van localitzar enterraments, bàsicament infantils.18 Es trobaria
prop dels traçats dels aqüeductes que menaven aigua del Gaià, potser al cos-
tat d’un vial.

Per contra, ens trobem amb un altre conjunt funerari d’origen clarament cristià,
com és la necròpolis i basílica martirial de l’Amfiteatre de la ciutat, on el 259
van ser executats el bisbe Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogi.19 Al cos-
tat sudest de l’arena hom va construir una església de tres naus i que hem d’in-
terpretar com la memoria dels tres sants (s. VI). Al seu costat hi ha una necrò-
polis dels s. VI-VII i al contracor del temple hom ha defensat l’existència d’un
espai de veneració del lloc de martiri. Després de la Restauració de la ciutat,
l’església és reocupada, ja amb el nom de Santa Maria del Miracle, i se’n bas-
teix una de nova entre els s. XII i XIII.20

Per acabar amb el món funerari suburbà, hem de fer esment de la gernació de
necròpolis que no segueixen les pautes d’enterraments al voral de vies i
camins, ni tampoc al voltant d’una tomba preeminent o d’una església funerà-
ria o martirial, ja de signe cristià. Ens referim a necròpolis aïllades, en punts alts
o faldars de turons, fenomen que s’ha estudiat especialment en el món rural,
amb continuïtat fins almenys la conquesta feudal, i que hem documentat en el
cas de Tàrraco.

Al llarg de la dècada dels noranta del s. XX, en el vessant meridional de la mun-
tanyeta de l’Oliva (Tarragona), s’han vingut desenvolupant una sèrie d’excava-
cions arqueològiques que han exhumat una àmplia zona funerària, amb més
de quatre-cents enterraments orientats est-oest, datada a entre els s. III i VII. Es
dóna la circumstància que en una de les tombes localitzades en la intervenció
de 1997 es va trobar el grafitto d’una menorah i també es va trobar una ins-
cripció amb el nom Samuel, a més d’altres de cistes, un cas d’una antropomor-
fa i com a dipòsits funeraris, algun ungüentari i un ou de gallinàcia als peus
d’un dels enterrats.21

18 M. ADSERIAS – J.M. MACÍAS – E. RAMON – J. A. REMOLÀ, «El mausoleo de la calle Sant Auguri de Tarragona»,
V Reunió d’arqueologia cristiana hispànica. Cartagena 16-19 d’abril de 1998, Barcelona 2000, pp. 41-46.

19 A. MUÑOZ, El Cristianisme a l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió islàmica. Tarragona 2001.
20 TED’A: L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romànica, Tarragona 1990, pp.

205-242. C. GODOY, «La memoria de Fructuoso, Augurio y Eulogio en la arena del Anfiteatro romano de
Tarragona» Butlletí Arqueològic, època V, núm. 16 (1994) 181-210.

21 J. M. MACIAS – J. A. REMOLÀ, «L’àrea funerària baix-imperial i tardo-romana de mas Rimbau (Tarragona):
anàlisi tipològica», Citerior. Revista d’arqueologia i ciències de l’Antiguitat (Tarragona) 1 (1995) 189-201.
D. BEA – A. VILASECA, «Dues necròpolis del segle V d.n.e a Tarragona: excavacions al carrer Prat de la Riba
i al Mas Rimbau», en Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana. Tarragona, 15, 16 i 17
d’abril de 1999, Tarragona 2000, pp. 155-164.
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Hom ha volgut explicar la seva existència en relació al traçat hipotètic d’un
brancal de la Via Hercúlea al qual se li adscriu el mausoleu del carrer de Sant
Auguri. Per altra banda la zona de la muntanya de Sant Pere té una llarga tra-
dició com espai religiós, doncs es suposa que podria haver un iseum en època
romana. A l’edat mitjana prop seu s’hi documenta l’església de Sant Pere
Sacelades, desapareguda arran de la Guerra dels Segadors. La situació del lloc
en un punt alt, amb un possible precedent religiós, que també apareix a l’edat
mitjana fa pensar que la situació d’aquest cementiri no es degui a la dinàmica
pròpia de les altres necròpolis tardoromanes de Tàrraco, sinó potser a un sen-
tit del transcendent que ara se’ns escapa. A més, l’aparició de signes inequívocs
de presència de jueus obre les portes a múltiples interrogants. Al respecte, cal
pensar que podria tractar-se de d’una necròpolis utilitzada per la comunitat
jueva de Tàrraco, o potser tota ella ho sigui. Hi ha un fet poc científic, però
potser a tenir en compte, l’orografia de Tàrraco en aquesta vessant recorda la
de Jerusalem amb la vall de Josafat.

En un altre estadi d’estudi del món funerari, cal observar la localització ja dins
de les ciutats, intramurs, de necròpolis que s’associen a edificis religiosos, fune-
raris o martirials. Ens trobem amb una nova fita: l’Església deixa ja els ambients
suburbans i es fa amb la urbs, sigui primer en espais no centrals de la matei-
xa, sigui amb espais centrals, com les àrees forals.

L’ocupació dels espais públics de la ciutat romana a l’antiguitat tardana per part
de l’Església va comportar com a primer efecte la construcció de temples cris-
tians o la conversió d’edificis públics en aquests espais de tipus religiós. Això
també aniria acompanyat en determinats casos amb la translatio de relíquies,
equipaments i administració eclesiàstica dins la ciutat, més quan sovint el poder
i control d’aquesta és en mans de l’Església, i també va comportar l’ocupació
funerària d’espais de la urbs, això si, a redós dels edificis religiosos cristians.

A Roses (Alt Empordà) és força interessant, per ser un establiment urbà de l’an-
tiguitat tardana que aparentment ocupa l’antiga Rhode, desocupada des del s.
II aC, i per ser la gènesi d’un important assentament medieval en una zona no
menys interessant en aquests dos períodes històrics. Les excavacions arqueolò-
giques a l’església romànica de Santa Maria han documentat una església pale-
ocristiana i cementiri. També a l’antic barri portuari, al s. VII, es va generar l’a-
nomenada Necròpolis del Port Antic, tot ocupant anteriors espais d’hàbitat, i
probablement organitzada al voltant d’una altra església funerària.22

És probable que el cas de la necròpolis intramurs de Iesso (Guissona, la
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22 A. M. PUIG, «Món funerari de Roses», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense medite-
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Segarra) s’hagi també de relacionar amb un edifici cultual de tipus cristià en
base als enterraments datats a l’antiguitat tardana que es van excavar davant de
l’atri de l’església de Santa Maria.23 Un cas semblant pot ser el de Llívia (la
Cerdanya).24

Al Maresme, la Iluro romana / l’Alarona medieval (Mataró) ens aporta una
sèrie força interessant de dades que ens permet estudiar el procés de transfor-
mació urbana intramurs entre l’època antiga i medieval. A la zona del fòrum de
la ciutat es va desenvolupar una necròpolis relacionable amb un temple cristià,
la continuïtat del qual es palesa amb l’església de Santa Maria, en un procés
similar al que es suposa també a Iesso, per exemple. I encara més interessant
és la possibilitat que el temple medieval sigui la continuïtat de l’edifici cultual
imperial, substituït o millor convertit en cristià a l’antiguitat tardana. I és més,
de les excavacions de l’església procedeixen un cancell visigòtic (ara perdut) i
un capitell, datats entre els s. VI i VII.25

Els enterraments tardoantics es troben dins un arc de trenta passes al voltant
de l’església de Santa Maria, mesura prou utilitzada a l’edat mitjana com a límit
de les sagreres, i que també ho és a l’antiguitat tardana, tal i com esmenta la
documentació conciliar visigòtica.26

Un cas assimilable al de Mataró, és el de Badalona (Baetulo), on es coneix l’e-
xistència d’enterraments intramurs prop del fòrum, a l’església de Santa Maria,
amb una seqüència funerària que hem de datar entre els s. IV i XIX, i amb la
documentació d’una sagrera el 1112.27

Dins d’aquesta ocupació cristiana de l’espai urbà, ens trobem amb la formació
d’episcopis intramurs. El cas de Tàrraco marca una pauta de comportament
molt interessant: el trasllat de l’espai de poder episcopal des del suburbium, de
la necròpolis de Sant Fructuós, a l’antiga area sacra del Concilium Prouinciae
Hispaniae Citerioris, a la Part Alta de la ciutat. A partir de Teodosi, els espais
dedicats al culte imperial van perdre definitivament la seva funció en un nou

23 J. SALAS, «Món funerari de la Catalunya Central», en Del romà al romànic: Història, art i cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 289-290. J. PERA, «Necròpoli de Iesso», en Del romà al
romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 271-
272.

24 J. PADRÓ, «La romanització de la Cerdanya», 8è col·loqui d’arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà 1990, pp. 53-61.
J. PADRÓ et al., Excavacions arqueològiques a Julia Libica (Llívia, la Cerdanya), Girona 2000, pp. 21-42. J.
GUARDIA – M. GRAU – J. CAMPILLO, «Iulia Lybica (Llívia, Cerdanya). Darreres intervencions i estat de la qüestió»,
Tribuna d’Arqueologia (Barcelona) 1997-98 (2000) 97-124.

25 J. A. CERDÀ – E. GURRI, «Continuïtats i canvis a la vila d’Alarona (Mataró) a l’Alta Edat Mitjana», en Actes del 1er.
congrés d’arqueologia medieval i moderna de Catalunya. 13. 14 i 15 de novembre de 1998, Barcelona 2000, pp.
100-112. M. RIBAS, El Maresme en els primers segles del Cristianisme, Mataró 1975, pp. 39, 72-86. X. CELA – V.
REVILLA, «La transició del municipium d’Iluro a Alarona (Mataró)», Laietània. Estudis d’arqueologia i història
(Mataró) 15 (1994) 315-344.

26 E. GURRI – M. RUIZ, «El sector nord-est de la ciutat d’Iluro (Mataró, el Maresme). Noves aportacions arqueo-
lògiques», Puig Castellar 5 (1993) 73-85.

27 J. ROSÀS, «Badalona», en Catalunya Romànica, vol. XX, Barcelona 1993, pp. 140-141.

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 537 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 537



ordre imperant. Així les terrasses del complex de la Part Alta de Tàrraco van
ser transformades de forma dràstica i paulatina, documentant-s’hi almenys des
del s. V, habitatges i abocadors, tot i que cal plantejar que almenys en part man-
tenia funcions oficials.

Després de la desfeta de l’imperi romà, aquests espais oficials ja no tenen raó
de ser i són ocupats pel poder emergent, el bisbe. Tot apunta que l’antiga plaça
del temple d’August, a la part més alta de la ciutat, és ocupada pel metropoli-
tà i la transforma en la seva nova seu, ja al s. VI. Es desmunta i recicla part de
les construccions imperials i possiblement el temple es converteixi en la nova
església mare. Es desenvolupa un programa edilici amb nous equipaments,
com les construccions de la seu del Col·legi d’Arquitectes. Així doncs plante-
gem una translatio de l’antic episcopium al que fa esment Consenci, del subur-
bium de la ciutat, cap un de nou en l’antic espai cultual imperial, la terrassa
superior del Concilium provincial. L’arqueologia, al respecte, ens ha proporcio-
nat encara pocs elements, però significatius: restes d’escultura arquitectònica
visigòtica, i enterraments tardoromans al voltant de la seu medieval, destacant-
ne un, possiblement una dignitat eclesiàstica, sebollit amb una gerreta litúrgica
amb encens.

Les escasses evidències arqueològiques i documentals porten a pensar que
l’Església Mare o antiga catedral visigòtica estaria situada en una posició privi-
legiada respecte a l’area sacra de l’antiga seu del concili provincial, versem-
blantment ocupant el vell temple d’August. Després de la conquesta islàmica i
la conquesta feudal, l’espai es recupera com a seu episcopal al s. XI.28

El cas de Barcino mostra l’establiment de la seu episcopal intramurs en un
moment anterior al cas de Tàrraco. Es tracta d’un ampli conjunt edilici que es
troba al quadrant nord-est de la ciutat. El seu origen és la donació a l’Església,
d’una domus amb una àmplia zona industrial (s. IV). S’hi va construir la prime-
ra basílica catedralícia, sota l’actual temple gòtic. Ja al s. V es va construir una
àmplia aula episcopal. Entre els s. VI i VII es va produir una notable transfor-
mació del conjunt, amb nous edificis entre els quals destaca una església amb
planta de creu, amb necròpolis per dignitats eclesiàstiques. Ja en època caro-
língia, es constaten enterraments a l’espai del baptisteri.29

La diòcesi d’Ègara és una segregació de la de Barcino (450). A mitjan del s. IV,
es coneix una zona funerària que s’arrana al s. V per construir una basílica i
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28 Th. HAUSCHILD, «Hallazgos de la época visigoda en la parte alta de Tarragona», en III Reunió d’Arqueologia
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TEIXELL, «De seu del Concili Provincial a Seu Metropolitana» .

29 J. BERTRAN. (ed.), De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de
Barcelona. Barcelona 2001. J. BERTRAN – A. NICOLAU, «Topografia dels espais de poder a l’època carolín-
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espais funeraris que formarien la seu episcopal. Diverses reformes i amplia-
cions s’amortitzen al s. VI quan es construeix el conjunt eclesiàstic de les esglé-
sies de Sant Miquel, Santa Maria i Sant Pere, amb els seus espais funeraris.30

A la Seu d’Urgell, les excavacions al claustre de la Catedral han descobert ente-
rraments de l’antiguitat tardana. Darrere de l’absis, es van exhumar enterra-
ments probablement medievals. Prop de la capçalera, sota l’església de Santa
Eulàlia es van descobrir dos dipòsits d’opus signinum similars als baptisteris
paleocristians. Tot fa indicar que el poblament de l’actual ciutat de la Seu
d’Urgell és anterior a la creació del bisbat, i en relació amb un encreuament de
camins entre les valls pirinenques. Aquesta realitat arqueològica deixa en sus-
pens la idea que el primitiu establiment d’Orgello, i la seva seu episcopal, es
trobava al turó de Castellciutat o hi hauria una ciuitas romana.31

Finalment, hem de fer esment de la localització d’enterraments, dins de les ciu-
tats, però que no tenen relació amb espais religiosos cristians. Seria el cas de
dos nens de curta edat sebollits dins una casa visigòtica del carrer de la Mercè
de Tarragona,32 o els enterraments tardoromans excavats a la torre de Pilats de
Tarragona, edifici de comunicació entre el Circ i la plaça de representació del
Concilium provincial.33

A Gerunda, hi ha el cas de la necròpolis de la Caserna dels Alemanys, amb una
cronologia entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana. Es tracta d’un cemen-
tiri intramurs, a l’extrem est de la ciutat romana que hom ha volgut relacionar
amb una església no localitzada.34 A Ilerda, els treballs arqueològics intramurs
de la ciutat romana han mostrat l’ús funerari d’espais urbans imperials. Al
número 21 del carrer Democràcia, on després es va construir l’església medie-
val de Santa Magdalena, es van documentar estructures d’habitatge imperials

30 A. MORO, «Seu episcopal d’Ègara», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense medi-
terrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 183-184. A. MORO – F. TUSET, «La Seu Episcopal d’Èga-
ra (vers l’any 450). Evolució arquitectònica del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de
Terrassa», en 2n Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Actes, vol. I, Barcelona 2003,
pp. 284-289.

31 A. PÉREZ, «Món funerari de la vall del Segre i el Pirineu occidental», en Del romà al romànic:Història, art
i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 290-291. A. VILLARÓ,
«La ciutat de la Seu d’Urgell», en Catalunya Romànica, vol. XXVII, Barcelona 1998, pp. 169-170. A.
VILLARÓ, «Santa Eulàlia de la Seu d’Urgell», en Catalunya Romànica, vol. XXVII, Barcelona 1998, pp. 170-
171. J. A. ADELL – P. BESERAN – A. SIERRA – A. VILLARÓ, La Catedral de la Seu d’Urgell, Manresa 2000, pp.
21-27. C. BARAUT, «El lloc de Ciutat, primitiu nucli urbà de la Seu d’Urgell, de l’època romana a la fi de
l’edat mitjana», Urgellia VII (1986-87) 483-492.

32 G. FOGUET, «Excavacions als carrers Mare de Déu de la Mercè, Puig d’en Sitges, Miser Sitges i Arc de Sant
Llorenç», Arqueologia i Història: Evolució del Teixit urbà de Tarragona. Seminari internacional amb
motiu del 150è aniversari de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 7 d’abril-4 de maig de 1994
[dossier lliurat als assistents].

33 A. BALIL, «Excavaciones en la “Torre de Pilatos” (Tarragona). Campaña de excavaciones de 1962. Memoria»,
Excavaciones Arqueológicas en España 65 (1969) 27ss.

34 J. M. NOLLA, «Excavacions arqueològiques a Girona: la caserna d’Alemanys», Cypsela III (1980) 179-192. J.
M. NOLLA – J. SAGRERA, «Noves exploracions arqueològiques a la caserna d’Alemanys (Girona). Campanya
d’excavacions de 1988», Cypsela IX (1991) 177-195. 
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que s’abandonen al s. IV, i on posteriorment s’hi van obrir diferents enterra-
ments orientats est-oest, dels quals coneixem quatre tombes d’adults i un
infant. 
En època andalusina l’espai s’ocupa per estructures urbanes i després de la
conquesta s’hi basteix l’església de Santa Magdalena i el corresponent cemen-
tiri, amb fosses datades entre els s. XIV i XIX. Òbviament cal plantejar si la coin-
cidència d’una església feudal i el seu fossar en un espai funerari de l’antigui-
tat tardana obeeix a una continuïtat de l’ús funerari de la zona, la reocupació
o a la simple casualitat.

A la Baixada Trinitat es van excavar dues cistes datades entre finals del s. IV i
inicis del s. V i la invasió islàmica. Hom suposa que aquesta necròpolis i l’an-
terior s’han de prendre com a indicadors de la cristianització de la ciutat a l’an-
tiguitat tardana.35 Per altra banda, la intervenció arqueològica al Portal de
Magdalena va documentar sis inhumacions en fossa simple, dues d’elles
emmarcades per alineacions de pedres. Estaven orientades nord-oest a sud-est
o nord-sud i es daten entre els s. II-III i el s. X.36

Una altra dinàmica funerària interessant és la de la ciutat d’Olèrdola. Sobre l’an-
tic castellum romà republicà es desenvolupa un nucli urbà en alçada entre els
s. V i VIII; que es consolida al llarg dels s. IX i X, tot abandonant-se definitiva-
ment al XIII. El replanteig del tema proposa l’existència d’un espai funerari de
l’antiguitat tardana, sense temple associat, sobre el qual s’aixeca una església
visigòtica i un segon temple del s. X. Per altra banda, la necròpolis del Pla dels
Albats és un altre espai funerari diferenciat, extramurs, i que prop seu hi ha una
construcció presa com a capella, però de la qual no podem ara per ara establir
la seqüència entre aquesta i els enterraments.37

2. EL MÓN FUNERARI RURAL

Un segon apartat del món funerari a l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana és
el seu coneixement al territorium, altrament en podem dir necròpolis a l’ager
o en el món rural. La dispersió de les dades, junt al fet de poder calibrar com
va ser l’entrada de la romanització i després de la cristianització en determina-
des zones complica pel moment poder tenir una visió de conjunt. Amb tot, cal
tenir present que aquestes premisses apunten cap a una realitat molt més com-
plexa del què aparentment semblaria, amb zones molt romanitzades des d’an-
tic, i per tant permeables a l’arribada del Cristianisme a l’antiguitat tardana, i
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35 X. PAYÁ et al., «La ciutat romana d’Ilerda. Aportacions al seu coneixement (Lleida, Segrià)», en I Jornades
d’Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques de Lleida. Lleida 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de
2000, Barcelona 2003, vol. 1, pp. 279-311.

36 A. LORIENTE – A. OLIVER, L’antic portal de Magdalena, Lleida 1992, pp. 80-84.
37 J. M. BOSCH et al., «Olèrdola. El procés d’urbanització feudal: un possible exemple de continuïtat d’un lloc

alt antic (segles VIII, X)», en DA, Catalunya a l’època carolíngia, pp. 95-99. N. MOLIST, Olèrdola,
Barcelona 1999, pp. 61 i 69-70.
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amb zones just al contrari, on la pervivència d’estructures socials i religioses
molt antigues arriba d’una forma o altra a ben entrada l’edat mitjana, com
podria ser en determinades parts dels Pirineus.
En primer lloc, hem de fer esment de les necròpolis relacionades amb explo-
tacions rurals, bàsicament vil·les i fundi, que a l’antiguitat tardana sofreixen
importants transformacions.38 Cal destacar la generació de zones funeràries
sobre determinats espais de la pars urbana o la pars rustica que havien estat
abandonats, cosa que implicaria un trasllat d’aquests equipaments a una certa
distancia, propera això sí, als nous espais d’enterrament. Sovint les alineacions
dels sebolliments, condicionades a les estructures preexistents, poden fer pen-
sar que no ens trobem amb el reaprofitament d’uns espais enderrocats o semia-
bandonats, sinó que ens podem trobar amb casos en què les antigues estances
canvien de funció per esdevenir cambres o recintes funeraris. En altres casos
es generen necròpolis de major o menor envergadura prop dels espais rurals,
això si, a poca distància, de manera que hom parla que a l’antiguitat tardana hi
ha una clara aproximació dels espais dels vius i dels morts, com també veiem
a la ciutat i al suburbi amb coementeria prop dels habitatges. Es fa difícil esta-
blir, però, si ens trobem ja amb enterraments d’influència cristiana o no. La pro-
liferació d’inhumacions enlloc d’incineracions a l’antiguitat tardana, sense altres
elements més explícits (iconogràfics bàsicament), ens fa ser prudents.

Els exemples que tenim sobre aquesta pauta funerària són molts: els Tolegassos
(Viladamat, Alt Empordà),39 Vilauba (Camós, Pla de l’Estany).40 La vil·la dels
Ametllers de Tossa (La Selva) és un altre exemple: diverses inhumacions orien-
tades est-oest, que potser marquen la continuïtat del jaciment des de l’antigui-
tat tardana a l’edat mitjana, de Turissa a Tursam.41

A Gebut (Soses, Segrià) coneixem l’existència d’un enterrament relacionat amb
la vil·la romana. En aquest cas és molt interessant poder palesar que hi ha una
més que probable continuïtat de poblament entre l’establiment antic amb un
hisn i poblat associat, amb maqbara i mesquita, al qual després de la conques-
ta feudal s’afegeix una església amb el seu fossar.42 Relacionat amb el territo-
rium d’Ilerda, bé que ara administrativament és part del terme de Fraga (Baix
Cinca), tenim la important Vil·la Fortunatus. Els diferents estudis realitzats al
llarg dels anys han mostrat la transformació d’aquest assentament a l’antiguitat

38 G. RIPOLL – J. ARCE, «Transformación y final de las uillae en Occidente (siglos IV-VIII). Problemas y pers-
pectivas», Arqueología y territorio medieval 8 (2001) 21-54. A. CHAVARRIA, «Poblamiento rural en el territo-
rium de Tarraco durante la antigüedad tardía», Arqueología y territorio medieval 8 (2001) 55-76.

39 J. CASAS, L’Olivet d’en Pujol i els Tolegassos, Girona 1989.
40 A. ROURE et al., La vil·la romana de Vilauba (Camós), Girona 1988, pp. 43-47.
41 A. LOPEZ et al., Les excavacions de 1985-1989 i 1992 a la vil·la romana dels Ametllers, Tossa (Selva), Tossa

de Mar 2001, pp. 24 i 35-37.
42 J. R. GONZÁLEZ, «Necròpoli de Gebut», en Catalunya Romànica, vol. XXIV, Barcelona 1997, p. 234. J. E.

GARCIA – J. BOLÒS, «Gebut» en Catalunya Romànica, vol. XXIV, Barcelona 1997, pp. 232-234.
43 R. PUERTAS TRICAS, «Trabajos de planimetría y excavación en la ‘Villa Fortunatus’ de Fraga (Huesca)», Noticiario

Arqueológico Hispánico 1 (1972) 71-81. P. DE PALOL, «Basílica de Vil·la Fortunatus», en Del romà al romànic:Història,
art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 193-194.
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tardana, amb la conversió d’un edifici de planta central en una església paleo-
cristiana a l’interior de la qual es van obrir diferents enterraments.43

Un cas força interessant per les dades de datació absoluta proporcionada per
l’anàlisi de C 14 d’un enterrament de fossa amb coberta de lloses de la vil·la
romana de Santa Tecla-La Gravosa (Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès),
amb una cronologia calibrada dels s. IX-XI. Això corrobora que almenys part
dels espais de la vil·la va continuar utilitzant-se, si més no reocupant-se, a l’al-
ta edat mitjana, just abans de la feudalització del territori.44 A Can Puigbó (Sant
Andreu de la Barca, Baix Llobregat) es coneix una necròpolis datada entre els
s. IV i VIII i relacionada amb un assentament rural.45

La necròpolis de la Bòbila Ros de Mataró es vol relacionar amb la vil·la de Torre
Llauder, en la qual coneixem una fase medieval.46 A Pineda de Mar, a Can Bel
es va documentar part de la pars fructuaria d’una vil·la imperial, sobre la qual
es va generar una necròpolis tardoromana. En una de les tegulae d’una tomba
hi ha una inscripció cristiana (MAXS/IMEV/VIVAS) del s. V.47

També es documenta l’ús funerari (s. VI-VII) de la pars rustica de la vil·la del
Mas Manolo de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), sobre una terrisseria.48 A
Can Palau (Sentmenat) es va excavar una gran vil·la baix imperial S’han docu-
mentat, entre d’altres, restes de dos lacus i un «mausoleu-memoria» (s. VI).49

La vil·la Munts d’Altafulla (Tarragonès) es transforma a l’antiguitat tardana, con-
vertint la pars urbana en un espai d’ús agrícola. Es coneixen evidències d’ocu-
pació visigòtica i medieval que s’ha de relacionar amb la quadra de Setna.
L’excavació arqueològica realitzada entre 1997 i 1998 va inhumar una impor-
tant necròpolis en àrea oberta datada entre els s. VI i VII.50
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44 J. MESTRES – J. GARCIA – A. AGUILERA, «Datació d’un enterrament humà a Santa Tecla-La Gravosa (Santa Margarida
i els Monjos, Alt Penedès)», Miscel·lània Penedesenca XXVI (2001) 43-68.

45 J. GARCIA – E. PAGÈS – M. SERRANO, «La necròpoli de Can Puigbó: Sant Andreu de la Barca», en 1res Jornades
d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat. Recopilació, Barcelona 2000, pp. 409-418.

46 J. F. CLARIANa et al., «Datos para un estudio del poblamiento rural altomedieval del Maresme (Barcelona)», en
Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, 1986, vol. IV, pp. 569-575. P. PADRÓS – A. CHAVARRIA,
«Món funerari del llevant de la Laietània», en Del romà al romànic: Història, art i cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 281-283.

47 J. M. NOLLA – J. CASAS, «In suo fundo. La necròpoli oriental de la vil·la romana del Collet de Sant Antoni (Calonge,
Baix Empordà) i els cementiris rurals de les antigues ciuitates d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae», Estudi
General (Girona) 25 (2005) 109-115.

48 E. BARRASETAS – A. M. MONLEON, «Intervenció al jaciment romà del Mas Manolo (Caldes de Montbui, Vallès
Oriental)», Tribuna d’Arqueologia (Barcelona) 1993-94 (1995) 87-84.

49 J. M. COLL, «Can Palau (Sentmenat, Vallès Occidental)», en Actes de les I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia
2001. La Garriga 29. 30 de novembre, 1 de desembre de 2001, vol. 2, Barcelona 2004, pp. 791-797.

50 M. GARCIA – J. M. MACIAS – I. TEIXELL, «Necròpoli de la vil·la dels Munts», en Del romà al romànic:Història, art i
cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona, pp. 278-279. E. RAMON – F. TARRATS,
«Vil·la dels Munts», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles
IV i X, Barcelona 1999, pp. 132-133. F. TARRATS – J. A. REMOLÀ, «La vil·la romana dels Munts (Altafulla,
Tarragonès)», Fòrum 13 (2008) 95-114.

51 M. ADSERIAS – M. GARCIA – I. TEIXELL, «Noves troballes d’època romana a l’entorn de Tàrraco: les uillae del
Mas dels Canonges i del Camí Vell de Salou (Tarragona, Tarragonès)», Butlletí Arqueològic 23 (2001) 213-
248. J. SÁNCHEZ REAL, «En busca de Callípolis», Treballs Canongins (La Canonja) (1991)133-175.
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Al terme de Tarragona, es localitzen inhumacions tardanes relacionades amb
una vil·la a l’antiga Universitat Laboral.51 Al conjunt dels Hospitals (El Morell),
sobre un establiment rural es documenten diversos enterraments del s. V que
conviuen literalment amb una fase d’ocupació d’època tardana.52 Un cas sem-
blant seria el de la vil·la dels Antigons, entre La Canonja i Reus.53

A vil·la de Cal·lípolis (Vilaseca) es documenten enterraments d’època baix
imperial i visigòtica. Hi ha un aspecte que hem de tenir en compte, que és que
per una banda, mentre una significativa extensió de la pars urbana és amortit-
zada i s’aprofita com a necròpolis, a pocs metres, i va continuar funcionant (bé
que amb unes dimensions menors) un conjunt termal fins almenys l’època visi-
gòtica.54

Al terme de Riudoms hi ha notícia de dues necròpolis: Mas del Fesoler i Mas
de Barenys. De la primera es coneixen tombes de l’antiguitat tardana.55 A la
mateixa població, les excavacions a la vil·la de l’Hort del Pelat han exhumat un
enterrament andalusí.56 El conjunt funerari de la vil·la de Mas de Barenys es
data entre els s. VI i VII,57 encara que també s’ha proposat una cronologia
medieval.58 L’excavació a la vil·la de l’ermita de la Mare de Déu del Camí de
Cambrils (Baix Camp) va documentar enterraments dels s. III-IV, tot i que
aquest cas podria marcar-nos altres pautes: la seva proximitat amb la Via
Augusta i l’ocupació posterior del lloc per un santuari marià.59

A les Terres de l’Ebre també tenim constància de la localització d’enterraments
de l’antiguitat tardana associats a establiments rurals: Barrugat (Tortosa),60 o la
vil·la de la torre de la Carrova (Amposta, el Montsià).61

Mentre que a l’antiguitat tardana hom data la fi de les explotacions rurals d’è-
poca clàssica, les vil·les, neixen agrupacions humanes que podríem prendre
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52 J. M. MACIAS – J. MENCHON (ed), La vil·la dels Hospitals (El Morell), Tarragona 2007.
53 R. CAPDEVILA – J. MASSÓ, «Trabajos de salvamento de la villa romana de Els Antigons-Reus» Boletín

Arqueológico 133-140 (1976-77) 312-313.
54 J. M. MACIAS, «La vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès)», Tàrraco 99. Arqueologia d’una capi-

tal provincial romana. Tarragona, 15, 16 i 17 d’abril de 1999, 2000, pp. 207-222.
55 S. VILASECA – A. PRUNERA, «Sepulcros de losas, antiguos y alto medievales de las comarcas tarraconenses»,

Boletín Arqueológico 93-96 (1966) 25-46.
56 R. AROLA – D. BEA, «La vil·la romana de l’Hort del Pelat (Riudoms, Baix Camp)», Butlletí Arqueològic 24

Tarragona (2002) 75-95.
57 LL. PALLEJÀ – V. ROMERO, «Mas de Barenys, Riudoms», Anuari d’intervencions arqueològiques a Catalunya.

Època romana i antiguitat tardana (anys 1982-1989), Barcelona 1993), p. 52.
58 J. MASSÓ, «Les necròpolis i les sepultures medievals», Reus 25.08.1984 s/p.
59 A. MUÑOZ, «La intervenció arqueològica en els jardins de l’ermita de la Mare de Déu del Camí de Cambrils

(Avinguda de Gaudí)», Quaderns d’Estudis i Divulgació 2 (1991).
60 J. V. M. ARBELOA, «Món funerari de la vall baixa de l’Ebre».
61 F. ESTEVE GÁLVEZ, «Investigaciones arqueológicas en las terrazas cuaternarias del curso inferior del Ebro.

Itinerario primero: de Amposta a la Carrova y Camp Redó», Noticiario Arqueológico Hispánico III-IV qua-
derns 1-3 (1956) 15-26. A. VILASECA, «Intervenció arqueològica al jaciment romà de la Carrova (Amposta-
Montsià)» Nous Col·loquis 4 (2000) 33-44.
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com vilatges que s’articulen al voltant d’una església amb la seva necròpolis.
Un aspecte d’allò més suggerent i interessant és l’associació d’alguns d’aquests
establiments rurals de l’antiguitat tardana amb jaciments d’època medieval.
Aquest fet no s’ha de prendre solament com una fenomen de reocupació d’an-
tics espais ja habitats, sinó també com el fet que entre antiguitat tardana i alta
edat mitjana existeixen, almenys en un nombre significatiu d’assentaments, clars
indicis de continuïtat de poblament no trencada per la invasió del 713-715. 

El Mas Castell de Porqueres (Pla de l’Estany) es pot correspondre a un assen-
tament rural dispers que amb un temple paleocristià i la seva necròpolis que a
l’edat mitjana es substitueix per l’església de Santa Maria.62 L’església de
Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà) és sobre un edifici funerari o de culte tar-
doromà.63 A Sant Julià de Ramis es va excavar un mausoleu (s. VI i VII) amb
enterraments associats que es va enderrocar en construir-se l’església romànica
dels sants Cosme i Damià.64

A Andorra, el Roc d’Enclar és un interessant conjunt d’alta muntanya, amb con-
tinuïtat des d’època romana fins l’edat mitjana. Al s. IV es coneix un establi-
ment dedicat a la producció del vi. Ja al s. VI-VII es coneix una necròpolis, i al
s. VII-VIII es basteix una església. L’erecció del temple va comportar la cons-
trucció, al seu voltant, d’hàbitat i emmagatzematge en sitges.65

A Monistrol van exhumar una sèrie de restes del que els excavadors han defi-
nit com un nucli urbà d’origen imperial al qual s’associa una necròpolis de tom-
bes de lloses, datada als s. II-III sota una altra d’alt medieval, aquesta darrera
al costat del temple parroquial.66

Santa Margarida de Martorell és un altre clar exemple de continuïtat des d’al-
menys l’antiguitat tardana. Al voltant d’una església paleocristiana es va desen-
volupar un cementiri de l’antiguitat tardana que sense solució de continuïtat
arriba a l’edat mitjana. Al segle XII es basteix un nou temple, ja d’estil romà-
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62 J. BURCH et al., «Els temples i els cementiris antics i altmedievals de Mas Castell de Porqueres», en Quaderns
del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 20 (1999).

63 M. MATARÓ – D. CODINA, «Món funerari a l’extrem nord-est de la Tarraconense», en Del romà al
romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999,
pp. 291-294.

64 C. MONTALBAN, «Església romànica dels Sants Metges (Sant Julià de Ramis, Gironès)» en III Jornades
d’Arqueologia de les Comarques de Girona. Actes. Santa Coloma de Farners (la Selva), 14 i 15 de juny de
1996, Girona 1996, pp. 257-264.

65 X. LLOVERA et al., Roc d’Enclar. Transformacions d’un espai dominant. Segles IV-XIX, Andorra 1997, pp.
397-415.

66 J. ROVIRA – T. LLECHA, «La primera campanya d’excavacions d’urgència a la plaça Central de Monistrol
d’Anoia (Alt Penedès). Resultats preliminars», Olerdulae XVI (1991) 117-135.

67 R. NAVARRO – A. MAURI, M. FARRENY, «Basílica de Santa Margarida de Martorell», en Del romà al
romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999,
pp. 186-188.

68 E. ARBÓS, «Excavacions arqueològiques a l’església de Santa Maria de Veciana (Anoia)», Tribuna
d’Arqueologia (Barcelona) 1999-2000 (2003) 225-235.
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nic.67

Un cas assimilable és el de Santa Maria de Veciana: sobre un espai funerari i
potser de culte tardoromà es basteix una església romànica.68 A l’església de
Santa Maria d’Artés (Bages) van descobrir sota el temple actual, un de tardoro-
mà datat als s. VI-VII, substituït per un altre als s. XII-XIII, i una necròpolis que
es data entre els s. VI i XIII.69

Les campanyes arqueològiques al jaciment iberoromà i medieval de la Codina
(Pinell de Solsonès)70 han permès excavar un conjunt de cinc cistes d’inhuma-
ció sense relació amb església, i al bell mig de la població.

A Santa Coloma d’Àger (La Noguera) van documentar una església dels s. IX i
X, associada a sarcòfags i tombes dels s. VII i X-XII. Aquest conjunt funerari el
podem relacionar amb la comunitat mossàrab documentada a Àger en els
temps del domini andalusí.71

El Bovalar (Seròs, Segrià), s’ha considerat com un vilatge creat al voltant d’una
església amb funcionalitat parroquial, amb una interessant necròpolis.72 Inicia
el seu funcionament al s. IV i continua fins la invasió islàmica, quan es des-
trueix per un incendi.

El jaciment de Sant Martí de les Tombetes (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà)
és un exemple d’assentament rural encimbellat d’època antiga que evoluciona
cap a un assentament de l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana. Es documenta
una necròpolis excavada a la roca anterior a la construcció de l’església.73

L’església de sant Menna (Sentmenat, Vallès Occidental) té l’origen en temple
del s. V amb la seva necròpolis que perdura fins l’edat mitjana, amb diferents

69 M. JULIÀ – K. KLIEMANN, «Excavación de urgencia en la Plaça Vella de Artés (Bages)», Acta/Mediævalia 5-6
(1984-85) 451-453. M. JULIÀ – K. KLIEMANN, «Excavacions arqueològiques a la plaça Vella d’Artés (Bages)»,
Miscel·lània d’Estudis Bagencs 8. Arqueologia i Patrimoni a la Catalunya interior, (1992) 35-74.

70 D. ASENSIO et al., «Les excavacions arqueològiques del el jaciment iberoromà i medieval de la Codina (Pinell,
Solsonès). Campanyes de 1996 i 1997», Oppidum. Revista cultural del Solsonès 1 (2001) 83-110. D. ASENSIO

et al., «El jaciment de la Codina (Pinell, Solsonès): un assentament d’època ibèrica, romana i medieval», en
Actes de les I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques de Lleida, vol. 2, pp. 269-284.

71 P. BERTRAN – F. FITÉ, «Excavació del jaciment de Santa Coloma d’Àger (la Noguera)» Acta/Mediævalia 5-6
(1984-85) 454-456. F. FITÉ – J. A. ADELL, «Santa Coloma d’Ager», en Catalunya Romànica, vol. XVII,
Barcelona 1994, pp. 139-140. A. BENET, «Els mossàrabs a Catalunya. El cas de la vall d’Ager», Catalunya
Romànica, vol. XVII, Barcelona 1994, pp. 28-31.

72 A. PÉREZ, «Mon funerari de la vall del Segre i el Pirineu occidental», Del romà al romànic:Història, art i
cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 290-291. P. de PALOL,
«Poblat del Bovalar», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre
els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 145-146. P. de PALOL, «Basílica, baptisteri i necròpolis del Bovalar», en
Del romà al romànic: Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X,
Barcelona 1999, pp. 188-192.

73 N. NOLASCO, «Recerques arqueològiques al jaciment de Sant Martí de les Tombetes 1998-2001 (Sant Esteve
de la Sarga, Pallars Jussà)», en I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques de Lleida, vol.
2, pp. 147-158.

74 J. ROIG – J.M. COLL – J. A. MOLINA, L’església vella de sant Menna. Sentmenat del segle V al XX. 1500 anys
d’evolució històrica, Sentmenat 1995.
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fases funeràries. Al s. IX-X es construeix un campanar i s’obre un sitjar. A mit-
jan s. XI es basteix un nou temple, ja d’estil romànic, que al s. XII es comple-
ta amb un altre campanar i un porxo. S’hi associa un nou sitjar i la correspo-
nent necròpolis que formarien la sagrera medieval.74

A Sant Salvador de Polinyà (Vallès Occidental) es va excavar un assentament
rural dels s. VII i X que se relaciona amb la uilla Pauliliano. Després hom
construeix una església preromànica, amb cementiri associat. Al s. XI es cons-
trueix un nou temple, al qual se relaciona un sitjar, la sagrera.75

La localització d’edificis religiosos i/o funeraris, generalment assimilats a esglé-
sies en les fases tardanes d’establiments rurals, generalment vil·les i fundi porta
a plantejar la hipòtesi que una es transformen o són utilitzats com àrees reli-
gioses i/o funeràries cristianes. El fenomen es pot explicar com una plasmació
d’un primer procés de d’organització eclesiàstica de l’ager, amb el que hom ha
definit com pre-parròquies, sia de promoció episcopal, sia a partir de la inicia-
tiva privada dels possessores.

Aquesta realitat arqueològica ha estat sovint explicada com la reocupació d’es-
pais, i ha dut a obviar la possibilitat de la continuïtat de poblament. La idea
d’un despoblament de bona part del país després de la invasió àrabo-musul-
mana fins la conquesta feudal, han contribuït a estendre la idea de defensar la
reocupació més que la continuació del poblament.

A més, s’ha d’entendre que tipologia arquitectònica determinada no implica
forçosament que l’edifici s’hagi de definir com una construcció cristiana, com
hem pogut palesar en el mausoleu tardà del carrer Sant Auguri de Tarragona,
o en la interpretació que J. Remesal fa de la descripció de l’edifici funerari del
testament de Lignon.76

Al monestir de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) es coneix una necròpo-
lis de l’antiguitat tardana i un edifici que es defineix com un mausoleu o bap-
tisteri.77 A Bell-lloc d’Aro (Santa Cristina d’Aro) hi ha la constància d’una edifi-
cació de característiques semblants: vil·la imperial, edifici absidat (església pale-
ocristiana?) i església medieval.78
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75 J. ROIG – J. M. COLL, «Intervenció arqueològica a l’església de Sant Salvador de Polinyà (Polinyà, Vallès
Occidental)», I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques de Lleida. Lleida 30 de novem-
bre, 1 i 2 de desembre de 2000, vol. 3, Barcelona, pp. 1077-1094.

76 J. REMESAL, «In perpetuum dicitur. Un modelo de fundación en el Imperio Romano. Sex. Iulius Frontinus,
Iulius Sabinus y el testamento del Lingón (CIL XIII 5708)», Gerión 13 (1995) 99-126.

77 P. DE PALOL, «Edifici de la Torre del Fum», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, p. 194.

78 P. DE PALOL, «Basílica de Bell-lloc d’Aro», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 194-195.
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En el mateix municipi hi ha el jaciment de Santa Cristina. A l’urbanització Serra
Sol hi ha un temple de nau única i absis dels s. VI-VII i amb funció funerària
o martirial, prop seu es va construir una església pre-romànica, i sota seu hi
hauria una cambra funerària anterior. Al primer temple se li relaciona una
necròpolis amb una primera fase de l’antiguitat tardana.79 A Montfullà
(Bescanó, Gironès), hi ha un assentament rural imperial sota l’església parro-
quial.80

A l’església de Sant Joan de Boí (Alta Ribagorça) al peu del campanar i l’absi-
diola oest van documentar una vintena d’enterraments de lloses, que tots
menys un «pertanyien a infants no batejats.» També es va excavar una necròpo-
lis anterior, amb un gran nombre de tombes de lloses i dues fosses, que talla-
ven estructures del s. II.81

A Santa Maria de Talló (la Cerdanya) van localitzar un assentament tardoantic
relacionat amb un teloneum o oficina de recaptació d’impostos  sobre merca-
deries entre dues demarcacions administratives. Al seu voltant es va generar
una agrupació humana de la qual coneixem enterraments d’època tardoroma-
na i visigòtica. Al s. XI es construeix un temple romànic, i se li associa la corres-
ponent necròpolis.82

A Sant Bartomeu de Navarcles (Bages) es coneix la pars rustica d’un assenta-
ment rural que s’abandona al s. IV i ja al s. XIII hom hi basteix una església al
s. XIII.83 Santa Maria de Viladordis (Manresa), està documentada ja el 1020, tot
i que el lloc es coneix des del s. X. Els treballs arqueològics a l’exterior del tem-
ple van documentar part d’un assentament d’època romana i diferents tombes
a la roca i de cista d’època medieval.84

Un exemple clar de continuació d’ocupació humana, funerària i cultual és el

79 M. MATARÓ – D. CODINA, «Món funerari a l’extrem nord-est de la Tarraconense», en Del romà al
romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999,
pp. 291-294. P. DE PALOL, «Basílica de Santa Cristina d’Aro», en Del romà al romànic:Història, art i cultu-
ra de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, p. 195.

80 J. M. NOLLA et al., La vil·la romana i el jaciment altmedieval de Sant Pere de Montfullà (Bescanó, el
Gironès). Girona 2005, pp. 12, 55-81

81 P. FARRÀS, «Excavació d’urgència a Sant Joan de Boí: un exemple de metal·lúrgia romana al Pirineu», Revista
d’Arqueologia de Ponent 11-12 (2001-2002) 321-333.

82 S. ALIAGA – O. MERCADAL – O. OLESTI, «Santa Maria de Talló (Talló, Bellver de Cerdanya). La pervivència
d’un centre territorial de la tardoantiguitat» Actes de les I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001.
Comarques de Lleida. Lleida 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2000, vol. 2, pp. 225-247.

83 A. CAIXAL – A. LÓPEZ, «Resultats de l’excavació a la capella de Sant Bartomeu de Navarcles (Bages)», Simposi
Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Barcelona 5, 6, 7 d’octubre de
1989 (Quaderns Científics i Tècnics 3), Barcelona, pp. 59-66.

84 A. DAURA – J. GALOBART, «L’arqueologia al Bages II. Necròpolis medievals», Les Fonts. Quaderns de recer-
ca i divulgació (Manresa) 6 (1983) 83.
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cas de Santa Maria o Sant Eudald de Sorba. Sobre un assentament rural romà
es construeix un edifici funerari al voltant del qual es fan diversos enterraments.
Diverses reformes datades entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana demos-
tren l’ús funerari i religiós cristià, que cristal·litza amb l’erecció d’una església
romànica. És interessant que al prop es coneixen enterraments en una roca o
una fornícula que s’han relacionat amb una zona eremítica alt medieval.85

Al Maresme són diversos els jaciments rurals d’època romana associats a necrò-
polis sobre els quals es documenten esglésies medievals, cosa que per Padrós
i Chavarria «posa en relleu els vincles existents entre el sistema d’explotació i
la penetració de l’Església al món rural durant l’antiguitat tardana.»86

A Sant Martí de Mata es coneix un assentament rural romà sota l’església medie-
val: enterraments de tegulae, una llàntia amb elements decoratius cristians i dos
inscripcions que marquen l’existència d’un edifici de culte (s. VII).87

A Sant Miquel del Cros (Argentona), sobre un establiment rural es va desenvo-
lupar una necròpolis de tardana localitzada sota del temple medieval. El mateix
procés es documenta a Sant Cebrià (Cabrera de Mar), on sobre el sector resi-
dencial de vil·la es suposa que hom va fer un oratorium al s. V, que a l’edat
mitjana duria a la construcció d’una església. La destrucció de l’edifici va per-
metre documentar sepultures de tegulae.88

A Sant Pol de Mar, l’església del monestir de Sant Pau es va construir sobre una
estructura tardoromana de planta rectangular en la qual hi ha una tomba antro-
pomorfa. Aquest s’ha pres com un edifici de culte cristià.89

El monestir de Ripoll és un altre exemple de continuïtat des de l’antiguitat tar-
dana. Les excavacions a l’interior de l’església van poder documentar un
cementiri d’origen tardoromà que té continuïtat amb les diferents fases del
cenobi medieval.90
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85 M. RIU, «La rotonda sepulcral de Sorba (Montmajor, Barcelona). Posible martyrium de San Eudaldo»,
Noticiario Arqueológico Hispánico 17 (1983) 333-378 i 400-409. J. PUJADES, «Santa Maria de Sorba», en
Catalunya Romànica, vol. XXVII, Barcelona 1998, pp. 188-89. J. BOLÒS – I. PADILLA – M. PAGÈS,
«Manifestacions eremítiques a les rodalies de la rotonda sepulcral de Sorba», Quaderns d’Estudis Medievals
II 6 (1981) 357-363.

86 P. PADRÓS – A. CHAVARRIA, «Món funerari del llevant de la Laietània», en Del romà al romànic:Història, art
i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona 1999, pp. 281-283.

87 M. RIBAS, El Maresme..., 51-59, 62, 65-66, 72-86, 108-113.
88 M. RIBAS, El Maresme..., 59-62, 112.
89  J. F. CLARIANA – M. J. OROBITG – T. PORTILLO – M. PREVOSTI, «Datos para un estudio del poblamiento rural

altomedieval del Maresme (Barcelona)», en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, vol.
IV, 1986, pp. 569-575. H. PALOU, «Acerca de los restos arqueológicos tardorromanos como lugar de asen-
tamiento de los monasterios medievales. El caso de Sant Pau en Sant Pol de Mar (Barcelona)», en Actas
del I Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. IV, 1985 pp. 683-698.

90 B. AGUSTÍ – M. SURINACH, «Santa Maria de Ripoll: població i pràctiques funeràries medievals», Empúries
(Barcelona) 51 (1998) 267-280. E. RIPOLL – T. CARRERAS – J. M. NUIX, «Notes preliminars sobre les excava-
cions arqueològiques de la Basílica de Santa Maria de Ripoll», Revista de Gerona XXIX 83 (1978) 223-230.
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Un altre conjunt força interessant és el de la vil·la romana de Santa Anna-Can
Nolla, (Premià de Dalt): una vil·la imperial on s’hi basteix una església tardoro-
mana associada a una necròpolis (Santa Anastàsia? documentada al s. IX).
D’una de les tombes procedeix un anell signatori (s. IV-V dC) relacionable amb
un clergue.91

Un cas de gran interès és el de Can Modolell (Cabrera de Mar, Maresme). És
un assentament de grans dimensions generat al s. I aC. En època imperial s’hi
basteix un mitreu, que potser a l’antiguitat tardana es va convertir en església
de la qual ens ha arribat un fragment de mensa d’altar, junt a enterraments i
sitges, que s’han relacionat amb la capella de Sant Joan (s. XIII).

Sant Cugat d’Octavià o del Vallès es pot prendre com un conjunt funerari asso-
ciat a una gran vil·la d’un posessor, que a l’edat mitjana es converteix en un dels
monestirs amb més poder de l’occident europeu. Al s. IV s’hi basteix un cas-
trum, no finalitzat. Cap al s. V, sobre el costat nord-oest es va aixecar un edi-
fici funerari amb diferents fases constructives i funeràries, que estan en funcio-
nament fins l’edat mitjana, quan ja es basteix el monestir de Sant Cugat, docu-
mentat diplomàticament al s. IX.92

A Sant Valentí de les Cabanes (Alt Penedès) es coneix la pars rustica d’una
vil·la, que s’amortitza entre els s. IV i V, tot bastint-se un conjunt termal amb
mosaics. Aquests es van aprofitar com a paviment de l’església romànica cons-
truïda posteriorment.93

91 R. COLL – R. JÁRREGA, «L’anell signatori de la necròpoli paleocristiana de Santa Anna (Premià de Dalt). Dades
i problemes d’un jaciment poc conegut», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins XXXVII (1996-97).
«Hispània i Roma d’August a Carlemany», en Congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol, Girona 23, 24, 25
de novembre de 1995, vol. II, 1996-97, pp. 1069-1080. E. RIU-BARRERA, «Sant Cugat del Vallès», en
Catalunya Romànica, vol. XXVII, Barcelona 1998, pp. 225-227. E. RIU-BARRERA, «Sant Cugat d’Octavià o
del Vallès», en Del romà al romànic:Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles
IV i X, Barcelona 1999, pp. 184-186. P. Ll. ARTIGUES, «El monestir de Sant Cugat del Vallès. L’evolució arqui-
tectònica a partir de l’arqueologia», en II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya, vol I,
pp. 18-28. E. RIU-BARRERA, «Implantació territorial i forma arquitectònica dels monestirs de la Catalunya
Comtal (s. IX-XI)», en Actes del 1r. Congrés d’arqueologia medieval i moderna de Catalunya. 13, 14, 15
de novembre de 1998, Barcelona 2000, pp. 294-307.

92 E. RIU-BARRERA, «Sant Cugat del Vallès», 225-227; «Sant Cugat d’Octavià o del Vallès», 184-186. P. Ll. ARTIGUES,
«El monestir de Sant Cugat del Vallès. L’evolució arquitectònica a partir de l’arqueologia», en 2n Congrés
d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Actes, vol. I, Barcelona, pp. 18-28. E. RIU-BARRERA,
«Implantació territorial i forma arquitectònica dels monestirs de la Catalunya Comtal (s. IX-XI)», en 1r
Congrés d’arqueologia medieval i moderna de Catalunya. 13, 14, 15 de novembre de 1998. Actes,
Barcelona 2000, pp. 294-307.

93 A. LÓPEZ et al., Arqueologia, història i art de l’església de sant Valentí de les Cabanes, Vilafranca del
Penedès 1992.

94 Ll. GARCIA, «Sant Pere de Rubí. La seva evolució de parròquia rural a urbana», Butlletí del Grup de Col·labo-
radors del Museu de Rubí 40 (1996) 340-349. R. JÁRREGA, «El poblament tardoromà a la zona de Rubí»,
Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí 28 (1988) 375-399. E. SÁNCHEZ, «La ceràmica alt-
medieval de la plaça Doctor Guardiet de Rubí», en 1r Congrés d’arqueologia medieval i moderna de
Catalunya. 13, 14 i 15 de novembre de 1998. Actes, Barcelona 2000, pp. 124-128.
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A Rubí (Vallès Occidental), sota l’església i el cementiri de Sant Pere es coneix
un conjunt termal relacionable amb la via romana de Bàrcino a Ègara.94 A Sant
Pau de Riu-sec (Vallès Occidental) es veu com el temple romànic es va aixecar
sobre una vil·la romana.95 A la mateixa comarca, a l’església vella de Rellinars
les excavacions han mostrat l’evolució que va d’una estructura absidada tardo-
romana, un temple preromànic i finalment una església romànica.96

Granollers (Vallès Oriental) és un nucli medieval sobre un vicus romà. Al s. IX
la zona de l’actual plaça de l’Església ja funciona com a necròpolis, cosa que
planteja la idea d’un assentament cristià al bell mig del conjunt romà a l’anti-
guitat tardana, amb continuïtat en època medieval.97

Un cas semblant és Igualada. A l’església de Santa Maria es coneix una necrò-
polis tardoromana relacionable amb un edifici religiós o funerari, que a l’edat
mitjana tindria la seva continuïtat amb el nou temple.98

Al Baix Penedès tenim el cas del priorat de Santa Oliva, on l’edifici medieval
del s. XII es construeix sobre la pars rustica i un conjunt termal d’un establi-
ment rural amortitzats per una necròpolis de l’antiguitat tardana.99

Un altre cas seria el de la Selva del Camp, on es van localitzar enterraments tar-
doromans a l’ermita de Paret Delgada. Les excavacions van documentar una
vil·la romana força important i es va recuperar un capitell visigòtic, que pot fer
pensar en l’existència d’un espai religiós cristià a l’antiguitat tardana.100

Potser si veiéssim amb uns altres ulls perquè alguns edificis religiosos d’aques-
tes comarques són sobre antics establiments romans, la Pineda (Salou) o la
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95 A. ROIG, «Sant Pau de Riu-sec. Sabadell», en Catalunya Romànica. vol. XVII, Barcelona 1991, pp. 155. A.
MAURI, Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental), Sabadell 1996.

96 G. GARCIA – A. MORO, «Noves aportacions a la periodització de l’església vella de Rellinars», en 1r Congrés
d’arqueologia medieval i moderna de Catalunya. 13, 14 i 15 de novembre de 1998. Actes, Barcelona 2000,
pp. 254-259.

97 A. USCATESCU, «III. L’època antiga a Granollers: dels orígens a l’antiguitat tardana», en Atles d’arqueologia.
Urbanisme de Granollers, Barcelona 2004, pp. 37-100. J. DANTÍ, «IV. El període medieval i modern», en
Atles d’arqueologia, pp. 37-100.

98 J. ENRICH – J. SALES – J. ENRICH, «Les necrópolis tardoantigues i altmedievals a l’Anoia: els rituals d’enterra-
ment i les seves pautes i models d’interrelació a l’espai rural», en 2n Congrés d’Arqueologia Medieval i
Moderna de Catalunya, vol. II, pp. 662-673.

99 P. ARROYO – J. LATORRE – I. TEIXELL, «Estudi preliminar històricoarqueològic del priorat de Santa Oliva», 2n
Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya, vol I 2003, pp. 140-146.

100 J. MASSÓ, «Notes per a l’estudi del poblament d’època romana en el terme de la Selva del Camp» Butlletí
del Centre d’Estudis Selvatà I (1990) 11-35. A. MUÑOZ – J. M. MACIAS – J. MENCHON, «Nuevos elementos
decorados de arquitectura hispano visigoda en la provincia de Tarragona», Archivo Español de
Arqueología 68 171-172 (1995) 293-301. J. MASSÓ, Les excavacions inèdites del Museu de Reus a Porpres
i a Parets Delgades, Tarragona 2007.

101 A. MUÑOZ, «La intervenció arqueològica en els jardins de l’ermita de la Mare de Déu del Camí de Cambrils
(Avinguda de Gaudí)», Quaderns d’Estudis i Divulgació 2 (1991).

102 G. ALFÖLDY, Die Römischen Inschriften von Tarraco, Berlín (1975) inscripció núm. 916. J. MASSÓ – E.
RAMON, «Localització d’una vil·la romana a les Parades de Sant Bartomeu», La Borja 8 (1986) 12-13.
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Mare de Déu del Camí (Cambrils) veuríem quelcom més que una reocupació
d’un lloc.101 Per exemple, de l’ermita de la Mare de Déu de la Riera (Borges del
Camp) procedeix un sarcòfag amb inscripció datat epigràficament al s. III que
hom relaciona amb una vil·la romana a les rodalies.102

Quant al conjunt arqueològic de Centcelles, ara per ara no gaudim de dades
sobre inhumacions a l’antiguitat tardana, a excepció, òbviament de l’estructura
de doble cripta sota la cúpula central. Els enterraments localitzats per l’Institut
Arqueològic Alemany durant les seves campanyes d’excavació, es corresponen
a l’església medieval de Sant Bartomeu de Centcelles, que aprofitava l’espai de
la sala de la cúpula de l’edifici tardoantic.103

Una nova pauta de comportament funerari que es pot observar a l’antiguitat tar-
dana i l’alta edat mitjana és la formació d’agrupacions d’enterraments aïllades.104

Parlem d’agrupaments rurals més o menys amplis, o més o menys petits, amb
enterraments generalment de fossa, i de lloses, junt als excavats a la roca
(denominats de forma genèrica antropomorfs) sense cap relació aparent amb
edificis religiosos, al mig del camp, més o menys en un punt alt, prop d’una
carrerada, camí o curs d’aigua. No manquen els petits agrupaments funeraris
que són prop d’establiments humans de tipus troglodític, que de vegades hom
els ha pres, potser de forma massa simplista, com eremitoris.

Els elements cronològics associats a aquests tipus de sepultura són generalment
molt escassos, encara que aporten dades cronològiques que les fiten en prin-
cipi a l’antiguitat tardana o l’alta edat mitjana.

Cal doncs que ens plantegem que aquests conjunts funeraris s’han de datar
entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana, especialment fins la implantació
de la xarxa parroquial per part dels feudals, amb el corresponent control de les
necròpolis, a partir del tombant de mil·leni. El fet implica una altra realitat: la
inexistència d’un hiatus poblacional entre la invasió àrabo-musulmana i la con-
questa feudal, és a dir la inexistència de despoblament, com s’ha palesat en
altres llocs de la Península.105

103  J. A. REMOLÀ, «Centcelles y las villae de Tarraco durante la Antigüedad tardía», en J. ARCE (ed.), Centcelles.
El monumento tardoromano. Iconografía y arquitectura, Roma 2002, pp. 97-112.

104 J. MENCHON, «Arqueologia medieval i món funerari a les comarques tarragonines» i «L’Arqueologia de la
Mort. El món funerari a l’antiguitat a la Catalunya Meridional», Citerior. Revista d’Arqueologia i Ciències
de l’Antiguitat (Tarragona) 1 (1995) 211-227. J. MENCHON, Arqueologia funerària medieval a la Conca de
Barberà. Estat actual Montblanc, 1996, pp. 23-63. J. MENCHON – T. TOSAS, «Annex 1. Necròpolis medie-
vals anteriors al 1300 del Camp de Tarragona, el Priorat i la Conca de Barberà», en Catalunya Romànica,
vol. XXI, Barcelona 1995, pp. 590-591. J. MENCHON, «In loco horroris et vastae solitudine?», Necròpolis i
conquesta feudal a les comarques tarragonines, Tarragona [en premsa]. J. SALES, «Necrópolis cristianas tar-
doantiguas en el área catalana: estado de la cuestión», Acta Antiqua Complutensia 3 (2003) 319-333. J.
ENRICH, J. SALES, «Les necrópolis tardoantigues i altmedievals a l’Anoia: els rituals d’enterrament i les seves
pautes i models d’interrelació a l’espai rural», en 2n Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de
Catalunya, vol. II, pp. 662-673.

105 C. DE LA CASA, Las necrópolis medievales de Soria, Valladolid 1992, pp. 417-418.
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Aquestes necròpolis mostren doncs unes noves pautes de comportament fune-
rari, i per tant un nou funcionament de la vida. Potser estem davant un procés,
en el qual hi ha un fort canvi o reestructuració de l’antic sistema de producció,
fruit de la fragmentació de l’antiga vil·la romana o de la divisió en grups de
parentiu extens.106

En determinats casos, sobre aquestes necròpolis aïllades hom implanta una
església. Al respecte, Riu-Barrera estableix una clara diferenciació entre els
cementiris parroquials i els cementiris aïllats sense relació amb edificis religio-
sos. Els segons tenen una pauta d’assentament respon a un patró independent
a les xarxes de parròquies que s’implanten especialment al tombant de
mil·leni.107

Els estudis realitzats sobre les necròpolis eclesiàstiques mostren com a partir
del s. X augmenta la tendència de l’enterrament al costat de les esglésies, que
tampoc no s’havia perdut després de l’antiguitat tardana. La cada cop més forta
pressió feudal portaria a l’organització del territori fins i tot en el tema de la
mort. Entre els s. X i XI s’observa clarament la feudalització, on esglésies i cas-
tells centralitzen el cobrament de rendes, entre elles les derivades dels enterra-
ments. Riu-Barrera observa com en el segle X hi ha realment pocs esments
documentals dels fossars i els seus drets, però un segle després és just el con-
trari. Les actes de consagració mostren els cementiris no com béns immobles
sinó com a generadors de beneficis, la qual cosa mostra la cristal·lització d’un
fenomen sens dubte iniciat anteriorment: el control feudal del lloc d’enterra-
ment, i per tant la percepció de rendes derivades d’aquest acte social, religiós
i econòmic. No tan sols això, sinó que s’observa, cas de Sant Andreu de Sagàs,
com entre principis i finals del s. XI església i temple passen de ser propietat
comunal a formar part de les parròquies propietat del bisbat d’Urgell.108

Com es palesa arqueològicament aquest fet? Doncs el podem observar, en part,
per la implantació d’esglésies, generalment denominades romàniques, sobre
cementiris anteriors.

Hem d’entendre que la construcció d’esglésies, generalment romàniques, bàsi-
cament a partir del s. XI, va directament associada a la implantació de la xarxa
parroquial, i per tant del feudalisme. La dotació, la consagració dels temples
vindria acompanyada a una percepció de rendes feudals i a la creació d’un
espai funerari i de protecció, la sagrera, sota el control dels posseïdors del tem-
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106 J. VALLÈS – J. M. BOSCH, «Hipòtesis sobre l’espai funerari rural del segle quart al segle onze. El Camp de
l’Alzina, un exemple de cementiri comunal», Olerdulae XIX (1994)103-122. B. AGUSTÍ – M. MATARÓ, «Les
Goges. Un cementiri entre els segles VII i IX (Sant Julià de Ramis, Girona)», en DA Catalunya a l’època
carolíngia, pp. 111-113.

107 E. RIU-BARRERA, «Temples i espai feudal des de l’Arqueologia», Simposi Actuacions en el patrimoni edifi-
cat medieval i modern (segles X al XVIII). Barcelona 5, 6, 7 d’octubre de 1989, (Quaderns Científics i
Tècnics 3) Barcelona 1991, pp. 265-272.

108 V. FARÍAS – R. MARTÍ – A. CATAFAU, Les sagreres a la Catalunya medieval, Girona 2007.
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ple. Per contra, els temples generalment denominats preromànics, poden for-
mar part tant de les primeres implantacions eclesiàstiques i senyorials, com d’i-
niciatives privades, comunals o personals, tant de l’antiguitat tardana com de
l’alta edat mitjana. Ara bé, no se’ns pot escapar un detall.
Sovint, potser massa sovint, hem interpretat de manera unívoca la cronologia
dels edificis que hem denominat preromànics. Tal vegada si es realitzés un
estudi més acurat dels mateixos, i per tant desposseït de perjudicis historiogrà-
fics, cauríem en la realitat que moltes d’aquestes construccions poden ser per-
fectament edificis religiosos i/o funeraris de l’antiguitat tardana, fins i tot d’ori-
gen andalusí o de la seva zona d’influència. No cal anar massa lluny, fins no fa
tants anys l’església de Sant Vicenç d’Enclar es prenia com una joia del pre-
romànic andorrà i el seu estudi ha conclòs que és de finals de l’antiguitat tar-
dana i... fins i tot hi ha epigrafia islàmica!109

Tal i com hem plantejat en un altre lloc en parlar d’arquitectura militar de temps
de conquesta feudal,110 perquè no pensar en aquesta possibilitat en l’arquitec-
tura religiosa? Al cap i a la fi sense més elements, la diferència entre la planta
i la tècnica constructiva d’una d’aquestes senzilles esglésies de l’antiguitat tar-
dana, com Sant Vicenç d’Enclar, i dels s. VIII, IX o X, és potser tema de matís,
si és que ho és.

Quant a exemples d’esglésies amb els seus fossars implantats sobre cementiris
aïllats o en àrea oberta, hem de parlar de casos com el de Santa Eulàlia

109 D. BRAMON, De quan erem o no musulmans. Textos del 713 al 1010 (continuació de l’obra de J. M. Millàs
i Vallincrosa), Vic 2000.

110 J. A. ADELL – J. MENCHON, «Les fortificacions de la frontera meridional dels comtats catalans o les fortifi-
cacions de la marca superior d’Al Andalus», Lambard 17 (2005) 65-85.

111 DA., Santa Eulàlia d’Encamp. Evolució d’un edifici. Segles IX-XX, Andorra 1989, pp. 45-48 i 117-122.
112 J. M. BOSCH, «Evolució de l’edifici», en DA, Engordany. La vida al solà (segles II aC-XX dC). Andorra 1993,

pp. 55-56. X. LLOVERA, «Necròpoli de l’Antuix o Sant Jaume d’Engordany», en Catalunya Romànica, vol.
VI, Barcelona 1992, pp. 476-77.

113 E. RIU-BARRERA, «Sant Andreu de Sagàs», en Catalunya Romànica, vol. XXVII, Barcelona 1998, pp. 189-
190.

114 A. LÓPEZ MULLOR, «Resum de les conclusions de les investigacions històriques a l’església de Sant Vicenç
de Malla», en Simposi Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII).
Barcelona 5, 6, 7 d’octubre de 1989, (Quaderns Científics i Tècnics 3) Barcelona, pp. 183-189.

115 A. LÓPEZ MULLOR – J. JUAN – J. FIERRO, «Síntesis de los resultados de la excavación en la iglesia de Sant
Vicenç de Torelló (Osona, Barcelona)», en Simposi Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern
(segles X al XVIII). Barcelona 5, 6, 7 d’octubre de 1989 (Quaderns Científics i Tècnics 3), Barcelona, pp.
29-35.

116 A. LÓPEZ MULLOR – A. CAIXAL – M. JUAN, «La evolución histórica y formal de la iglesia de Sant Vicenç del
Rus (Castellar de n’Hug) según los resultados de las excavaciones», en Simposi Actuacions en el patrimo-
ni edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Barcelona 5, 6, 7 d’octubre de 1989, (Quaderns
Científics i Tècnics 3) Barcelona, pp. 221-252. J. FIERRO – A. CAIXAL – A. LÓPEZ MULLOR, «Vestigis pre-romà-
nics localitzats a les excavacions recents a les comarques de Barcelona», en 2n Simposi Actuacions en el
Patrimoni edificat. La restauració de l’arquitectura dels segles IX i X (investigació històrica i disseny
arquitectònic), Barcelona-Berga 10-11 de desembre de 1991 (Quaderns Científics i tècnics 4), Barcelona
1992 pp. 135-144.
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d’Encamp (Andorra), amb un temple del s. XI i continuïtat funerària des d’al-
menys el s. IX.111 També és el cas del cementiri de l’Antuix (Engordany,
Andorra),112 o el de Sant Andreu de Sagàs (Berguedà),113 Sant Vicenç de Malla
(Osona),114 Sant Vicenç de Torelló,115 Sant Vicenç del Rus.116 A les comarques
de ponent hi ha el cas de Sant Joan de Maldanell (Maldà, l’Urgell).117 A Sant Julià
d’Altuna (Sabadell) hom ha excavat una necròpolis de tombes antropomorfes dels
s. IX-X a inicis de l’XI sobre la qual es basteix el temple medieval.118 A l’església
de Sant Esteve del Castellar Vell (Castellar del Vallès) es va excavar una necròpo-
lis datada per C 14 entre el 670-888 dC. Tot i que en un principi es va pensar en
un temple preromànic associat a aquest cementiri, hem d’entendre el conjunt com
una necròpolis d’àrea oberta anterior a l’església romànica.119

L’església de Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt (Vallès Oriental) es documenta diplo-
màticament al s. IX. A principis del s. XX, hom va descobrir sota l’església una
cova sepulcral amb una font i quatre tombes, dues d’elles amb arcosolis. En
aquells anys també es van trobar diverses tombes de lloses cobertes amb clapes
de cendres a l’interior de l’església.120

A l’església de Sant Marçal de Terrassola (Alt Penedès) es coneix una primera fase
funerària dels s. IX-X que s’ha volgut relacionar amb un temple del s. X no loca-
litzat. Posteriorment es basteix un temple entre els s. XI i XII.121

Finalment hem de fer referència a les esglésies parroquials i els seus cementiris
associats, fundades ex novo, que mostren tant la formació de comunitats humanes
ja cristianes, com la feudalització del territori, en ser moltes d’elles fruit de la ini-
ciativa senyorial. El conjunt de temples i fossars, molts d’ells els hem d’entendre
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117 J. M. MIRÓ, «Sis sepultures antropomòrfiques purificades per les aigües», Catalunya Comtal 5 (1979) 11-14.
J. M. MIRÓ, «Sant Joan de Maldanell i el seu entorn arqueològic», en Maldà. Recull de treballs històrics. Maldà
1982, pp. 29-35.

118 J. ROIG – J.M. COLL, «L’església de St. Julià d’Altura (Sabadell, Vallès Occidental)», en 2n Congrés
d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Actes, vol II, Barcelona 2003, pp. 598-616.

119 J. ROIG – J. M. COLL – J. A. MOLINA, «El vilatge medieval i l’església de Sant Esteve de Castellar Vell (Castellar
del Vallès, Vallès Occidental)», Tribuna d’Arqueologia (Barcelona) 1998-99 (2000) 305-321.

120 J. BOLÒS – M. PAGÈS, «Les sepultures excavades a la roca», en Necròpolis i Sepultures Medievals a Catalunya
(Acta/Mediævalia annex I), 1982, pp. 59-103.

121 J. FIERRO – R. DOMINGO, «Evolución histórica y desarrollo arquitectónico de la iglesia de Sant Marçal de
Terrassola (Torrelavit)», en Simposi Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII).
Barcelona 5, 6, 7 d’octubre de 1989 (Quaderns Científics i Tècnics 3), Barcelona pp. 115-123.

122 J. A. ADELL, et al., «L’església de Santa Helena de Rodes. Recerca arqueològica i restauració arquitectònica»,
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins XXXIII (1994) 217-235.

123. M. RIU, «Excavaciones en el poblado medieval de Caulers (Mun. de Caldes de Malavella prov. Gerona)»,
en Excavaciones Arqueológicas en España 88, Madrid 1975.

124 M. RIU, «Castelló sobirà de Sant Miquel de la Vall. Les campanyes arqueològiques», en Catalunya Romànica,
vol. XV, Barcelona 1993, pp. 335-339.

125 N. NOLASCO, «L’església de l’antiga canònica i col·legiata de Santa Maria de Mur. Mètodes d’anàlisi per una
proposta integral d’evolució històrico-arquitectònica a partir de les restes arqueològiques i de les fonts
documentals (Castell de Mur, Pallars Jussà)», en I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques
de Lleida. Lleida 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2000, Barcelona 2003, pp. 159-178.

126 P. COTS, «Necròpolis d’Alòs d’Isil (Alt Àneu, Pallars Sobirà)», en I Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001.
Comarques de Lleida. Lleida 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2000, Barcelona 2003, pp. 301-304.
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com a sagreres, és ampli i feixuc d’enumerar. Tan sols posem alguns exemples:
església de la Santa Creu o Santa Helena de Rodes (Alt Empordà),122 Sant Esteve
de Caulers (Caldes de Malavella, Gironès),123 Sant Miquel de la Vall (Pallars
Jussà),124 Santa Maria de Mur (Pallars Jussà),125 Sant Líser d’Alòs d’Isil (Alt Àneu).126

També seria el cas d’Erill-la-Vall (Alta Ribagorça),127 o Santa Maria de Taüll.128

A Andorra tenim l’exemple de Sant Joan de Caselles.129 A Osona hi ha l’exem-
ple de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola,130 o l’Esquerda (Roda de Ter)
amb una primera església preromànica i el seu cementiri associat.131 A la matei-
xa comarca, hi ha el cas de la Santa Creu del Joglar.132 A les comarques de
Ponent coneixem el cementiri vell de Granyena de les Garrigues,133 l’església
de Sant Pere de Bellver d’Ossó (Urgell).134 Al Penedès hem de parlar de Santa
Càndia d’Orpí,135 i al Baix Llobregat, Santa Maria de Bellvitge.136 Al Maresme,
hi ha l’exemple de Sant Andreu d’Orrius.137 Al Baix Penedès, hi ha el cas de
l’església del castell de Calafell,138 o Sant Jaume dels Domenys.139

3. CONSIDERACIONS FINALS

Certament el Cristianisme, especialment a partir del moment, a finals del segle
IV, en què es converteix en religió oficial de l’Imperi, és un importantíssim ele-
ment de transformació d’un moment i una societat, d’un sistema polític en crisi,
en canvi. Lluny de quedar en l’òrbita personal, de les creences en l’àmbit pri-
vat, el Cristianisme, i especialment l’Església com nova institució amb clara
implicació en la vida política, social, econòmica i naturalment religiosa, reorga-
nitza i reestructura importants àmbits de la societat a partir de l’antiguitat tar-

127 J. BENSENY, «Erill-la-Vall», en Catalunya Romànica, vol XXVI, Barcelona 1996, pp. 210-212.
128 J. BENSENY, «Santa Maria de Taüll», en Catalunya Romànica, vol XXVI, Barcelona 1996, pp. 225-26.
129. E. VIVES, «Sant Joan de Caselles – Canillo», en Catalunya Romànica, vol. VI, Barcelona 1992, pp. 452-453.
130 A. LÓPEZ MULLOR, «Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola», en Catalunya Romànica, vol. XXVII,

Barcelona 1998, pp. 207-208.
131 I. OLLICH, «Roda: l’Esquerda», DA, en Catalunya a l’època carolíngia. Art i cultura abans del romànic

(segles IX i X), Barcelona 1999, pp. 84-88.
132 I. PADILLA, «La necròpolis de Santa Creu de Joglars (Osona)», en Necròpolis i Sepultures Medievals a

Catalunya (Acta/Mediævalia annex I), 1982, pp. 155-176.
133 J. GALLART – J. SANTANACH, «Excavacions d’urgència al cementiri vell de Granyena de les Garrigues (Les

Garrigues)», en Excavacions arqueològiques d’urgència a les comarques de Lleida, Barcelona 1989, pp.
181-202.

134 N. RAFEL, «Excavacions a l’església de Sant Pere de Bellver d’Ossó (Ossó de Sió, l’Urgell)», en Excavacions
arqueològiques d’urgència a les comarques de Lleida, Barcelona 1989, pp. 171-180.

135 A. LÓPEZ MULLOR, «Excavaciones medievales en las comarcas de Barcelona», Empúries 45-46 (1983-1984)
246-263.

136 A. LÓPEZ MULLOR, «Santa Maria de Bellvitge», en Catalunya Romànica, vol. XX, Barcelona 1993, pp. 266-
267.

137 J. GRAUPERA, «Sant Andreu», en Catalunya Romànica, vol. XX, Barcelona 1993, p. 500. J. I. PADILLA – E.
VIVES, Les excavacions a l’església de Sant Andreu d’Orrius, Barcelona 1983, pp. 47-49.

138 J. GARCIA – J. SANTACANA, «El conjunt medieval del castell de Calafell», en Homenatge a Miquel Tarradell
(Estudis Universitaris Catalans XXIX), 1993, pp. 901-920. J. SANTACANA, L’excavació i restauració del cas-
tell de la Santa Creu (Calafell, Baix Penedès), Barcelona 1986, pp. 29-35.

139 A. BACARIA, «Enterraments de la plaça del Reverend Andreu Marcé, Sant Jaume dels Domenys (Baix
Penedès)», Butlletí Arqueològic V, 12 (1990) 221-222.
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dana. Hem pogut observar com en la ciutat, els espais suburbans es transfor-
men de zones on d’una forma o altra convivien els espais dels vius i els morts,
de manera que conviuen espais de poder religiós i polític, que passen a con-
trolar el món dels vius i dels morts. Els exemples d’episcopis, d’esglésies, de
monestirs associats i/o sobre necròpolis, són clars (Tarragona, Girona,
Empúries). No tan sols això, la figura del nou poder eclesiàstic tard o aviat
ocupa els espais de culte, i en conseqüència es fa amb els espais de poder cívic
i religiós imperials (Tarragona), els fòrums tant com espais representatius del
poder (Badalona, Mataró), com espais de comerç i comunicació en el món
rural (cas de Granollers o Igualada per exemple). I no manquen exemples clars
de nova creació d’espais de poder propers als antics fòrums d’època imperial,
com el cas de Barcelona, on de la centralitat foral es passa a un nou espai de
poder al voltant de la nova seu episcopal que té clara continuïtat en època
carolíngia i comtal.

En el món rural aquesta complexitat es complica amb un altre aspecte. El
coneixement desigual que es té de l’impacte del Cristianisme a les ciutats es
complica en espais en què just ara es comença a albirar l’impacte de la
Romanització en els territoris del què ara denominem Catalunya. Resta clar que
els territoria de les ciutats tenen una important organització d’arrel romana:
Tàrraco, Barcino, Dertosa, Ilerda, Gerunda... però no ens manquen espais en
què cal calibrar fins quin punt hi ha una clara romanització dels territoris i fins
quin punt hi ha encara pervivència de sistemes antics o molt antics de funcio-
nament social, polític i fins i tot religiós.140

En molts casos la localització de fases arqueològiques de l’antiguitat tardana,
que demostren importants transformacions de les estructures d’explotació agrí-
cola d’època imperial, moltes vegades no permeten parlar clarament de la cris-
tianització del camp, però tampoc del contrari. Sovint el pas del ritus funerari
de la incineració a la inhumació, junt a l’orientació dels enterraments en direc-
ció est-oest han estat arguments per parlar de Cristianisme, però cal pensar que
aquests elements no són per si mateixos concloents. Tampoc no ho serien, si
som crítics, l’aparició d’elements de filiació cristiana o pagana, sinó que la con-
textualització de les evidències materials són les que han de fer pensa en el
Cristianisme o no de les restes arqueològiques.

Al respecte, l’arqueologia de l’antiguitat tardana i medieval ens mostra una rica
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140 Es el cas de l’excavació del Roc de l’Esperança a Alp (La Cerdanya), on es va documentar un hàbitat del
segle II-I aC molt poc romanitzat, fins i tot indígena, i estructures ja «romanes» d’època baix imperial. Per
contra, els darrers treballs a les cotes altes de les valls pallareses i andorranes ens mostren una intensa
explotació dels recursos naturals, des de la Prehistòria, i amb especial intensitat en època clàssica i l’an-
tiguitat tardana. Vegeu O. MERCADAL – S. ALIAGA, «L’hàbitat i la necròpoli del jaciment del Roc d’Esperança
(Alp, Cerdanya)», Ceretania 1 (1991) 63-83; E. GASSIOT – J. JIMÉNEZ, «El poblament prefeudal de l’alta mun-
tanya dels Pirineus occidentals catalans (Pallars Sobirà i Alta Ribagorça)», Tribuna d’Arqueologia
(Barcelona) 2004-2005 (2006) 89-122. J. M. PALET et al., «Formes d’ocupació d’alta muntanya a la vall de
la Vansa (Serra del Cadí- Alt Urgell) i a la vall del Madriu-Perafita-Claror (Andorra)», Tribuna
d’Arqueologia (Barcelona) 2006 (2007) 229-253.
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diversitat en les troballes, que porta a pensar que la realitat és molt més com-
plexa del què sembla. La localització d’enterraments, sigui associats a esglésies
o no, amb elements rituals que en principi els hem d’entendre com no cristians,
mostra clarament com hi ha determinats aspectes de tradició indígena i/o roma-
na romanen en contextos que en principi s’han de prendre com a cristianitzats,
si és que ho eren.

Així es localitzen enterraments amb ofrenes, palesades amb l’aparició d’estris
com poden ser olletes (Sant Esteve del Castellar Vell,141 Santa Maria de
Vilanfruns,142 Sant Pere de Serraïma,143 Sant Marçal de Relat,144 L’Esquerda,145

Santa Creu de Calafell...),146 aliments, monedes; o la localització de clapes de
cendra prop o sobre les tombes, que fan pensar en la continuïtat d’àpats fune-
raris o ofrenes d’aliments, cosa que coneixem en les necròpolis de l’antiguitat tar-
dana: Sant Esteve del Castellar Vell, Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt, Sant Andreu
de Sagàs (associades a esteses de calç),147 Sant Andreu del Pujol del Racó,148 Sant
Martí de les Tombetes.149 Tampoc no manquen perforacions a les tombes per
ofrenes de libacions, o canals de libacions, fins i tot per purificar les tombes amb
aigües llustrals (Roc d’Enclar,150 Vic,151 l’Esquerda,152 Sant Llorenç de Sous).153

141 J. ROIG – J.M. COLL – J.A. MOLINA, «El vilatge medieval i l’església de Sant Esteve de Castellar Vell», 305-321.
142 A. DAURA – J. GALOBART, «Necròpolis de Vilafruns», en Catalunya Romànica, vol XI, Barcelona 1984, pp. 126-

127.
143 A. DAURA – J. GALOBART, «Fossar de Sant Pere de Serraïma», en Catalunya Romànica, vol. XI, Barcelona 1984,

p. 375.
144 A. DAURA – J. GALOBART, «Necròpolis de Sant Marçal de Relat», en Catalunya Romànica, vol. XI, Barcelona

1984, p. 113.
145 I. OLLICH, «Tipologia de les tombes de la necròpolis medieval de l’Esquerda (Osona)», en Necròpolis i Sepultures

Medievals a Catalunya (Acta/Mediævalia annex I), 1982, pp. 105-153.
146 J. GARCIA – J. SANTACANA, «El conjunt medieval del castell de Calafell», 901-920. SANTACANA, L’excavació i restau-

ració del castell de la Santa Creu, 29-35
147 E. RIU-BARRERA, «Sant Andreu de Sagàs», 189-190.
148 M. RIU, «L’arqueologia medieval al Solsonès», Oppidum. Revista cultural del Solsonès 1 (2001) 9-28.
149 N. NOLASCO, «Recerques arqueològiques al jaciment de Sant Martí de les Tombetes», 147-158
150 X. LLOVERA et al., Roc d’Enclar, 397-415.
151 A. CABALLÉ, «Ciutat d’Ausa (o Auso)», 92-93. I. OLLICH, «Vic. La ciutat d’època carolíngia», 89-94
152 I. OLLICH, «Tipologia de les tombes de la necròpolis medieval de l’Esquerda (Osona)», 105-153
153 L. MORET, J. M. VILA, «L’església del monestir de Sant Llorenç de Sous (Albanyà, Alt Empordà)», en 2n Congrés

d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Actes, Barcelona 2003, vol. I, pp. 87-96. J. M. VILA, «Sant
Llorenç de Sous (o del Mont)», en Catalunya Romànica, vol. XXVII, Barcelona 1998, pp. 194-196.

154 Valgui’ns el volum monogràfic DA., Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 14 (1990) o el
comentari que ens fa A. Llanos respecte a la sol·licitud, en una clínica d’Àlaba, de poder endur-se un prema-
tur per sebollir-lo a una torreta de casa! Vegeu A. LLANOS, «El orígen de dos formas funerarias usuales en el
País Vasco», en Hil Harriak, Actes du colloque international sur la stéle discoïdale 1982, Baiona 1984, pp. 165-
178.

155 M. RIU, «Poblados mozárabes de al-Andalus. Hipótesis para su estudio: el ejemplo de Busquístar», Cuadernos
de Estudios Medievales II-III (1974-75) 3-35. M. Riu, «Enterramientos infantiles entre las puertas o en el sub-
suelo de las viviendas de la España medieval (siglos X al XIII)», en Acta/Mediævalia 3, 1982-83, pp. 185-200.

156 J. M. BARANDIARÁN, Estelas funerarias del País Vasco (zona norte), San Sebastián 21980, p. 39-41. «Los niños
merecían otro tratamiento, y la mayor parte de las veces se enterraban debajo de los hogares. Sólo en el
poblado de La Hoya (Alava) se encontraron 269 enterramientos infantiles bajo el suelo de las viviendas. No
hay razón para la sorpresa: en Euskal Herria hasta hace algunas generaciones a los niños fallecidos sin bau-
tizo se les inhumaban junto a la casa, exactamente bajo el alero. Esto se hacía para que así los santos ino-
centes pudieran permanecer bajo el techo de la casa», vegeu A. AGUIRRE, El rito funerario en Euskal Herria,
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Junt a aquesta realitat, ens trobem també amb determinats casos d’enterraments
infantils dins d’habitatges de l’antiguitat tardana i també de medievals, costum
ritual prou conegut en època protohistòrica,154 en jaciments andalusins155 i també
per l’etnografia basca.156 Són els casos, per exemple, del carrer de la Mercè de
Tarragona,157 a Sant Vicenç d’Enclar, a la porta principal del castellum, datada a
l’antiguitat tardana,158 al Castellot de Viver i Sant Miquel de la Vall (Pallars
Jussà).159 A Olèrdola s’han trobat enterraments infantils en sitges medievals i al
costat d’una porta d’una casa.160 Hi ha també exemples de tombes infantils dins
d’esglésies: Sant Serní del Grau o de Vilamantells (Solsonès), al voltant d’una
sitja, cosa que fa pensar al Dr. Riu que «hom podria especular sobre el sentit
protector d’aquestes cistes d’infants a l’entorn de la sitja.»161 A Sant Martí i Sant
Serní de Vilavedra (la Cerdanya) hi havia vuit cistes datades al segle XII, dedi-
cades a enterraments de nounats.162 A Sant Sebastià del Sull (el Berguedà)
tenim, al centre de l’edifici, una tomba destacada, potser del fundador del
monestir, Daniel, amb sengles enterraments infantils a banda i banda, i un ter-
cer a l’altar.163

Aquests aspectes ens indiquen que tot i la implantació del control eclesiàstic
de les esglésies, amb l’establiment de les xarxes parroquials especialment a par-
tir de l’any 1000, en aspectes molt més personals, com és l’enfrontament davant
del fet de la mort, romanen velles creences, costums i tradicions.

L’existència de comunitats capaces d’autogestionar-se de forma autònoma, i per
tant d’organitzar-se religiosament es demostra diplomàticament amb casos com
el ja esmentat de Sant Andreu de Sagàs,164 o el de Tona, quan el 889 el bisbe
Gotmar consagra el temple que per inspiració divina havien gosat edificar els
barons i il·lustres, els preveres Àlvar, Recared, Centuri, Bera, El·la, Gal·leni i els
homes que viuen al castell del lloc.165

El que si és cert és que en un determinat moment, que podem, relacionar amb
l’expansió del feudalisme, i per tant de l’organització o reorganització eclesiàs-
tica del territori, els espais segurament de gestió comunal, o dels senyors locals,
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San Sebastián 1997, p. 17.
157 G. FOGUET, «Excavacions al carrer Mare de Déu de la Mercè , Puig d’en Sitges, Miser Sitges i Arc de Sant

Llorenç ».
158 X. LLOVERA et al., Roc d’Enclar, 403.
159 M. RIU, «Enterramientos infantiles entre las puertas o en el subsuelo de las viviendas de la España medie-

val (siglos X al XIII)», 185-200.
160 N. MOLIST, «Les necròpolis altmedievals d’Olèrdola», en Miscel·lània Arqueològica 1996-97 Barcelona

1997, pp. 215-241.
161 M. RIU, «L’arqueologia medieval al Solsonès», 9-28
162 S. ALIAGA – O. MERCADAL, «Sant Martí i Sant Serní de Vilavedra (Bellver de Cerdanya, La Cerdanya)», en I

Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001. Comarques de Lleida. Lleida 30 de novembre, 1 i 2 de des-
embre de 2000, vol. 2, Barcelona 2003, pp. 217-224.

163 M. RIU, «Alguns costums funeraris de l’Edat Mitjana a Catalunya», en Necròpolis i Sepultures Medievals a
Catalunya (Acta/Mediævalia annex I) 1982, pp. 29-57.

164 E. RIU-BARRERA, «Temples i espai feudal des de l’Arqueologia», 265-272
165 «Acta de consagració de l’església de Sant Andreu del castell de Tona», en Catalunya Romànica, vol. III,
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esglésies, cementiris etc, passen al control feudal. D’ací la fundació de temples
sobre sitjars i cementiris, el naixement de sagreres, o la consagració d’esglésies
ja existents però no dels homes del lloc, sinó dels bisbes i abats. Un exemple
de la pugna del feudalisme pel control dels espais funeraris és el plet entre el
bisbe Guislabert de Barcelona i Guillem Oliva de Salsanes per la propietat de
la sagrera de Sant Boi (1054), qui tenia el fossar i tot el que havia dit en alou
heretat dels seus avantpassats.166

Aquesta dialèctica entre propietaris i l’Església es pot veure urbanísticament: la
construcció d’esglésies fora dels nuclis urbans consolidats. Això s’observa espe-
cialment a les valls altes del comtat de Pallars. El fet, estudiat fa uns anys mos-
tra com la implantació de la xarxa parroquial s’ha de datar cap al segle XI, en
uns espais ja articulats i organitzats almenys des del segle X, en un procés com-
plex on es poden combinar la pervivència de la població autòctona, junt al des-
mantellament de l’ordre romà —a estudiar en aquestes zones— i la implanta-
ció de colonització externa. Tot apunta a pensar que la feudalització d’aquest
territori es troba ja amb uns espais organitzats, no sabem si d’antic o no, de
manera que els temples, els espais de control episcopal, comtal o monàstic, no
generen pas xarxa urbana sinó que aquesta ja existeix. Tampoc es pot deixar
de banda la possibilitat que aquests temples es deguin a iniciativa local. Els
exemples no són escassos: Sant Joan de Boí, Sant Feliu de Barruera, Santa
Eulàlia d’Erill-la-Vall, la Nativitat de Durro, que s’han de relacionar amb la
implantació comtal a la vall.167

Finalment, caldria parlar de dos aspectes a estudiar arqueològicament. El pri-
mer és la cristianització d’espais de culte antic. Fa ja uns quants anys el Dr.
Miquel Tarradell publicava un sucós article sobre els santuaris ibèrics i ibero-
romans en llocs alts. Entre els llocs que treia a col·lació, destacava el monestir
del Coll (Susqueda, comarca de La Selva, al límit amb les Guilleries). Es tracta
d’un antic priorat benedictí, i d’aquest lloc procedeix un ara votiva romana con-
servada al Museu Episcopal de Vic. El més interessant sobre aquest lloc, és el
comentari que ens fa: «El Dr. Junyent, director del Museu de Vic, ens comuni-
cà l’existència d’un document del segle IX, segons el qual els monjos d’Urgell
varen anar al Coll per a destruir un santuari pagà.»168 La realitat no és pas alie-
na a la Catalunya Nova. La localització d’ermites al costat d’antigues vies, com
la Mare de Déu del Camí de Cambrils; o de llocs alts com la Mare de Déu de
la Roca, a Mont-roig del Camp es poden entendre perfectament com la cristia-

Barcelona 1986, pp. 640-641. 
166 M. RIU, «Enterramientos infantiles», 185-200. Es significatiu potser que aquesta església i el seu fossar

tenen precisament continuïtat des de l’antiguitat tardana. 
167 J. A. ADELL – E. RIU-BARRERA, «Formes d’urbanisme, implantació d’esglésies i feudalisme a les valls altes

del comtat del Pallars», en X Col·loqui internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà 1995, pp.
625-629.

168 M. TARRADELL, «Santuaris ibèrics i ibero-romans a llocs alts», en Memòries de l’Institut d’Arqueologia i
Prehistòria de la Universitat de Barcelona, Barcelona 1979, pp. 35-45, esp. pp. 38-39.

169 R. VILARDELL – V. ROMERO, «Hallazgos arqueológicos en el santuari prehistórico de la Roca (Montroig,
Tarragona)», Pyrenae 13-14 (1977-78) 75-80. E. RIU-BARRERA, «Rocs i Sants: dades sobre la cristianització?»,
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nització d’espais de culte molt antics.169

Finalment, caldria un estudi més aprofundit dels anomenats eremitoris altme-
dievals que es documenten en zones com el Berguedà, el Baix Llobregat,
l’Anoia, la conca alta del Gaià o el Montsant. Tradicionalment hom els ha defi-
nit com comunitats cenobítiques en territoris de domini andalusí o en terres de
frontera, possibilitat a estudiar, però no única. Tal vegada eremitisme sigui un
eufemisme per parlar de poblament prefeudal, de caràcter cristià o no. El
temps ho dirà.170

en Acta/Medieaevalia 2, 1981, pp. 157-170.
170 M. RIU, «Els primers eremitoris mossàrabs de Catalunya», Fonaments 1 (1978) 111-117.M. RIU, «Els centres

d’espiritualitat i l’Arqueologia», en Miscel.lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona 1991, pp. 17-
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LOS ORÍGENES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS
HISPÁNICAS EN LA ANTIGÜEDAD 

(HISTÓRICOS Y MÍTICOS)

Pedro CASTILLO MALDONADO

El cristianismo es uno de los tres o cuatro grandes legados de la Antigüedad y,
sin duda, una de las piedras angulares de lo que se ha dado en llamar la cul-
tura hispánica. En consecuencia, una aproximación a sus orígenes presenta el
atractivo de escrutar cómo y cuándo, bajo qué condiciones y con qué natura-
leza inicial, se conformó un elemento constitutivo de nuestra propia sociedad.
No obstante, al reflexionar sobre el tema propuesto, pensamos que también
cabría preguntarse si era de interés para los propios cristianos de la Antigüedad
y, de ser la respuesta afirmativa, qué provecho tenía, a qué explicaciones lle-
garon y bajo qué presupuestos ideológicos se conformaron éstas.

En suma, se trataría de indagar los orígenes históricos del cristianismo hispáni-
co, lo que nos aportará indicios de su primer carácter o naturaleza, y la expli-
cación tardoantigua entorno a la misma cuestión. Son dos asuntos distintos
(uno estrictamente histórico, el otro, aun histórico, marcado por su naturaleza
ideológica) que, en consecuencia, no habían de proporcionarnos necesaria-
mente conclusiones convergentes. Por tanto el tema planteado presenta un
doble objetivo:

1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DEL CRISTIANISMO PENINSULAR

Abordar los inicios del cristianismo en Hispania es tanto como rastrear una
importante disputa historiográfica. Tradicionalmente, de manera mayoritaria
desde ambientes eclesiásticos, se aducía una férrea filiación romana para la
iglesia hispánica. El asunto no era baladí. Ver un origen romano, era tanto
como, en el fondo, enfatizar la dependencia de la naciente y ciertamente
tardía iglesia hispana respecto del obispo de Roma. En su defensa se aludía
a textos como el contenido en una carta de Inocencio I a Decencio, obispo
de Gubio, del año 416: «¿Quién hay que no sepa que todos deben observar
lo que consignó a la iglesia Romana Pedro, príncipe de los apóstoles, y que
hasta ahora se ha conservado? Sobre todo siendo evidente que en Italia,
Galia, Hispania, África, Sicilia e islas intermedias nadie fundó iglesias que
no fuese sacerdote enviado por el venerable apóstol Pedro o sus suceso-
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res»,1 es decir, por la iglesia romana. Dada la evidente finalidad de reivin-
dicación metropolitana y la cronología del texto, principios del siglo V,
cuando los afanes de afirmación papal y sus deseos de unificar la liturgia
bajo el patrón romano son palmarios, no parece necesario refutar tal argu-
mento.2

Contrapuesta a esta línea que podríamos llamar romanista, durante los años 60,
70 y 80 del siglo pasado, y en parte hasta nuestros días, un africanismo furi-
bundo recorrió los escritos de los historiadores. Desde esta postura, se defen-
dían unos orígenes africanos (más específicamente del África Proconsular) para
el cristianismo peninsular, materializándose en lazos de dependencia. Así, por
ejemplo, se afirma un nexo de filiación respecto de la liturgia.3 Tal corriente
fue abierta por un matizado artículo de M. C. Díaz y Díaz,4 y seguida, de forma
más o menos entusiasta y feliz, por la mayor parte de los estudiosos;5 hasta
que cayó en desgracia con las precisiones hechas por M. Sotomayor a fines de
la década de los setenta.6

Frente a la rica experiencia cristiana africana, con una abundante primera
patrística, en Hispania nos encontrábamos con un vacío documental práctica-
mente absoluto hasta los siglos III-IV. De hecho, los testimonios históricos más
antiguos son extremadamente genéricos. Ireneo y Tertuliano,7 a fines del siglo
II y principios del III respectivamente, aluden a la expansión del cristianismo
desde los confines orientales del Imperio hasta las Hispanias. Incluso cabría
preguntarse si no se tratarían de unas afirmaciones de carácter retórico
(Hispania como finis terrae, subrayando la universalidad del cristianismo). Si
sumamos a esto las ricas e innegables relaciones eclesiásticas con la iglesia afri-
cana durante los siglos posteriores, no parecía raro señalar un nexo del cristia-
nismo hispano con el africano.

Examinemos los argumentos de los africanistas, siguiendo para ello las men-
cionadas precisiones de M. Sotomayor. Concretamente, se aducen razones de
carácter literario y arqueológico:
A. Argumentos literarios: El primer documento esgrimido como marcador de
africanismo ha sido la Carta 67 de Cipriano (a. 254-255). Ante una comunica-
ción de las iglesias hispanas, hoy perdida, responden epistolarmente sobre

1 Ep. a Decencio.
2 Paradójicamente este documento no ha sido usado por los defensores de la venida de Pablo o Santiago a

Hispania, a menudo los mismos valedores de la tesis romanista.
3 Véase, por ejemplo, J. PINELL, Liturgia hispánica, Barcelona 1998. 
4 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «Entorno a los orígenes del cristianismo hispánico», en Las raíces de España, Madrid

1967, pp. 423 y ss.
5 P. ej., J. M. BLÁZQUEZ, «Posible origen africano del cristianismo español», Archivo Español de Arqueología 40

(1967) 30 y ss.
6 M. SOTOMAYOR, «Reflexión histórico-arqueológica sobre el supuesto origen africano del cristianismo hispa-

no», en II Reunió d´Arqueologia Paleocristiana hispànica, Barcelona 1982, pp. 11 y ss.
7 Ireneo, Adv. Haer. 1:3; Tertuliano, Adv. Jud. VII,4-5.
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materia disciplinar los obispos africanos, encabezados por Cipriano de Cartago.
Concretamente el asunto hacía referencia a la falta por libeláticos de dos obis-
pos hispanos, Basílides y Marcial, y su sustitución al frente de las sedes de
León-Astorga y Mérida. Esta carta es testimonio de la existencia de una organi-
zación eclesiástica (obispos, diáconos y presbíteros) en Hispania a mediados
del siglo III, es decir, de cierta madurez organizativa, lo que muy probablemen-
te retrotrae los orígenes del cristianismo hispano al siglo II. Pero además, res-
pecto del carácter del cristianismo, demuestra una convivencia —si bien con-
denándola— con costumbres pagano-romanas. Concretamente al obispo
Marcial se le acusa no sólo de obtener el libellum pacis durante la persecución
de Decio, sino de otros crimina (participar en banquetes y pertenecer a una
asociación funeraria). 

Recapitulando, sabemos gracias a esta carta de la comunicación entre iglesias
hispanas y africanas. Es por tanto una comunicación intereclesial; pero no sólo
con África, sino también con Roma. Junto al recurso a África, está previamen-
te el de Basílides a Roma, a decir de la propia carta. No será el único recurso
disciplinar documentado de las iglesias hispánicas ante Roma: en el asunto del
priscilianismo, Instancio, Salviano y el propio Prisciliano recurrirán a Dámaso
de Roma y Ambrosio de Milán antes de hacerlo ante el emperador, aunque con
escaso éxito según narra Sulpicio Severo;8 Himerio de Tarragona se dirige a
Dámaso sobre asuntos disciplinares, recibiendo contestación en el año 385 de
Siricio de Roma;9 también sobre las consecuencias del priscilianismo, Hilario y
Elpidio recurren a Inocencio I (405-406);10 y los ejemplos se podrían multipli-
car. En consecuencia, el recurso a África, como el llevado a cabo ante Roma,
no es sino apelar ante iglesias de especial prestigio. Dada la diferente línea de
conducta de ambas sedes,11 o más bien el engaño a que se sometió al obispo
de Roma de creer en las palabras de Cipriano, acuden a lo que hoy día llama-
ríamos la instancia más favorable. Las comunidades de León-Astorga y Mérida
lo hicieron ante Cartago, como Basílides ante Roma. Igualmente, se cuenta con
una epístola de Cipriano con similar contenido al obispo de Lyon.12 ¿También
hemos de conceder un origen africano al cristianismo galo?

Otro documento usado para la defensa de la procedencia africana del cristia-
nismo hispánico ha sido las llamadas Actas de Fructuoso y compañeros.
Concretamente, se señalan parecidos con el interrogatorio a que sometiera el
procónsul Galerio Máximo a Cipriano de Cartago,13 deduciendo de ello un
nexo africanista. Sin embargo la razón de tales similitudes no puede ser sino
que ambos textos son la consignación, más o menos literaria, de actos jurídi-

8 Chron. II, 48.
9 Ep. 1.
10 Ep. 3.
11 J. M. BLÁZQUEZ, «La carta 67 de Cipriano y el origen africano del cristianismo hispano», en Religiones en la

España antigua, Madrid 1991, pp. 361ss.
12 Ep. 68.
13 Acta procons. 3.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 565



cos emanados de una misma disposición imperial y, en consecuencia, con
parecidas fórmulas en los interrogatorios. Asimismo, hay expresiones similares
y aun palabras técnicas con igual acepción. Pero tales términos son comparti-
dos con otras regiones. Por ejemplo el vocablo statio, presente en ambos rela-
tos martiriales con el significado de ayuno, ya aparece utilizado en Roma a
mediados del siglo II.

Respecto de los mártires Félix de Gerona y Cucufate de Barcelona, es cierto
que sus pasiones, de época muy tardía, afirman su procedencia africana.14 Sin
embargo, en el siglo V se ignoraba este ascendiente, como demuestra la escue-
ta alusión de Prudencio.15 Difícilmente se podrá dar crédito al africanismo del
cristianismo hispánico basándose en lo que no son sino recreaciones literarias
de los siglos VII y VIII.16

También se aducen similares argumentos respecto de los mártires militares:
Emeterio, Celedonio y Marcelo. Que la soldadesca fue un vehículo de cristia-
nismo es indudable, pero también, por ejemplo, de mitraismo. Desgraciada-
mente la relación entre la Legio VII Gemina (la legión hispana por excelencia
y a la que inevitablemente se adscribe todo mártir militar de la Península, sin
que se pueda discernir muy bien el porqué) y África, se limita a Mauritania
Tingitana, donde el cristianismo era muy minoritario y parece ser más relacio-
nado con Roma que con el Africa Proconsularis.17 Pero es que, además, la
nacionalidad hispana atribuida a Marcelo carece de todo fundamento históri-
co.18 Otro tanto se puede decir de Emeterio y Celedonio. Si de su carácter mili-
tar cabría dudar, nada permite relacionarlos con África.19

Quizá el argumento de mayor peso ha sido el concilio de Elvira, de comienzos
del siglo IV. De nuevo se esgrimen razones que parecieran apoyar una familia-
ridad con África, como sus contenidos y particularidades lingüísticas. Respecto
de los primeros, es cierto que hay similitudes con disposiciones conciliares afri-
canas. No podría ser de otra forma: cristianos africanos e hispanos compartían
su condición de romanos, y en consecuencia tenían no sólo iguales inquietu-
des,20 sino también similares formas de pensamiento. Por ejemplo, no parece
que tuvieran muchos miramientos para asumir la vida pública de la ciudad,
pese a que esto les imponía su participación en determinados sacrificios y ritos
de origen pagano. Dicho sea de paso, el concilio demuestra cómo romaniza-
ción y cristianización corren paralelas, con una introducción del cristianismo

14 Passio Felicis Gerundensis 3; Passio Cucufatis 2.
15 Perist. IV,29-30; ibíd., 34-35.
16 Cf. infra.
17 F. DECRET, Le christianisme en Afrique du Nord ancienne, París 1996.
18 B. DE GAIFFIER, «S. Marcel de Tanger ou de Léon? Evolution d´une légende», AnBoll 61 (1943) 116 y ss.
19 P. CASTILLO, Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía, Granada

1999, pp. 411ss.
20 Sobre las consecuencias penitenciales de las persecuciones en disposiciones conciliares, cf. P. SAINT-ROCH,

La penitence dans les conciles et le lettres des papes des origines a la mort de Gregoire le Grand, Ciudad
del Vaticano 1991, pp. 55ss. 
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hispano básicamente en ambientes urbanos. Respecto de las peculiaridades lin-
güísticas, en general debemos preguntarnos si los parecidos no se deben a la
existencia de una lengua hablada común, una especie de koiné latina oral. Aun
admitiendo similitudes lingüísticas, hemos de señalar que también hay diferen-
cias. Por ejemplo, con el término ecclesia se alude en Hispania al espacio físi-
co eucarístico, en tanto que en África el vocablo utilizado es basilica. 

En suma, podemos hablar de comunicación pero no de filiación entre el cris-
tianismo de ambas regiones. No obstante, recientemente L. A. García Moreno
ha realizado una reivindicación de los orígenes africanos para las diócesis del
sureste peninsular basándose en la distribución geográfica y la distinta repre-
sentación —y evolución orgánica— de las iglesias presentes en el concilio
Iliberritano.21 Pudiera parecer que se revitaliza así la tesis africanista. Sin embar-
go, el propio autor tiene a buen cuidado subrayar el error metodológico que
supone trazar un origen único para la totalidad de las comunidades cristianas
peninsulares, y en consecuencia está lejos proponer un nexo singular de unión
de la iglesia hispánica con la africana. 

B. Argumentos arqueológicos:22 Los documentos materiales más tempranos
para el cristianismo hispánico son los sarcófagos. Es cierto que en la mayor
parte de éstos se advierte una relación con África, pero sólo en los adscritos al
siglo V y aun limitándose de forma muy destacada al taller de Tarragona. No
ocurre así en todas las provincias, como demuestran por ejemplo los sarcófa-
gos de Écija —de raíz oriental—, Ampurias —con referentes aquitanos— o,
algo más tardío, Alcaudete —de tema veterotestamentario y matriz bizantina—
. Por el contrario, los datados en el IV son mayoritariamente de talleres roma-
nos, llegados como mercancía de retorno o para lastrar los barcos, y repartién-
dose por la casi totalidad de la geografía peninsular (véase, a modo de ilustra-
ción, los procedentes de Berja, Hellín y los más tempranos de Gerona). Es más,
el único taller autóctono de este siglo, el taller de Bureba (con producciones
destinadas a paganos y cristianos), tiene influencias orientales, según advierte
el tema recogido en la tapa del sarcófago conocido como de Quintana: la
representación iconográfica de la elección de José como esposo de María, tema
procedente de un relato apócrifo.23 No obstante, se ha señalado como marca-
dor de africanismo la imagen de Perpetua que aparece en este mismo sarcófa-
go, alusiva a la primera visión de la mártir.24 Sin embargo otra representación
de la scala aurea ensoñada por la africana se encuentra en un fresco del
cementerio de Domitila en Roma, datándose igualmente en el siglo IV.25 Por

21 L. A. GARCÍA MORENO, «El cristianismo en las Españas: los orígenes», en El concilio de Elvira y su tiempo,
Granada 2005, pp. 169ss.

22 Estos argumentos no dejan de ser paradójicos para el tema propuesto si se considera que los documen-
tos arqueológicos para el cristianismo peninsular no se remontan más allá del siglo IV.

23 Protoev. de Santiago IV,1.
24 Passio Perpetuae 4.
25 H. SCHLUNK, «Zu den frühchristlichen Sarkophagen aus der Bureba (Provinz Burgos)», Madrider

Mitteilungen 6 (1965) 139ss.
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tanto, pese a ser esta una mártir africana, su culto se había extendido tempra-
namente y no necesariamente el tema del sarcófago de Bureba, o la venera-
ción a la mártir en Hispania, responde a un origen africano.

Otro tanto se podría decir de los mosaicos sepulcrales, de la mínima escultura
exenta cristiana hispana o, por ejemplo, de las edificaciones religiosas.26 Sólo
a partir del V se advierte una nítida influencia africana: basílicas de ábsides
contrapuestos, ladrillos a molde con presencia de crismón, etc… Pero no ocu-
rre algo similar en el siglo IV, donde se encuentran influencias diversas (orien-
tales, itálicas y de raíz helenística). Es el caso del mausoleo de Centcelles, los
martyria de la Dehesa de la Cocosa y La Alberca, Elche o, por ejemplo, la igle-
sia martirial de Marialba. Datada en su fase I como del siglo IV, ha sido empa-
rentada con modelos constantinopolitanos.27

En resumen, la arqueología demuestra una influencia africana para el siglo V
en la Tarraconense, extendiéndose en el VI a la Bética y Lusitania. Sin embar-
go en el siglo IV, de mayor interés para nuestros fines, las influencias son múl-
tiples: africanas, pero también romanas y orientales. Este fenómeno diacrónico
debe ser puesto en relación con una contracción de las relaciones con la
península Itálica a partir del saqueo de Roma por Alarico en el 410, a la vez
que la extensión de las procedentes de África tras la expansión justinianea.

Concluyendo, se puede afirmar que tanto las posturas africanistas, como ante-
riormente las romanistas, han ignorado la multiplicidad de comunidades y rea-
lidades que se esconden bajo el genérico «Iglesia Hispánica». Dada la peculia-
ridad de cada una de las comunidades, no hay por qué suponer un origen
único, lineal. Es más, no parece que podamos hablar de África, cuando bajo
este epígrafe hay asimismo realidades plurales. Igualmente, se ignora que los
orígenes no tuvieron por qué ser continuos. Hispania, las distintas provincias
que la componían, no eran un terreno virgen desde el punto de vista de la
experiencia religiosa, como tampoco étnica (con coexistencia de cultos oficia-
les paganos, supervivencias púnicas e indígenas, religiones orientales,…), por
lo que el cristianismo hubo de contar con serios competidores de los que no
saldría localmente en todo momento victorioso. El propio concilio de Elvira,
junto a la comunidad judía, habla de flamines del culto imperial, etc…
¿Entonces, porqué ver un único origen? Éste fue múltiple y sólo podemos afir-
mar la existencias de iglesias organizadas como tal a mediados del siglo III, lo
que junto con las noticias de Ireneo y Tertuliano, habla de la posibilidad de
presencia de cristianos en la Península en el siglo II.

26 M. SOTOMAYOR, «La Iglesia en la España Romana», en Historia de la Iglesia en España I, Madrid 1979, pp.
140ss.

27 Th. HAUSCHILD, «La iglesia martirial de Marialba (León)», Boletín de la Real Academia de la Historia 163-2
(1968) 243ss.
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2. LAS EXPLICACIONES TARDOANTIGUAS (Y MOZÁRABES)

Pero tal vez sea más interesante escrutar la opinión que al respecto tenían los
propios hispanos tardoantiguos.

Al menos desde el siglo VII se advierte en las iglesias hispánicas un afán por
rastrear sus comienzos, lo que, dado el desconocimiento genérico que tenían
sobre los mismos, conllevará en último término la formación de unos soñados.
La falta de conocimiento real que tenían de sus orígenes no será impedimen-
to, sino que, paradójicamente, facilita su creación. Prueba de esta afirmación es
el nacimiento de toda una literatura cuyo objeto es la construcción de un pasa-
do honroso para las distintas comunidades eclesiásticas, muy especialmente
sedes episcopales. Tal asunto, como bien se puede comprender, repercutía en
su prestigio y peso específico en el organigrama de la iglesia visigótica. De
hecho, son dos los argumentos de una iglesia local, ciudadana, para afirmar su
importancia y, eventualmente, independencia: En primer lugar, un poder eco-
nómico, normalmente derivado de la propia escala civil de la ciudad en cues-
tión y, en consonancia, de sus patronos, los obispos.28 Este medio legitimador
se advierte muy bien en un texto hagiográfico datado ca. 635, dedicando todo
un capítulo a demostrar cómo el obispo Paulo, mediante donaciones a causa
de su santidad, había aportado una ingente riqueza económica a la sede eme-
ritense, logrando hacer de ésta una de las más poderosas de Hispania.29 En
segundo método de prestigiar una iglesia es afirmar un origen remoto, ya sea
apostólico o, en su defecto, martirial; es decir, de los dos tipos más carismáti-
cos de los tiempos antiguos cristianos, apóstoles y mártires. Para las iglesias
tener unos orígenes remotos significaba un motivo de orgullo y legitimación,
al considerar que el presente era fruto directo y necesario de tal pasado
mediante la successio episcoporum.30

Por tanto hay una primera explicación de la génesis de nuestras comunidades
peninsulares: un origen apostólico, lo que nos apuntaría a una pretendida
implantación del cristianismo en Hispania en el siglo I. Curiosamente esta solu-
ción, muy explotada en la Edad Media, no tuvo apenas formulación en la
Antigüedad Tardía. Tres son los posibles orígenes apostólicos del cristianismo
hispánico: la presunta venida de Pablo a la Península, la leyenda de los Siete
Varones Apostólicos y la supuesta predicación de Santiago en Hispania.31

Por lo que respecta a la venida de Pablo a Hispania, la única noticia cierta es
la que nos proporciona la Epístola a los Romanos 15,20-25: «Parto para

28 F. SALVADOR, «La función religiosa de las ciudades meridionales de la Hispania Tardoantigua», Florentia
Iliberritana 7 (1996) 333ss.

29 Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium IV, 2.
30 Este argumento de la successio episcoporum fue crucial en la polémica religiosa de los siglos XVI y XVII,

al considerar, desde las posiciones católicas, que aseguraba la successio doctrinae.
31 SOTOMAYOR, «La iglesia en la Hispania», 149ss.
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Jerusalén […] pasando por vosotros (Roma) me encaminaré a España.»32 Sin
embargo sabemos que en Jerusalén sería apresado y que sólo podría ir a Roma
en calidad de encausado. Por tanto no se cuenta con dato alguno que permi-
ta afirmar la estancia de Pablo en Hispania, salvo en su deseo. Con esta pre-
cisión, es muy significativo que ninguna iglesia hispana tardoantigua, ni aun
medieval, reclamase un origen paulino.33 Sólo documentos extrapeninsulares
afirman esta predicación; el más temprano de Clemente Romano de fines del
siglo I. Es una afirmación que bien podría dar por realizado lo que en los escri-
tos de Pablo son sólo proyectos. Aunque en la literatura no hispana el argu-
mento cuajó extensamente, se ha de concluir que, de ser cierta una hipotética
y posterior predicación peninsular de Pablo a éste su primer encarcelamiento
en Roma, posible pero no verificable históricamente, no tuvo continuidad,
cayendo en tierra yerma. Reitero que es un error común considerar que el cris-
tianismo se propagó de forma inevitable y con una continuidad temporal sin
interrupción, y sin contar con la oposición de otras experiencias religiosas.

El segundo de los hipotéticos orígenes primitivos hace referencia a los llama-
dos Siete Varones Apostólicos. Recordemos lo que dicen manuscritos, del siglo
X (aunque con un posible arquetipo en el VIII), al respecto.34 Siete varones son
ordenados por los apóstoles en Roma, dirigiéndose a Hispania para predicar
el cristianismo. Es lo que lograrían hacer partiendo de la ciudad de Acci, al
repartirse por distintas localidades de la Bética, no sin prodigios e intervencio-
nes milagrosas por medio. Todo señala a una composición tardía, acaso reali-
zada por un mozárabe en el norte peninsular como es la tesis tradicional, o —
tal y como a propuesto recientemente L. García Moreno— en el sur.35 En todo
caso, es muy significativa su ausencia en el único calendario bético de edad
tardoantigua con el que se cuenta: el calendario epigráfico de Carmona.36

Incluso en una inscripción del año 652 procedente de Acci,37 que recoge un
largo listado de reliquias, se les omite. Además, en los calendarios en que apa-
rece su festividad, el culto se celebra el mismo día, siendo imposible que
muriesen simultáneamente en distintos lugares.38 Por tanto el culto, ya muy tar-
dío, es consecuencia de la leyenda y no ésta de su culto. En consecuencia, su
venida no es histórica y nada induce a pensar en una inclusión del cristianis-
mo en la Bética en el siglo I, al menos con base en esta narración. 

32  Lo que demuestra que para Pablo en el año 57 el territorio hispano era virgen desde la óptica de la evan-
gelización.

33 Hemos de esperar a la destructiva acción de los cronicones, ficciones nacidas en los siglos XVI y XVII al
calor de la Contrarreforma, para que esto ocurriera (por ejemplo, en la ciudad de Écija).

34 Posteriormente esta leyenda se mezclaría con el ciclo ligado a la predicación de Santiago y su tumba.
35 L. A. GARCÍA MORENO, «La Iglesia en la España visigoda y postvisigoda», en La historia de la Iglesia en

España y el mundo hispano, Murcia 2001, pp. 91ss.
36 J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, p. 113, núm. 333 
37 Ibíd., 102-103, núm. 307.
38 Con data 1 de Mayo en los calendarios (Vigiliano y Emilianense, Primero de Silos, Segundo de Silos,

Compostelano, Leonés y Silenses de París) publicados por J. VIVES – A. FÁBREGA, «Calendarios hispánicos
anteriores al siglo XII», HS 2 (1949) 119ss.; «Calendarios Hispánicos anteriores al siglo XIII», HS 2 (1949)
339ss. e HS 3 (1949) 145ss. 
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La tercera solución apostólica propuesta, más conocida y con mayores reper-
cusiones históricas, es la presunta venida de Santiago el Mayor a Hispania,
pronto entremezclada con la propia de la Virgen del Pilar.39 La tradición se
recoge en un manuscrito de fines del siglo XIII o principios del XIV. Según este
texto, por mandato de la divinidad acude Santiago a predicar en la Península.
Tras una aparición mariana sobre una columna, y por orden suya, construye
una basílica junto al Ebro.40 Esta es la leyenda medieval, pero se cuenta con
una noticia datada en torno al año 600: el Breuiarium apostolorum dice que
Santiago «predica en Hispania y regiones de Occidente.»41 No obstante, hay
silencios clamorosos: Prudencio, los cronistas Orosio (presbítero de Braccara)
e Hidacio (obispo de Aquae Flaviae), toda la patrística hispana de los siglos VI
y VII (entre ellos los zaragozanos Braulio y Tajón), etc... Entre la literatura his-
pánica tardoantigua, sólo aparece esta predicación en el De ortu et obitu
patrum, obra de Isidoro de Sevilla, pero acaso con la noticia jacobea interpo-
lada.42 Es muy posible que sea el autor del Breuiarium, o de su fuente, quien,
no satisfecho con el papel que tuvieron los apóstoles en el occidente latino,
asignara a Hispania una evangelización de Santiago, creencia que se extende-
ría en el siglo VII entre los autores extrapeninsulares, pero no en los hispanos
(argumento ex silentio que debe ser considerado concluyente).

Más exitosa en la Antigüedad Tardía fue la explicación martirial. El mártir es el
defensor ciuitatis y emblema identificativo de la urbe, afectando su prestigio a
la globalidad de la ciudad y de sus comunidad cristiana.43 Respecto del presun-
to origen martirial se explota, como es lógico, en la narrativa que le es propia.
Una aclaración previa: la redacción de numerosas passiones hispanas data de
época tardoantigua, lejano el eco de las persecuciones. En el Pasionario
Hispánico, salvo las versiones arquetípicas de los martirios de Fructuoso,
Eulogio y Augurio de Tarragona, Justa y Rufina de Sevilla, Vicente de Zaragoza
o de Valencia y, acaso, Eulalia de Mérida, el stemma del resto de relatos mar-
tiriales conduce inevitablemente al siglo VII (en el mejor de los casos fines del
VI) y siguientes.44

39 En los cronicones de los siglos XVI y XVII las leyendas de Santiago y de los Siete Varones Apostólicos se
unirían.

40 A la predicación de Santiago en Hispania se añade posteriormente otra tradición netamente medieval,
fuera de nuestro marco temporal: la cuestión de la inuentio de las reliquias protagonizada por el obispo
Teodomiro, en el año 810. 

41 Los testimonios anteriores a esta fecha argumentados como motivos favorables a la predicación de
Santiago en Hispania son extremadamente imprecisos: Dídimo el Ciego, Jerónimo y Teodoreto. Deben
ser entendidos como la necesidad de completar lo que pudiéramos llamar una geografía universal apos-
tólica (al igual que el más concreto Breuiarium) y, de paso, remarcar la universalidad de la iglesia cris-
tiana.

42 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «Introducción general», en Etimologías I, Madrid 1993, p. 123.
43 A. Mª. ORSELLI, L’idea e il culto del santo cittadino nella letteratura cristiana, Bolonia 1965; J. SAN

BERNARDINO, El santo y la ciudad. Una aproximación al procinio cívico de los santos en época teodosiana
(386-410 d. C.), Écija 1996.

44 A. FÁBREGA, El Pasionario Hispánico (siglos VII-XI), I, Barcelona 1953; C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto a los
santos en la España romana y visigoda, Madrid 1966.
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Veamos algunos ejemplos: Sabemos de la pérdida de peso de Mérida, antigua
capital del uicarius hispaniarum, en beneficio de Toledo, capital del regnum
wisigithorum. La primera contaba con una prestigiosa y célebre mártir en la
figura de la virgen, joven y, a decir de su tardía passio, aristocrática Eulalia. De
otro lado, Toledo carecía de mártir alguno que pudiese acreditar un origen
remoto de su iglesia, o, de tenerlo, su culto era estrictamente local. Los inten-
tos del rey arriano Leovigildo por capitalizar el crédito de Eulalia, documenta-
dos en las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium,45 demuestran el interés de
la monarquía por prestigiar, vía martirial, sus propias posiciones. Contamos asi-
mismo con un relato de inuentio atribuido a Cixila según el cual, en presencia
del rey Recesvinto, se procedió a la apertura de un sarcófago para obtener reli-
quias por contacto de una confesora-mártir hasta entonces desconocida o
menor: Leocadia de Toledo.46 Por tanto la monarquía quería capitalizar el pres-
tigio martirial para una nueva capital, Toledo, que carecía del mismo. Primero
lo intentaría con Eulalia pero, dada la patrimonialización de ésta por el clero
católico emeritense, de forma infructuosa. Ante tal fracaso, posteriormente se
potenció, o se inventó, la mártir local, Leocadia.

En el siglo VII se enfrentaba también Toledo a la necesidad de asentar su con-
dición de metropolitana frente a Cartagena tras el fin de la provincia bizantina
de Spania,47 según se deduce de la propia existencia, real o elaborada intere-
sadamente, del Decretum Gundemari. Contar con un ilustre, renombrado y
remoto origen cristiano no le había de venir mal a la cátedra toledana. Por tanto
creo legítimo pensar que Toledo usa de Leocadia para aducir su veteranía y
comienzo ilustre ante Mérida y Cartagena, sedes hasta ahora más prestigiosas
y, sin duda, realmente con mayor solera cristiana. A falta de una cuna apostó-
lica (posibilidad que en Hispania no se exploraría hasta la creación de la leyen-
da de los Varones Apostólicos), bien se podía presumir de una martirial. Para
ello se procede a confeccionar una passio en donde Leocadia aparece como
culmen del periplo de Daciano, el perseguidor de la mayor parte los supues-
tos mártires hispanos.48 Este ascendente especial que suponía la antigüedad de
la sede, acreditada por la posesión de un testes, de un mártir como Leocadia,
junto con la actividad literaria de obispos de la talla de Ildefonso de Toledo y
su propia condición de capital regia (con la ubicación allí de los concilios
nacionales), lograría finalmente hacer de la ciudad visigoda la sede metropoli-
tana por excelencia.

Veamos otro caso, éste ya conocido por nosotros y en el que no se duda en
dar supuestas explicaciones históricas a orígenes desconocidos. De Félix de

45 Vitas s. Patrum Emeretensium V, 6.
46 Vita Ildeph. 3.
47 F. SALVADOR, Hispania meridional entre Roma y el Islam. Economía y sociedad, Granada 1990, pp. 33ss.
48 A. TOVAR, «El concepto universal del martirio cristiano y la especifidad regional de los mártires hispanos

en el corpus de passiones “sub Datiano praeside”», en Cristianesimo e spacifità regionali nel Mediterraneo
latino (sec. IV-VI), Roma 1994, pp. 437ss.
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Gerona sólo se sabía hasta fechas muy avanzadas su nombre, según advierte
la magra alusión de Prudencio. Sin embargo, la passio, muy posterior al autor
calagurritano, recoge a modo de ropaje literario todos los elementos propios
de Félix de Thibiuca, sin duda por un fenómeno de homonimia.49 Puesto que
este último era africano, el gerundense termina por ser un misionero proceden-
te de África que arriba a las costas de la Tarraconense y, considerando la cer-
canía de Gerona con Barcelona, se relacionará con el mártir Cucufate de
Barcelona, de modo que éste llega a hacerse asimismo africano. De tal modo
Félix de Gerona aparece, a ojos tardoantiguos, por ser un misionero proceden-
te de África, fundador de la Gerona cristiana, al igual que su compañero
Cucufate lo será de Barcelona.

En suma, podemos afirmar que las passiones del siglo VII y siguientes respon-
den a un auge del culto martirial fruto de su integración plena en los rituales
litúrgicos, pero también sirven a una necesidad por legitimar y abrillantar unos
orígenes de las distintas comunidades, muy especialmente de unas cátedras
episcopales copadas por las aristocracias.50

Una vez conocidas qué explicaciones se obtuvieron y con qué fines fueron ela-
boradas por las iglesias hispánicas (el porqué), sólo cabría indagar cómo se
construyeron, desde qué presupuestos ideológicos. A mi entender, son tres las
razones claves que informan este fenómeno que estamos señalando:

1. En la Antigüedad Tardía persiste un principio propio del clasicismo como es
en valor antiquitas. Los cristianos lo conocían perfectamente no sólo por com-
partirlo en su condición de romanos, sino por haber disfrutado del mismo (o
más bien sufrido) en su proceso de nacimiento y posterior diferenciación con
el judaísmo. No en balde este último había tenido una condición de tolerancia
especial en el Imperio en virtud de su antigüedad. Asimismo, los apologistas
argumentaron desde temprano la antiquitas como medio de justificación. Por
el contrario, una de las razones esgrimidas por los polemistas y refutadores
paganos había sido su novedad. Cuando este valor de la antiquitas sea aplica-
do en comunidades locales cristianas tardoantiguas, constituirá un modo de
prestigiarse a la vez que, eventualmente, alcanzar o defender una categoría,
una situación determinada. Tener un pasado remoto legitima el status de una
comunidad, repercutiendo en su jerarquía.

2. La incapacidad epistemológica para concebir un origen de la comunidad
cristiana, de la ciudad de Dios, que no sea unidireccional e individual. Dicho
de otro modo, es la incapacidad del conocimiento para diseñar un proceso
generativo gradual, discontinuo y multidireccional. Es también una herencia

49 B. DE GAIFFIER, «Sub Datiano Preside. Étude de quelques passions espagnoles», AnBoll 72 (1954) 378ss.
50 P. CASTILLO, «Los orígenes de las comunidades ciudadanas cristianas: la explicación tardoantigua en la lite-

ratura martirial hispana», Polis 10 (1998) 29ss.
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directa de la Antigüedad, muy destacadamente del mundo grecorromano. Si
históricamente las creaciones ex nihilo son pocas, por el contrario el pensa-
miento antiguo necesitaba percibir un origen claro, un punto inicial desde el
que se desarrollase linealmente el devenir hasta el presente, fruto directo e
inevitable de aquel comienzo. Tal concepción excede al mundo clásico, sien-
do asumida por la mayor parte de la Antigüedad a través de la intervención de
dioses y héroes semidioses. Sin embargo, es a raíz de las colonizaciones arcai-
cas griegas cuando se advierte con mayor nitidez. Como imitación del oikistés
colonial, se buscarán fundadores individuales para cada una de las colectivida-
des cristianas. En el mundo tardoantiguo los cristianos, como no podía ser de
otro modo, participan de este principio de pensamiento, buscando un inicio
claro y distinto a la fundación de la ciudad cristiana, de la ciudad de Dios. Si
la realidad histórica es más compleja, con una coexistencia de paganos y cris-
tianos,51 e incluso con elementos judaizantes (según se advierte, por ejemplo,
la obra de Gregorio de Elvira),52 y por tanto con penetraciones cristianas a tra-
vés de la coexistencia con otros credos, en la estructura mental cristianorroma-
na esto no fue así. Se precisaba de un héroe fundador y no se encontró en con-
tactos difusos o en misioneros plurales y anónimos, sino en individualidades
señaladas por la mano y la boca de la divinidad como eran los mártires (no en
balde el mártir era semen christianorum en palabras de Tertuliano). El origen
de la Ávila cristiana era ciertamente, toto corde, Vicente, Sabina y Cristeta, como
el de la Roma pagana fue Rómulo. Una vez más una acción individual, heroi-
ca, generaba un beneficio colectivo. Como conclusión de esta estructura men-
tal, creada y desarrollada ya en el mundo griego, cuando el cristianismo sea
dominante sus formas de expansión son llevadas a cabo subrayando la actua-
ción individual. Al fin y al cabo, ellos, los mártires, no hacían sino llevar la ciui-
litas (la forma de vida propia de la ciuitas, en este caso cristiana) a un mundo
hostil poblado de paganos. Para ello fundan «emporia», o lo que lo mismo,
comunidades cristianas.

3. El tercer elemento clave para comprender la identificación con un mártir o
un apóstol es el sentimiento de imbricación de la comunidad de los vivos con
la comunidad de los muertos; lo que en términos actuales llamaríamos la con-
ciencia del pasado comunitario, pero de nuevo marcando la singularidad. Es la
concepción más específicamente cristiana, aunque no de forma exclusiva, ya
que tiene raíces claramente paganas. El muerto, especialmente el ilustre, está
presente en las reuniones litúrgicas e incluso en la plegaria individual. Así se
expresa toda la patrística. En realidad, jamás hubo dos comunidades.
Podríamos decir que la communio sanctorum no es tanto la de los vivos puros,
sino los antepasados santos —muy destacadamente los mártires— que presi-

51 R. TEJA, «“Exterae gentes”: relaciones con paganos, judíos y herejes en los cánones de Elvira», en El con-
cilio de Elvira y su tiempo, Granada 2005, pp. 197ss. 

52 F. J. LOMAS, «Comunidades judeocristianas granadinas. Consideraciones sobre la Homilética de Gregorio
de Elvira», en La sociedad de la Bética. Contribuciones para su estudio, Granada 1994, pp. 319ss.

53 Or. XI,5
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den las asambleas, algo que ya apuntase Orígenes.53 Es un argumento de carác-
ter teológico, pero también psicológico o, si se prefiere, antropológico. Los
espíritus están omnipresentes, el difunto quiescit o dormit en la sepultura según
denota la propia formulación de los epígrafes funerarios,54 y, cuando de un
personaje especial se trata, sus uestigia santas permanecen allí, teniendo lugar
una auténtica y real praesentia.55 La identificación de la comunidad con sus
predecesores ilustres es tal que, en función de la presencia constante de sus
ancestros y concretamente del mártir o santo en cuestión, se rompen los lazos
consanguíneos de éste para pasar toda ella, pero muy especialmente el obispo
como su uicarius (puesto que mantiene con él lazos especiales y privilegia-
dos), a considerarse de alguna forma proximus al sujeto en cuestión.

Resumiendo, se necesitaban orígenes remotos y preclaros (apostólicos o mar-
tiriales). Con ello no hacen sino seguir formas de pensamiento antiguas (anti-
quitas y necesidad de un conditor), a la vez que se incorporan elementos más
característicamente cristianos (praesentia). Por tanto, no se puede ver en estas
explicaciones o tradiciones indicios de un origen histórico, sino realidades ide-
ológicas lejano ya el nacimiento del cristianismo hispánico.56

Explicación histórica e ideológica, así lo hemos visto, no son coincidentes. La
primera nos remite a los siglos II-III y desde una pluralidad de orígenes; la
segunda incluso al siglo I y mediante acciones individuales y unidirecciona-
les.57 Y sin embargo, al analizar la explicación tardoantigua a los orígenes del
cristianismo peninsular no perdemos el tiempo con leyendas más o menos fan-
tásticas. Estudiar este fenómeno ideológico nos informa de los afanes e intere-
ses del mundo antiguo, constituyendo, per se, un fenómeno histórico del máxi-
mo interés y con consecuencias ciertamente de gran alcance histórico, de
hondo calado en las sociedades.58

54 Mª T. MUÑOZ, Tradición formular y literaria en los epitafios latinos de la Hispania cristiana, Vitoria 1995,
pp. 163ss.

55 P. BRONW, The cult of the saints. Its Rise and Funtion in Latin Christianity, Chicago, IL 1981.
56 Durante siglos una enconada polémica (no ausente de motivaciones chauvinistas, localistas y nacionalis-

tas) se centró en demostrar o negar la veracidad histórica de los orígenes jacobeos y apostólicos del cris-
tianismo hispano. En mi opinión, es un esfuerzo baldío, por desenfocado. Estas tradiciones no deben ser
analizadas como hechos históricos, sino como realidades históricas de naturaleza ideológica.

57 M. SOTOMAYOR, «La llegada del cristianismo a la Península: datos históricos y explicaciones tardías», en Del
Coliseo al Vaticano. Claves del cristianismo primitivo, Sevilla 2005, pp. 213ss.

58 Por ejemplo, véase todo lo que suponen para la conciencia europea las peregrinaciones a Santiago de
Compostela.
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LA CARTA DE PAU ALS FILIPENCS I EL 
RELAT DE LA PASSIO FRUCTUOSI

Josep M. GAVALDÀ RIBOT

INTRODUCCIÓ

La opinió compartida pels dos primers hagiògrafs de les Actes de sant Fructuós,
Hippolyte Delehaye i Pio Franchi de’Cavalieri, era que, a la base del text de la
Passió que ens ha arribat a nosaltres, hi havia un text original que ha estat subs-
tancialment respectat. Aquest text devia ser en els seus orígens —segons Pio
Franchi—una narració curta, quasi una crònica dels últims dies del bisbe de
Tarragona, i no tant dels fets sinó de les paraules memorables que va pronun-
ciar des de la seva detenció fins al moment de la seva execució.1 Pio Franchi
de’Cavalieri afirmava també que aquesta breu crònica fou redactada poc des-
prés dels fets i per un testimoni ocular que no pertanyia al clergat ni tampoc
era un literat. Fins i tot, la referència en les Actes del soldat Fèlix, presentat com
«conmilito frater noster» (P. Fr. 3,3) feia suposar a l’editor que el primer redac-
tor de la Passió podria haver estat un soldat ja que coneixia bé els noms dels
seus companys, els sis beneficiaris encarregats de la detenció del bisbe.

Tanmateix, els estudiosos observen que en el text de la Passió hi ha nombro-
ses referències bíbliques i teològiques que difícilment podien ser obra d’un sol-
dat, certament capacitat per a prendre nota dels fets i, fins i tot de detalls, però
no pas per a organitzar estilísticament un text, introduint-hi motius bíblics i teo-
lògics, sense però, alterar la «sublim simplicitat» del relat original. Per aquest
motiu, alguns crítics defensen la opinió que el redactor final de les Actes era
una persona familiaritzada amb la Bíblia, i amb un alt nivell cultural i de tradi-
ció eclesial, el perfil del qual correspondria possiblement a algun eclesiàstic de
Tarragona, el qual hauria recollit les anotacions del primer redactor i hauria
composat el text de les Actes, i no pas a una distància massa llunyana dels fets.2

En el present article intentaré extreure alguns d’aquests elements bíblics i teo-
lògics, presents en els fragments més narratius del text de les Actes, els quals

1 Vegeu P. FRANCHI DE’CAVALIERI, «Gli atti di S. Fruttuoso di Tarragona», en Note agiografiche, fasc. 8, Ciutat del
Vaticà 1935, 9.

2 Així ho pensa Francesco SCORZA BARCELLONA, «Anàlisi literària i històrica», en Les Actes del martiti de sant
Fructuós, bisbe de Tarragona, i dels seus diaques sant Auguri i sant Eulogi. Context històric, teologia i espi-
ritualitat, Barcelona: INSAF - Publicacions Abadia de Montserrat 2009.
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posen en evidència la intenció d’aquest eclesiàstic de Tarragona de mostrar-nos
el perfil del bisbe Fructuós segons el model paulí i el retrat de la comunitat
cristiana de Tàrraco, molt sensible a l’estil de vida cristiana predicada per Pau.

1. FRUCTUÓS, BISBE SEGONS EL MODEL DE SANT PAU

S’ha posat de relleu que el text de les Actes transmet amb més cura les acti-
tuds i les paraules del bisbe Fructuós que no pas les circumstàncies que envol-
taren els fets que es relaten. Prova d’això és la manca de dades referents als
llocs de la ciutat on van ocórrer els esdeveniments, com per exemple el lloc
exacte on foren empresonats el bisbe i els seus diaques, o el lloc on foren judi-
cats. Sembla que aquestes referències es donin per pressuposades. En canvi, la
figura del bisbe és àmpliament descrita amb trets personals que el caracterit-
zen. Es posa més atenció en la relació del bisbe amb les persones que entren
en contacte directe amb ell, ja sigui de forma individualitzada pel fet que se’ls
anomena pels seus noms, com en el cas del catecumen Rogacià, el lector
Augustal, el soldat Fèlix, ja sigui de forma genèrica a través dels grups que
intervenen: la fraternitas, els pagans, els soldats.

Certament la figura central és el bisbe Fructuós i el punt neuràlgic del text és
la definició: «Fructuós era tal com l’Esperit Sant, per boca de l’apòstol sant Pau,
vas d’elecció i mestre dels pagans, havia manifestat que calia que fos un bisbe»
(P. Fr. 3,1). Segons el meu parer, aquesta és la definició central del bisbe, ja
que el narrador la situa al bell mig del text que narra els fets ocorreguts (P. Fr.
1-4. 6,1), deixant de banda les «magnalia» (P. Fr. 5. 6,2. 7).3 A partir d’aquesta
cita, el narrador anirà perfilant les actituds paulines del bisbe Fructuós. 

Possiblement aquesta sigui una referència organitzativa en el text que pot ser
útil alhora de diferenciar la obra més fonamental d’aquest redactor (P. Fr. 1-4
i 6,1)  de les posteriors interpolacions que trobem en els capítols referents a la
vida «post mortem» dels sants màrtirs (P. Fr. 5. 6,2. 7).

La frase abans esmentada representa, en la intencionalitat del narrador, el marc
general que defineix el bisbe Fructuós. Implícitament hom podria referir-se a
1Tm 3,1-7 o bé 1Tt 1,7-9, textos on l’apòstol destaca les virtuts que han de tenir
els responsables de les comunitats cristianes. Tanmateix, el narrador es centra
en altres virtuts paulines del bisbe Fructuós —com veure’m més tard—, més
que no pas les que s’assenyalen en aquests dos fragments: «irreprensible, marit
d’una sola muller, sobri, educat, acollidor, dotat per a ensenyar, no donat al vi,
ni violent, sinó de bon tracte, enemic de les baralles i del diner, ha de saber
portar la pròpia casa i fer-se obeir i respectar pels fills» (1Tm 3,2-4), o bé: «Els
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3 Si escrivim el text proposat per Pio Franchi de’ Cavalieri: títol, capítols 1. 2. 3. 4. 6,1; unint les frases escri-
tes en un mateix format (p. ex. Times New Roman n.14), la frase «tales enim erat, qualem Spiritus sanctus
per beatum Paulum apostolum, vas electionis, doctorem gentium, debere esse declaravit» (P. Fr. 3,1) ocupa
el mig del text (unes 37 línies per sobre i 37 línies a sota).

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 578



qui presideixen la comunitat han de ser irreprensibles i marits d’una sola
muller, els seus fills han de ser creients, i no els han de poder acusar de disso-
luts o rebels. Cal, en efecte, que el pastor d’una comunitat sigui irreprensible,
ja que és administrador de la casa de Déu: no ha de ser presumptuós, ni iras-
cible, ni donat al vi, ni amic de negocis bruts; ha de ser acollidor, amic del bé,
assenyat, just, íntegre, amo de si mateix, fermament adherit a la doctrina autèn-
tica que és conforme a l’ensenyament rebut» (1 Tt 1,6-9). 

Explícitament, hi trobem les referències a l’apòstol Pau: «vas d’elecció» (Ac 9,15)
i «mestre dels pagans» (1 Tm 2,7). Aquesta darrera podria aplicar-se al ministe-
ri del bisbe Fructuós, ja que en el mateix fragment de les Actes que estem
comentant, el narrador destaca l’amor que li tenien no sols els germans sinó
també els pagans (vegeu P. Fr. 3,1).

Com intentaré demostrar en els següents apartats, el narrador que va organit-
zar el text original de les Actes va prendre com a rerefons principal la carta de
sant Pau als cristians de Filips. En ella, el narrador va trobar un dels fils con-
ductors en la seva intenció de mostrar el bisbe Fructuós com a model paulí, i
així, convidar als cristians de Tàrraco a imitar les virtuts paulines que visqué
Fructuós en la seva vida i passió. En efecte, sant Pau escriu als cristians de
Filips: «Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons el
model que teniu en mi» (3,17); i més endavant escriu: «Poseu en pràctica allò
que de mi heu après i rebut, vist i sentit» (4,9). Ja en el capítol anterior, Pau
havia posat com a exemple per a la comunitat de Filips a Epafrodit, i els exhor-
tava a apreciar el seu testimoni per Crist fins al punt d’haver arriscat la seva
vida: «Acolliu-lo, doncs, en el Senyor i sapigueu apreciar homes com ell. Per
causa de Crist ha estat en perill de mort, exposant la vida per suplir-vos a vosal-
tres en el servei que us havíeu compromès a prestar-me» (2,29-30). Al fil d’a-
questes paraules, el narrador va trobar els motius pastorals per a presentar en
les Actes al bisbe Fructuós, com un pastor  que va viure el seu ministeri segons
el model de sant Pau, i al mateix temps, mostrava una comunitat cristiana sen-
sible envers aquells que vivien segons aquest model paulí, ja que devia ser una
comunitat que posava en pràctica els exemples i els ensenyaments de l’apòs-
tol. Certament, pastor i comunitat normalment s’identifiquen perquè viuen un
mateix esperit. Per tant, destacar Fructuós com a model paulí, significa també,
destacar una comunitat que havia fet seves les paraules finals de Pau a la carta
als Filipencs: «Poseu en pràctica allò que de mi heu après i rebut, vist i sentit»
(4,9).

2. LES VIRTUTS PAULINES DEL BISBE FRUCTUÓS: CERTUS ET GAUDENS

Quan es llegeixen les Actes de sant Fructuós hom s’adona de seguida d’un
binomi de virtuts que es va repetint al llarg del text i que caracteritza l’actitud
fonamental del bisbe. Aquest binomi de virtuts està format per: «certesa, segu-
retat, fortalesa» (certus/securus/fortis), i per: «joia, alegria, felicitat» (gaudens/lae-
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tus/felices). El narrador les destaca cinc vegades en el text, quatre d’elles refe-
rides a Fructuós: «Fructuós, segur i joiós de la corona del Senyor a la qual era
cridat» (certus et gaudens de corona Domini) (P. Fr. 1,3); «joiós i confiat» (laetus
atque securus festinabat) (P. Fr. 3,2); «coratjós i alegre, segur de la promesa del
Senyor» (fortis et gaudens, certus dominicae repromissionis) (P. Fr. 3,3); «s’age-
nollà tot joiós, segur de la resurrecció» (gaudens positis genibus, de resurrectio-
ne securus) (P. Fr. 4,4); i una vegada referida als tres màrtirs, amb la lleugera
variant de «digni/felices»: «van entrar a la salvació dignes i feliços en el mateix
martiri» (ingressi sunt ad salutem, digni et in ipso martyrio felices) (P. Fr. 4,2).

El binomi de virtuts certus et gaudens és col·locat en el text de la següent mane-
ra: 1) al començament del relat, quan Fructuós i els seus diaques són tancats a
la presó (P. Fr. 1,3); 2) camí de l’amfiteatre quan els germans li ofereixen una
copa de vi barrejat amb espècies (P. Fr. 3,2); 3) a les portes de l’amfiteatre,
abans d’entrar-hi, quan el lector Augustal li demana de descalçar-lo (P. Fr. 3,3);
4) dins ja de l’amfiteatre, en el mateix moment del suplici o martiri (P. Fr. 4,2);
5) moments abans de morir (P. Fr. 4,4).

Observem que el binomi de virtuts certus et gaudens acompanyen al bisbe en
tot moment, des de la seva detenció i empresonament fins al moment de la seva
mort. Fructuós es manté sempre segur i joiós. El fet que el narrador hagi desta-
cat repetidament aquestes dues virtuts en els diferents escenaris que configuren
la narració de la passió, les quals serveixen també de fil conductor de tota la
narració, denota que són les actituds fonamentals que caracteritzaven al bisbe.

Reprenent la idea sobre la intenció principal del narrador, de mostrar Fructuós
com a model de bisbe segons l’apòstol Pau, aquestes dues virtuts que destaca
de Fructuós, la joia i la certesa, són també pròpies de sant Pau. La carta que
millor reflecteix aquestes dues virtuts en l’apòstol és, sens dubte, la carta als
Filipencs. Ha estat descrita sovint com la carta de l’alegria cristiana per les seves
referències constants a l’alegria. Precisament, «la joia» ha estat una de les pistes
més evidents per a començar a relacionar les Actes i el treball acurat del seu
narrador amb la carta als Filipencs. Tanmateix, iniciaré l’exposició dels
paral·lelismes entre les Actes i la carta als Filipencs amb la virtut de la certesa
o seguretat perquè l’estudi comparatiu mostra millor les semblances i les dife-
rències entre la situació de Pau i la del bisbe Fructuós.

2.1. «Confiança en Pau» (confidens/spem) i «certesa en Fructuós» (cer-
tus/securus)

2.1.1. Anàlisi textual

La «certesa, seguretat o fortalesa» en la resurrecció, expressada amb les variants:
certus/securus/fortis/digni apareix en el text de les Actes 6 vegades: (vegeu P.
Fr. 1,3; 3,2.3 (2 vegades); 4,2.4). La virtut de la certesa, referida a sant Pau, s’ex-
pressa principalment en la carta als Filipencs amb les expressions de «confian-
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ça» (confideor) i  d’«esperança» (spes). Aquesta virtut apareix en la carta als fili-
pencs un total de 10 vegades: (vegeu: 1,6.14 (2 vegades).20 (3 vegades).25;
2,19.23.24).

Pau, quan escriu la carta als filipencs, es troba empresonat per causa de Crist i
aquesta situació és especialment greu e incerta ja que la seva vida està amena-
çada de mort (vegeu 1,7.13.20; 2,17). L’apòstol es debat entre la vida i la mort,
tanmateix, viu aquesta situació d’incertesa en la perspectiva més àmplia de l’ex-
pectació escatològica: «Confio vivament (secundum expectationem) i espero
(spem meam) que en res no quedaré confós; més encara, estic segur (in omni
fiducia) que, ara com sempre, el Crist serà glorificat en el meu cos, tant si surto
en vida com si haig de morir» (1,20). Pau, considera la mort com quelcom
incomparablement millor (vegeu 1,23), tanmateix, considera que en aquests
temps, que per a ell són els darrers, és més necessari seguir treballant per
l’Evangeli (vegeu 1,24), i per aquest motiu, confia més que se’n sortirà en vida
d’aquesta dificultat que pateix (vegeu 1,23-24; 2,16), i això el porta a expressar
vàries vegades en la carta el desig que podrà visitar de nou la seva comunitat:
«Estic plenament convençut (et hoc confidens) que em quedaré i que restaré
prop de tots vosaltres» (1,25), «Fins i tot estic convençut que, gràcies al Senyor
(confido autem in Domino), jo mateix us vindré a veure aviat» (2,24).
Mentrestant, els envia Epafrodit (vegeu 2,28) i espera enviar-los també a
Timoteu tan bon punt vegi clara la seva situació: «Espero que (spero autem),
gràcies a Jesús, el Senyor, aviat podré enviar-vos Timoteu» (2,19), «Confio spero,
doncs, que us el podré enviar tan bon punt vegi clara la meva situació» (2,23).
La confiança en Pau es manifesta envers la lluita que sostenen els germans de
la comunitat de Filips i envers tots aquells que, esperonats amb el seu testimo-
ni, proclamen el missatge de l’evangeli sense por: «Estic segur («confidens»)
d’una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres una obra tan excel·lent, l’anirà
duent a terme fins al dia que vingui Jesucrist» (1,6), «i la majoria dels germans,
confiats en el Senyor (in Domino confidentes) per les meves cadenes, s’atrevei-
xen cada vegada més a proclamar el missatge sense por (sine timore) (1,14).

2.1.2. Comentari teològic

L’analogia que el narrador percep entre la situació que vivia Pau i la que vivia
Fructuós és clara, però amb un lleuger matís, el qual respon a la diferència de
situació de Pau i Fructuós, i explica l’opció del narrador d’utilitzar les expres-
sions certus/securus més que no pas confidens/spem de la carta als filipencs
com a virtut del bisbe a semblança de Pau.

Pau estava empresonat i vivia una situació difícil i delicada ja que la seva vida
estava amenaçada de mort, suposadament per la resolució final d’un judici con-
tra ell que encara tenia pendent. Aquesta situació d’incertesa el porta a deba-
tre’s entre la vida o la mort imminent. Tanmateix, per raó de la seva expecta-
ció escatològica, que tant anhelava, confia que en sortirà en vida, ja que con-
sidera més necessari seguir treballant per la difusió de l’Evangeli i, així, acom-
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panyar les seves comunitats fins al moment de la salvació universal. 
Pau no descarta la possibilitat real que hagi de morir per causa de Crist: «tant
si surto en vida com si haig de morir» (1,20), «i si la meva sang ha de ser ves-
sada com a libació en el sacrifici que ofereix la vostra fe» (2,17). Tampoc no la
refusa, ja que la considera incomparablement millor: «d’una banda, tinc el desig
d’anar-me’n i d’estar amb Crist, cosa incomparablement millor» (1,23), ja que
per a ell, la vida és Crist, i el morir encara ho és més: «Perquè, per a mi, viure
és Crist, i morir m’és un guany» (1,21). Tanmateix, com he afirmat anteriorment,
Pau es debat entre la vida i la mort dins d’una perspectiva més global, és a dir,
viu l’amenaça de mort dins l’expectativa escatològica de la manifestació defini-
tiva del Crist i de l’anhel de salvació universal. Expressa ben clarament el seu
convenciment que el dia de la manifestació escatològica no s’esdevindrà massa
lluny del temps en què exerceix el seu ministeri pastoral, ja que precisament
estava convençut de la relació intrínseca del seu treball evangelitzador entre els
pobles pagans amb el dia de la manifestació escatològica: «Així, el dia que vin-
drà el Crist podré gloriar-me de no haver corregut o treballat en va» (2,16), i és,
dins d’aquesta expectació final —que ell esperava veure en vida—, que con-
templa també la possibilitat de la seva mort sacrificial: «i si la meva sang ha de
ser vessada com a libació en el sacrifici que ofereix la vostra fe, me n’alegro i
me’n felicito amb tots vosaltres» (2,17). L’apòstol està convençut que tant si
mort com si continua vivint, res canviarà i no hi ha motius per a quedar con-
fós, ja que tant d’una manera com de l’altra, el Crist serà glorificat igualment en
el seu cos:  «Confio vivament (secundum expectationem) i espero (spem meam)
que en res no quedaré confós; més encara, estic segur (in omni fiducia) que,
ara com sempre, el Crist serà glorificat en el meu cos, tant si surto en vida com
si haig de morir» (1,20). L’apòstol viu en la seguretat del Crist i en  la força de
la seva resurrecció, per això, en qualsevulla circumstància l’acció poderosa de
la resurrecció de Crist el configurarà a la seva mort, i en qualsevulla circums-
tància —tant si mort com si continua en vida—, ell espera arribar a la resurrec-
ció dels morts: «Així conec el Crist i la força de la seva resurrecció i puc entrar
en comunió amb els seus sofriments, tot configurant-me a la seva mort, espe-
rant d’arribar a la resurrecció d’ entre els morts» (3,10-11), «Corro cap a la meta
per aconseguir el premi que Déu ha convocat allà dalt per mitjà de Jesucrist»
(3,14). 

Preval en Pau l’espera, aquí a la terra, de la manifestació definitiva del Salvador
més que no pas la seva mort imminent. Pau, confia més que la salvació vindrà
del cel, i que el seu cos, i el de tots, serà transformat i configura’t al cos glo-
riós de Crist, el dia que Crist sotmetrà a si mateix tot l’univers: «Nosaltres, en
canvi, tenim la nostra ciutadania al cel, i és d’allà que esperem el Salvador,
Jesucrist, el Senyor. Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu
cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sotmetrà a si mateix
tot l’univers» (3,20-21). L’acompliment escatològic predomina en el pensament
de l’apòstol, i per això considera que, en aquests darrers temps, el seu treball
per l’evangeli serà més profitós i més necessari per als cristians, i en definitiva,
per a tots: «Perquè, per a mi, viure és Crist, i morir m’és un guany; però si con-
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tinuo vivint, podré fer un treball profitós. No sé, doncs, què escollir. Estic aga-
fat per dos costats: d’una banda, tinc el desig d’anar-me’n i d’estar amb Crist,
cosa incomparablement millor; però, d’altra banda, pensant en vosaltres, veig
més necessari que continuï la meva vida corporal» (1,21-24). 

La situació de Fructuós és diversa. Fructuós ja sap que ha de morir per causa
de Crist, i des de la detenció s’hi encamina decidit. Aquest és el matís que dife-
rencia el moment de Pau quan escriu la carta als filipencs, del moment de
Fructuós, que el narrador relata. La mort martirial del bisbe no és incerta, és
segura, per això, també és certa i segura la seva esperança en la resurrecció.

El narrador, que té al davant la carta als filipencs, i que s’esforça per mostrar
les virtuts paulines del bisbe Fructuós, no podia utilitzar la mateixa expressió
de Pau en la carta als filipencs referent a l’esperança de l’apòstol en la resu-
rrecció confidens/spem, ja que aquesta, senyalava més l’expectació de Pau en
l’esdeveniment escatològic. Tanmateix, la fermesa de Pau en la força de la resu-
rrecció de Crist, era també una virtut del bisbe Fructuós que calia destacar en
la seva semblança amb Pau. Per això, destaca en les Actes la virtut de l’espe-
rança en la resurrecció del bisbe, però amb una expressió més adequada que
accentuaria l’actitud de la certesa en la resurrecció davant la certesa, també, de
la mort imminent i martirial del bisbe. Per aquesta raó, la virtut confidens/spem
que caracteritza Pau en la carta als filipencs s’expressa en les Actes amb el  cer-
tus/securus per tal de precisar millor una mateix virtut, però, viscuda en situa-
cions lleugerament diferents en la vida de Pau i Fructuós. 

2.2. La joia de Pau, de Fructuós i dels germans

2.2.1. Comparació textual

En les Actes, l’expressió de la joia amb les seves variants: (gaudens, gaudebant,
laetus, felices), es repeteix 6 vegades (P. Fr. 1,3; 3,1.2.3; 4,2.4). En la carta als
Filipencs, l’expressió de la joia es repeteix 15 vegades (vegeu: 1,4.18(2 vega-
des).25; 2,2.17(2 vegades).18(2 vegades).28.29; 3,1; 4,1.4(2 vegades)).

L’actitud de la joia és la que més caracteritza a Pau en la carta als Filipencs.
L’apòstol sent una joia personal motivada sobretot pel record afectiu de la
comunitat de Filips i per la missió a favor de l’evangeli: «Sempre que prego,
demano ple de goig (gaudio) per tots vosaltres» (1,4), «vosaltres que sou el meu
goig (gaudium meum)» (4,1), «us demano que feu complet el meu goig (imple-
te gaudium)» (2,2). Pau convida la comunitat a alegrar-se en el Senyor pels
sofriments que ha de patir a causa de la predicació de l’evangeli i en bé dels
germans: «I si la meva sang ha de ser vessada com a libació en el sacrifici que
ofereix la vostra fe, me n’alegro (gaudeo) i me’n felicito (congratulor) amb tots
vosaltres. Alegreu-vos-en també vosaltres (vos gaudete) i feliciteu-vos-en amb
mi (congratulamini)» (2,17-18). La seva lluita ha de ser un motiu de goig per
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la fe de la comunitat: «(...) i la vostra fe trobi un motiu de goig (gaudium fidei)»
(1,25); «M’he afanyat, doncs, a enviar-vos-el [a Epafrodit], perquè vosaltres tin-
gueu l’alegria (gaudeatis) de tornar-lo a veure i la meva tristesa disminueixi»
(2,28), «Acolliu-lo [a Epafrodit], doncs, en el Senyor amb gran alegria (cum
omni gaudio)» (2,29), «Finalment, germans meus, viviu contents en el Senyor
(gaudete in Domino)» (3,1); «Viviu sempre contents en el Senyor! (gaudete in
Domino) Ho repeteixo: viviu contents (gaudete)» (4,4). L’important és que la
obra de l’evangelització continuï i condueixi a la salvació: «Sigui fent-ho servir
de pretext, sigui de manera sincera, el cert és que el Crist és anunciat. I d’això
jo me n’alegro! (gaude) I encara tindré una alegria (gaudebo) més gran» (1,18).

En les Actes, la joia de Fructuós ve motivada per l’esperança en la resurrecció:
«segur i joiós de la corona del Senyor» (certus et gaudens de corona Domini)
(P. Fr 1,3); «joiós i confiat es delia [...]» (laetus atque securus festinabat) (P. Fr
3,2); «coratjós i alegre, segur de la promesa del Senyor» (fortis et gaudens, cer-
tus dominicae repromissionis) (P. Fr. 3,3); «s’agenollà tot joiós i, segur de la
resurrecció» (gaudens positis genibus, de resurrectione securus) (P. Fr. 4,4); i en
referència als tres màrtirs: «van entrar a la salvació dignes i feliços en el mateix
martiri» (ingressi sunt ad salutem, digni et in ipso martyrio felices) (P. Fr. 4,2).
L’alegria, però, és també característica dels qui rodegen Fructuós, sobretot dels
soldats: «Per això, també els soldats, sabent que s’encaminava cap a una glòria
tan gran, més se n’alegraven que no pas se’n dolien» (Propter quod etiam mili-
tes, qui sciebant illum ad tantam gloriam pergere, gaudebant potius quam dole-
bant) (P. Fr. 3,1). 

Cal destacar que a la carta als filipencs l’expressió gaudio és la que més es
repeteix (13 vegades) en relació a congratulor/congratulamini que apareixen
un sol cop respectivament. També a les Actes de sant Fructuós l’expressió gau-
dio és la més repetida, 4 vegades respecte a les variants laetus/felices que
només apareixen un sol cop cadascuna. Per tant, a nivell textual, hi ha una
similitud entre la carta als cristians de Filips i les Actes de sant Fructuós, en el
fet que es destaca la comuna virtut joiosa de sant Pau i de sant Fructuós, amb
l’expressió gaudio, accentuada més vegades respecte a les altres expressions
de joia.

2.2.2. Comentari teològic

Observem que en la carta als cristians de Filips, la joia de l’apòstol està moti-
vada principalment per la seva lluita a favor de l’Evangeli, la qual repercuteix
en fer avançar la fe de la comunitat. L’apòstol expressa una sola vegada l’ale-
gria relacionada amb el fet que la seva vida està en perill de mort, tanmateix,
l’alegria davant el seu possible martiri prové del fet que aquest serà una liba-
ció en el sacrifici que ofereix la fe de la comunitat: «I si la meva sang ha de ser
vessada com a libació en el sacrifici que ofereix la vostra fe, me n’alegro i me’n
felicito amb tots vosaltres. Alegreu-vos-en també vosaltres i feliciteu-vos-en
amb mi» (2,17-18). Així com la confiança i esperança de l’apòstol apunten l’es-
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deveniment escatològic final, també l’alegria de Pau ve motivada principalment
pel fet que el seu treball apostòlic accelera els temps de la vinguda del Senyor
i, per això, la seva alegria va dirigida a la comunitat, destinataris principals de
la salvació tant anhelada. El goig de Pau està finalitzat per la salvació de la
comunitat: «vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos ferms
en el Senyor» (4,1), i per aquest motiu, convida als cristians a viure amb alegria
aquests temps, que per a ell són els darrers: «Finalment, germans meus, viviu
contents en el Senyor» (3,1); «Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repetei-
xo: viviu contents» (4,4).

De la mateixa manera que hem destacat en l’apartat anterior la diferència entre
Pau i Fructuós en referència a com vivien l’esperança en la resurrecció, també
aquí, el narrador destaca la diferència de situacions que viuen Pau i Fructuós.

Per Fructuós la joia està finalitzada principalment en el martiri que el conduirà
a fruir de la resurrecció. La joia i la certesa del bisbe estan posades en la resu-
rrecció immediata a través del martiri que està a punt d’afrontar. Aquest fet
queda ben evident en les Actes: «certus et gaudens de corona Domini» (P. Fr.
1,3); «laetus atque securus festinabat» (P. Fr. 3,2); («fortis et gaudens, certus
dominicae repromissionis») (P. Fr. 3,3); «gaudens positis genibus, de resurrec-
tione securus» (P. Fr. 4,4); «ingressi sunt ad salutem, digni et in ipso martyrio
felices» (P. Fr. 4,2), i constitueix el tret diferencial entre l’alegria de Fructuós res-
pecte a l’alegria de sant Pau en la carta als Filipencs.

Tanmateix, el narrador no ha volgut descuidar la finalització de l’alegria de Pau
envers els cristians de Filips. Per això, el narrador també destaca en les Actes
que l’alegria del bisbe Fructuós s’ encomana als seus. Veiem el procés el.labo-
ratiu de la joia de la comunitat de germans de Tàrraco i de la resta de perso-
nes que van assistir al martiri del bisbe.

En principi, el «dol» (dolere) i la «tristesa» (tristes) són característiques del poble
—incloent-hi els cristians i els pagans—, que començà a doldre’s pel bisbe
quan aquest era conduït a l’amfiteatre juntament amb els diaques: («populus
Fructuosum episcopus dolere coepit») (P. Fr. 3,1); implícitament, el dolor o la
pena pertany a la comunitat cristiana, preocupada pel sofriment del bisbe, i
que, per aquesta raó, li oferiren una copa de vi barrejada (vegeu P. Fr. 3,2);
també la tristesa s’expressa en el lector Augustal, que plorant li demanava de
descalçar-lo (vegeu P. Fr. 3,3). Tanmateix, el narrador destaca com la joia de
Fructuós converteix la tristesa dels altres en joia. Aquest aspecte es destaca
sobretot en els soldats, els quals entreveient la glòria vers la qual s’encamina-
va el màrtir «més se n’alegraven que no pas se’n dolien» (Propter quod etiam
milites, qui sciebant illum ad tantam gloriam pergere, gaudebant potius quam
dolebant) (P. Fr. 3,1); la comunitat és consolada amb les darreres paraules de
Fructuós («consolatus igitur fraternitatem») (P. Fr. 4,2), de tal manera que, un
cop morts els màrtirs, la seva tristesa no és expressió de dol sinó d’un profund
desig d’unió amb el bisbe: «Aleshores, els germans, tristos i abandonats, sense
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pastor, estaven afligits, no perquè planyessin Fructuós sinó més aviat perquè
l’enyoraven»  (Tunc velut derelicti sine pastore fratres tristes, sollicitudinem sus-
tinebant, non quod dolerent Fructuosum, set potius desiderarent) (P. Fr. 6,1).

2.3. Conclusions

Les dues actituds que el narrador destaca del bisbe Fructuós certus et gaudens
són també virtuts de l’Apòstol Pau en la carta als Filipencs en la seva intenció
de mostrar el bisbe Fructuós com a model paulí. Els paral·lelismes establerts
entre el text de les Actes i la carta als cristians de Filips, no només mostren, les
coincidències de paraules a nivell textual, sinó que, s’observa un treball del
narrador per adaptar, a nivell de comprensió teològica, aquestes dues virtuts
de Pau que trobem en la carta als cristians de Filips, a la situació del bisbe
Fructuós que narren les Actes. Evidentment, les Actes depenen de la carta als
Filipencs, i per tant, el narrador adapta «l’alegria i la confiança» que  caracterit-
za Pau en el seu treball evangelitzador per accelerar l’expectació escatològica,
a «la joia i la certesa» de Fructuós afrontant la mort imminent i la resurrecció.

3. LA CORONA DE PAU I DE FRUCTUÓS

3.1. Anàlisi textual

El narrador de les Actes de sant Fructuós comenta que, un cop Fructuós i els
seus diaques foren tancats a la presó: «Fructuós, segur i joiós de la corona del
Senyor a la qual era cridat, pregava sense parar. La comunitat dels germans no
el deixava, sostenint-lo i demanant que pregués per ells» (Fructuosus autem
certus et gaudens de corona Domini, ad quam invocatus erat, orabat sine ces-
satione. erat et fraternitas cum ipso, refrigerans et rogans ut eos in mentem
haberet) (P. Fr. 1,3). Més tard, ja a l’amfiteatre, abans d’entrar en el foc del
suplici, el narrador escriu: «Així doncs, dret davant la porta de l’arena de l’am-
fiteatre, a punt d’encaminar-se vers la corona immarcescible més que no pas al
suplici, en presència dels soldats beneficiaris —el nom dels quals abans hem
esmentat— que vigilaven encara que només fos per raó del seu ofici, Fructuós,
inspirat per l’Esperit Sant que parlava per ell, digué de manera que ho senti-
ren tant els soldats com els nostres germans» (Igitur in fore amphitheatri cons-
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el codi que ell anomena (F) s’omet inmarcescibilem; l’editor assenyala també el consens en aquest punt
amb altres 12 codis més agrupats en la lletra (c): Franchi DE’CAVALIERI, P., «Gli atti di S. Fruttuoso di
Tarragona», 190, n. 1. La meva opinió és que el narrador no va seguir 1Co 9,25 ja que sinó hagués utilit-
zat el terme de incorruptam coronam. En quan a la influència de 1Pe 5,4 podria tractar-se d’una
interpol.lació en el text de les Actes amb la finalitat d’enllaçar el text original amb la doxologia final, pos-
siblement obra d’un redactor posterior que va voler donar èmfasi litúrgica al text de les Actes.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 586



titutus, prope iam cum ingredetur ad coronam inmarcescibilem4 potius quam
ad poenam, observantibus licet ex officio beneficiariis, quorum nomina supra
memoravimus, ita ut et ipsi audirent et fratres nostri, monente pariter ac
loquente Spiritu sancto, Fructuosus ait) (P. Fr. 4,1).

El tema de la «corona» apareix també en les Actes en el capítol cinquè quan es
relata que els sants màrtirs «pujaven coronats al cel» (ad caelum ascendentes
coronatos) (P. Fr. 5), i al final del relat: «coronats amb la diadema reial i la coro-
na immarcescible» (qui coronati sunt diademale et corona inmarcescibili) (P.
Fr. 7).

El motiu de la «corona» apareix en la carta als Filipencs referit als germans de
la comunitat de Filips quan Pau els escriu afectuosament: «Així, doncs, germans
meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona» (ita-
que fratres mei carissimi et desiderantissimi gaudium meum et corona mea sic
state in Domino carissimi) (4,1).

Si establim un paral·lelisme entre el text de les Actes (P. Fr 1,3) i Fl 4,1, ens
donem compte que en els dos fragments hi concorren: gaudens / gaudium;
corona / corona; Domini / Domino; fraternitas / fratres. Si el paral·lelisme
s’estableix entre  (P. Fr. 4,1) i Fl 4,1, hi concorren dos d’aquests elements abans
esmentats: coronam / corona i fratres / fratres (ita ut et ipsi audirent et fratres
nostri) / (itaque fratres mei).

3.2. Comentari teològic

En la carta als cristians de Filips, els germans de la comunitat de Filips són el
goig i la corona de l’apòstol (vegeu 4,1). Abans, però, Pau s’ha referit al tema
de la cursa vers la meta, una imatge figurativa del fet de perseguir la destina-
ció celestial a la qual Déu l’ha cridat en Crist Jesús: «Corro cap a la meta per
aconseguir el premi que Déu ha convocat allà dalt per mitjà de Jesucrist» (ad
destinatum persequor ad bravium supernae vocationis Dei in Christo Iesu)
(3,14). Per aquest motiu, l’apòstol va al darrera d’ aconseguir allò que Crist ja
ha aconseguit per a ell, és a dir, la resurrecció: «Hi corro al darrere per tal d’a-
poderar-me’n, ja que també Jesucrist es va apoderar de mi» (sequor autem si
conprehendam in quo et conprehensus sum a Christo Iesu) (3,12) i anima la
comunitat a «tenir els mateixos sentiments» (3,15) i sobretot, a viure d’acord
amb allò que ja hem aconseguit: «Sobretot, visquem d’acord amb allò que ja
hem aconseguit» (verumtamen ad quod pervenimus ut idem sapiamus et in
eadem permaneamus regula) (3,16). La conjunció subordinativa itaque en la
Vulgata, a l’inici del capítol quart, enllaça la idea anterior de «perseguir o córrer
al darrere» per aconseguir allò que Déu ha crida’t, per mitjà de Crist, el qual ja
ens ho ha aconseguit (vegeu 3,12-15), amb els destinataris, que són els ger-
mans de la comunitat de Filips, goig i corona de l’apòstol. Notem que per a
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Pau, la corona no s’identifica directament amb la resurrecció sinó amb la comu-
nitat dels germans. Aquest matís té una raó de ser en l’apòstol: Pau viu més en
l’anhel de la manifestació escatològica, i la seva finalitat immediata és treballar
perquè aquesta arribi el més aviat possible i condueixi la comunitat vers la sal-
vació universal. Per aquesta raó, el goig i la corona de l’apòstol és, en primer
lloc, la comunitat: «itaque fratres mei carissimi et desiderantissimi gaudium
meum et corona mea sic state in Domino carissimi» (4,1).

En canvi, pel narrador de les Actes, Fructuós no viu en l’expectació escatològica
sinó en la immediatesa de la mort i la certesa de la resurrecció. Per aquest motiu,
la joia i la seguretat estan posades en la resurrecció a la qual és cridat, és a dir, en
la «corona Domini», sinònim no pas dels germans sinó de la resurrecció:
«Fructuosus autem certus et gaudens de corona Domini, ad quam invocatus erat»
(P. Fr. 1,3).

El tema de la crida o vocació de Déu a participar en la resurrecció recorre en
els dos fragments. En les Actes, Fructuós és cridat a aconseguir la corona del
Senyor: «Fructuosus autem certus et gaudens de corona Domini, ad quam invo-
catus erat» (P. Fr. 1,3). El bisbe rep la crida «invocatus erat» de Déu per acon-
seguir la resurrecció, de manera semblant a Pau, el qual viu la vocació o crida
de Déu en Crist Jesús de perseguir la destinació celestial, és a dir, la resurrec-
ció: «ad destinatum persequor ad bravium supernae vocationis Dei in Christo
Iesu» (3,14). Cal destacar el paral·lelisme entre: invocatus erat [Domini] de les
Actes amb vocationis Dei de la carta als filipencs; i la corona Domini de les
Actes amb ad bravium supernae de la carta als filipencs.

Més endavant, el narrador de les Actes situa el bisbe Fructuós dins l’amfiteatre
«constituït» perquè estava ja a punt d’entrar en la resurrecció, i per aquest
motiu, identifica la corona amb la resurrecció, deixant de banda el suplici del
foc, el qual en paraules de Fructuós és feblesa d’una hora. El narrador escriu:
«Igitur in fore amphitheatri constitutus, prope iam cum ingredetur ad coronam
inmarcescibilem potius quam ad poenam» (P. Fr. 4,1). E immediatament des-
prés, confirma aquesta realitat viscuda des de la fe quan comenta que «van
entrar a la salvació dignes i feliços en el mateix martiri, perquè rebien en ell el
fruit promès en les Santes Escriptures» (ingressi sunt ad salutem, digni et in ipso
martyrio felices, qui sanctarum scripturarum fructum ex repromissione senti-
rent) (P. Fr. 4,2). És a dir, ingredetur ad coronam equival a ingressi sunt ad
salutem. La confiança en la resurrecció que Pau vivia dins l’expectació escato-
lògica, Fructuós la viu en la realitat més imminent. Per aquesta raó, la corona
per Fructuós és l’accés a la resurrecció, certament a través del martiri, mentre
que per Pau, la corona és la comunitat dels germans, per la qual ell encara tre-
balla, per tal d’ accelerar la manifestació definitiva del Salvador a la fi dels
temps.

Tanmateix, en el text de les Actes, el narrador no ha situat massa lluny la fra-
ternitas de Fructuós respecte a la seva corona Domini. En els dos fragments
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de les Actes que apareix el terme de corona, al costat mateix, hi apareix la
comunitat dels germans. En el primer d’ells és ben clar: «Fructuosus autem cer-
tus et gaudens de corona Domini, ad quam invocatus erat, orabat sine cessatio-
ne. Erat et fraternitas cum ipso, refrigerans et rogans ut eos in mentem habe-
ret» (P. Fr. 1,3). Fructuós està segur i joiós de la corona del Senyor, però la «fra-
ternitas» estava amb ell en tot moment. 

En el segon fragment, Fructuós, constituït, està a punt d’entrar en la corona,
però, el narrador destaca la presència dels soldats i de la comunitat dels ger-
mans, els quals, tant uns com els altres, van sentir les seves darreres paraules
inspirades per l’Esperit Sant. El narrador escriu: «Igitur in fore amphitheatri
constitutus, prope iam cum ingredetur ad coronam inmarcescibilem potius
quam ad poenam, observantibus licet ex officio beneficiariis, quorum nomina
supra memoravimus, ita ut et ipsi audirent et fratres nostri, monente pariter ac
loquente Spiritu sancto, Fructuosus ait» (P. Fr. 4,1). Hom pot establir un
paral·lelisme entre aquest fragment de les Actes i Fl 4,1: «itaque fratres mei
carissimi et desiderantissimi gaudium meum et corona mea sic state in Domino
carissimi» (4,1). La corona de l’apòstol són els germans: «fratres mei». La coro-
na per Fructuós és la resurrecció, tanmateix, el narrador ha volgut destacar que
els soldats i la comunitat de germans eren presents a l’amfiteatre i formaven
una corona al voltant del bisbe, i tant uns com els altres van sentir les parau-
les de Fructuós: «ita ut et ipsi audirent et fratres nostri». Per tant, en la corona
de Pau i de Fructuós hi conflueixen els germans: fratres mei en la carta als
Filipencs i fratres nostri en les Actes.

La fraternitas tampoc estava massa lluny en el text de les Actes, quan el narra-
dor, confirma que els màrtirs van entrar en la salvació en el mateix martiri: «con-
solatus igitur fraternitatem, ingressi sunt ad salutem, digni et in ipso martyrio
felices» (P. Fr. 4,2). Pel bisbe Fructuós, la joia, la certesa, la felicitat és ja la resu-
rrecció del Senyor, la corona Domini que ja ha aconseguit. 

Com desenvoluparé en el proper apartat, la comunitat dels germans és ara
aquella que anirà a l’amfiteatre el mateix vespre del dia del martiri per recollir
les cendres dels sants màrtirs i així mantenir-se ferms en allò que el bisbe i els
diaques ja han aconseguit, seguint així les recomanacions de l’apòstol Pau a la
carta als Filipencs: «Així, doncs, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que
sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos ferms en el Senyor, estimats
meus» (4,1). Aquest «manteniu-vos ferms» amb el que Pau exhortava la comu-
nitat es referia a viure d’acord amb allò que ja hem aconseguit: «Sobretot, vis-
quem d’acord amb allò que ja hem aconseguit» (3,16).

4. LA COMUNITAT DE TÀRRACO: UNA COMUNITAT QUE ES FIXA EN ELS
PASTORS SEGONS EL MODEL DE PAU I QUE VIU «EN ALLÒ QUE JA S’HA
ACONSEGUIT», SEGUINT LES RECOMANACIONS DE L’APÒSTOL A LA
CARTA ALS FILIPENCS
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Hem comentat abans, que el narrador tenia la intencionalitat principal de pre-
sentar Fructuós com un bisbe segons el model paulí. El narrador va trobar en
la carta als cristians de Filips un esquema organitzatiu per a desenvolupar la
seva intencionalitat. A partir de les paraules de Pau: «Sobretot, visquem d’acord
amb allò que ja hem aconseguit. Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos
en els qui viuen segons el model que teniu en mi» (3,16-17); i també, en refe-
rència a Epafrodit: «sapigueu apreciar homes com ell» (2,29), el narrador es fixa
en Fructuós i en el seu ministeri pastoral com un model de vida cristiana, i en
ell hi veu l’exemple de l’apòstol Pau, i mostra la comunitat cristiana de Tàrraco
com una comunitat sensible a l’ensenyament de l’apòstol, que guardava en la
seva memòria i valorava els testimonis de Crist que havien viscut segons el
model paulí, com fou el cas de Fructuós i els seus diaques.

El primer paral·lelisme principal entre la carta als cristians de Filips i les Actes
es troba en el verb pervenire. En la carta als filipencs Pau escriu: «Sobretot, vis-
queu d’acord amb allò que ja hem aconseguit» («verumtamen ad quod perve-
nimus ut idem sapiamus et in eadem permaneamus regula») (3,16); i en les
Actes llegim: («cumque ad amphitheatrum pervenissent») (P. Fr. 3,3). Pau
exhorta a la comunitat de Filips a viure d’acord amb allò que ja han aconse-
guit: ad quod pervenimus, és a dir, viure d’acord amb l’esperança de la resu-
rrecció que Crist ja ha aconseguit. Fructuós, els seus diaques i la comunitat dels
germans van a l’amfiteatre per viure l’esperança en la resurrecció a través de
la proba del martiri: ad amphitheatrum pervenissent.

El segon paral·lelisme es troba en el terme festinabat. En la carta als cristians
de Filips, Pau, en la seva preocupació pastoral per la comunitat s’afanya per
enviar-los a Epafrodit: «M’he afanyat, doncs, a enviar-vos-el» (festinantius ergo
misi illum) (2,28). En les Actes, d’una banda, Fructuós s’afanya per acabar el
dejuni amb els màrtirs i profetes en el paradís: «igitur sexta feria laetus atque
securus festinabat, uti cum martyribus et prophetis in paradiso» (P. Fr. 3,2); i
per altra banda, els germans s’afanyen per anar a l’amfiteatre el mateix ves-
pre del martiri per tal d’apagar els cossos mig cremats dels màrtirs i recollir-
ne les cendres: «superveniente nocte ad amphitheatrum cum vino festinave-
runt (...)» (P. Fr. 6,1). La preocupació pastoral de Pau per la seva comunitat
és també preocupació de Fructuós perquè s’acompleixi ja el martiri i d’aques-
ta manera doni a la comunitat el màxim testimoni de Crist que és donar la
vida per Ell. La comunitat recull aquest valuós testimoni dels seus màrtirs i,
ells també s’afanyen per anar a l’amfiteatre i recollir els cossos dels màrtirs
com a expressió d’acolliment d’allò que ja han aconseguit. Per tant, es pot tra-
çar una relació entre aquesta anada dels cristians a l’amfiteatre durant la nit
amb l’anada a l’amfiteatre al matí, notem que en les dues anades, a banda de
la menció de l’amfiteatre (P. Fr. 3,3; i 6,1), hi consten les indicacions horàries:
«agebatur enim hora diei quarta» (P. Fr. 3,2) i «superveniente nocte» (P. Fr. 6,1),
elements que podrien considerar-se com a nexes estilístics per tal de relacio-
nar ambdós fragments. Per tant, les dues anades a l’amfiteatre queden enlla-
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çades, i gràcies al verb «pervenire» de la primera anada a l’amfiteatre, tot l’es-
deveniment resta unit a la primera intenció principal del narrador: «Sobretot,
visquem d’acord amb allò que ja hem aconseguit (ad quod pervenimus).
Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons el model
que teniu en mi» (3,16-17).

El tercer paral·lelisme es troba a través del verb desiderare.  En la carta als cris-
tians de Filips, Epafrodit té un gran desig de veure la comunitat de Filips:
«Epafrodit tenia moltes ganes de veure-us a tots i passava ànsia» ([Epafroditus]
quoniam quidem omnes vos desiderabat et maestus erat) (2,26); i més tard, és
el mateix Pau que expressa aquest desig envers tota la comunitat de Filips:
«Així, doncs, germans meus estimats i enyorats» (itaque fratres mei carissimi et
desiderantissimi) (4,1). En les Actes, els germans desitjaven Fructuós: «[fratres]
non quod dolerent Fructuosum, set potius desiderarent» (P. Fr 6,1). S’estableix
doncs, una relació entre el desig de Pau i d’ Epafrodit envers la comunitat de
Filips i el desig de la comunitat de Tàrraco envers el bisbe màrtir, aquell que
representava un model de vida segons Pau, gairebé com un enviat de l’apòs-
tol a la comunitat de Tàrraco, a semblança d’ Epafrodit, enviat de la comunitat
de Filips a Pau (vegeu Fl 2,30; 4,18), i que després Pau torna a enviar a Filips
(vegeu Fl 2,28).

En definitiva, la comunitat cristiana de Tàrraco sap apreciar els pastors que Déu
els envia i que segueixen un model de vida segons l’apòstol Pau, de la matei-
xa manera que Pau escriu als cristians de Filips que sàpiguen apreciar a l’en-
via’t Epafrodit: «Acolliu-lo, doncs, en el Senyor amb gran alegria i sapigueu
apreciar homes com ell»; Pau segueix escrivint el motiu pel qual cal apreciar
Epafrodit: «Per la causa de Crist ha estat en perill de mort, exposant la vida per
suplir-vos a vosaltres en el servei que us havíeu compromès a prestar-me»
(2,29-30). Aquest servei que Epafrodit va prestar a Pau en substitució dels cris-
tians de Filips era fer-li arribar l’ofrena de la comunitat: «Acuso, doncs, recep-
ció de tot el que m’heu enviat, i és més que suficient. Visc sense dificultats des-
prés que Epafrodit m’ha fet arribar la vostra aportació, que és un perfum suau,
una ofrena que Déu accepta amb complaença» (4,18). La comunitat cristiana de
Tàrraco ha comprès i valorat l’ofrena sacrificial del bisbe Fructuós, aquell que
no només ha exposat la seva vida sinó que l’ha entregada fins a la mort a favor
de la fe de la comunitat, i per aquesta raó, la comunitat, que entreveia el destí
del bisbe i dels diaques quan foren detinguts i empresonats, va estar sempre
fent costat al seu bisbe (vegeu P. Fr. 1,3; 3,2; 3,3;4,2;6,1). És una comunitat que
pren Fructuós com a exemple de vida cristiana segons l’apòstol Pau, seguint
així les seves paraules: «Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui
viuen segons el model que teniu en mi» (Fl 3,17), ja que és una comunitat sen-
sible a l’ensenyament de l’apòstol Pau: «Poseu en pràctica allò que de mi heu
après i rebut, vist i sentit. I el Déu de la pau serà amb vosaltres» (Fl 4,9), i que
ara ha vist com el model de Pau s’acomplia en el bisbe Fructuós. Per aquesta
raó, el narrador posa en evidència aquesta similitud de Fructuós amb Pau, i
estableix paral·lelismes entre les Actes i la carta als cristians de Filips per donar

Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 591 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 591



a entendre a les generacions futures de cristians de Tarragona, la vinculació
estreta que uneix la comunitat de Tàrraco amb l’esperit de Pau, tant així, que
aquesta comunitat no podia  sinó referir els seus pastors a l’Apòstol.
5. SIMILITUD ENTRE FÈLIX I EPAFRODIT

Un dels trets significatius que apareixen en les Actes és el fet que s’anomena
el soldat Fèlix com a «conmilitio frater noster» (P. Fr. 3,3). En la carta als cris-
tians de Filips també s’anomena a Epafrodit: «Epafroditum fratrem et coopera-
torem et commilitionem meum» (2,25). L’expressió grega VEpafro,diton to.n avdel-
fo.n kai. sunergo.n kai. sustratiw,thn mou es retroba només a la carta a Filèmon 2
atribuït a Arquip: kai. VApfi,a| th/| avgaphth/|( kai. VArci,ppw| tw/| sustratiw,th| h`mw/n(
kai. th/| katV oi=ko,n sou evkklhsi,a|\, i que la Vulgata tradueix també per «commili-
toni nostro». Pel context de les Actes, en les quals sempre s’utilitza la paraula
fraternitas (vegeu: fraternitas (P. Fr. 1.3); fratrem (P. Fr. 2,1); fratribus (P. Fr.
3,1; 6,2); fraternitate (P. Fr. 3,2); fratres nostri (P. Fr. 4,1; 5,1); fraternitatem (P.
Fr. 4,2); fratres (P. Fr. 6,1) per a indicar els qui pertanyien a la comunitat cris-
tiana, no s’entendria pas l’excepcionalitat d’anomenar a Fèlix conmilitio frater
noster entenent la paraula conmilitio en un sentit figurat de correligionari en el
combat de la fe amb què Pau anomena a Epafrodit o a Arquip. Donada la situa-
ció en la qual es produeix aquest trobament de Fèlix amb Fructuós, ja que hom
pot deduir de les Actes que aquest trobament es dóna en un lloc interior de
l’amfiteatre, on els condemnats a mort, no només es descalçaven sinó que
també es despullaven, i moments abans de sortir per la porta «in fore amphite-
atre» (P. Fr. 4,1) i pronunciar les darreres paraules a la comunitat, que suposa-
dament ja estava col·locada en les graderies de l’amfiteatre, és doncs, un lloc
on només podien ser-hi els soldats beneficiaris i els tres màrtirs. Per aquesta
raó, em sembla que conmilitio es refereix en primer lloc a l’ofici de soldat de
Fèlix, el qual també era un germà de la comunitat.

El cas d’Epafrodit, sembla ser algú que ha estat enviat pels Filipencs a socórrer
Pau en les seves necessitats i gràcies a ell, Pau ha pogut rebre l’aportació dels
filipencs (vegeu 2,25; 4,18), i amb aquesta acció fins i tot ha exposat la seva
vida (vegeu 2,30). Per tant, hem de suposar que Epafrodit ha dut a terme una
missió especial, els risc de la qual suposadament ha consistit en posar-se en
contacte amb algú que és presoner (vegeu 1,13) i que viu en una situació alta-
ment delicada. Podríem, doncs, suposar que Epafrodit fos també un soldat que
valent-se de la seva situació ha pogut entrar en contacte amb Pau i fer de mis-
satger entre Pau i els Filipencs. Altrament no s’entendria la redundància que
Pau utilitza en anomenar-lo «germà, col·laborador i company meu en el com-
bat» si només volia caracteritzar-lo com a correligionari en la fe. Més aviat com-
militionem meum adquireix aquí els dos significats: company en el combat de
la fe i soldat. Si fos aquesta darrera interpretació la més correcta, llavors s’ex-
plicaria la similitud de Fèlix amb Epafrodit que el narrador ha volgut destacar
en les Actes, tots dos homes eren soldats i germans en la comunitat cristiana.

Certament que Pau no exercia de soldat quan estava escrivint aquesta carta,
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tanmateix el seu passat, abans de la conversió, en el qual era un perseguidor
dels cristians, no s’allunya massa de la imatge d’un soldat al servei dels grans
sacerdots (vegeu Ac 8,1.3; 9,1-2; 22,4; 26,9-11; 1 Co 15,9; Ga 1,13; Fl 3,6). Per
altra banda, Pau acostumava a mantenir bones relacions amb els centurions i
soldats (vegeu Ac 27,43).

6. TÀRRACO: UNA COMUNITAT DE GERMANS SOLIDÀRIA AMB ELS 
SEUS PASTORS

Tant en les Actes com en la carta als Filipencs hi trobem una comunitat de ger-
mans atenta, solidària i generosa envers els seus pastors.

En la carta als Filipencs, Pau agraeix a la comunitat de Filips el fet que ha estat
la única comunitat de qui ha acceptat de rebre beneficis en moments en què
passava necessitat (vegeu 4, 14-18). És una comunitat que des de l’ inici ha con-
tribuït a la causa de l’Evangeli (vegeu 1,4) i amb la qual Pau s’hi sent molt vin-
culat afectivament, ja que ha rebut d’ells ajuts no només materials sinó també
espirituals. Pau se sent reconfortat amb les pregàries de la comunitat (vegeu
1,19). És una comunitat fidel a l’apòstol i amb la qual sempre hi ha pogut
comptar: «Estimats meus, sempre us heu mostrat obedients, no solament quan
em trobava entre vosaltres, sinó molt més ara que sóc lluny» (2,12). És una
comunitat a la qual Pau envia els seus íntims col·laboradors Timoteu i
Epafrodit, i està segur que la comunitat els acollirà amb alegria (vegeu 2,19-30).

La comunitat de germans de Tàrraco és també una comunitat atenta i solidària
amb els seus pastors. Ja a l’ inici de les Actes el narrador remarca que la comu-
nitat va acudir a la presó, i que van sostenir el bisbe i els dos diaques tant en
aliments com en la pregària: «erat et fraternitas cum ipso, refrigerans et rogans
ut eos in mentem haberet» (P. Fr. 1.3). En les Actes queda ben clar que Fructuós
era molt estimat pels germans (vegeu P. Fr. 3.1). «Un bon grup de germans»
(cumque multi ex fraternitate) (P. Fr. 3.2), moguts per la preocupació pel sofri-
ment físic que havia de patir el bisbe en l’execució de la pena de morir cre-
mat, li ofereixen una barreja de vi amb espècies per tal de disminuir el dolor
o la consciència. El lector Augustal es mostra afectat per la sort del bisbe i amb
plors li demana de descalçar-lo abans d’entrar a l’amfiteatre. El soldat Fèlix,
membre també de la comunitat, expressa l’amor envers el bisbe amb el gest
afectiu d’estrènyer-li la mà dreta, mentre li suplica que se’n recordi d’ell. La
comunitat és present a l’amfiteatre en el moment del suplici i a ella Fructuós
dirigeix les darreres paraules. Més tard, al vespre del mateix dia del martiri, la
comunitat anirà a l’amfiteatre per apagar els cossos mig cremats i recollir-ne les
cendres (vegeu P. Fr. 6,1).

Les Actes mostren una comunitat de Tàrraco, que, a banda d’ésser ben organit-
zada i estructurada, és una comunitat que prega pels seus pastors i es mostra
solidària amb ells, a semblança de la comunitat de Filips. Podríem ben bé
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deduir que és una comunitat que, a semblança de la comunitat de Filips, sosté
els pastors de l’Església i prega per ells, i per tant, viu l’esperit amb què
l’Apòstol Pau encoratjava les seves comunitats a viure, i que tant bellament
expressa en la carta als Filipencs: «Finalment, germans, interesseu-vos per tot
allò que és autèntic, respectable, just, pur, amable, lloable, tot allò que sigui
virtuós i digne d’elogi. Poseu en pràctica allò que de mi heu après i rebut, vist
i sentit. I el Déu de la pau serà amb vosaltres» (4,8-9).

7. L’ESGLÉSIA DE TÀRRACO: UNA COMUNITAT QUE VIU EL COMBAT 
DE LA FE

Pau, en la carta als Filipencs encoratja la comunitat a mantenir-se ferma en el
combat per la fe de l’evangeli. Pel context sembla que és una comunitat amb
adversaris i que viu una situació de dificultat o de persecució. La comunitat viu
moments en els que cal patir per Crist, i per aquesta raó, l’apòstol els recoma-
na de sostenir el mateix combat que ells mateixos van poder veure en ell
(vegeu Ac 16,19-40; 1 Te 2,2) i que pateix encara, en el moment en que escriu
la carta (vegeu Fl 1,27-30).

L’expressió «manteniu-vos ferms» apareix en la carta als Filipencs 3 vegades
(1,27; 2,16; 4,1; i potser també es podria considerar 3,1). Pau utilitza la paraula
«combat» (certamen) per a referir-se a la lluita que sosté la comunitat i també per
a referir-se individualment als seus íntims col·laboradors, com és el cas d’
Epafrodit, germà, col·laborador i company de Pau en el combat: «Epafroditum
fratrem et cooperatorem et commilitionem meum» (Fl 2,25) i també, en referèn-
cia a Sízig, al qual anomena «autèntic company» (germane conpar), i que va llui-
tar al costat de Pau per l’Evangeli (vegeu Fl 4,3). També Pau esmenta Timoteu,
les proves que ha hagut de passar i com ha fet costat a Pau al servei de l’Evangeli
(vegeu Fl 2,22).

Evidentment les Actes martirials de Fructuós donen testimoni directe de la per-
secució que sofria l’Església i, en concret, els dirigents de l’Església de Tàrraco
arran dels edictes imperials del 257-258. Hom pot establir una analogia entre la
situació de l’Apòstol Pau i la del bisbe Fructuós. Així mateix podem establir una
analogia entre la situació de combat de la comunitat de Filips i la situació de per-
secució de la comunitat de Tàrraco.

D’una banda, Pau, escriu en la carta als Filipencs que està empresonat per causa
de Crist (vegeu Fl 1,13), i que aquesta és una situació incerta, ja que ell mateix
manifesta que no sap si en sortirà viu o si acabarà amb la seva mort (vegeu Fl
1,20; 2,17.23). Situació semblant era la que vivia la comunitat de Tàrraco l’any 259
o fins i tot en els anys anteriors. Les Actes ens transmeten que el dia setze de
gener del 259 van ser detinguts el bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i
Eulogi, i que van ser empresonats durant sis dies, i finalment executats el 21 de
gener a l’amfiteatre de Tarragona, després de ser interrogats pel governador
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Emilià.

Les Actes no esmenten la presència en els fets d’altres preveres de la comuni-
tat, la qual cosa ha portat a suposar que, o bé estarien amagats, o tal volta ja
haurien estat morts a causa de la persecució. Només s’esmenta la presència del
lector Augustal, que pertanyia a una ordre menor i que, per tant, no era objec-
te de persecució, així com dels altres cristians. Potser les darreres paraules de
Fructuós a la comunitat «Mai no us mancarà pastor» (P. Fr. 4,2) reflecteixin
també aquesta desfeta de la comunitat de Tàrraco pel que fa referència a la pèr-
dua del mateix bisbe i dels seus col·laboradors en el ministeri, els preveres.

El narrador podia tenir ben present la similitud de situacions entre Pau i la
comunitat de Filips, amb la situació de Fructuós i la comunitat de Tàrraco.
Certament que la fermesa del bisbe i dels dos diaques en l’interrogatori, fan
pensar en les paraules que Pau adreçava a la comunitat de Filips: «manteniu-
vos ferms (...) sense deixar-vos intimidar en res pels adversaris» (1,28). Cal des-
tacar en l’ interrogatori, no només la fermesa de Fructuós sinó també la dels
dos diaques, els quals davant els intents del governador Emilià de convèncer-
los, amb tàctiques que tergiversaven la situació, sobretot quan el governador
pregunta a Eulogi: «Tu també adores Fructuós», el diaca respon: «Jo no adoro
Fructuós sinó Aquell que Fructuós adora» (P. Fr. 2,4), mostra la fermesa dels
diaques que no es varen deixar intimidar pels atacs subtils de l’adversari.

Hom ha destacat que en les Actes no hi apareixen massa els títols. Fructuós i
els diaques són anomenats simplement amb el nom, i el nom d’Emilià apareix
dues vegades sense cap títol, i vuit vegades amb el títol de praeses (vegeu P.
Fr 1,2; 2,1.2(2 vegades).3.4(3 vegades). Cal tenir present que el governador de
la província de la Hispània citerior tenia el títol de «propretor», i en la fórmula
llatina en temps dels governadors Valerià i Galiè era: «legatus Augustorum pro-
praetore». El relat de l’interrogatori, que, segons Franchi de’ Cavalieri, fa olor
de veritat en cada paraula, i probablement fos recollit per un cristià present en
la mateixa sala on van ser jutjats els màrtirs,5 hi manquen les dades referents al
lloc, la identificació dels imputats, la motivació de la sentència i el text d’aques-
ta última que es resolt amb una breu frase: «I manà que els cremessin vius» (P.
Fr. 2,4). Es pot pensar que el narrador final del text de les Actes va voler con-
servar íntegrament les anotacions quasi telegràfiques del seu primer redactor i
que només va organitzar el text. Però també cap la possibilitat que el narrador
refusés d’incloure-hi més dades, seguint precisament les indicacions que Pau
donava als cristians de Filips de no refiar-se dels títols humans. En ella hi lle-
gim, referint-se a perseguidors jueus de l’església de Filips: «De fet, els qui por-
tem la circumcisió som nosaltres, i no ells, perquè donem culte a Déu conduïts
pel seu Esperit i ens gloriem en Jesucrist, en comptes de refiar-nos d’un títol
humà. I això que jo també tindria raons per a refiar-me de títols humans! Si

5 FRANCHI DE’CAVALIERI, «Gli atti di S. Fruttuoso di Tarragona», 138-139.
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algú creu que es pot refiar de títols com aquests, jo me’n puc refiar encara més»
(3, 3-4). L’Apòstol considera les vanaglòries humanes com a escòria (vegeu 3,5-
9) comparat amb la novetat que li ha suposat conèixer Crist i viure unit a Ell
(vegeu 1,21).
En l’interrogatori del bisbe i dels seus diaques, la manca de títols humans,
també podria correspondre amb la indicació de l’himne de la mateixa carta als
Filipencs: «Per això Déu l’ha exaltat i li ha concedit aquell nom que està per
damunt de tot altre nom» (2,9). En el sentit que, el nom de Crist està per sobre
de qualsevol altre nom o títol humà. Per això també, Fructuós declara en el pri-
mer moment de l’ interrogatori: «jo sóc cristià» (ego christianus sum) (P. Fr. 2,2)
—ressonen també les paraules de Pau «per a mi, viure és Crist» (Fl 1,21)—,
expressant així l’únic títol que mereix un seguidor de Crist, abans que el títol
de bisbe o episcopus que admetrà més tard quan el governador li pregunti: «Ets
bisbe?» (P. Fr. 2,4). La resposta de Fructuós davant l’afirmació del governador
que els emperadors han manat donar culte als déus: «Jo adoro l’únic Déu, que
ha fet el cel, la terra, el mar i tot el que contenen» (2.2), si bé, és una fórmula
que prové del Codi de l’Aliança (vegeu Ex 20,11), i es troba en altres fragments
bíblics (vegeu: Sl 146,6; Ac 14,15; Ap 14,7), també troba una certa ressonància
en la carta als Filipencs: «perquè donem culte a Déu conduïts pel seu Esperit»
(3,3), o bé, «perquè en el nom de Jesús tothom s’agenolli al cel, a la terra i sota
la terra» (2,10). Aquesta darrera referència al fet d’agenollar-se en el nom de
Jesucrist podria trobar el seu paral·lelisme en el text de les Actes quan el narra-
dor explica que Fructuós, ja dins el foc, i en el moment en que es varen con-
sumir els lligams amb què els havien subjectat les mans,  s’agenollà i pregava
amb les mans alçades, signe de la creu victoriosa del Senyor (P. Fr. 4,4).

En relació a la comunitat cristiana de Tàrraco, les Actes en els seus darrers
capítols ens parlen d’una comunitat que el mateix vespre del dia en que foren
executats els màrtirs varen anar a l’amfiteatre per apagar el cossos mig cremats
i recollir-ne les cendres. El narrador expressa les actituds dels cristians de
Tàrraco, d’una banda, tristos, abandonats, sense pastor i afligits perquè enyo-
raven Fructuós (vegeu P. Fr. 6,1). Hom pot trobar també aquestes actituds en
l’apòstol Pau a la carta als filipencs: Pau, des de la presó, recorda la comuni-
tat de Filips: «Dono gràcies al meu Déu cada vegada que us recordo» (gratias
ago Deo meo in omni memoria vestri) (1,3), i l’enyora: «Déu és testimoni de
com us enyoro a tots» (1,8); i no amaga tampoc els sentiments de tristesa
(vegeu Fl 2,28). Però el més important és que els cristians de Tàrraco també
fan memòria de la fe i del combat del bisbe Fructuós: «unusquisque autem
fidei et agonis sui memor» (P. Fr. 6,1). Les Actes denoten que la comunitat cris-
tiana de Tàrraco va guardar en la memòria el testimoni de Fructuós com a
model de vida cristiana, ja que, més tard, en els fragments que considero com
interpol·lacions posteriors,  es reconeix que el seu exemple va fer créixer la
fe dels creients i fou un exemple per als més joves (vegeu P. Fr. 6,2). Per tant,
és un signe d’una comunitat que guarda en la seva memòria el combat de
Fructuós i d’alguna manera acompleix allò que Pau recomanava als filipencs:
«fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu en mi» (3,17). No obli-
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dem que el narrador ja havia descrit el bisbe Fructuós com a model de bisbe
segons l’apòstol Pau. Aquest fragment del capítol sisè, que molts autors opi-
nen que són afegits, almenys la primera part (P. Fr. 6,1) confirmaria de la mà
del narrador final, l’actitud d’una comunitat cristiana que manté viva la memò-
ria dels seus màrtirs i que al mateix temps ha rebut d’ells la torxa de conti-
nuar el combat de la fe en l’Evangeli.

8. LA COMUNITAT DE TÀRRACO: UNA COMUNITAT QUE «HA REBUT, VIST
I SENTIT» ELS ENSENYAMENTS I ELS EXEMPLES DE PAU I DE FRUCTUÓS

El narrador de les Actes destaca que les persones que envoltaven al bisbe
Fructuós en el seu procés martirial van veure els fets ocorreguts i van escoltar
les darreres paraules del bisbe abans de morir.

Aquest fet es remarca sobretot quan el bisbe parla a tots els presents a l’amfi-
teatre. En un primer moment, quan Fructuós respon a Fèlix: «Ara, em cal pre-
gar per l’Església catòlica, estesa d’orient a occident», el narrador, subratlla que
aquestes paraules foren pronunciades per Fructuós clara voce, de tal manera,
que, no només el soldat Fèlix, sinó tots els allí presents les varen poder sentir:
«cui Fructuosus cunctis audientibus clara voce respondit» (P. Fr. 3,3). En un
segon moment, Fructuós, inspirat per l’Esperit Sant que parlava per ell, pro-
nuncia les darreres paraules abans de la mort: «Mai no us mancarà pastor. I no
podran fallir l’amor i la promesa del Senyor ni en aquest món ni en l’altre, per-
què això que veieu és feblesa d’una hora» (Iam non deerit vobis pastor nec defi-
cere poterit caritas et repromissio Domini tam in hoc saeculo quam in futuro.
hoc enim quod cernitis, unius horae videtur infirmitas) (P. Fr. 4,2). Abans,
però, el narrador ha volgut deixar ben clar que aquestes paraules del bisbe van
ser pronunciades en presència dels soldats que vigilaven per raó del seu ofici
i van ser escoltades tant pels soldats com per la comunitat dels germans:
«observantibus licet ex officio beneficiariis» (P. Fr. 4,1) i «ita ut et ipsi audirent
et fratres nostri» (P. Fr. 4,1). Per tant, el narrador destaca en el text de les Actes
que les paraules de Fructuós en el moment del martiri van ser escoltades per
tots els presents en l’amfiteatre i que el seu testimoni martirial fou també vist
pels allí presents, certament, pels soldats però també ho veieren els germans,
ja que així ho indiquen les mateixes paraules de Fructuós: «unius horae vide-
tur infirmitas» (P. Fr. 4,2).

Aquest fet de destacar que el testimoni del màrtir fou vist i que les seves parau-
les foren sentides pels allí presents, podria considerar-se com un detall secun-
dari en la narració ja que si se’n prescindís no alteraria els fets en ells matei-
xos, hom podria pressuposar que les persones presents a l’amfiteatre van
poder veure amb els propis ulls i van poder escoltar les darreres paraules de
Fructuós. Tanmateix, el narrador ho ha volgut precisar així, de forma reiterati-
va cada vegada que Fructuós parla.
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Hom podria descobrir un lligam entre aquest element volgut pel narrador i la
carta als cristians de Filips. En ella hi llegim: «Poseu en pràctica allò que de mi
heu après i rebut, vist i sentit» (quae et didicistis et accepistis et audistis et vidis-
tis in me haec agite et Deus pacis erit vobiscum) (4,9), i Pau convida als cris-
tians de Filips a ser imitadors seus i a fixar-se en els qui viuen segons el seu
model: «Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons el
model que teniu en mi» (3,17). Anteriorment ja havia destacat a la comunitat el
fet d’apreciar el seu enviat Epafrodit: «sapigueu apreciar homes com ell» (2,29).

Recordem que la intencionalitat principal del narrador és presentar la figura del
bisbe Fructuós com un model de sant Pau: «tales enim erat, qualem Spiritus
sanctus per beatum Paulum apostolum, vas electionis, doctorem gentium,
debere esse declaravit»  (P. Fr. 3,1). Doncs bé, allò que la comunitat de Filips
ha rebut, acceptat, sentit i vist de l’apòstol, sembla que la comunitat de Tàrraco
ho hagi vist i sentit en el testimoni martirial del bisbe Fructuós, talment una
reproducció de l’apòstol Pau. El paral·lelisme textual dels verbs  «audistis et
vidistis» de Fl 4,9 sembla correspondre’s amb la insistència del narrador de les
Actes quan remarca que els presents a l’amfiteatre, soldats i germans, van
poder veure el testimoni martirial del bisbe i escoltar les seves darreres parau-
les:  «audientibus clara voce respondit» (P. Fr. 3,3); «observantibus licet ex offi-
cio beneficiariis» (P. Fr. 4,1) i «ita ut et ipsi audirent et fratres nostri» (P. Fr. 4,1).
La intencionalitat del narrador de remarcar el «veure i sentir» relaciona clara-
ment les Actes amb la carta als Filipencs.

Aquest lligam de les Actes amb la carta als Filipencs, fa pensar, hipotèticament,
si la comunitat de Tàrraco no fos també una comunitat que havia après, rebut,
vist i sentit l’ensenyament del mateix apòstol, a semblança de l’experiència dels
cristians de Filips, i que, per aquest motiu, és una comunitat paulina, sensible
a les indicacions de l’apòstol de fixar-se en aquells que viuen segons el seu
exemple i model. Per aquesta raó, el narrador de les Actes incideix en desta-
car que la comunitat de Tàrraco va veure i va sentir l’exemple de Fructuós com
una imatge viva que reproduïa el testimoni de sant Pau, en la seva possible
estada a la ciutat de Tàrraco. Certament, que aquesta és una hipòtesi que cal
verificar amb altres dades, tanmateix és una pista textual que relaciona les
Actes de la ciutat de Tàrraco amb la carta als Filipencs.  
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SANCTUS ET PATRONUS.EL PATROCINIO SANTO DE 
FRUCTUOSO Y LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 
DE LA METRÓPOLI ECLESIÁSTICA DE TARRACO EN 

LOS SIGLOS DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA*

Meritxell PÉREZ MARTÍNEZ

El renovado interés historiográfico de los últimos años por el estudio de la
Antigüedad Tardía confirma su carácter como uno de los períodos históricos
más activos y determinantes en el diseño de los cuadros políticos y mentales de
Occidente. La cristianización y la organización eclesiástica de las antiguas capi-
tales provinciales romanas constituye un proceso característico de la historia de
estos siglos, cuyo análisis pormenorizado atestigua el progresivo afianzamiento
de una serie de realidades de gran trascendencia para el desarrollo histórico de
la transición a la Edad Media en los territorios occidentales. Tarragona posee un
grupo de testimonios documentales y materiales de un valor histórico extraor-
dinario sobre la consolidación y el fortalecimiento institucional de la sede epis-
copal, que permiten armonizar la dinámica de la ciudad de estos años con la
experiencia del resto de las capitales eclesiásticas de prestigio del Occidente
contemporáneo. Las noticias concernientes a la creación y el posterior afianza-
miento del patrocinio santo de Fructuoso ocupan un lugar destacado en las
fuentes de la época, cuya consolidación se produjo en un proceso simultáneo
al crecimiento institucional del obispado tarraconense operado en estos años.1

El deseo de profundizar en la relación dialéctica establecida entre ambos pro-
cesos históricos constituye el objetivo fundamental de este estudio.

Los años centrales del siglo III revistieron una importancia todavía incierta en
el proceso de cristianización y organización eclesiástica en Tarraco. Las fuen-
tes sitúan, en estos momentos, el martirio del obispo Fructuoso y sus diáconos
Augurio y Eulogio, que tuvo lugar el 21 de enero del año 259 en el anfiteatro
romano de la ciudad, a resultas del segundo edicto persecutorio de Valeriano.2

* Se presentan, en este estudio, algunos de los resultados de la investigación realizada con motivo de mi tesis
doctoral, actualmente en proceso de publicación, con el título Tarraco en la Antigüedad Tardía.
Cristianización y organización eclesiástica de una capital provincial romana (siglos III – VIII). La prepa-
ración de este texto ha sido posible gracias a la concesión de una beca postdoctoral, concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia, en la University of Leeds por un período de dos años (2007 – 2009).

1 H. DELEHAYE, Les légendes hagiographiques, Bruselas: Société des Bollandistes 41955, p. 74: proporciona un
planteamiento general de esta idea.

2 Passio, I: Valeriano et Gallieno imperatoribus, Aemiliano et Basso consulibus, XVII kalendas Februarias die
dominico.
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La noticia del martirio del obispo de Tarraco y sus dos diáconos se ha esgri-
mido siempre para propugnar un cierto grado del desarrollo del establecimien-
to eclesiástico en la ciudad de mediados del siglo III.3 No obstante, el carácter
de la documentación conservada y la ausencia de continuidad impiden ponde-
rar el significado histórico completo del episodio martirial, así como su reper-
cusión inmediata para el futuro eclesiástico de la capital provincial romana. La
Passio Sanctorum Martyrum Fructuosi episcopi, Augurii et Eulogii diaconorum
es el único texto de que se dispone para reconstruir la historia de la iglesia de
Tarraco en estos años.4 Exponente de la literatura hagiográfica de los primeros
siglos, la Passio ha sido estudiada con mayor o menor detenimiento por los
máximos exponentes de la hagiografía contemporánea. Quienes se han intere-
sado por su estudio coinciden en resaltar los rasgos de excepcionalidad que
confluyen en este documento, tales como su precisión cronológica, el arcais-
mo de sus expresiones, lengua y estilo, la exactitud de sus detalles y la mode-
rada presencia de topoi, que hacen de él el más valioso de los textos martiria-
les sobre los primeros tiempos del cristianismo en Hispania.5 Con todo, de
acuerdo con el carácter hagiográfico del texto, el valor fundamental de la
Passio descansa en la elaboración de un temprano modelo de obispo santo,
que se encuentra en el origen del ulterior desarrollo del patrocinio celestial de
Fructuoso sobre la civitas christiana de las épocas tardorromana y visigótica.

Escrita en un momento anterior al término del siglo III, la Passio Sanctorum
Martyrum Fructuosi episcopi, Augurii et Eulogii diaconorum constituye el
documento más importante del «dossier» de Fructuoso en el que aparecen for-
muladas, por vez primera, las bases teóricas del modelo de santidad construi-
do en torno al obispo mártir.6 La dignidad episcopal de Fructuoso, razón prin-
cipal de su condena, aparece como un tema recurrente en todo el relato de la

3 Fructuoso es el primer obispo de Tarraco, cuya existencia histórica confirman las fuentes: L. PONS D’ICART,
Catalogo dels archebisbes que son estats de la metropolitana esglesia y antiquissima ciutat de Tarragona,
Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 1568 (inédito), ms. 19, en El Renaixement de Tàrraco. Lluís Pons
d’Icart i Anton Van den Wyngaerde. 1563: exposición del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, del
10 de septiembre 2003 al 29 de febrero de 2004, Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
2003, pp. 112-113; E. FLÓREZ, España Sagrada, XXV, Madrid: Real Academia de la Historia 21859, p. 9; M.
MARÍ, Nominum et actorum archiepiscoporum Tarraconensium expositio chronologico-historica, I,
Tarragona: Diputació de Tarragona 21989, pp. 21-27; E. MORERA, Tarragona cristiana. Historia del arzobis-
pado de Tarragona y del territorio de su provincia (Cataluña la Nueva), I, Tarragona: Institut d’Estudis
Tarraconenses Ramon Berenguer IV 1981 (reimpr.), p. 123.

4 La edición crítica más precisa y documentada sobre la Passio se debe todavía a P. FRANCHI DEI CAVALIERI,
Note Agiografiche. (Studi e Testi, VIII), Ciudad del Vaticano 1935, pp. 128-199, editada íntegramente en «Las
Actas de San Fructuoso de Tarragona», Boletín Arqueológico 65-68 (1959) 5-70.

5 Acta Sanctorum, Ianuarii, II, Amberes: Apud Ioannem Meursium 1643, pp. 339-341; H. DELEHAYE, Les pas-
sions des martyrs et les genres littéraires, Bruselas: Societé des Bollandistes 21966, pp. 104-105; FRANCHI DEI

CAVALIERI, «Las Actas de San Fructuoso», 6-13; C. MOHRMANN, Études sur le latin des chrétiens, III, Roma:
Edizioni di Storia e Letteratura 1965, pp. 307-330. Un estudio actualizado puede encontrarse en P. CASTILLO,
Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía, Granada: Universidad de
Granada 1999, pp. 26-32.

6 Con respecto a la fecha de composición de la primera versión del texto, no es posible precisar más de lo
que establecieron DELEHAYE, Les passions des martyrs, 104-105 y FRANCHI DEI CAVALIERI, «Las Actas de San
Fructuoso», 5 en sus exhaustivos trabajos, quienes resaltaron la conveniencia de mantener una datación
prenicena. CASTILLO, Los mártires hispanorromanos, 32: suscribe una fecha de finales del siglo III.
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pasión. En la pluma del hagiógrafo, Fructuoso posee el conjunto de las cuali-
dades episcopales que fueron formuladas por Pablo en su corpus epistolar.7

Fructuoso asiste al cumplimiento de sus deberes episcopales, incluidos los ser-
vicios litúrgicos (bautismo y stationes), hasta la hora de su muerte.8 El ideal
episcopal que encarna Fructuoso le erige en depositario del respeto y la esti-
ma del conjunto de la fraternitas.9 Asimismo, Fructuoso es consciente de la
universalidad de la iglesia católica y, a la súplica del hermano Félix para que
se acordara de él in paradiso, anticipa la preocupación por la ecumenidad de
la iglesia cristiana presente en los escritos de los padres de época constantinia-
na.10 En definitiva, Fructuoso personifica un ideal episcopal de integridad y
ortodoxia con tintes universales, que estaba destinado a perdurar en el tiempo
por su valor en el fomento de las virtudes episcopales en el seno de la ciudad
tardía. El modelo de santidad episcopal encarnado por Fructuoso en el texto
de su pasión comparte buena parte de los tópicos de la literatura hagiográfica
del siglo III con la Vita Cypriani escrita por Poncio.11 En opinión del hagiógra-
fo africano, los obispos que habían alcanzado la corona del martirio debían ser
objeto de un reconocimiento especial. Gracias al testimonio triunfal del obispo
mártir, la ciudad que había disfrutado de su ministerio estaba llamada a gozar
de los beneficios de un destino providencial. A su vez, el triunfo del obispo
mártir constituía un verdadero exemplum para los obispos futuros.12 Tal y como
se nos ha conservado, la Passio constituye una sublimación heroica del obispo
difunto y, por extensión, de los sucesores en la cátedra episcopal de Tarraco,
a los que correspondía materializar el destino providencial al que había sido
llamada la iglesia de la ciudad con el exemplum de Fructuoso. La Passio
Fructuosi expresa, asimismo, un claro interés por proveer a los obispos de
Tarraco de una sólida base institucional. De acuerdo con la promesa de salva-
ción proclamada por Fructuoso en el momento de su pasión, el triunfo marti-
rial tenía que ser una garantía no sólo para la salvación eterna de las genera-
ciones futuras, sino también para la sucesión ininterrumpida de obispos en la
sede episcopal.13 En este sentido, la Passio puede considerarse una elaboración
inicial de la memoria de Fructuoso, origen de la genealogía episcopal tarraco-
nense que, con el paso del tiempo, derivó en el nacimiento de una verdadera
ideología de la sucesión.

7 1Tim 3,2-7.
8 Passio, II-III.
9 Passio, III.
10 Passio, III. M. Mª. ESTRADÉ, Sant Fructuós. Bisbe de Tarragona i màrtir, Barcelona: Estela 1960, pp. 78-85.

Agustín, Serm. 273, II y Prudencio, Peristephanon VI, 82-84 retomaron la idea de catolicidad que el hagió-
grafo atribuyó a Fructuoso.

11 Algunos de estos paralelismos son la captura en la domus episcopalis (Vita Cypriani, 15,1); la tristeza del
episodio entre cristianos y paganos (14,2; 15,4); la vigilia de la fraternidad ante el lugar del encarcela-
miento la noche anterior a la ejecución (15,5); o el ofrecimiento de ayuda a pesar de la negativa del már-
tir (16,6-7).

12 Vita Cypriani, praefatio, I,2.
13 Passio, IV: Iam non deerit vobis pastor.
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El proceso de cristianización y organización eclesiástica de la capital provincial
romana experimentó un impulso muy significativo en el último tercio del siglo
IV, coincidiendo con el obispado de Himerio.14 Corresponde a su episcopado el
establecimiento de los cimientos institucionales de la iglesia episcopal, median-
te la consolidación de una creciente posición en el ámbito local y la participa-
ción activa en la dinámica de afirmación del poder episcopal imperante en el
panorama eclesiástico contemporáneo. El crecimiento institucional de la sede
episcopal de Tarraco bajo Himerio cobra sentido en el ambiente de la difusión
de la principalitas romana entre las iglesias provinciales de Occidente, que
siguió al Concilio I de Constantinopla del año 381 y que tuvo en los pontifica-
dos de Dámaso y Siricio una fase de afianzamiento espectacular.15 La relación
de proximidad que se estableció entre la iglesia de Tarraco y los titulares de la
sede pontificia en el último tercio del siglo IV está ilustrada por la epístola decre-
tal del papa Siricio del año 385.16 Este documento goza de una consideración
extraordinaria en la crítica textual porque, además de ser la primera decretal de
la historia del derecho canónico, es el texto más antiguo conservado dirigido
por un pontífice romano a un titular de la iglesia latina.17 La misión confiada por
Siricio a Himerio en la epístola del año 385 se encuentra en el origen de la con-
sideración metropolitana de la sede episcopal de Tarraco, al tiempo que antici-
pa la difusión en Hispania de una eclesiología basada en los metropolitanos
eclesiásticos y los concilios provinciales. El éxito y la trascendencia de la actua-
ción de Himerio en el episcopado tarraconense no puede desvincularse de una
nueva fase de recuperación del prestigio político y el dinamismo urbano de
Tarraco en los últimos años del siglo IV, que favoreció la superación de la fase
de decaimiento que embargó a la ciudad y su iglesia después de la implanta-
ción de las reformas de la Tetrarquía en estos territorios y la consiguiente pro-
moción de Emerita como capital de la renovada Dioecesis Hispaniarum.18

14 Himerio es el segundo obispo histórico de Tarraco, cuya existencia está atestiguada por las fuentes, cf.
J. BLANCH, Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, I, Tarragona:
Diputació de Tarragona 21985, pp. 17-25; FLÓREZ, España Sagrada, XXV, 34-37; MARÍ, Nominum et acto-
rum archiepiscoporum Tarraconensium expositio, I,28-32; MORERA, Tarragona cristiana, I,129-142.

15 El Conc. I de Constantinopla, que constituye un episodio imprescindible en el fortalecimiento de la pri-
macía del patriarcado constantinopolitano en Oriente, modificó el orden eclesiástico establecido en el
concilio niceno y se encuentra en el origen del proceso de equiparación de la iglesia de la Nea Rome a
la de la antigua Roma en dignidad y prestigio, cf. G. DAGRON, Naissance d’une capitale. Constantinople
et ses institutions de 330 à 451, París: Presses Universitaires de France 1974, pp. 410-453.

16 Epistola I Siricii Papae ad Himerium Tarraconensem, PL XIII, cols. 1141-1147.
17 Una antigua disputa entre especialistas discute si ésta es la primera decretal conservada o si, por el con-

trario, debe atribuirse tal precedencia honorífica a la epístola Ad Gallos episcopos, imputada por algunos
a Dámaso y por otros a Siricio. La antelación de la epístola Ad Gallos fue defendida por E. C. BABUT, La
plus ancienne décrétale, París: Société nouvelle de librairie et d’édition 1904, p. 16 y ha sido mantenida
por los historiadores de la escuela francesa. Después de C. PIETRI, Roma Christiana. Recherches sur l’Eglise
de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), Roma: École
Française de Rome 1976, pp. 764-772, la historiografía germánica e hispánica se ha inclinado por consi-
derar la mayor antigüedad de la epístola dirigida a Himerio.

18 Si bien el papel desarrollado por la iglesia de Mérida en el mapa eclesiástico del siglo IV está todavía por
resolver, se constata un inicial protagonismo como consecuencia de su rango político y civil en tanto que
residencia del vicarius Hispaniarum y su burocracia, tal y como cabe inferir del desarrollo del conflicto
priscilianista contemporáneo, cf. R. ÉTIENNE, «Mérida, capitale du vicariat des Espagnes», en Homenaje a
J. Sáenz de Buruaga, Madrid: RAYCAR 1982, pp. 206-226.
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La potenciación del culto al obispo mártir Fructuoso ocupó un lugar destacado
en el proyecto de relanzamiento institucional de la sede episcopal de Tarraco
desarrollado por Himerio, de cuya vitalidad dan testimonio una serie de fuen-
tes que conservamos. Este fenómeno coincide con una época de profunda ela-
boración del significado del culto martirial en el Mediterráneo de los siglos IV
y V, que no se puede desligar del contexto ideológico y cultural en el que hom-
bres como Dámaso de Roma, Ambrosio de Milán o Paulino de Nola desarrolla-
ron por vez primera el tema del patrocinio cívico de los santos.19 La Passio de
Fructuoso fue objeto de una serie de retoques importantes en el siglo IV con
el objetivo de redundar en las bases teóricas de su patrocinio celestial, en un
momento caracterizado por la consolidación de la iglesia de Tarraco y su cre-
cimiento institucional.20 Es factible que una empresa hagiográfica de tal enver-
gadura hubiera tenido lugar en los días de Himerio. Prudencio conoció la
nueva versión del texto y se inspiró directamente en ella para la composición
del Hymnus in Hororem beatissimorum Martyrum Fructuosi episcopi et Auguri
et Eulogi de su Peristephanon.21 A pesar de las numerosas licencias poéticas y
del evidente objetivo retórico del documento, el himno prudenciano ilustra un
momento clave en el proceso que culminó con la definitiva afirmación y soli-
citud del patronazgo de Fructuoso como santo patrón de la Tarraco tardía, que
coincide con los años en los que Himerio estuvo al frente de la sede episco-
pal.22 Asimismo, existen razones para pensar que, a esta labor de recuperación
y creación hagiográfica, se unió la elaboración de una incipiente liturgia mar-
tirial. Un sermón de Agustín, pronunciado el 21 de enero del año 396, demues-
tra que la Passio de Fructuoso era leída públicamente en la iglesia de Hipona
para conmemorar el martirio del obispo tarraconense el día del aniversario de
su muerte.23 El testimonio de Agustín corrobora la vigencia y la difusión del
culto fructuosiano en un momento anterior al término del siglo IV, así como la
consolidación de la fecha del 21 de enero en conmemoración de su dies nata-
lis.

Las labores de excavación arqueológica llevadas a cabo por Serra Vilaró en el
suburbio suroccidental de la Tarraco romana, entre los años 1926 y 1933, per-

19 A. M. ORSELLI, L’idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana, Boloña:
Zanichelli 1965, p. 41; PIETRI, Roma Christiana, 1566; P. BROWN, The Rise of Western Christendom. Triumph
and Diversity AD 200-1000, Brighton: Blackwell Publishers 1997, p. 118.

20 FRANCHI DEI CAVALIERI, «Las Actas de San Fructuoso», 36-39; CASTILLO, Los mártires hispanorromanos, 43-45.
21 Prudencio, Peristephanon, VI (años 398-400). Un estudio actualizado del texto puede encontrarse en A.

M. PALMER, Prudentius on the Martyrs, Oxford: Clarendon Press 1989, pp. 205-226.
22 En la pluma de Prudencio, Fructuoso dispone ya de personalidad propia y de un carácter individualiza-

do en virtud de su dignidad episcopal, cf. Prudencio, Peristephanon VI,1-3; VI,9-11; VI,44-48. El papel
del poeta en la gestación del patrocinio cívico de los santos ha sido puesto de manifiesto por los auto-
res: PIETRI, Roma Christiana, 1566; PALMER, Prudentius on the Martyrs, 67.

23 Agustín, Serm. 273.
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mitieron sacar a la luz uno de los conjuntos funerarios cristianos más impor-
tantes del Mediterráneo occidental de época tardía.24 El complejo de la Necrópolis
del Francolí, que ocupaba una superficie de unos ocho mil metros cuadrados, se
consolidó como el área de enterramiento preferencial de los cristianos de Tarraco
en el transcurso del siglo IV.25 Si bien las vicisitudes que acompañaron las tareas
de excavación de este espacio funerario han perpetuado una serie de interrogan-
tes de difícil resolución, la densificación y la sucesión de complejas superposicio-
nes en el área principal de enterramiento resultan indicativas de la actividad des-
plegada en el sector en los últimos decenios del siglo IV.26 A juzgar por la inusual
agrupación de enterramientos cristianos, así como por los formularios epigráficos
y la presencia de algunas estructuras de difícil interpretación, se valora el origen
martirial de esta primera necrópolis cristiana de Tarraco como la hipótesis más
plausible.27 Las informaciones textuales disponibles no permiten afirmar con segu-
ridad si los restos de Fructuoso, Augurio y Eulogio recibieron sepultura en la
Necrópolis del Francolí, ni siquiera qué pudo suceder con sus cenizas en el
momento de persecución en que fueron ejecutados. Sin embargo, la inicial con-
centración de inscripciones sepulcrales cristianas, unida a la ulterior actividad edi-
licia de signo cristiano, sugieren que los tarraconenses identificaron el «lugar»
(locus) citado por la Passio con el suburbio funerario suroccidental de la ciudad
romana.28 El análisis conjunto de los datos disponibles atestigua la validez de esta
identificación desde, por lo menos, los últimos decenios del siglo IV, al tiempo que
permite plantear la existencia de una primera memoria martirial, de entidad toda-

24 Si bien los primeros hallazgos en el sector remontan al año 1923 (J. TULLA – P. BERTRÁN – C. OLIVA, Excavaciones
en Tarragona, Madrid: Memoria de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 1927, Núm. 88,), las suce-
sivas campañas de excavación correspondieron a J. SERRA, Excavaciones en la necrópolis romanocristiana de
Tarragona, Madrid: Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 1927-1935, Núm. 88, 93,
104, 111, 133. Las intervenciones arqueológicas permitieron documentar un total de más de 2051 enterramien-
tos de diversa tipología, además de un número indeterminado de inscripciones, diversas laudae en mosaico y
sarcófagos de importación y de taller local. Las inscripciones fueron publicadas por J. VIVES, Inscripciones cris-
tianas de la España romana y visigoda (ICERV), Barcelona: CSIC – Instituto Enrique Flórez 1969; G. ALFÖLDY,
Die römischen Inschriften von Tarraco (RIT), Berlín: Walter de Gruyter and Co 1975.

25 La presencia de cristianos está atestiguada con certeza a partir de los años centrales de la cuarta centuria, con
un período de máxima actividad en el paso de los siglos IV al V: RIT 943, 944 (ICERV 189), 952 (ICERV 207),
953, 955 (ICERV 297), 957, 958 (ICERV 196), 959 (ICERV 10), 961 (ICERV 6), 963, 964 (ICERV 9), 965 (ICERV
212), 971 (ICERV 205), 978 (ICERV 217), 984 (ICERV 11), 985, 986 (ICERV 201), 988, 993 (ICERV 12), 998 (ICERV
211), 1003 (ICERV 299), 1054 y ICERV 8, 9. Los primeros epígrafes sobre sarcófago (RIT 953, 961, 971, 1003 y
1054) confirman una misma cronología, J. SERRA, Excavaciones en la necrópolis, Núm. 104, p. 67.

26 SERRA, Excavaciones en la necrópolis, Núm. 104, 141; ibíd. Núm. 133, 85-87.
27 RIT 944 (vivas cum beatos!), 958 y 1007 (santum sepulcrum) avalan la posibilidad planteada por SERRA,

Excavaciones en la necrópolis, Núm. 133, 85-87.
28 Passio, VI: Post passionem apparuit fratribus et monuit, ut quod unus quisque per caritatem de cineribus usur-

paverat, restituerent sine mora, uno quoque in loco simul condendos curarent.
29 La ausencia de información relativa a las estructuras previas a la basílica martirial del siglo V impide identificar

los restos de esta primera memoria martirial, a la que pudieron pertenecer las placas de mármol de decoración
parietal estudiadas por P. DE PALOL, Tarraco hispanovisigoda, Tarragona: Sugrañes Hnos. Editores – Real Sociedad
Arqueológica Tarraconense 1953, pp. 46-57. Sin embargo, cabe considerar la existencia de una estructura de
entidad modesta, que no diferiría sustancialmente de los monumentos conmemorativos asociados a las sepul-
turas de los mártires locales, como los que se documentan en otras ciudades del Imperio por las mismas fechas.
La actividad desarrollada por Dámaso en los santuarios martiriales de Roma sigue siendo uno de los ejemplos
mejor documentados (PIETRI, Roma Christiana, 40-46 y 61-62; R. KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di una città, 312-
1308, Roma: dell’Elefante 1981, p. 31). Milán, Cimitile, Tipasa, Tours, Mérida o Valencia son otros destacados
ejemplos.
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vía incierta, dedicada al culto cívico de Fructuoso durante el obispado de
Himerio.29 Con motivo de su visita a la ciudad, Prudencio acudió a la memoria
de Fructuoso, donde pudo admirar el «sarcófago de mármol» (cavum marmoris)
que, en su opinión, custodiaba las reliquias de los mártires tarraconenses.30 Las
inscripciones recuperadas en la Necrópolis del Francolí demuestran que fue fre-
cuentada por otros individuos que, como el poeta, se encontraban de visita en
la capital provincial.31 Una relectura de las antiguas memorias de excavación ha
permitido individualizar uno de los vertederos más importantes de la necrópo-
lis, al que iban a parar los restos de los banquetes funerarios celebrados sobre
las tumbas de los parientes fallecidos.32 El estudio de los materiales confirma,
una vez más, la inusual actividad de este cementerio cristiano en los últimos
decenios del siglo IV.

Los retoques en la Passio, la reformulación de las bases teóricas de su patro-
nazgo, el desarrollo de una incipiente liturgia martirial, la habilitación de una
memoria martirial a la que acudían los fieles el día de su aniversario o el deseo
de ser enterrados junto a los restos venerados, que se pone de manifiesto
mediante las inscripciones, aparecen como los elementos más tempranos de la
consolidación del culto cívico a Fructuoso en Tarraco en un momento históri-
co que no se puede desvincular del proceso de crecimiento institucional expe-
rimentado por la sede episcopal durante el obispado de Himerio. La expansión
del culto martirial y de la sepultura ad sanctos repercutieron en una ampliación
de los espacios devocionales y funerarios, así como en un proceso de reurba-
nización integral del suburbio suroccidental.33 Tal y como se constata en otras
capitales contemporáneas, estas cuestiones presuponen una iniciativa impor-
tante por parte del obispo, así como la disponibilidad de medios económicos
que pudieran destinarse a la progresiva conformación de la capital cristiana.34

Por último, la potenciación del culto al obispo mártir Fructuoso bajo Himerio

30 Prudencio, Peristephanon, VI,140-141.
31 SERRA, Excavaciones en la necrópolis, núm. 133 y núm. 1803 (RIT 958/ICERV 63).
32 J. LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tàrraco. El temple septentrional i el com-

plex martirial de Sant Fructuós, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili – Institut Català d’Arqueologia
Clàssica 2006, p. 125.

33 La arqueología confirma la reforma del entramado viario que articulaba este sector suburbano desde la
época augustea, así como la instalación de los servicios indispensables (cisternas y vertederos) que ase-
guraran su frecuentación por parte de un número creciente de visitantes: SERRA, Excavaciones en la necró-
polis, núm. 104, 72-76 y núm. 133, 12-25; LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 52-62, 176 y 223. La trans-
formación de este suburbio en una nueva área de interés ciudadano está avalada por la aparición de nue-
vas estructuras de tipo residencial y productivo, tal y como ha podido constatarse en los terrenos veci-
nos a la necrópolis y en el suburbio portuario: LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 67-109; M. ADSERIAS –
C. A. POCIÑA – J.-A. REMOLÀ, «L’hàbitat suburbà portuari de l’antiga Tàrraco. Excavacions al sector afectat
per PERI 2 (Jaume I-Tabacalera)», en J. RUIZ DE ARBULO (ed.), Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital pro-
vincial romana, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili 2000, pp. 137-154; J. M. MACIAS (ed.), Les termes
públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Tarragona: Institut Català
d’Arqueologia Clàssica 2004, p. 169.

34 P. TESTINI, «Paolino e le costruzioni di Cimitile (Nola). Basiliche o tombe privilegiate», en Y. DUVAL – J.-C.
PICARD (eds.), L’inhumation privilegiée du IVe au VIIIe siècle en Occident, París: De Boccard 1986, pp. 213-
220.
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trasluce el despliegue de una incipiente ideología de la sucesión episcopal, que
se perfeccionaría en los siglos posteriores. El desarrollo de esta ideología de la
sucesión perseguía incidir en el rol providencial del fundador, el primero en la
predicación, el origen de la tradición y la cabeza de la unidad, cuya actividad
había purificado la ciudad y había establecido la concordia cristiana.35 A su
vez, asumía tintes triunfales en la legitimización del linaje episcopal porque
posibilitaba la íntima unión entre el obispo actual, la ciudad de su ministerio y
el patrón fundador de la sede episcopal.36

Convertida en la capital de la última provincia romana de Hispania que perma-
neció bajo la autoridad del emperador romano de Occidente después del repar-
to del territorio peninsular entre los bárbaros, Tarraco asistió a una reactiva-
ción importante de su antiguo protagonismo político, que repercutió de una
forma determinante en el establecimiento eclesiástico en el transcurso del siglo
V. El gobierno imperial de Ravena ejerció un dominio más bien teórico sobre
el conjunto de la provincia, tal y como demuestran las continuas muestras de
insubordinación protagonizadas por los provinciales. Pero Tarraco asumió la
representación del Imperio en la Península y esto desembocó en una potencia-
ción de la capitalidad provincial a todos los efectos. Las noticias concernientes
a los obispados de Hilario, Ticiano y Ascanio atestiguan un desarrollo impor-
tante de las bases del crecimiento de la iglesia local instauradas en la época de
Himerio, que posibilitó un nuevo paso adelante en el largo camino de conso-
lidación institucional de la sede episcopal.37 Las fuentes conservadas confirman
la participación del titular tarraconense en las polémicas doctrinales y discipli-
nares de la época, a la vez que informan del mantenimiento de las relaciones
con los obispos de la sede pontificia.38 El obispo de Tarraco hizo uso de las
sólidas bases de su episcopado para erigirse en uno de los poderes efectivos
de la civitas christiana en el transcurso del siglo V. Este fenómeno coincide
con una tendencia general de fortalecimiento de los episcopados urbanos de
Occidente, consiguiente al proceso de acaparamiento de las instancias institu-
cionales del poder regional por parte de las aristocracias senatoriales en el

35 PIETRI, Roma Christiana, 1632.
36 Y. DUVAL, Auprès des Saints. Corps et âme. L’inhumation ad sanctos dans la chrétienté d’Orient et

d’Occident du IIIe au VIIe siècle, París: Études Augustiniennes 1988, pp. 92-96.
37 Las antiguas dudas concernientes a la adscripción tarraconense del obispo Hilario fueron disipadas con-

venientemente por MARÍ, Nominum et actorum archiepiscoporum Tarraconensium expositio. I, 33 y
MORERA, Tarragona cristiana, I, 142-147. El episcopado de Ticiano está atestiguado gracias a la Ep. 11*
de Consencio, en la que es calificado como «obispo metropolitano de la Tarraconense» (Consencio, Ep.
11*,2,7 y 7,1). Ascanio fue obispo de Tarraco entre las décadas de los años 450-470, tal y como se infie-
re de los textos conservados: BLANCH, Arxiepiscopologi, I,27-34; FLÓREZ, España Sagrada, XXV, 42-57; MARÍ,
Nominum et actorum archiepiscoporum arraconensium expósito. I,35-38; MORERA, Tarragona cristiana,
I,147-151.

38 Inocencio I, Ep. III. De dissensione corruptaque disciplina Ecclesiarum Hispaniae, PL XX, col. 487;
Epistolae I et II Tarraconensium Episcoporum ad Hilarum Papam; Epistula I. Hilari Papae ad episcopos
Tarraconenses. De synodali decreto; Epistola II. Hilari Papae ad Ascanium et reliquos Tarraconensis pro-
vinciae episcopos y Epistula III. Hilari Papae ad Ascanium Tarraconensem episcopum privatim scripta, PL
LVIII, cols. 13-20.

39 R. W. MATHISEN, Ecclesiastical Factionalism and Religious Controversy in fifth-century Gaul, Washington
D.C.: Catholic University of America Press 1989, p. 8; Roman aristocrats in Barbarian Gaul. Strategies for
survival in an age of transition, Austin, TX: University of Texas Press 1993, pp. 103-104.
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marco de las transformaciones a que dio lugar la adaptación de las estructuras
de poder del Imperio romano a las nuevas necesidades políticas y sociales.39

Sin prescindir de la cautela impuesta por su pertenencia al género epistolar,
con abundantes tópicos de la literatura hagiográfica, la Epístola 11* de
Consencio constituye un testimonio de indudable valor para profundizar en
estas cuestiones.40 La política eclesiástica emprendida por los obispos de
Tarraco en estos años revela, asimismo, una plena conciencia de la preeminen-
cia del obispo metropolitano sobre el conjunto de sus sufragáneos, así como
un interés palmario por fortalecer los derechos metropolitanos en la provincia.
A pesar de que las muestras de insubordinación de que dan cuenta los textos
sugieren una todavía precaria vertebración de la autoridad del metropolitano
eclesiástico más allá de los límites de la propia civitas, la convocatoria regular
de concilios provinciales y la exportación de la estructura jerárquica de la igle-
sia a las poblaciones secundarias del territorio provincial, mediante la funda-
ción de nuevas diócesis (Egara), constituyen una demostración del creciente
dinamismo de una provincia eclesiástica, incentivada por un metropolitano
visiblemente interesado en asegurar y desplegar un control jurisdiccional cre-
ciente sobre los obispos del distrito eclesiástico.

Algunos decenios antes del final del Imperio romano de Occidente, el obispo
de Tarraco ejercía su influencia sobre una extensa provincia y esto se tradujo
en la consecución de una determinada actividad edilicia de promoción episco-
pal en el interior de la propia capital eclesiástica. La monumentalización del
suburbio martirial del Francolí constituye, por el momento, la única evidencia
material disponible sobre el fortalecimiento institucional del obispado tarraco-
nense de estos años, puesto que todavía no pueden precisarse las alteraciones
urbanísticas a que dio lugar la fundación de la primera ecclesia mater en el
interior del recinto amurallado, cuyo emplazamiento intramurario aparece plan-
teado en la Epístola 11* de Consencio.41 La actividad constructiva desplegada
por la iglesia en la antigua memoria martirial dedicada al obispo Fructuoso en
la Necrópolis del Francolí está avalada por la erección de una amplia basílica,
provista de los habituales edificios anexos, así como por la progresiva consoli-
dación de un auténtico suburbio eclesiástico en el que se concentrarían las
atenciones y los recursos de la comunidad cristiana en su conjunto. La cons-
trucción de este complejo ha sido fechada en un momento indeterminado de
la primera mitad del siglo V, de acuerdo con los resultados del estudio epigrá-

40 J. DIVJAK (ed.), Sancti Aurelii Augustini opera. Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem prolatae,
Viena: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 1981; J. AMENGUAL, «Consentius/Severus de Menorca.
Vint-i-cinc anys d’estudis. 1975-2000», Arxiu de Textos Catalans Antics 20 (2001) 589-700: constituye un
exhaustivo estado de la cuestión, que nos exime de citar aquí la abundante bibliografía existente.

41 Consencio, Ep. 11*, 13,3 y 20,3.
42 Las diferentes aproximaciones cronológicas pueden encontrarse en SERRA, Excavaciones en la necrópolis,

núm. 104, 63, así como en las ulteriores revisiones de M. D. DEL AMO, Estudio crítico de la Necrópolis
Paleocristiana de Tarragona, 3 Vols., Tarragona: Diputació de Tarragona 1979-1989; C. GODOY,
Arqueología y Liturgia. Iglesias hispánicas, siglos IV al VIII, Barcelona: Universitat de Barcelona 1995, pp.
187-190 y LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 205-225.
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fico y el análisis estratigráfico de los restos conservados.42 El emplazamiento de
esta iglesia en el centro de la necrópolis cristiana, su relación indeterminada
con algunos enterramientos privilegiados y las muestras epigráficas conserva-
das no permiten dudar de una basílica de conmemoración martirial.43 El hallaz-
go de un nuevo conjunto cristiano en los últimos años, ubicado al norte del
anterior, ha permitido confirmar la amplitud del proceso de transformación
topográfica experimentado por este suburbio funerario de Tarraco en el trans-
curso del siglo V.44 La intervención arqueológica en este recinto eclesiástico
permitió documentar los restos de una nueva basílica funeraria, asociada a una
serie de estructuras de carácter productivo y residencial.45 Las últimas valora-
ciones atribuyen a este complejo septentrional una fecha de construcción de
comienzos del siglo V, con una vida útil que no superaría los cien años.46

El estudio de los materiales conservados confirma la vigencia de este santuario
de culto martirial dedicado a la memoria del primer obispo de la ciudad, así
como el estadio final en la transformación del suburbio suroccidental de
Tarraco en un centro de culto supraregional, cuya fama y prestigio trascendie-
ron los límites de la propia capital eclesiástica.47 La actividad constructiva des-
plegada por la iglesia en este sector coincide en el tiempo con un amplio pro-
yecto de reforma urbanística, perceptible en la remodelación de las vías secun-
darias y la multiplicación de las infraestructuras y los equipamientos necesarios
para asumir el tránsito y el alojamiento de un número importante de visitantes
y peregrinos.48 Según ha evidenciado el debate historiográfico de los últimos
años, el fenómeno constituye una de las manifestaciones más evidentes de la

43 SERRA, Excavaciones en la necrópolis, núm. 133, 85-87. Si bien su restitución de un fragmento de inscrip-
ción monumental (RIT 942 (ICERV 321)), que formaría parte de un altar de grandes proporciones dedi-
cado a los mártires, sigue siendo problemática (una descripción actualizada en J. MARTÍ, «Fragment d’ins-
cripció monumental», en Pallium. Catàleg de l’Exposició Art i Documentació, Tarragona: Diputació de
Tarragona 1992, p. 54), los testimonios epigráficos aparecidos en el interior de la basílica no permiten
dudar de la existencia de un espacio de culto dedicado a los mártires locales, que se encontraría en el
origen de una nueva dinámica de sepultura ad sanctos: RIT 937 (ICERV 294); 1004 (ICERV 298: peregri-
ne sepulcrum); 1008 (ICERV 208: sanctorum sede), 1009 y 1010 (ICERV 209: in sede sanctorum).

44 Los resultados de la excavación arqueológica, supervisada por el «Servei Arqueològic de la Universitat
Rovira i Virgili» entre los años 1993-1997, aparecen recogidos en la publicación de la tesis doctoral de
LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tàrraco. El temple septentrional i el complex
martirial de Sant Fructuós, 2 Vols., Tarragona 2006.

45 Ibíd., 109-147.
46 Ibíd.,135-146: modifica ligeramente la datación de mediados del siglo V, que aparece en sus primeros tra-

bajos.
47 Los epígrafes sepulcrales alusivos a peregrinos y a individuos originarios de otros puntos de la geografía

imperial sugieren la notoriedad y el reconocimiento de este santuario suburbano más allá de los límites
ciudadanos: RIT 968 (ICERV 219), 989 (ICERV 214), 996 (ICERV 202), 1004 (ICERV 298). La inscripción
funeraria de Lupulus, procedente del estrato de destrucción de la basílica norte, incluye también el tér-
mino peregrinus. La presencia de extrangeros tampoco es desconocida en esta basílica, tal y como
demuestra el epígrafe de la Thecla egipcia, LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 145-147.

48 SERRA, Excavaciones en la necrópolis, núm. 133, 12-25; LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 135-146: con-
firman la vigencia de una red viaria suburbana compleja, que fue objeto de ulteriores reformas con moti-
vo de la construcción de las basílicas. La dinamización del sector del Francolí en el curso del siglo V coin-
cide con la reactivación del suburbio portuario, que se consolidaría como una de las áreas urbanas más
activas de la ciudad de la transición a la Edad Media a partir de estos momentos, cf. ADSERIAS – POCIÑA –
REMOLÀ, «L’hàbitat suburbà portuari de l’antiga Tàrraco», 137-154.
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creación del espacio cristiano. La voluntad de construir espacios de culto dife-
rentes a la ecclesia demuestra, a su vez, la riqueza de la sede episcopal, así
como el interés por ampliar la esfera de lo comunitario y lo social. La monu-
mentalización del suburbio martirial de Tarraco en el transcurso del siglo V
constituye una evidencia, en último término, del reforzamiento institucional de
la sede episcopal de estos años, a la vez que hace patente la voluntad de mos-
trar una determinada imagen de sí misma al conjunto de la provincia, que anti-
cipa la reorganización urbanística llevada a cabo por la iglesia en el interior de
los muros urbanos durante el siglo VI.49

La conquista visigoda de Tarraco por las tropas aliadas al rex Eurico, en el año
472, inaugura la época de máximo esplendor creativo e institucional de la
metrópoli eclesiástica de la Tarraconense, coincidiendo con el período de la
influencia de los monarcas ostrogodos de Italia sobre estos territorios. Juan y
Sergio fueron obispos enérgicos y autónomos, que dieron solidez al obispado
tarraconense en esta época crucial del mapa político posteuriciano.50 Ambos
posibilitaron la reedificación espiritual y material de la sede episcopal, así como
el reforzamiento de su organización institucional. El Concilio de Tarragona del
año 516 es el primero de una serie de sínodos provinciales de los que se des-
prende el interés por crear una estructura diocesana estable, a través de la pro-
moción de las comunidades rurales y su estricta sujeción a la lex diocesana. Las
medidas adoptadas en los concilios provinciales de la Tarraconense presupo-
nen la implantación de un modelo jerárquico de centralización episcopal muy
evolucionado, que se inspira en las directrices de la reforma eclesiástica
emprendida por Cesáreo de Arlés en el sur de la Galia y prefigura las disposi-
ciones relativas a la implantación de los derechos episcopales que cristalizaron
en la iglesia visigoda del siglo VII. El positivo incremento del papel desempe-
ñado por el obispo de Tarraco en la diócesis repercutió en la consolidación de
la autoridad metropolitana sobre las iglesias de la provincia. La convocatoria
regular de concilios provinciales en el período comprendido entre 516-546
informa de la actividad y el dinamismo eclesiástico de la Tarraconense de estos
años, mientras que el rápido crecimiento de las sedes de reciente fundación
(Dertosa, Urgellum, Emporiae y Ausona) ilustra el éxito de la política de expor-

49 En la mayoría de las ciudades del Occidente cristiano contemporáneo, la construcción de iglesias de con-
memoración martirial en los conjuntos eclesiásticos suburbanos se vincula con fases de crecimiento ins-
titucional de las respectivas sedes episcopales. Los espacios del culto martirial de Roma recibieron un cua-
dro monumental en el transcurso del siglo V, después del precedente necesario de Dámaso (PIETRI, Roma
Christiana, 514-529). Las basílicas de los suburbios martiriales de Santa Salsa de Tipasa (Y. DUVAL, Loca
Sanctorum Africae. Le culte des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, Roma: École Française de Rome
1982, pp. 357-380), Saint-Ferréol de Vienne (F. DESCOMBRES, «Vienne», en N. GAUTHIER – J.-C. PICARD (eds.),
Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, III, París: De Boccard,
1986, pp. 17-35; J. F. REYNAUD – M. JANNET-VALLAT, «Les inhumations privilegiées a Lyon et a Vienne», en Y.
DUVAL – J.-C. PICARD (eds.), L’inhumation privilegiée, pp. 97-108) y los Alyscamps de Arlés (P.-A. FÉVRIER,
«Arles», en  N. GAUTHIER – J.-C. PICARD (eds.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule, III, pp. 73-84)
son otros ejemplos.

50 Las noticias concernientes a los obispados de Juan y Sergio aparecen recogidas en todos los episcopolo-
gios de la iglesia episcopal: BLANCH, Arxiepiscopologi, I, 35-44; FLÓREZ, España Sagrada, XXV, 58-74; MARÍ,
Nominum et actorum archiepiscoporum Tarraconensium expositio I, 38-43; MORERA, Tarragona cristiana,
I, 158-172.
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tación de la estructura jerárquica de la iglesia a las poblaciones secundarias del
territorio provincial, iniciada en los años centrales del siglo V.
La consolidación de la figura episcopal en el seno de la sociedad tardía se pro-
dujo en un proceso simultáneo a la creación de un determinado lenguaje de
poder, que expresara el creciente predominio de los obispos. El estudio de este
conjunto de signos y símbolos proporciona argumentos valiosos para profun-
dizar en el rol ejercido por los ministros de la iglesia en las ciudades del siglo
VI, a la vez que constituye un vehículo extraordinario para dilucidar los dife-
rentes tópicos del repertorio de un nuevo modelo hagiográfico de obispo.51 La
Anthologia Hispana conserva el testimonio de dos ejemplares de la epigrafía
manuscrita de época visigoda, que se corresponden con las inscripciones
sepulcrales de los obispos Juan y Sergio de Tarraco.52 De acuerdo con los
datos facilitados por sus tituli metrici, ambos personifican un ideal de obispo
reformista y protector, que se inspira en los estereotipos generados por la
patrística y la hagiografía contemporáneas y que encontró en la Vita Caesarii
Arelatensis episcopi una inagotable fuente de inspiración.53 En las ciudades de
la transición a la Edad Media, existía un variado elenco de actividades a satis-
facer que, después de ser capitalizadas por los obispos, pasarían a formar parte
integrante del repertorio de las cualidades episcopales más codiciadas. La labor
asistencial ocuparía un lugar destacado, junto con la financiación de las obras
de construcción y rehabilitación de determinados edificios emblemáticos de la
ciudad. 

En una fecha indeterminada de la primera mitad del siglo VI, la ecclesia mater
de Tarraco se trasladó al centro simbólico de la antigua capital provincial roma-
na, favoreciendo la transformación y la sustitución de la escenografía de poder
de la ciudad clásica con un nuevo significado. A pesar de las desavenencias
sobre la ubicación precisa de esta iglesia entre los autores, la presencia de
estructuras arquitectónicas y enterramientos de época tardía en el sector com-

51 El interés historiográfico por la construcción de modelos episcopales ha experimentado una importante
renovación en los últimos años: E. REBILLARD – C. SOTINEL (eds.), L’évêque dans la cité du IVe au Ve siècle.
Image et autorité, Roma: École Française de Rome 1998; W. E. KLINGSHIRN, Caesarius of Arles. The making
of a Christian Community in Late Antiquity Gaul, Cambridge: Cambridge University Press 1994; M.
HEINZELMANN, Gregory of Tours. History and Society in the Sixth Century, Cambridge: Cambridge University
Press 2001.

52 RIT 938 (ICERV 277) y 939 (ICERV 278). A pesar de las dudas planteadas sobre la autenticidad de estos
carmina (M. MIRÓ, «Epigrafia mètrica de transmissió exclusivament manuscrita: A propòsit de les inscrip-
cions cristianes de Tarragona conservades en l’Anthologia Hispana», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
XXXVII (1996-1997) 953-971), la opinión mayoritaria acepta una fecha de composición próxima al
ambiente cultural del período visigodo, así como su eventual destino lapídeo, cf. Hispania Epigraphica,
6 (1996) núm. 985 y 7 (1997) núm. 961; P. MAYMÓ, «Actuación social e ideario episcopal en los Carmina
Latina epigraphica hispanos: una propuesta de análisis», Cassiodorus 6-7 (2000-2001) 215-229.

53 La defensa de la fe, la formación de sacerdotes, la restauración de iglesias, la capacidad de adoctrinamien-
to, la resolución de litigios, la caridad y la justicia, la disciplina y las costumbres, el cuidado de los pupi-
los o la redención de los cautivos aparecen como las virtudes episcopales más valoradas en los tituli de
Juan y Sergio, así como en la Vida de Cesáreo (Vita Caesarii Arelatensis episcopi, I,XLV).
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prendido entre el claustro de la catedral de Santa María y la iglesia de San
Lorenzo, unida a la recuperación de un número importante de piezas de escul-
tura decorativa y bronces de uso litúrgico de época visigótica, constituye una
prueba fehaciente de la existencia de un recinto eclesiástico anterior al actual.54

El desplazamiento de los escenarios del poder del obispo a los recintos guber-
namentales bastidos en época flavia simboliza la conclusión de la conquista del
espacio cristiano en Tarraco. Si bien faltan evidencias para reconstruir el pro-
ceso de suplantación de los escenarios del paganismo en detalle, parece que
éste no fue anterior al segundo cuarto del siglo VI.55 La consolidación institu-
cional de la sede metropolitana de Tarraco y la construcción de los edificios
de representación episcopal en la parte alta de la ciudad coinciden en el tiem-
po con la consecución de un amplio programa edilicio de restauración y monu-
mentalización de los escenarios del culto fructuosiano, tal y como se documen-
ta en las basílicas visigóticas del Francolí y el anfiteatro.

La capitalización del culto a los santos proporcionó un impulso notable al for-
talecimiento de la situación hegemónica del obispo en la sociedad del siglo VI.
La iglesia de Tarraco ha dejado constancia de una serie de elementos de dina-
mización del patrocinio cívico de Fructuoso, que no fueron desconocidos por
otras ciudades del panorama eclesiástico contemporáneo. En primer lugar, se
constata un interés palmario por retocar y actualizar los pasajes más emotivos
de la Passio. El capítulo referente a las cenizas y a la deposición de los restos
de los mártires se enriquece, en estos momentos, con una serie de nuevas inter-
polaciones que aluden a la existencia de una iglesia, bajo cuyo altar descansa-
ban las reliquias del santo.56 El relato se complementa, asimismo, con la intro-
ducción de un breve discurso, pronunciado por Fructuoso al anochecer del
séptimo día, así como con una aparición al praeses Emiliano, en compañía de
Augurio y Eulogio.57 El deseo de los obispos de Tarraco de proporcionar una

54 Las propuestas más sólidas sobre la localización de la ecclesia de época visigótica en el entramado de la
ciudad tardía siguen siendo J. SERRA, Santa Tecla la Vieja. La primitiva catedral de Tarragona, Tarragona
1960, pp. 64-85 y, con algunas puntualizaciones fundamentales, S. RAMON, «Nova opinió sobre l’emplaça-
ment de la primitiva catedral de Tarragona», Quaderns d’Història Tarraconense IV (1984) 37-49;
«Emplaçament de la primitiva catedral de Tarragona», en I Congrés d’Història de l’Església Catalana. Des
dels orígens fins ara, II, Solsona – Barcelona 1993, pp. 781-792. Con respecto a los hallazgos arqueológi-
cos: T. HAUSCHILD, «Construccions romanes a la Terrassa Superior de l’antiga Tarragona», en Arquitectura
romana de Tarragona, Tarragona: Ajuntament de Tarragona 1983, pp. 87-129; «Hallazgos de la época visi-
goda en la parte alta de Tarragona», en III Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Barcelona 1994, pp.
151-156 y X. AQUILUÉ, La Seu del Col·legi d’Arquitectes. Una intervenció arqueològica en el centre històric
de Tarragona, Tarragona 1993. La cisterna tardoantigua documentada recientemente en la «Casa dels
Canonges» confirma la amplitud del fenómeno de urbanización de este sector en el transcurso del siglo
VI, al tiempo que corrobora la notable extensión del conjunto episcopal de época visigótica.

55 J. M. MACIAS, La ceràmica comuna tardoantiga a Tarraco. Anàlisi tipològica i històrica. Segles V-VII,
Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 1999, pp. 235-238: confirma el despliegue de una
importante actividad en el sector a partir de los años 525-550, fecha establecida para la construcción de
la domus episcopalis que documentó Aquilué.

56 Passio, VII: In aecclesia sub altario sancto. Es de notar que las sucesivas interpolaciones hablan ya de
reliquiae y no de cineres.

57 Passio, VII; FRANCHI DEI CAVALIERI, «Las Actas de San Fructuoso», 36-39: fechó estas intrusiones en los siglos
VI-VII. Seguido por CASTILLO, Los mártires hispanorromanos, 43-45.
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imagen de la capital eclesiástica acorde a la dignidad y el prestigio de su reno-
vado estatus metropolitano no descuidó los focos de interés eclesiástico vincu-
lados con el culto cívico a Fructuoso y que, de acuerdo con su origen marti-
rial, permanecían afincados en los suburbios. La basílica martirial del Francolí
fue objeto de importantes obras de reforma y embellecimiento en la primera
mitad del siglo VI, tal y como atestiguan la nueva pavimentación del edificio,
la renovada sistematización del área del santuario y la cubrición de la piscina
del antiguo baptisterio.58 La datación de estas reformas está avalada por la recu-
peración de numerosas muestras de decoración arquitectónica de época visi-
gótica y por el hallazgo de una serie de objetos metálicos de uso litúrgico, per-
tenecientes al repertorio estilístico de los siglos VI y VII.59 La perduración en el
tiempo de este centro de culto martirial está confirmada por los textos gracias
a la interpolación de la Passio que alude a la iglesia que custodiaba las reli-
quias del santo, en la que se explicita una vinculación directa con el lugar de
la sepultura.60 A partir de los años centrales del siglo VI, se fecha la construc-
ción de una basílica en el interior del antiguo anfiteatro romano de la capital
provincial, así como el comienzo de una pequeña necrópolis de inhumación
en sus inmediaciones.61 A pesar de la ausencia de pruebas arqueológicas con-
cluyentes, es lógico pensar en una iglesia de conmemoración martirial, en el
mismo escenario en el que, según los textos conservados, tuvo lugar la pasión
de Fructuoso.62 Si bien se desconoce la eventual existencia de una memoria
anterior, la construcción de una iglesia en la arena del anfiteatro romano reve-
la una voluntad expresa por rememorar los episodios del año 259, con un mar-
cado simbolismo triunfal sobre el mundo pagano. La preservación de las puer-
tas de ingreso al antiguo edificio de espectáculos, como entrada al nuevo con-
junto monumental cristiano, redunda en esta idea del triunfo, al tiempo que
ilustra el trasfondo ideológico que llevó a la iglesia a diseñar una nueva esce-
nografía de poder mediante la meditada transformación y sustitución de los
escenarios de poder de época romana.

58 DEL AMO, Estudio crítico de la Necrópolis, I, 242; LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 218-219: a diferen-
cia de su predecesor, el nuevo pavimento no contaba con la presencia de señalizaciones externas de las
sepulturas, que tenderían a desaparecer.

59 Los restos de escultura decorativa fueron estudiados por DE PALOL, Tarraco hispanovisigoda, 103-125:
quien los fechó en los siglos VI y VII. Una aproximación a los bronces litúrgicos se encuentra en M. D.
DEL AMO, «Bronces de la basílica y del cementerio paleocristiano de Tarragona», Butlletí Arqueològic 16
(1994) 167-175; «Tarraco en el período de la ocupación bizantina del sureste español», en V Reunió
d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Barcelona 2000, pp. 145-149.

60 Passio VII.
61 Los restos de esta iglesia fueron puestos al descubierto, entre los años 1948-1957, por la Fundación Bryant

(W. J. BRYANT (ed.), Cartas sobre el anfiteatro tarraconense, Springfield 1972). Durante mucho tiempo, no
existió un estudio exhaustivo del monumento hasta que los resultados del proyecto de restauración y
excavación desarrollado por el Ted’a, en los años 1987-1989, fueron presentados en una excelente publi-
cación (TED’A, L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romànica, Tarragona
1990). El estudio de los materiales cerámicos (MACIAS, La ceràmica comuna, 227-230) ha permitido corro-
borar la datación establecida por el TED’A, L’amfiteatre romà, 233-234 en un momento avanzado del siglo
VI.

62 Passio, III; Prudencio, Peristephanon, VI.
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La actividad edilicia de promoción episcopal documentada en Tarraco duran-
te el siglo VI confirma la culminación del proceso de cristianización de la topo-
grafía urbana de la antigua capital provincial romana, así como la posición
hegemónica alcanzada por el obispo en la ciudad de la transición a la Edad
Media. La cronología de las obras remite, una vez más, a los cruciales obispa-
dos de Juan y Sergio, con una predilección por éste último en lo que a la
monumentalización del anfiteatro se refiere. La vigencia y la titularidad com-
partida de las basílicas visigóticas del Francolí y el anfiteatro demuestra, asimis-
mo, el patronazgo ininterrumpido de Fructuoso sobre la civitas de la transición
al medioevo, al tiempo que plantea una realidad topográfica y cultual bien
documentada en otras capitales occidentales, en las que se asistió al desplie-
gue de una liturgia específica en la conexión de los espacios de conmemora-
ción de la pasión y la sepultura de los mártires locales.63 La reforma de los esce-
narios del culto fructuosiano en la ciudad de estos años sugiere que los san-
tuarios suburbanos gozaban de un protagonismo todavía importante en la litur-
gia de la sede episcopal.64 Por último, las muestras del dinamismo del culto a
Fructuoso en el período de relanzamiento institucional experimentado por la
sede episcopal de Tarraco durante los obispados de Juan y Sergio hacen paten-
te el nexo natural que se estableció entre la potenciación de las funciones epis-
copales en las ciudades del siglo VI y la promoción de los santos locales. El
reconocimiento de la relación personal y privilegiada de los obispos con los
mártires invistió de un aura de sacralidad sin precedentes al patrocinio visible
ejercido por aquellos en sus respectivas ciudades, hasta el punto que la poten-
ciación de la figura del martyr patronus se convirtió en una fórmula ideal para
el impulso de la posición anhelada por el episcopus patronus. La construcción
de una pequeña basílica de conmemoración martirial en el escenario de la
pasión del obispo mártir Fructuoso constituía una imagen perfecta del triunfo
del santo, al tiempo que proporcionaba un marco incomparable para hacer
pública ostentación del triunfo de la genealogía episcopal fundada por él. La
vinculación con el primer obispo histórico de la sede episcopal fue un pode-
roso argumento de solidez, autoridad y legitimidad, que los titulares tarraco-
nenses no dudaron en poner en práctica a lo largo de la Antigüedad Tardía. La
insistencia en la elaboración de esta ideología de la sucesión episcopal llegó a

63 Cartago disponía de dos edificios de culto extramurarios dedicados a la memoria del obispo mártir
Cipriano, en los que se conmemoraba el lugar de la sepultura y del martirio respectivamente (W. H. C.
FREND, «The Early Christian Church in Carthage», en Town and Country in the Early Christian centuries,
Londres: Variorum Reprints 1980, pp. 21-40; Duval, Loca Sanctorum Africae, 675-677). V. SAXER,
«Archéologie et hagiographie à propos des martyrs de la Tarraconaise inscrits dans le martyrologe
Hiéronymien», en III Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, pp. 453-462: estableció el paralelismo
entre los santuarios martiriales de Tarragona y los cartaginenses. En el siglo VI, Arlés contaba con dos
santuarios suburbanos erigidos en honor del mártir Ginés. Ambos escenarios escondían también la doble
conmemoración de la sepultura y el martirio (FÉVRIER, «Arles», 73-84).

64 De acuerdo con las medidas establecidas en los concilios, FLÓREZ, España Sagrada, XXV, 13, planteó la
posibilidad que los obispos sufragáneos y los fieles de la provincia fueran obligados a acudir a la ciudad
metropolitana, si no lo hacían antes, para participar en las celebraciones del aniversario de Fructuoso. En
opinión de C. GARCÍA, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid: CSIC – Instituto
Enrique Flórez 1966, pp. 316-32: el capítulo de la Passio referente a las reliquias pudo retocarse con fines
litúrgicos.
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su grado máximo de desarrollo en el siglo VI, coincidiendo con la eclosión ins-
titucional de metrópoli eclesiástica.

Después de los reinados de Leovigildo y Recaredo, el reino visigodo de Toledo asis-
tió a un período de centralización política y de fortalecimiento de la autoridad regia
sin precedentes, que conllevó una importante transformación del protagonismo
político y eclesiástico de las antiguas capitales provinciales de Hispania del período
tardorromano. La incorporación de los resultados del estudio arqueológico a las
informaciones facilitadas por los textos confirma la definitiva transformación de
Tarraco en capital visigoda en el transcurso del siglo VII, en un proceso histórico
que descansó en el diálogo entre una serie de elementos de continuidad y la intro-
ducción de ciertas pautas de homologación con el resto de las capitales visigodas
contemporáneas. Las fuentes conservadas atestiguan una continuidad notable de la
actividad institucional de la metrópoli eclesiástica de estos años, así como su inte-
gración plena en un reino visigodo unificado y centralizado en torno a la figura del
rex y su corte. No obstante, relegada a la periferia de un reino con centro en Toledo,
Tarraco asistiría a un proceso de progresivo silenciamiento, que llevaría al paulati-
no deterioro de su anterior independencia y prestigio a lo largo del siglo VII. Si bien
no contribuyeron a la pérdida del carácter ciudadano ni a la privación de su anti-
gua preeminencia en los territorios del nordeste hispánico, estas cuestiones reper-
cutieron en una ausencia total o parcial de las fuentes que permiten escribir la his-
toria de la capital provincial en los últimos años de la transición a la Edad Media.

El Liber Orationum de Festivitatibus atestigua la vitalidad y el dinamismo eclesiástico
de la sede episcopal metropolitana en los años previos a la conquista árabe de
Hispania, así como su participación en la corriente general de renovación litúrgica de
la iglesia visigoda del siglo VII.65 La liturgia estacional ocupa un espacio destacado en
el texto, en un momento en el que las procesiones no eran sólo la vertebración litúr-
gica de las celebraciones que marcaba el calendario, sino también un símbolo de la
identidad colectiva, a cuyo frente se situaba el obispo.66 A la altura del año 700, la ciu-

65 Conservado en la Biblioteca Capitular de Verona (códice LXXXIX), el texto está editado en J. VIVES (ed.), Liber
Orationum de Festivitatibus. Oracional Visigótico, Barcelona: CSIC – Biblioteca Balmes 1946, con el estudio pale-
ográfico de J. Claveras. De entre los muchos autores que se han dedicado a su estudio, destacan las aportacio-
nes de A. MUNDÓ, «La datación de los códices litúrgicos visigótico-toledanos», HS 18 (1965) 1-25; M. DELS S. GROS,
«Observacions sobre l’Oracional hispànic de Verona», en A. G. MARTIMORT (ed.), Meus concordet voci, Tournai
1983, pp. 483-488; C. GODOY – M. DELS S. GROS, «L’Oracional Hispànic de Verona i la topografia cristiana de
Tarraco a l’Antiguitat Tardana: possibilitats i límits», Pyrenae 25 (1994) 245-258; M. C. DÍAZ, «Observaciones sobre
el Oracional visigótico de Verona», en Atti del Convegno Petrarca, Verona, l’Europa, Padua 1997, pp. 13-30.

66 GARCÍA, El culto de los santos, 51-55; DÍAZ, «Observaciones sobre el Oracional visigótico», 13-30; GODOY – GROS,
«L’Oracional Hispànic de Verona», 246; CASTILLO, Los mártires hispanorromanos, 134-136.

67 Según la rúbrica de la completa 523, el oficio religioso en cuestión debía de rezarse en San Fructuoso, después
de haber cantado los laudes con los que la procesión se dirigía a la iglesia de Santa Jerusalén: Item completu-
ria post explicitas laudes quas psallendo vadunt usque ad Sancta Iherusalem que in Sancto Fructuoso dicenda
est. En virtud de su mismo rango metropolitano, las iglesias episcopales de otras capitales eclesiásticas de la
Hispania visigoda llevaron el título de Santa Jerusalén como signo y demostración de su mayor excelencia sobre
las iglesias establecidas en el territorio provincial, hecho que no impidió la adjudicación de otras advocaciones
específicas: FLÓREZ, España Sagrada, XXIV,228 y XXV,13; R. PUERTAS, Iglesias hispánicas (siglos IV al
VIII).Testimonios literarios, Madrid: Patronato Nacional de Museos – Ministerio de Educación y Ciencia 1975, p.
97. Con respecto a la iglesia de San Pedro: Liber Orationum de Festivitatibus, nn. 526-527.
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dad episcopal de Tarraco disponía de, por lo menos, cuatro edificios eclesiásticos. El
Liber Orationum de Festivitatibus contiene una alusión directa a la ecclesia mater o
Santa Jerusalén, consagrada a San Fructuoso, así como a la iglesia de San Pedro.67 Por
otra parte, la arqueología confirma el uso continuado de la iglesia suburbana del
anfiteatro, además de la eventual continuidad de la basílica visigótica del
Francolí.68 La indiscutible representación del obispo mártir en las dedicaciones
documentadas en Tarraco al término de la antigüedad avala el patrocinio santo
de Fructuoso sobre la iglesia metropolitana de estos años, al tiempo que plan-
tea numerosos problemas con respecto a la intitulación y la función precisa de
los edificios eclesiásticos conocidos. A pesar de todo lo dicho, no se puede
prescindir de un grupo de indicios de los que se desprende que el imparable
proceso de homogenización de Tarraco con el resto de las capitales visigodas
de la época no se produjo sin una cierta pérdida de su prestigio y su identidad
tradicionales. A este propósito, son significativas las informaciones que se coli-
gen del Liber Orationum de Festivitatibus desde el punto de vista de la evolu-
ción del culto a los santos. El Oracional visigótico de Tarragona incluye un
número importante de oraciones para ser rezadas a Santa Leocadia, la patrona
celestial de la sede regia de la monarquía visigoda toledana, así como a Santa
Eulalia de Mérida y a San Vicente, el santo patrón de las ciudades de Zaragoza
y Valencia en las épocas tardorromana y visigótica.69 Además de las citadas, el
Liber Orationum tarraconense incluye plegarias para ser rezadas con motivo de
la festividad de los grandes santos y mártires de la iglesia universal de época
tardía. Sin embargo, el rasgo más destacable de este texto litúrgico es la esca-
sa representación de Fructuoso y sus compañeros, quienes son objeto de reve-
rencia en un escaso número de veintitrés oraciones.70 Curiosamente, ninguna
de ellas hace referencia ya a los fundamentos del patrocinio celestial ejercido
por Fructuoso sobre la ciudad y la iglesia de Tarraco en la época de la transi-
ción a la Edad Media, sino únicamente a su capacidad de mediación en la sal-
vación de las almas de los difuntos conforme a su carácter de mártir. La devo-
ción continuada de los tarraconenses por San Fructuoso está atestiguada por
las fuentes del siglo VII, tal y como se desprende de la advocación de diversos
espacios religiosos de la ciudad a su nombre. Tarraco seguía custodiando las
reliquias de su santo patrón en los primeros años del siglo VIII. Sin embargo,
no deja de ser sorprendente el que, en un documento de tipo litúrgico para el
uso de la iglesia episcopal, las referencias a Leocadia, a Eulalia y a Vicente
superen en número a las alusiones del sanctus et patronus de la metrópoli ecle-
siástica de época tardía.

En conclusión, la dinamización y el posterior afianzamiento del patrocinio
santo de Fructuoso en Tarraco se vislumbra como un proceso histórico carac-

68 LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes, 252-254: ha llamado la atención sobre las evidencias materiales que
sugieren una mayor continuidad en el uso de la basílica suburbana del Francolí, cuyo momento final fue
establecido por DEL AMO, Estudio crítico de la Necrópolis, I, 242, a inicios del siglo VII.

69 Liber Orationum de Festivitatibus, nn. 118-152; 153-183 y 469-495, respectivamente.
70 Liber Orationum de Festivitatibus, nn. 446-468.
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terístico del universo cultural y espiritual de la Antigüedad Tardía, cuyo ritmo
de crecimiento estuvo íntimamente vinculado con las fases de consolidación
institucional de la sede episcopal operada en estos siglos. El culto al obispo
mártir Fructuoso estuvo sujeto a los propios ciclos de decaimiento y de desper-
tar del obispado tarraconense. Por ello, el mayor número de noticias conserva-
das procede de la época de auge creativo e institucional que embargó a la
metrópoli eclesiástica de la Tarraconense durante los dos cientos años que
separan los obispados cruciales de Himerio y Sergio (370-560). La iglesia epis-
copal de Tarraco conservó su carácter metropolitano intacto hasta que la con-
quista islámica de los territorios del nordeste peninsular (713-714) supuso una
interrupción momentánea de la organización eclesiástica tardorromana. Con la
incorporación del nordeste hispánico a los dominios califales, da comienzo una
nueva etapa de incertidumbres para la capital eclesiástica, durante la que pudo
magnificarse la tendencia al progresivo silenciamiento de su obispo y su santo
local iniciada en el siglo VII. La sede episcopal metropolitana reaparece en las
fuentes documentales con motivo de la restauración eclesiástica de los siglos
XI y XII. La inventio del culto a Santa Tecla, en estos momentos, aparece como
un fenómeno vinculado al proceso de consolidación de los territorios del nor-
deste de la Península en su movimiento expansivo sobre las tierras de fronte-
ra con Al-Andalus y al contexto histórico más amplio de redefinición de las
estructuras eclesiásticas hispánicas de época gregoriana.71 La progresiva confir-
mación del patrocinio celestial de Tecla sobre la metrópoli restaurada en el
transcurso de la Edad Media favoreció la gradual pérdida de la memoria de
Fructuoso, el patrón celestial histórico de la ciudad y el titular de su iglesia
desde los períodos tardorromano y visigótico. Como en épocas anteriores, la
comprensión de este tipo de realidades pasa necesariamente por la considera-
ción del contexto político e ideológico contemporáneo.

71 M. PÉREZ, «La invenció (inventio) del culte a Santa Tecla en la Tarragona d’època medieval», Butlletí de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres L (2005-2006) 21-58.
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L’EUCOLOGIA DE LA MISSA IN DIEM SANCTI FRUCTUOSI DEL
LIBER MOZARABICUS SACRAMENTORUM, TESTIMONI DEL

CULTE I DE LA MEMÒRIA DELS SANTS MÀRTIRS 
EN LA TRADICIÓ LITÚRGICA HISPANA.

Rafael SERRA ABELLÀ

1. L’ESCOLA EUCOLÒGICA DE LA TARRACONENSE

La gran Missa in diem sancti Fructuosi que trobem en el Liber Mozarabicus
sacramentorum és sense dubte un text eucològic hispànic que procedeix de
l’escola eucològica de Tarragona1 i és impossible, ara per ara, determinar-ne
l’autor ni la data precisa de composició. Hom sap que els llibres litúrgics sem-
pre són acumulatius i compilatius. Tot i així tots els estudiosos de la Litúrgia
Hispànica afirmen l’existència a Tarragona d’una escola eucològica i que aques-
ta tingué un lloc important en la formació i codificació del ritus hispànic. Això
és llei general de la història dels textos litúrgics. En l’antiguitat les seus episco-
pals metropolitanes eren capaces de generar material litúrgic propi que servien
de model i eren emprats per les esglésies sufragànies. La tradició conciliar de
la Tarraconense legisla moltes vegades sobre qüestions litúrgiques. Com exem-
ple el Concili de Girona de l’any 517 que esdevé un intent d’unificació dels
usos litúrgics. Es l’època dels grans arquebisbes de Tarragona: Joan i Sergi, con-
temporanis a Sant Just d’Urgell, que exerciren el seu ministeri episcopal durant
el segle VI. Es el temps de la creativitat litúrgica que té com a substrat la roma-
nització secular del país i els intercanvis amb les esglésies de l’Àfrica i de
l’Orient.

Segurament també la Missa in die Sancti Fructuosi tingué com origen els ano-
menats libelli de la missa que després d’una llarga evolució adquiriren la forma
de sacramentari. Encara que els formularis litúrgics hispànics no permeten de
ser datats abans del segle VI no es pot posar en dubte que aprofiten materials
d’una tradició més anterior. La tradició litúrgica que cal situar en l’època visi-
gòtica és hereva de la tradició pròpia hispanoromana. Si bé es veritat que hom
no coneix la paternitat dels textos litúrgics sabem que en l’àrea eclesial de la

1 Vegeu sobre aquesta qüestió l’estudi de J. PINELL, «La liturgia ispanica, di la scuola Tarraconense», en La
liturgia panorama storico generale (Anàmnesis 2), Casale 1983, pp.75-76. També Juan Miguel FERRER

GRENESCHE, «Los libros de la liturgia hispánica. El contexto de la historia de los libros litúrgicos de
Occidente», Liturgia y Espiritualidad 1/2 (1994) 31-38.
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Tarraconense hi ha els noms de Sant Just d’Urgell que morí el 546, Pere de
Lleida (s. V-VI), Joan de Saragossa (†631), Brauli de Saragossa (†651) Joan de
Biclarum (†621), Quirici de Barcelona (†666) i d’altres, dels quals hi ha referèn-
cia que crearen textos litúrgics. I comptem, també, amb el testimoni tant impor-
tant de Sant Eugeni que a la meitat del segle VII escriu a l’arquebisbe de
Tarragona, Protasi, dient-li que no es veu en cor de composar els textos que
aquest abans li havia demanat, donada la qualitat de les que hom crea i utilit-
za in hac patria, és a dir, a la Tarraconense. Aquesta referència constitueix un
preciós testimoni de la creativitat litúrgica de les esglésies de la Tarraconense
en l’àmbit cultural visigòtic.2 Aquesta escola eucològica formà l’anomenada
«Tradició A» i es conservà en la tradició manuscrita més antiga que coneixem
del corpus liturgicum hispanicum. Els textos eucològics per a la celebració dels
Sants Protomàrtirs de Tarragona tenen tot l’aire de ser antics i segurament,
almenys, en el seu nucli més original, de finals del segle VI o d’inicis del segle
VII. Aquesta afirmació caldria verificar-la havent fet una anàlisi crítica del text
i la senyalo només com hipòtesi. 

És de la mateixa època que cal situar l’origen dels textos de l’anomenat
Oracional de Verona per a la celebració de l’Ofici dels Sants Protomàrtirs de
Tarragona. Coneixem, doncs, com era celebrada a Tarragona litúrgicament la
memòria dels nostres sants, tant pel que fa a l’eucaristia com a l’ofici. No cal ni
dir que obeïa en aquells segles a un tipus litúrgic episcopal i catedralici.

2. ELS FORMULARIS DE LA MISSA DE SANT FRUCTUÓS

La missa de Sant Fructuós en el Liber Mozarabicus Sacramentorum3 conté tots
els elements variables de la Missa Hispànica, cadascun amb la seva finalitat
eucològica pròpia dins de l’ordinari de la Missa: Oratio admonitionis, Oratio
alia, oratio postnomina, ad pacem, illatio, postsanctus, post pridie; ad oratio-
nem dominicam, Benedictio i Completuria. Són les parts variables de la cele-
bració eucarística hispana. Una anàlisi teològica dels textos manifestaria el
substrat bíblic dels textos, el llenguatge bíblic impregna tot el text i manifesta-
ria sobretot que el liturgista coneix les Actes del Martiri. No oblidem que les
Actes del Martiri es proclamaven després de la lectura anomenada prophetia,
abans del psal·lendum, després continuava la lectura de l’Apòstol. El tema de
les Actes dóna contingut a tot el text eucològic subratllant la presència del Sant
Esperit en el cor dels qui van al martiri, la significació i la Presència de la
Trinitat i el desig ardent dels màrtirs de participar en el banquet celestial, mani-
festat per la voluntat d’observar amb plena perfecció el dejuni estacional. 

2 J. PINELL, «Unes oracions del segle VII amb destí a Tarragona», Miscel·lània litúrgica catalana 6 (1995) 61-91.
3 Marius FÉROTIN, osb, Le «Liber mozarabicus sacramentorum» et les manuscrits mozarabes, Réimpression de

l’édition de 1912 et bibliographie générale de la liturgie hispanique, prépareés et présentées par Anthony
Ward, sm – Cuthbert Johnson, osb (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» Subsidia 78), Roma 1995. Cito la
font sota la sigla LMS indicant el número de cada perícopa litúrgica i les línies de la columna. Molt sovint
ens trobem amb formes gramaticals decadents com és ara les terminacions de genitiu amb e, en lloc de ae. 
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La imatge del foc i el símbol de l’Esperit. Aquesta simbòlica es dominant a tots
els textos de la Missa; l’Esperit Sant que en la tradició bíblica es significat pel foc
està present en el cor de Sant Fructuós i dels Sants Diaques amb contrast amb el
foc del martiri. La presència del Sant Esperit fa que el martiri cristià sigui realment
un carisma per l’Església. La imatge captiva el liturgista i la explana de diverses
maneres: «ut quamlibet exusta ignibus membra deciderent, eorum anime divino
flante Spiritu plus calerent» (LMS 240,35-37), i hom demana que per la intercessió
dels sants màrtirs: «uigeat in nos flamma diuina et extinguatur male cupidinis
nutrimenta» (ibíd. col. 109,1-2). L’introit de la Missa de Sant Fructuós recull aques-
ta imatge quan diu: «més abrandats per l’amor del Crist que per les flames del foc»
Esdevé un tema dominant i central en la Inlatio (que correspon al prefaci romà):

Imposita super ardentem ignis struem membra tabescentia liquescebeant; et con-
tracte uiscerum partes crescentibus in cumulum carbonibus inherebant. Inter
ambustos torrres mixtus cineri sanguis fumabat; sed euntes ad Dominum anime
plus calebant (LMS 241,30-35). 

La confessió de la fe trinitària simbolitzada per la tríada martirial. Desenvolupa
el tema de la Passio quan l’hagiògraf contemplant el martiri dels sants escriu:
«ut etiam et in illis divina Trinitas compleretur.» La imatge de la triada dels màr-
tirs era massa suggeridora de la Trinitat perquè el liturgista no en fes un motiu
a desenvolupar en la seva eucologia. Els tres esdevingueren un sol cor en la
professió de la mateixa fe, esperança i caritat. Tant que elimina fins i tot en ells
la distinció del ministeri. Realment com diuen les Actes se significava en ells la
Trinitat Divina. Poso aquests textos com a mostra:

Deus eterne, qui beatissimos martyres tuos Fructuosus, Augurium et Eulogium
igne examinasti, eorumque animas perustis membris ad eternam requiem perdu-
cisti, dum in illis tribus Trinitas vera inhabitas, quos unitos in passione Unitas
sancta coronas (LMS 244,21-26). 

Vere sanctus et admirabilis es, Deus summe, qui te in his tribus perfecta Trinitatis
unitas demonstrasti: non corporum usiuilium dissimilitudine, sed unita mentium
voluntate, non officiorum distantium ordine, sed concertantium militum insepa-
rabili charitate (LMS 242,6-10).

I el text tant bell de Ad pacem:

Deus une et trine, simplex et iuste, admirabilis et preclare: quem societas illa
trina et indiuisa sanctorum tuorum Fructuosi, Agurii et Eulogii, sic unita laudis
uoce inter flammas concelebrat [...] (LMS 240,30-35).

També en la Benedictio: 

Deus unus et trinus qui se in unitate trium martyrum Fructuosi, Augurii et Eologii
passione gloriosum ostendit, glorificari se in nostris cordibus faciat, et ad instar
illorum in sue pacis unione connectat. Amen. (LMS 245,38ss).
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Fem memòria que la teologia de la Trinitat havia estat posada en qüestió amb
el moviment herètic del priscil·lianisme que preocupà l’ortodòxia de les esglé-
sies de la Tarraconense durant tot el segle V. Aquest moviment herètic negava
la distinció de persones i per altra banda hi havia la qüestió arriana, la fides
ghotica, que s’oposava a la fides catholica, de la qual el text litúrgic n’expres-
sava la ortodòxia. 

El tema del dejuni estacional que Sant Fructuós no volgué trencar en aquest
món com expressió del seu desig en el banquet del Regne. Això indica que la
disciplina del dejuni estava encara arrelada i vigent en la comunitat que cele-
bra l’eucaristia amb aquesta eucologia donat que posa als màrtirs com a model.
També el text desenvolupa el tema del dejuni eucarístic (estacional) en la seva
dimensió escatològica. Els cristians dejunen en aquest món com a desig intens
del banquet del Regne, que cada eucaristia anticipa sacramentalment. És clar
que en aquest tema hi ha les paraules de la Passio: 

Cumque multi ex fratribus ei oferrent ut conditi permixti poculum sumeret res-
pondit: «Non est» inquiud «hora solvendae stationis» Agebatur hora diei quarta,
siquidem et in carcerem quarta feria stationem sollemniter celebraverat. Igitur
sexta feria laetus atque securuis festinabat, uti cum martyribus et prophetis in
paradiso, quem preparavit Deus amantibus eum solveret stationem.

Referent al dejuni el liturgista diu:

Quin potius soluende stationis tempus adesse cernentes, celestium dapum des-
iderio tacti, propere perueniunt ad sue compendia mortis. Cumque mediis ure-
rentur sacra corpora flammis, acceptabilia Deo reddent hymnis sonantibus uota.
Necdum que fuerant ignibus divina sacrificia concremata, et iam anime
Angelorum ouantibus gregibus chosrisque consorte perpetim conscendunt ethe-
ria in arce uolatu: ut apud te Deum soluerent seruatam esuriem, a quo se fiden-
ter sperauerant refici perpetua caritate (LMS 242, 31-39, 1-3).

3. LA RECITACIÓ DELS DÍPTICS

La oratio admonitionis, que en el sacramentari porta el nom de «missa» és la
perícopa eucològica que en la litúrgia hispànica precedeix als díptics. Es la
exhortació del celebrant a la prex fidelium. Els díptics introdueixen la litúrgia
pròpiament eucarística dins de l’ordo hispànic. El celebrant fa l’elogi dels sants
que celebren i aquest elogi esdevé una exhortació a la pregària fervent per a
tots. Els díptics constitueixen la forma més arcaica de la litúrgia hispànica. Tant
que J. Pinell, el gran estudiós, diu que la forma més arcaica remunta al segle
III. I les paraules de Sant Fructuós abans del martiri: «In mente me habere
necesse est eclesiam catholicam ab oriente usque ad occidentem», en són una
ressonància, gairebé una citació. Al bell mig dels díptics es diu el que s’anome-
na en el sacramentari hispànic la oració alia i acaba amb la forma conclusiva
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post nomina. En aquesta comunicació m’ha semblant interessant donar a conèi-
xer aquests textos i fer-ne un breu comentari teològic, posant el text llatí en
nota. M’ha semblat interessant l’anàlisi d’aquests textos donada la seva riquesa
teològica i la bella formulació litúrgica que tenen, com també el testimoni de
la veneració dels sants a la ciutat de Tarraco. La part invariable retornada a la
seva forma original per l’actual Missal Hispànic la manllevo de la versió de Pere
Farnés.4 La versió de les parts variables (oratio admonitionis, alia i postnomi-
na) ha estat feta pel qui presenta aquesta comunicació, com una primera ver-
sió dels textos eucològics propis dels sants de Tarragona.

4. LA VERSIÓ DELS DÍPTICS DE LA MISSA DE SANT FRUCTUÓS

Oratio admonitionis (LSM 327)

Lloem i preguem amb cor ple d’amor, amb alegria cristiana, 
amb fe integra i esperança pura, la majestat inefable de Déu Omnipotent,
que ens ha donat en la benaurada passió dels Sants Màrtirs Tarragonins, 
Fructuós, Auguri i Eulogi, 
un gran auxili per l’Església, i també per seva ciutat.

Ells, units per un mateix amor a Déu, 
van fer ajuntar els seus ministeris diferents d’aquesta vida
en la una sola i mateixa glòria.

Es així que el bisbe, amb els diaques al seu costat, 
es van oferir a sí mateixos com a víctima a Crist
amb els seus cossos santificats. 
I per destruir el culte als ídols suportaren els suplicis de la carn 
per donar culte al Déu veritable,
de tal manera que van escriure amb sang allò que ells van ensenyar.

Ells també, enmig de les cadenes de la presó
foren invencibles en l’observança del dejuni
refusant la beguda que els era oferta,
ja que creien, amb una renovada esperança,
que havien de beure el calze del Crist
i ja mai més tindrien set en aquest món. 

Així, doncs, per ells, supliquem, 
la seva forta i preciosa intercessió, 
faci créixer la fe en el capteniment dels cristians, 
defensi l’església dels atacs de l’enemic, 

4 Vegeu Pedro FARNÉS, «La Missa en ritu hispà-mossàrab», Liturgia y Espiritualidad 1/2 Año XXV (Enero-
Febrero 1994), 1-28. 
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animi els sacerdots/bisbes a la lloança, 
els diaques al compliment del seu servei,
els reis a la bondat, 
i els pobles a la pau.

I encara que estimem tant el país que els va rebre,
no oblidem el país que els va dur al món.
Que el primer els tingui en el col·legi on van ser coronats; 
i que el segon, que ens els va donar, tingui el seu patrocini. 

R/ Amén.

Ajudant-nos la misericòrdia d’Aquell que en la Trinitat és un sol Déu i es glo-
rificat pels segles. Amén.

El celebrant exhorta al poble a la pregària tot dient: 

Preguem,

I el cor contesta:

Hàgios, Hàgios, Hàgios, Senyor Déu, Rei etern. A vós la nostra lloança; a vós
la nostra acció de gràcies.

El diaca diu el díptic:

Recordem en la nostra pregària de l’Església santa i catòlica, que el Senyor la
faci créixer en la fe, l’esperança i la caritat.

R/ Concediu-nos, Déu Omnipotent.

Recordem-nos dels pecadors, dels presos, dels malalts i dels immigrants, que
el Senyor els miri bondadós, els alliberi i els conforti.

R/ Concediu-nos, Déu Omnipotent.

El celebrant diu l’oració Alia.

Alia (LSM 238)

Oh Senyor, ajudant vós, avui tenim gran confiança d’oferir l’eucaristia;
perquè és present aquest bisbe provat pel foc i cohereu del vostre Crist,
el sacrifici del qual no menyspreeu. 

Són també presents aquests santíssims diaques, 
que van revestits amb les vestidures blanques,
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rentades amb la sang de l’Anyell, 
que serveixen el vostre altar i l’honoren amb els sagrats dons;
us preguem, oh Rei altíssim, que maneu a aquells que havien tingut cura de
servir al vostre poble, que ens assisteixin i ajudin en aquest sagrat lloc 
i aquest poble, consagrat de manera peculiar per les seves venerables relíquies.

Que ara ens recomani el qui va ser per a vós «fructuós»
i vessi sobre nosaltres el fruit dels seus mèrits.

Que ara Auguri i Eulogi ens serveixin el calze de la vostra sang immaculada
per a la salvació dels qui creuen en vós; 
de manera que instruïts tots amb el magisteri d’aquests guies victoriosos 
i defensats pel seu poder,
no temem els sofriments presents per causa del vostre nom 
ni siguem desposseïts dels béns futurs. 

El celebrant diu aquesta conclusió:

Per la vostra misericòrdia, Déu nostre, a la presència del qual reciten el nom
dels vostres sants apòstols i màrtirs, confessors i verges.
R/Amen. 

Segueix el diaca:

Ofereix aquest sacrifici al Senyor Déu els nostres sacerdots N., el Papa de Roma
i tots els altres bisbes, per ells mateixos i per tots els ministres, per les esglé-
sies que els han estat encomanades i per l’Església Universal. 

R/L’ofereixen per ells mateixos i per l’Església universal.

L’ofereixen també els preveres els diaques, els clergues, i els fidels presents, en
honor dels sants, per ells mateixos i pels seus. 

R/ L’ofereixen per ells mateixos i per l’Església universal.

Tot fent memòria dels sants apòstols i màrtirs, de la gloriosa sempre Verge
Maria, de Zacaries, Joan, els Innocents, Esteve, Pere i Pau, Joan, Jaume, Andreu,
Iscle, Torquat, Fructuós, Feliu, Vicenç, Eulogi, Just i Pastor, Justa i Rufina,
Eulàlia, i l’altra Eulàlia, Leocàdia.

R/ I de tots els màrtirs.

En memòria dels confessors: Hilari, Atanasi, Martí, Ambrós, Agustí, Fulgenci,
Leandre, Isidor, Brauli, Eugeni, Ildefons, Julià. 
R/ I de tots els confessors.
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L’ofereix l’Església de Déu, santa i catòlica, per les ànimes de tots els fidels
difunts: que Déu vulgui, en la seva bondat, admetre’ls en el cor dels elegits.

R/Concediu-ho Déu totpoderós i etern. 

El celebrant acaba els Díptics amb l’oració Postnomina. 

Postnomina (LSM 239) 

Assistiu-nos, oh Déu Totpoderós, 
ara que celebrem el dia de la victòria dels vostres sants,
Fructuós, Auguri i Eulogi
i concediu-nos l’alegria dels del goig espiritual.
Doneu per la intercessió d’aquests sants els descans etern als difunts 
i la salvació de l’ànima i del cops dels qui ofereixen aquest sacrifici,
ja que la fe d’aquests màrtirs fou tant alta,
que encara que experimentessin la debilitat de la natura corruptible,
quan els seus membres queien desfets pel foc,
no va fer canviar el seu desig celestial. 

5. CONTEXT TEOLÒGIC DELS DÍPTICS

Fa impressió considerar que la recitació d’aquests Díptics ressonava en l’època his-
panoromana i visigòtica a la ciutat de Tarraco. La referència a aquest lloc i poble
consagrat per la presència de les relíquies venerables dels sants: «huic peculiarius
loco et populo venerabilium reliquiarum presentia consacrato» (LSM 238,7-10) tes-
timonien que aquesta litúrgia se celebrava in sede sanctorum, on es veneraven les
santes relíquies que els cristians piadosos havien recollit aquell 21 de gener de
l’any 259. Indica l’espai episcopal de la necròpolis en la qual l’arqueologia testi-
monia l’existència de dues basíliques amb culte eucarístic? O es tracta de la basí-
lica paleocristiana datada al segle VI situada en el quadrant septentrional de l’am-
fiteatre o bé es refereix a la catedral visigòtica, la ubicació de la qual encara és
imprecisa? O cosa, més probable, a la Sancta Ierusalem, segons la rúbrica de
l’Oracional? No es pot precisar. Cal tenir present el que diu Cristina Godoy: «Es així
que no podem oblidar que dins de la litúrgia hispànica disposem d’un important
substrat paleocristià, malgrat que la seva compilació es dati en època visigòtica.»5

En qualsevol cas la Missa in diem Sancti Fructuosi és un testimoni clar i elo-
qüent que la l’eucaristia amb aquests antiquíssims formularis era celebrada en
el lloc de la sepultura dels sants. Palesen que de l’església de Tarragona té
consciència que el seu martiri esdevé: «beatissimam passionem magna Ecclesie

5 Cristina GODOY, «Notes històriques sobre les oracions “Post Vicesimam” de l’oracional de Verona»,
Miscel·lània litúrgica catalana 6 (1995) 47-59. En aquest camp vegeu l’estudi de M. S. GROS, «Utilització
arqueològica de la litúrgia hispana. Possibilitats i límits», en II Reunió d’arqueologia Paleocristiana
Hispànica (Montserrat 1978), Barcelona 1982, pp. 147-167.
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presidia donavit et patrie.» També remarco la bellesa litúrgica de l’expressió: «Et
quum illa eis in delectatione sit regio que suscipit, ista non sit in obliuione que
genuit. Habeat illa in collegio quos coronauit; habeat ista in patrocinio quos
transmisit.» L’amor al país vers el qual caminem, segons la Carta als Hebreus,
no ens fa oblidar la ciutat que engendrà els sants, mater piorum, mare de sants,
segons l’expressió tan bella d’Aureli Prudenci. La primera, la ciutat celestial, els
té entre els elegits, però la segona, la ciutat terrenal, posseeix el seu patrocini
i la seva intercessió. I el patronatge en el sentit més genuí del mot llatí vol dir
el qui guia, com els qui van al davant i indiquen el camí. Es el camí gloriós de
la fe que els Sants Protomàrtirs van viure en la joia i en la fortalesa. Colpeix
també aquesta expressió: «Nunc tibi Fructuosus tuus in commedatione nostri ac
totius plebius fructum suorum ingerat meritorum.» Fructuós va donar pel
Senyor fruit, el fruit del martiri, però aquest fruit el Senyor el regala a la seva
Església. Va ser realment fructuós tant pel Senyor com per l’Església. 

Ara bé la intercessió dels sants és contemplada en aquests textos litúrgics dins
d’una bella comprensió de la comunio sanctorum. En el sentit de què l’Església
quan celebra l’eucaristia no està sola, la celebra amb comunió amb l’Església
del cel. És participació de la litúrgia celestial. En aquest sentit colpeix les parau-
les del celebrant en l’oració alia quan expressa la immensa confiança, (magna
nobis [...] hodie fiducia) en què s’ofereix el sacrifici, l’eucaristia, al Senyor, car
gaudeix de la presència del sant bisbe i dels diaques. La repetició constant del
nunc i del verb adest o bé adsunt. Ara i aquí són presents el bisbe i els dia-
ques, amb una presència quasi sacramental. Impressiona que l’oració digui que
siguin els mateixos diaques Auguri i Eulogi els qui reparteixin el calze de la sal-
vació. Això ens porta a aquesta consideració teològica del ministeri que va
sempre més enllà de les persones concretes que per gràcia i per vocació l’e-
xerceixen. No era això el que volia dir Fructuós quan exclamava en les seves
darreres paraules: «iam non deerit vobis pastor.» L’episcopat a Tarragona porta-
rà sempre, generació rere generació, la presència de Fructuós. Això estarà vin-
culat teològicament i espiritualment als bisbes de la Seu de Tarragona que han
estat i seran. Així també el diaconat a Tarragona portarà sempre la presència
de la santedat gloriosa del martiri de Auguri i Eulogi. Són doncs del Senyor de
la glòria a aquesta estimada església. L’Eucaristia uneix en una sola acció
l’Església del cel i de la terra. Es per això que amb intensitat el text venerable
dels Díptics subratlla que la celebració del sacrifici la fem en memòria de Santa
Maria i dels sants. L’Església no està sola quan celebra l’eucaristia en aquest
món. L’acompanya sempre Santa Maria i els sants. De fet, celebrant-la partici-
pa de la litúrgia celestial. «Digni admodum quos Hebreis pueri et comitibus eius
similes uox diuna signaret qui in camino Babyloni regis inlesi atque securi,
novo laudes tuas carmine decantantes, angelico atque celesti offiocio clamave-
runt, atque ita dixerunt: “Sanctus”» (LMS 241,40 ss). L’Església quan celebra l’eu-
caristia canta el càntic nou de l’Anyell. És perquè els ressonava a dins aquest
càntic nou que els sants màrtirs van morir. És el càntic nou de les Noces de
l’Anyell.6

6 La versió dels Díptics és de l’autor de l’article.
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TEMPLUM ET ECCLESIA.
URBANISMO Y ESPACIOS SACROS (PAGANO Y CRISTIANO)

EN LAS CIVITATES TARDORROMANAS DE HISPANIA

José Javier GUIDI SÁNCHEZ

Entre el año 383 y 384 dC tuvieron lugar dos acontecimientos en Roma que
ilustran la atmósfera social en la que se enmarca nuestro estudio: Ammiano
Marceliano pudo permanecer en la Ciudad Eterna gracias a sus contactos con
el más alto círculo aristocrático pagano: Vettio Agorio Prestetato y Simmaco.1

Un año después llegaba a la Urbs el presbítero Basiano, emisario del episcopus
de Tarraco Himmerio, que debía hacerle entrega al papa Dámaso de una epís-
tola. El sucesor de este último, Silicio, fue quien contestó.2 Así era el dinámico
ambiente social de la Roma del s. IV dC: pagano y cristiano.

Cuando Basiano regresó a Tarraco la situación de convivencia entre la comu-
nidad cristiana y el paganismo debió de ser similar a la de Roma. El cristianis-
mo, que progresaba socialmente, no había conquistado grandes espacios urba-
nos y las élites político-administrativas (los praeses) eran paganos. Si repasamos
la documentación textual y la información arqueológica el s. IV dC nos apare-
ce como un siglo transitorio: progresivamente y de forma no violenta la socie-
dad pagana va reduciendo y redefiniendo espacios religiosos; por otro lado el
cristianismo se extendió en los suburbia, y a partir del s. VI dC intramuros. 

Como señala Javier Arce «los  templos paganos siguieron dominando el paisa-
je urbano, desprovistos de su sentido y función originaria», y los nuevos tem-
plos cristianos se construyeron sin expoliar las estructuras de los paganos.3 Las
fuentes documentales así lo manifiestan con su silencio al respecto.4 La arqueo-
logía es el único instrumento que puede arrojar luz sobre esta problemática. El
objeto de esta comunicación es analizar la pervivencia y ruptura de espacios
sacros en el paisaje de la civitas tardorromana hispana. El fenómeno urbano en
la antigüedad tardía ha sido objeto de una revalorización por parte de la histo-

1 Ammiano Marcellino, Res Gestae XIV,6,19. Sobre Vettio Agorio Prestetato: XXII,7,6; XXVII,9,8; y Simmaco:
XXI,12,24; XXVII,3,3.

2 La carta, fechada el 11 de febrero, estaba estructurada en catorce preguntas. Epistola I Siricii Papae ad
Himerium Tarraconensem, J. D. Mansi, III (1759), cols. 655-661. También en Epistola I. Siricii Papae ad
Himerium Tarraconensem, PL XIII (1845), cols. 1141-1147. 

3 J. ARCE, 2006, pp. 115-124. 
4 C. BUENCASA PÉREZ, 1997a y 1997b.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:02  Página 627



riografía que le ha valido ser objeto de numerosas monografías en ámbitos
extranjeros y peninsulares. La civitas tardía ya no se ve como una ciudad deca-
dente, y en la que P. Brown denominó Age of Spirituality5 los fenómenos reli-
giosos asumen un protagonismo especial. Aunque como matiza B. Ward-
Perkins6 hay que contextualizar esta realidad religiosa en una realidad material.
Nuestra «realidad material» es el tejido urbano sacro de la civitas.

La arqueología hispana documenta dos fenómenos que se prolongan durante
todo el s. IV hasta bien entrado el V dC: por un lado la pervivencia estructural
de los grandes complejos arquitectónicos consagrados a manifestaciones cívi-
co-religiosas paganas; y por el otro, la progresiva cristianización del paisaje
urbano. Fenómenos análogos los encontramos en toda la geografía del Imperio
como Roma, Atenas, Alejandría, etc. En algunas de estas ciudades del Imperio
se desarrollaron episodios violentos entre el paganismo y el cristianismo, sobre
todo en Oriente. En el caso hispano la documentación no registra ningún epi-
sodio violento, y la arqueología lo confirma. 

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta convivencia entre espacios paga-
nos y cristianos en los paisajes urbanos de la península lo encontramos en
Tarraco. (fig.1) Las numerosas excavaciones arqueológicas que se han realiza-
do en Tarragona ponen de relieve que el foro de la colonia se mantuvo en fun-
cionamiento hasta un incendio que arrasó la basílica entorno al 360 dC. El
forum coloniae, con su basilica, capitolium, porticus, plazas, programas escul-
tóricos, inscripciones… era uno de los centros aglutinadores de la lealtad ciu-
dadana hacia el Estado Romano más importante de la ciudad. Aunque se habí-
an dejado de representar las élites locales progresivamente durante el s. III dC,
se seguían dedicando esculturas y epígrafes a los emperadores. El funciona-
miento de la basílica pone de manifiesto una intensa actividad judicial, comer-
cial y social.7 El forum provincial (en la Parte Alta) también debió de permane-
cer en pie hasta un momento indeterminado de finales del s. IV o principios
del V dC. Este monumental complejo arquitectónico datado en época flavia
había sido el corazón político-administrativo de la extensa provincia de la
Tarraconensis y sede del Concilium Hispaniae Citerioris.8 El colosal conjunto
arquitectónico daba soporte físico a la manifestación cívico-religiosa más
importante del Imperio: el culto al emperador.9 El complejo constaba de tres
terrazas y ocupaba toda la Parte Alta de Tarragona: por un lado el circo de
época domicianea, en la parte media la plaza de representación, y en la supe-
rior la de culto con el templum de Júpiter / Augusto. Este monumental com-
plejo arquitectónico presidía el cerro sobre el mar y el resto de la ciudad que
descendía hacia el portus. La documentación arqueológica no registra destruc-

5 P. BROWN, 2003, con el sugestivo título The Rise of Western Christendon. Triumph and Diversity.
6 B. WARD-PERKINS, 2003, especialmente el primer capítulo.
7 R. MAR – J. RUIZ DE ARBULO, 1987; J. RUIZ DE ARBULO, 1993.
8 C. A. POCIÑA – J. A. REMOLÀ, 1999; TED’A, 1989, pp. 141-145.
9 R. ETIENNE, 1958.
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ciones de ningún tipo, y las desmantelaciones no tendrían lugar hasta el s. V
dC. En el contexto del largo s. IV el circo también tendría continuidad;10 no
como en el teatro, que fue amortizado a finales del s. II dC.11

La documentación epigráfica determina reformas en unas thermae y unos por-
ticus durante las primeras décadas del s. IV.12 Lo cual reafirma la idea de una
relativa actividad edilicia pero no arroja luz sobre la pervivencia o no de ritos
paganos. Lo cierto es que el término porticus ha sido asignado por Alföldy a
una basílica. Los porticus (basilicae) bien pudieran ser los de la basílica del
forum de la colonia, aunque la ambigüedad del término porticus también
pudiera aplicarse a los pórticos de las plazas de representación de la Parte Alta.
Sea como fuere, dada las características del régimen tetrárquico, con la búsque-
da de una adhesión cívico-religiosa más fuerte por parte de la población al
Estado Romano tras las crisis del s. III dC, ya sean los porticus de la basílica de
la colonia o del foro provincial, ambas opciones implicitan connotaciones reli-

10 J. RUIZ DE ARBULO, 1993, pp. 108-113. 
11 R. MAR – M. ROCA – J. RUIZ DE ARBULO, 1993, pp. 11-23.
12 RIT 0155: «[…] praesides ius / tissimo restitutori / thermarum Montanarum / Mes[s]ius Marianus / cur(ator)

r(ei) p(ublicae) Tarraconensis.». Sobre los porticus, RIT 0091: «[...] porticum Ioviae [basilicae(?)] / fieri ius-
serunt / Iulius Valens v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) devoti[ssim]us
[numi]/ni eorum curavit et de[dica]vit.»

Figura 1:
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giosas. Las reformas llevadas a cabo en Tarraco en esta época debieron de lle-
varse a cabo poco antes de las persecuciones, en una época en la que sin duda
la comunidad cristiana en la civitas era abundante.13

Debieron existir otros templos y espacios religiosos paganos en Tarraco. Lo
que no sabemos es en qué estado se encontraban estos recintos sacros a la
altura del s. IV dC. En Hispania tras la reforma de Diocleciano la capitalidad
de Tarraco, Corduba y Emerita se compartió con la de Bracara Augusta y
Cartago Nova. Éstas y otras muchas ciudades hispanas tenían templos consa-
grados a distintas divinidades. Las capitales romanas de Hispania, caracteriza-
das por la puesta escenográfica de diversos núcleos arquitectónicos de presti-
gio monumentales, manifestaban la dignitas y urbanitas de la civilización
romana. Éstas se constituían y articulaban en torno a espacios simbólicos que
justificaban una determinada ideología. La religiosidad romana, como expre-
sión pública, fue especialmente relevante en la vida social urbana. Gran núme-
ro de recintos y templos paganos permanecían activos durante la primera mitad
del s. IV dC. En el foro de los Altos de Santa Ana, en Corduba, en el s. III dC
se construye un nuevo templo (denominado «de Diana»). Este templum reutili-
za losas de mármol cipollino del fuste de columnas de un edificio anterior para
el nuevo pavimento; en el s. IV dC permanecía en pie, al igual que el de la c/
Claudio Marcelo.14 Sin la monumentalidad de Tarraco o Corduba, en Baelo
Claudia a finales del s. III dC se erigía gran parte del conjunto del capitolium
—formado por tres recintos— y el gran templo de Isis, en eje con un ninfeo,
el forum y la basílica, insertado de forma ortogonal en la trama urbana.

A finales del s. IV y principios del V dC las grandes estructuras arquitectónicas
de las grandes civitates de Hispania habían perdido totalmente su funcionali-
dad original. Las transformaciones sociales y religiosas de la población no per-
mitían su restauración y conservación. Los recintos y templos paganos que pre-
sidían la imagen urbana empezaron a ser transformados en espacios domésti-
cos a mediados del s. V dC. El desmonte de las estructuras altoimperiales no
fue generalizado, como demuestra el caso de Tarraco y Corduba. El fenóme-
no se produjo reaprovechando los espacios preexistentes, privatizando los dis-
tintos espacios (incluidas vías), como en Emerita e Hispalis. Los materiales
constructivos de estos nuevos hábitats estaban constituidos por materiales rea-
provechados: sillares, inscripciones, placados. El expolio era la técnica más
usual y a la hora de incorporar materiales eran preferentes los locales, más fáci-
les de trabajar y transportar.15

Por ejemplo en Corduba el complejo arquitectónico de los Altos de Santa Ana
es abandonado y reutilizado como hábitats a finales del IV;16 y el de la

13 S. KEAY, 1996, pp. 18-44; J. AMENGUAL I BATLE, 1984, pp. 5-17.
14 J. F. MURILLO et al., 1997, pp. 47-60; J. L. JIMÉNEZ, 1996, pp. 129-153.
15 J. ALCHERMES, 1994, pp.167-178; M. MAYER, 1992, pp. 75-82.
16 J. F. MURILLO et al., 1997.
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c/ Claudio Marcelo perdió parte del columnado de su themenos y del enlosa-
do.17 En el extremo occidental del foro provincial de Emerita Augusta (c/
Holguín) se documentó la amortización de los pórticos en el s. V dC. (fig.4) En
Baelo Claudia en el s. IV dC se amortiza el conjunto monumental de la civitas:
el macellum adopta ámbitos domésticos, se privatizó la vía pública y el gran
templo de Isis acogió cinco ámbitos domésticos reaprovechando la parte pos-
terior del templum y la cella.18 En Barcino el complejo foral con el templo de
Augusto no sería desmontado hasta finales del s. VI dC, cuando ya se han pro-
ducido las grandes reformas del sector de la c/ Bisbe Caçador.19

Como en Roma y Tarraco, en las restantes ciudades de Hispania había una
población pagana a finales del s. IV dC, aunque desde época de Constantino
hasta principios del s. V las medidas legales fueron retrocediendo los derechos
de manifestación religiosa de esta comunidad. Por ejemplo, durante el reinado

17 Los materiales fueron reutilizados en una cloaca en el s. IV dC. El complejo del teatro debió de abando-
narse también en el s. IV dC, cuando se tienen documentados abandonos sin reocupación posterior.

18 La residencia que se construye expoliando elementos del recinto religioso tendría continuidad hasta el s.
VI dC. 

19 C. GODOY, 1998, pp. 311-322.

Figura 2:
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de Constancio II no habrían podido realizar sacrificios (superstitio),20 pero sí
podían manifestar sus creencias religiosas en el ámbito funerario.21 En este con-
texto social y judicial la convivencia entre las comunidades paganas y cristia-
nas en el medio urbano no fue violento aunque sí complejo. La distribución de
espacios de culto diversos y hasta contrapuestos definió inicialmente la polari-
zación de la sociedad tardorromana. La comunidad pagana en las áreas forales
y la cristiana desde los suburbia iniciaron una pugna silenciosa por los espa-
cios urbanos que duraría hasta el s. V dC.

El cristianismo se difundió y consolidó con mayor celeridad en las provincias
del Imperio de habla griega; apareciendo por primera vez en lengua latina en
Cartago a finales del s. II. En el s. IV dC el cristianismo era una religión princi-
palmente urbana debido a los métodos que usó para su difusión, pues los pri-
meros misioneros iban de ciudad en ciudad. Durante los primeros siglos las
comunidades cristianas hispanas se reunirían en estructuras análogas a las
domus ecclesiae de Dura Europos (Siria), Lullingstone (Kent) o la Insula Sacra
de Cafarnaún (Roma). Situadas generalmente en los suburbia éstas serían aban-
donadas, demolidas o reformadas tras el conocido como «Edicto de Tolerancia»
del 313 de Constantino. A finales del s. IV empiezan a consolidarse los subur-
bios, la monumentalización de espacios de culto y las grandes necrópolis.22 Son
representativos de este fenómeno Roma, Lyon, Tours o Tréveris. El conjunto de
la Necrópolis del Francolí en Tarragona es un buen ejemplo de la evolución
diacrónica de estos suburbia en torno a la vía principal que lleva al interior.23

Estos complejos cristianos se adaptaron a la rica variedad social de la época:
se acondicionó un atrium accesible para no creyentes, espacios para catecú-
menos que se retiraran en el momento ofertorio, áreas privilegiadas para el
clero y el poder, etc.24 Los complejos basilicales sururbanos se convirtieron en
espacios escenográficos para la magnificencia y majestad del obispo.
Posteriormente, a partir del s. V dC, los centros intramuros albergaron las sedes
de este poder, sin abandonar generalmente las áreas suburbanas. Tal es el caso
de la domus de la c/ Bisbe Caçador, en Barcelona. Esta estructura arquitectó-
nica albergó una sala donde realizar la episcopalis audientia, espacio en el que
se desarrollaba la escenografía del poder del obispo.25 Ésta se construyó ado-
sada al muro noroeste del baptisterium. Su interior se estructuraba en tres
naves y arquerías sobre columnas. El espacio reservado para el obispo se

20 C. Th. XVI, 10, 2 (341) C. Th. XVI,10,2 (341).
21 Como lo documenta para el caso de Tarraco G. ALFÖLDY, 1992, pp. 13-17. Se trata de una inscripción fune-

raria pagana, posiblemente la más tardía de esta ciudad.
22 El primer concilio que adopta medidas sobre el patrimonium eclesiástico es el de Antioquia del año 330.

En el I Concilio de Toledo (400) tenemos una referencia generalizada a edificios de culto cristiano en
espacios urbanos y rurales: «Si intra ciuitatem fuerit uel in loco in quo ecclesia est aut castelli aut uicus
aut uillae», Concilium Toletanum I (400), can. 5.

23 R. MAR et al., 1996, pp. 320-324.
24 C. GODOY, 1995; J. M. GURT, 2001, p. 444ss.
25 P. MAYMÓ I CAPDEVILA, 1997, pp. 165-170; 1999, pp. 191-203. Como el conjunto episcopal de Egara, data-

do en el s. V dC, que sufrió un proceso de monumentalización en el s. VII dC.
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encontraba en la nave oriental, en este ámbito residía (redisens) durante sus
recepciones y reuniones. Se podía acceder por el exterior, por un ámbito reser-
vado, a través de un corredor. La domus del obispo de Barcino reproducía las
fórmulas arquitectónicas y urbanísticas del palatium tardoantigüo relacionado
con el poder.

La audientia episcopalis y la importancia del episcopus demuestra que el Estado
delegó las atribuciones más importantes en esta figura y que en consecuencia
éstos heredaban unos poderes y potestades propias del prestigio del que goza-
ban las élites urbanas. La residencia del obispo (y presbíteros, diáconos, servi-
dumbre…) y la basílica donde se oficiaba el culto se convirtieron en centros
polarizadores del poder.26 Gran parte de la tradición pagana fue absorbida y
readaptada por el cristianismo y no vivió este fenómeno como una ruptura,
sino como una transformación.27 Así algunos autores cristianos criticaron dura-
mente la existencia de estatuas de divinidades paganas e incitaron a su destruc-
ción, mientras que otros admiraban su belleza.28 Incluso en ocasiones el obis-
po tenía comportamientos propios de las élites paganas, como es el caso del
obispo de Tarraco, reprendido por el rey visigodo Sisebuto por su afición a los
ludis teatraliis.29 Sin que haya una ruptura violenta o radical, el poder de facto
pasa al lugar de residencia del obispo y a los edificios de culto, iniciándose la
cristianización de la urbs.30 Este fenómeno fue paralelo a la desaparición del
prestigio y del poder del Estado Romano.31 Así se desprende de Hidacio, quien
describe como Bracara Augusta fue asaltada por el ejército de Teodorico, des-
truyendo basílicas (sanctorum basilicae), aunque precisamente en una, en
Aquae Flaviae, fue auxiliado el narrador.32

Los arrabales suburbanos acogieron grandes complejos que alternaban distin-
tos paisajes. Por un lado su integración a un núcleo amurallado, la civitas pro-
piamente dicha. Por otro lado en torno a las grandes vías de comunicación,
donde se erigieron grandes extensiones funerarias y basílicas con atrios y bap-

26 G. W. BOWERSOCK, 1986, pp. 298-307.
27 J. ELSNER, 1995.
28 Prudencio admiraba la belleza de las esculturas paganas, Teófilo de Alejandría salvó una estatua y la des-

tinó a una plaza, y el mismo Estado Romano no toleró la destrucción de templos. Teodosio legisló a favor
del templo de Osrhoene, C. Th. XVI, 10, 8 (382). H. S. MENDELOVICI, 1990, pp. 47-61.

29 «Epistolae merowingici et karolini aevi, Epistolae wisigoticae», en W. GUNDLACH, I. DECLIN (eds.)
Monumenta Germaniae Historica, 1892, núm. 7, p. 668. Dice «Obiectum hoc. Quod de ludis teatraliis,
faunorum scilicet ministerio sis ademptus, nulli vedtur incertum», del 620 dC.

30 L. A. GARCÍA MORENO, 1977-1978, pp. 311-321.
31 A partir de la segunda mitad del s. IV dC no se documenta culto al emperador salvo excepciones como

la inscripción dedicada a Anthemio y León en Tarragona. Los praesides y toda la parafernalia del cere-
monial pagano habían casi desaparecido a finales del s. IV dC, RUIZ DE ARBULO, 1993, pp. 108-113.

32 Hidacio: «altaribus direptis et demolitis sacer ovnis ornatus et usus aufertur; duo illic episcopi inventi vum
ovni clero abducuntur in captivitatem […]». Asimismo están documentados ritos y cultos paganos en la
Gallaecia pese a la extinción del culto imperial y otras divinidades romanas como Júpiter; M. P. BLANCO

SANMARTÍN, 1995, pp. 164-175.
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tisterios, agrupados junto a monasterios, hospitales y otras construcciones. Este
territorium ad civitas, se alternaría con grandes conjuntos residenciales asocia-
dos a explotaciones agrícolas33 como en la Necrópolis del rio Francolí en
Tarragona.34 En Corduba, en el norte y oeste, extramuros, se desarrolló desde
un inicio áreas profundamente cristianizadas: construyéndose iglesias y necró-
polis. (fig.5) Estos centros de culto determinaron la polarización demográfica
del entrono. En eje norte-sur se fueron constituyendo cuatro áreas plenamen-
te cristianas. La primera, próxima al Guadalquivir, es la necrópolis de Nuestra
Señora de la Salud; la segunda en el Cortijo de Chinales, donde asociados a los
enterramientos se documentó estructuras de un edificio basilical; el tercer sec-
tor lo encontramos en el monumental complejo palaciego de Cercadilla;35 y por
último, en los terrenos de la fundición La Cordobesa aparecieron algunos ente-
rramientos y ladrillos decorados, posiblemente asociados a un recinto religio-

33 La conversión al cristianismo de la aristocracia urbana que donó tierras (fundus) a la iglesia en áreas
suburbanas a lo largo del s. IV es un fenómeno fundamental para entender la inserción urbana de los
construcciones cristianas. Por otro lado a partir de época de Constantino la iglesia se convirtió en un orga-
nismo institucional que participaba y colaboraba con el Estado Romano.

34 J. SERRA VILARÓ, «Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona», en Memorias de la Junta
Superior de Excavaciones y Antiguedades, Madrid. Años 1928-1930, 1932 y 1935, núm. 93, 104, 111, 116
y 133 respectivamente. M. D. DEL AMO, Estudio Crítico de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona,
Tarragona: Institut d’Estudis Ramon Berenguer VI 1981.

35 Parte de las estructuras fueron reutilizadas como centro de culto a mediados del s. VI dC, y según algu-
nos autores se situaba la iglesia martirial de San Acisclo.

36 J. F. MURILLO et al., 1997. Asimismo en la Huerta de San Rafael se extendía una necrópolis en el que apa-
reció el sarcófago de las Puertas del Hades.
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so.36

En torno a la segunda mitad del s. IV dC Emérita Augusta no tenía todavía
constituida una fuerte comunidad cristiana con espacios de culto y de poder
definidos en la civitas. Sin embargo su carácter de capital administrativa y sede
episcopal, muy vinculada al culto a Santa Eulalia, constituirá la base de los pro-
gramas edilicios de este núcleo urbano.37 (fig.3) Esta área suburbana de Santa
Eulalia, con su necrópolis, nos aporta el primer indicio de cristianismo. Sin
embargo es en la extensa área de la necrópolis de Santa Catalina donde hubo
mayor actividad edilicia: en un momento indeterminado del s. V dC se amorti-
zó un edificio agropecuario; y a partir de la segunda mitad de la centuria se
construirán un edificio martirial, la basílica de Santa Eulalia, dos monasterios
(para monjes y «vírgenes») y un xenodochium (una especie de hospital).38

La alternancia del paisaje funerario-religioso-urbano-rural es el leitmotiv que
documentamos en las civitates tardías.39 En Cartago Nova, primero capital del
Conventus y después de la nueva Provincia dioclecianea, tuvo en la actual San

37 P. MATEOS CRUZ, 2000, pp. 491-520.
38 P. MATEOS CRUZ – M. ALBA CALZADO, 2000, pp. 151-152; P. Marfil, 1996, pp. 52-54.
39 J. M. GURT, 2001, pp. 444ss.

Figura 4:
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Antón una necrópolis de orígenes tadorromanos que se desarrollaba entorno a
la vía interior. Destaca el hecho de que intramuros, en la extensa zona no urba-
nizada, no hayan aparecido enterramientos. Toledum, capital del Regnum
Gothorum tuvo en el s. VII dC un arrabal con conjuntos arquitectónicos pala-
tinos que se articulaba entorno a Santa Leocadia.40 Al igual que en Tarraco41

debió de haber un segundo conjunto basilical en Toletum, el de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, en el que se escenificaba el ceremonial regio visigo-
do.42 Las necrópolis urbanas y sobre todo las suburbanas quedarían fijadas en
el paisaje durante todo el periodo tardoantiguo. Área sacra y protegida por la
legislación imperial, los sepulcros (enterramientos, estelas, mausoleos...), el
espacio y estructuras funerarias43 de estas necrópolis se desarrollaron junto a
las principales vías de comunicación, entorno a las cuales se articularían los
conjuntos episcopales, villas y explotaciones agrícolas inicialmente. 

Por otro lado J. A. Jiménez Sánchez ha estudiado la relación entre termas e igle-
sias en la Hispania tardía, concluyendo que hay una reocupación del espacio
termal en espacio funerario generalizado en las villae. Este fenómeno aparece
documentado también en algunos ámbitos urbanos y suburbanos.
Efectivamente numerosas balnea tardías son reocupadas por enterramientos.
En otras ocasiones incluso templos como el que se construyó en Empuries
(Girona) a finales del s. IV o principios del V dC: sobre unas estructuras terma-
les se construyó una pequeña memoria o martyrium, orientada, con ábside
semicircular —pavimentado con signinum— y una nave —de opus segmenta-
tum. Los espacios termales no siempre se transforman en recintos funerarios o
iglesias; la relación episcopium asociado a balnea nos es conocida en lugares
como Barcino en el s. V dC.44

A la dinastía Teodosiana debemos las grandes medidas que significarían el
retroceso oficial del paganismo de los ámbitos urbanos, como la legislación
contra los sacrificios.45 Honorio estableció el cierre de los templos y su desti-
nación ad usum publicum además de la abolición de los privilegios del sacer-
docio pagano;46 a partir del año 401 permitió a la iglesia apropiarse de áreas y
materiales de los templos intramuros.47 A principios del V dC el Estado Romano

40 Concilio XVII de Toledo, (ed. Vives): 522: «[…] in ecclesia gloriosae virginis et confessoris Christi sanctae
Locadiae, quae est in suburbio Toletano ubi sanctum eius corpus requiescit […]». Isidoro de Sevilla,
Chronica, 416; Eulogio, Apologia 166. 

41 M. D. DEL AMO, 1981.
42 Juliano de Toledo, Historia Wambae, IV; recordar que gran parte del rito y ceremonial regio visigodo se

desarrollaba en estos conjuntos arquitectónicos. 
43 Sobre la protección de áreas funerarias: C. Th. III,16,1 (331); IX,17,1 (340); IX,19,5. Las penas se fueron

endureciendo respecto al saqueo de materiales funerarios: destierro a una isla o envío a las minas, C. Th.,
XVII, 1, Paulus, Sent. I,21,25. Multa en oro C. Th. IX,17,2 (349); IX,4 (356).

44 C. GODOY, 1998.
45 C. Th. XVI, 10, 10 (391); XVI,10,11, (391), XVI,10,12 (392). La última, promulgada el 8 de noviembre, pro-

hibía realizar sacrificios a honestiores y humiliores exceptuando las ceremonias estatales destinadas a ase-
gurar la salud de la nación.

46 C. Th. XVI, 10, 18 (399), XVI,10,19 (409), XVI,10,14 (396).
47 C. Th., XVI,1,41, (401).
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había dejado de proteger los grandes complejos arquitectónicos urbanos. Sin
embargo la demolición de grandes estructuras oficiales como los foros de
Emerita o Caesaraugusta fue una práctica más excepcional que habitual.48 Sin
embargo sí autorizaba al uso de materiales cuyo origen son las demolitione
templorum, con el objetivo de erigir o reparar murallas u obras de interés gene-
ral.49 Finalmente se oficializa la venta de terrenos públicos y edificios monu-
mentales en ruina50 y la destrucción de templos paganos en pie y su purifica-
ción mediante el signo de la cruz.51

El mutismo de las fuentes nos describe un proceso paulatino que no debió de
ser excesivamente conflictivo. A diferencia de los obispos hispanos, los africa-
nos tenían mayor interés en apropiarse de recintos paganos en el contexto de
la querella donatista. Se prohibió que los hijos de los obispos o cualquier otro
clérigo se casase con paganos o cismáticos.52 Las pugnas internas de la iglesia
y las heregías focalizaban el interés de la ecclesia por apropiarse del patrimo-
num anteriormente pagano. Si en el Norte de África el enemigo al que expro-
piar eran los donatistas, en la Galia sí tenemos testimonio violento del enfren-
tamiento entre el obispo y las manifestaciones paganas: San Martín de Tours53

y San Máximo de Turín54 (primera mitad del s. IV dC) estimulaban la destruc-
ción de templos en sus sermones. La ecclesia hispana se apoderó o desmontó
recintos paganos de forma pacífica, más que para condenar al olvido las prác-
ticas paganas, por la propia dinámica urbana de la ciudad tardía: se completa-
ba así un cuadro paisajístico urbano plenamente cristiano, post-clásico, génesis
de la ciudad medieval.55

Los praeses, y no las élites urbanas, eran los encargados de construir en época
tardorromana. Durante los siglos IV-V dC el mantenimiento de los grandes
complejos arquitectónicos como el circo de Emerita, las termas y pórticos de
Tarraco, etc, se debieron a la iniciativa de los praeses. Tras la pérdida de la
autoritas romanorum, se aceleró la dinámica de transformaciones en que se
veía inmersa la civitas desde el s. III dC.56 Los complejos episcopales intramu-
ros reaprovecharían parte de los materiales y áreas pertenecientes a la res

48 C.Th. XVI, 10, 15 (399). XV, 1, 14 (365). XV,1,15 (365); XV,1,16 (365); XV,1,17 (365), XV, 1, 18 (374); XV,1,19 (376).
49 Tal es el caso de Barcino y Caesaraugusta. C. Th. XV, 1, 34, (396): «Omnes provinciarum rectores litteris monean-

tur, ut sciant ordines adque incolas urbium singularum muros vel novos debere facere vel firmius veteres renova-
re.» C. Th. XV, 1, 36 (397): «Quoniam vias pontes, per quos itinera celebrantur, adque aquaeductus, muras quin
etiam iuvari provisis sumptibus oportere signaste, cunctam materiam quae oridnata dicitur ex demolitione templo-
rum.»

50 C. Th. XV, 1, 41 (401) y XVI,10,25 (435): «cunctaque forum fana templa delubra, si qua etiam nunc res-
tant integra, praecepto magistratuum destrui conlocationeque venerandae Christianae religiones signi
expiari praecipimus.»

51 A esta ley del 435 se asocia el crismón que se documenta en el Templo de la Concordia en Mérida (c/
Holguín) en una moldura. 

52 C. BUENCASA Pérez, 2002.
53 Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, 1968, pp. 744 y 760-2.
54 Máximo de Turín, Sermones, 1962, pp. 42.1; 48.4; 105, 106.1 y 2.
55 J. F. BALDOVIN, 1987.
56 S. KEAY, 1996. Los templos y recintos paganos cayeron en desuso y sin la protección estatal, fueron rea-
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publica. La ubicación de iglesias, espacios funerarios, etc, en el tejido urbano
respondió no a esquemas preestablecidos sino a dinámicas locales.
Hay que resaltar que el único ejemplo que encontramos en la Península de reu-
tilización de un templo pagano en uno cristiano lo encontramos en el s. VI dC
en la acrópolis de Tarraco.57 Al igual que en Tarragona la cristianización del pai-
saje urbano de Corduba tuvo lugar tardíamente, a partir del s. V dC. Tenemos
documentada la basílica de San Vicente en el espacio que actualmente ocupa la
gran mezquita omeya, próxima al palatium gothorum y el río Guadalquivir.58 En
el antiguo convento de Santa Clara, en el sureste, se hallaron estructuras que se
han asociado a una iglesia de planta de cruz inscrita de corte oriental
(Constantinopla, Ravena, Palestina y Sa Carrotxa) datada en el s. VI dC. De los
demás templos cristianos tenemos pocos indicios: en el centro de la ciudad en
las inmediaciones de la actual Plaza de las Tendillas, y en el sudeste, en el Asilo
de las Hermanitas de los Pobres y c/ Buen Pastor. En ambos lugares se docu-
mentó un gran número de ladrillos decorados e inscripciones cristianas.59 Hasta
finales del s. IV dC los grandes complejos arquitectónicos romanos seguían
protagonizando el paisaje urbano cordubense. El primer espacio que se rea-
daptó a las necesidades de un culto cristiano debió de ser el ocupado por la
actual iglesia de San Pedro y Aledaños. Aquí aparecieron en el s. XVI una crip-
ta y una inscripción datada en los siglos VI-VII dC. Es aquí donde se sitúa la
iglesia de los Tres Santos (Fusto, Genaro y Marcial) y una necrópolis paleocris-
tiana.60

La dinámica urbana de Emerita fue similar: la catedral o iglesia madre se situa-
ba aproximadamente en la ubicación de la actual Santa María, así se deduce de
los numerosos hallazgos de escultura decorativa entre los que se encuentra la
cátedra episcopal. Sobre el complejo catedralicio Pedro Mateos ha llegado a la
conclusión que éste se dispondría en eje con la configuración del tramado orto-
gonal de época romana ocupando una área o ínsula completa.61 Por otro lado
gracias al Liber Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium sabemos que éste esta-
ba formado por una catedral, un baptisterio, un palacio episcopal y seguramen-
te un atrium. A parte de la catedral tendrían que haber dos iglesias más: San
Andrés y Santiago. La de San Andrés se localizaría en el actualmente abando-
nado Convento de Santo Domingo. La iglesia de Santiago la encontraríamos en
la zona del actual Parador de Turismo. No tenemos claro el emplazamiento de
Santa María Princesa de Todas las Vírgenes, de cuya existencia tenemos noti-
cias por una inscripción reaprovechada en la alcazaba islámica.62

Parecido es el caso de Barcino, donde la ubicación de la domus episcopalis se

provechados y transformados por las propias dinámicas urbanas.
57 S. KEAY, 1996.
58 J. F. MURILLO et al., 1997.
59 CIL II2/7, 640 y la inscripción «Marciane/Vivas in (Christo)», datada entre los siglos V-VI dC. J. F. MURILLO

et al., 1997.
60 En la inscripción se alude a las reliquias de dichos mártires y otros (Zoilo y Acisclo).
61 P. MATEOS CRUZ, 1999, p. 235. 
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situaba en el ángulo norte de la ciudad, ocupando el sector hasta la muralla
(fig.6). El complejo ocupaba una insula en un fenómeno de dispersión respec-
to a las áreas de prestigio de la ciudad muy parecido al de Roma o la primera
sede de Arles. El conjunto monumental de c/ Bisbe Caçador se erigió en el s.
V dC, al parecer gracias a donaciones y beneficios económicos obtenidos de
explotaciones industriales propiedad del episcopado. Estaba formado por un
aula, el episcopium o domus pontificalis, asociados a un baptisterio, una capi-
lla privada y un conjunto termal. El grupo episcopal de Barcino fue creciendo
hasta abarcar cuatro ínsulas, pero originalmente provenía de una de origen pri-
vado. Este crecimiento progresivo, no programado, indica posibles áreas de
abandono y readaptación de los espacios para el nuevo ritual y ceremonial
litúrgico. Tanto en Emerita como en Barcino existía una estrecha relación entre
la propiedad privada (donada por un fiel de la aristocracia) y la iglesia. En
Hispalis debió de existir una basílica consagrada a San Vicente en la primera
mitad del s. V dC63 (fig.2).  En Caesaraugusta está documentada la catedral de
San Vicente a principios del IV dC y con posterioridad la de los 18 Mártires.64

Las grandes necrópolis suburbanas ya habían quedado fijadas en la sucesión
de paisajes que se desarrolló en la civitas y su entorno inmediato.65 A partir del
V dC aparecieron los espacios funerarios intramuros, motivados por los cam-
bios ideológicos y los nuevos preceptos religiosos de la sociedad. Este fenóme-
no lo reconocemos en la Roma en las mismas cronologías. Hispania es prolí-
fica en este tipo de espacios sacros intramuros: entorno al grupo episcopal de
Valentia. En la antigua zona de culto imperial en Tarraco se hallaron cuerpos.
En Barcino, en la Plaça del Rei, ocupando espacios arquitectónicos romanos de
los ss. II-III durante los siglos V y VI dC. En Castulo (Jaén) también hay una
necrópolis del s. VII sobre estructuras alto-imperiales. Durante el s. V dC se
atestigua la destrucción y abandono de un barrio intramuros en Mérida en el
que aparecen enterramientos esporádicos. Las iglesias martiriales las encontra-
mos extramuros, cerca de las vías de comunicación y en conexión directa con
las necrópolis.66 En Tarraco se amortizan antiguas estructuras de hábitat en el
puerto y en Emerita una explotación agropecuaria. En el caso de Barcino la
necrópolis y el edificio martirial de la Plaça Antoni Maura estaban cerca de la
muralla, pero en el exterior. Los restos de San Geroncio se guardaban en una
basílica en la orilla derecha del Guadalquivir, frente a Hispalis, de la que sólo
tenemos noticia textual.

62 P. MATEOS CRUZ – M. ALBA CALZADO, 2000.
63 Isidoro de Sevilla, Hist. got. 76.
64 Eugenio, Carm. 9 y 10.
65 X. BARRAL I ALTET, 1982, p.107 y ss.
66 S. MCCORMACK, 1990, pp. 7-40.
67 Ausonio elogia ciudades como Tarragona, Barcelona y Zaragoza en detrimento de Bilbilis, Calagurris e

Ilerda. Ausonio, Epistola XXVII: 87-89: «Nunc tibi trans Alpes et marmoream Pyrenen / Caesareae
Augustae domus (est), Tyrrhenica propter / Tarraco et ostrifero super addita Barcino ponto», 101.
Respecto a Calagurris, Bilbilis e Ilerda, Ausonio, Epistola XXVI, pp. 95-97.
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Todas las capitales y ciudades tuvieron que tener complejos episcopales urba-
nos a partir del s. V-VI dC pese al contexto de repliegue edilicio que se docu-
menta en toda la Península Ibérica. Así contrastamos a Ausonio67 y Consencio68

respecto a Ilerda: pese a la descripción peyorativa que hace el autor aquitano,
parece que la civitas poseía un complejo episcopal complejo. Así se despren-
de de la lectura de Consencio, el cual nos menciona una catedral (ecclesia epis-
copal) con un archivum y la domus episcopalis consecuente de la existencia de
salas de audiencias: en este espacio de representación del poder el obispo
Saggitius recibió a los bárbaros que habían robado unos libros priscilianistas.69

68 J. AMENGUAL, 1987.
69 Ibíd.
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Estos elementos junto a las ya mencionadas basílicas y necrópolis suburbanas,
monasterios, baptisterios, etc configuraban el paisaje urbano de la civitas chris-
tiana a partir del s. V dC.70

Los nuevos ritos y ceremonias litúrgicas condicionaron la reocupación de la
civitas por los espacios de culto cristianos. Estos complejos arquitectónicos for-
maban parte de la escenificación procesional de ceremonias que tenían lugar
en la civitas a lo largo del año.71 Dos documentos nos ilustran este fenómeno
en Hispania a partir del s. VII dC pero que describen itinerarios urbanos pro-
cesionales anteriores: el Liber Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium para
Emerita Augusta72 y el Oracional Veronensis para Tarraco.73 Los ambientes
urbanos consagrados al culto cristiano, al igual que lo fueron los paganos, no
eran simples puntos de una trama urbana entorno a los cuales se articulaba una
serie de infraestructuras que daban soporte a la actividad religiosa; también
eran punto de llegada y de salida de los itinerarios devocionales propios del
calendario litúrgico cristiano. En este contexto urbanístico se desarrollaban las
reuniones del obispo con su comunidad desarrollando la liturgia: se celebra-

70 J. AMENGUAL, 1984.
71 N. COULET, 1982, pp. 381-397. 
72 A. MAYA SÁNCHEZ (ed.), Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium. (Corpus Christianorum. Series Latina

CXVI), Turholt: Brepols 1992.
73 J. VIVES (ed), Oracional Visigótico, Barcelona 1946. C. GODOY – M. S. GROS, 1994, pp. 245-258.

Figura 6:
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ban misas, el aniversario de los mártires, vigilias, procesiones, festividades, etc.
A finales del s. VI dC el calendario cristiano reguló la vida urbana, sobre todo
tras la labor del papa Gregorio Magno (590-604).74

La topografía pagana de templos y recintos sacros vinculados a distintas divi-
nidades, incluida Dea Roma y el culto al emperador, estaba constituida por una
serie de estructuras monumentales que articulaban el núcleo urbano. El culto
cristiano no desplazó ni modificó estas áreas, sino que se instaló y desarrolló
en otras de origen privado, dispersos en la trama urbana, generalmente aleja-
do de las grandes vías y plazas intramuros. Se trastocó la estructura espacial
adaptándose a las nuevas necesidades urbanas. En este proceso el expolio indi-
có una ruptura ideológica respecto al pasado social e ideológico de la civitas.75

No podemos hablar de spolia propiamente, sino de rediviva saxa o lapis redi-
divus. Hemos visto que la introducción y consolidación del cristianismo desde
un punto de vista urbanístico y arquitectónico no debió de haber supuesto un
cambio radical: se denota una marcada continuidad respecto al trazado de épo-
cas precedentes. El s. IV dC, sin embargo, es de transición: la ecclesia se con-
solida primero en extensos suburbia, donde despliega grandes programas edi-
licios como los de la Necrópolis del Francolí en Tarraco o la de Santa Catalina
en Emerita.76 Y si la imagen de la ciudad pagana se caracterizaba por la alter-
nancia e integración de núcleos funerarios con estructuras residenciales y pro-
ductivas (villae), ésta será aun más monumental con el cristianismo.

La información que tenemos sobre la situación de recintos de culto cristianos
en las ciudades hispanas reafirman la idea de la dispersión y particularidades
locales. La dispersión y posición excéntrica de los recintos cristianos intramu-
ros debió responder a la inexistencia del espacio físico necesario para su cons-
trucción.77 A medida que el Estado dejó de proteger estos recintos, la iglesia y
sus fieles pudieron hacerse con sus espacios y materiales constructivos. Por otro
lado la concepción arquitectónica del santuario pagano y cristiano eran muy
diferentes. Así pues el desarrollo estructural de los nuevos recintos de culto y
su inserción en la trama urbana respondieron a problemáticas distintas: las
grandes plazas de representación con el templo de Augusto en Tarraco y el
conjunto suburbial de Santa Catalina respondían a realidades complejas y diver-
sas.

La arqueología no documenta destrucciones violentas de templos y recintos
paganos. Si bien es cierto que la sociedad tardorromana hispana vivió momen-

74 J. A. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 2003.
75 J. ALCHERMES, 1994.
76 R. MAR et al., 1993; P. MATEOS CRUZ, 1995, pp. 125-152.
77 J. M. GURT et al., 1994, p. 162 y ss.
78 Los problemas no lo darían los paganos, sino los cismáticos y heréticos: Constantino excluyó a cismáticos

para que no se beneficiaran de la iglesia; el tomo quinto del libro XVI del Codex Theodosianus incluye 66
constituciones sobre la herejía, 20 pertenecen a Teodosio; y una lex generalis del emperador Graciano
(379) establece que «pro religione catholicae sanctitatis se propone ut coetus haeretici usurpatio conquies-
cat», en C. Th. XVI,5,5.

79 En las domus privadas y villae rurales se practicaban distintas manifestaciones religiosas paganas: el lava-
rium, también conocida como sacrarium. Estos pequeños santuarios, reductos de paganidad, continuaron
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tos conflictivos y hasta violentos, en momentos puntuales y en lugares muy
concretos,78 se puede afirmar con rotundidad que el tránsito del Imperio
Pagano al Imperio Cristiano fue pacífico y progresivo a lo largo de todo el s.
IV dC. Si bien el paganismo pervivió en ambientes rurales,79 el cristianismo
enraizó en los principales centros urbanos, modificando primero el subur-
bium.80 Entrados en el s. V dC el cristianismo conquistó la ciudad intramuros:
los complejos arquitectónicos, en su mayoría de época Alto-Imperial, se trans-
formaron, no se destruyeron. Los materiales y espacios fueron reaprovechados
en su mayoría en ámbitos domésticos.

El creciente poder aglutinador del obispo, la cristianización de la sociedad y las
propias pautas de desarrollo urbanísticas hicieron que los suburbia se convir-
tiesen en centros de poder durante los ss. IV-V dC. La comunidad urbana paga-
na no debió de padecer rechazo y ésta pudo vivir sus prácticas en un contex-
to pacífico pero de retroceso: sus templos no se destruían, simplemente no se
reformaban. En este marco de regresión y repliegue de privilegios y derechos,
acabaron desapareciendo las manifestaciones de religiosidad pagana. A finales
del V dC la sociedad urbana de Hispania había abandonado el paganismo. A
partir de entonces tendremos que hablar de la civitas cristiana.81

Concluyendo, en una fecha incierta pero próxima al regreso de Basiano a
Tarraco, en la década del 380 dC sabemos por Jerónimo que el episcopus de
Barcino, Paciano, escribía un opúsculo que no hemos conservado: Cervulus o
Cervus. En este tratado el anciano obispo reprobaba la costumbre de disfrazar-
se de ciervo en fin de año.82 Basiano y Paciano formaban parte de una conso-
lidada comunidad cristiana en la tarraconense oriental que mantenía contactos
con personajes de la importancia como el papa Dámaso o Jerónimo; sin embar-
go tanto en Tarraco como en Barcino las costumbres paganas seguían amplia-
mente difundidas. La segura convivencia entre cristianos y paganos debió de
condicionar la articulación de espacios sacros en el urbanismo tardío.

hasta el s. V dC ya que en el ámbito privado los edictos imperiales tuvieron mucho menos repercusión.
80 M. D. DEL AMO, 1981.
81 X. BARRAL I ALTET, 1982, p. 110 y ss.
82 San Jerónimo en el 391 dC describe a Paciano de casto y elocuente. Conservamos varias obras de Paciano,
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COMENTARI DE TEODORET DE CIR A Rm 15,14-24*

Albert VICIANO I VIVES

1. INTRODUCCIÓ

En el meu llibre sobre el Comentari a les Epístoles Paulines de Teodoret de Cir
(ca. 393-466) vaig estudiar la metodologia hermenèutica utilitzada per Teodoret
com a teòleg i exegeta de la Bíblia que va pertànyer a l’escola d’Antioquia;
també hi vaig analitzar la doctrina cristològica, eclesiològica i antropològica
que el bisbe de Cir descobrí en les cartes paulines.1 En un altre article vaig estu-
diar els aspectes de la figura i personalitat de Pau que Teodoret, tot pensant en
les necessitats teològiques i pastorals de l’Església a mitjan segle V, posà en
relleu en el seu Comentari.2

Pel que fa a la descripció de la figura i personalitat de Pau, l’Antioquè guarda
continuïtat amb els tres trets amb els quals les epístoles pastorals del Nou
Testament ja el caracteritzaven: 1) la condició d’apòstol de Jesucrist, 2) la seua
autoritat eclesiàstica i 3) el model de vida d’un cristià.3 D’aquests tres trets pre-
domina en el Comentari el primer, la condició d’apòstol, que, en realitat, inclou
els altres dos; així, en la realització del seu apostolat, Pau exerceix la seua auto-
ritat dins l’Església4 i es presenta com a model del creient, el qual ha de dur a
terme en la seua vida la vocació a què Déu l’ha cridat. En canvi, la imatge de
Pau que Teodoret descriu contrasta bastant amb la que presenta el llibre dels
Fets dels Apòstols, perquè el Comentari de Teodoret no fa ressaltar l’aspecte
gloriós de Pau, faedor de grans miracles i brillant orador, aspecte que és domi-

* En el present article, el Comentari a les Epístoles Paulines de Teodoret serà citat segons l’edició de J.-P.
MIGNE, Interpretatio in XII Epistulas Pauli (PG 82), pp. 31-878.

1 A. VICIANO, Cristo el autor de nuestra salvación. Estudio sobre el Comentario de Teodoreto de Ciro a las
Epístolas paulinas, Pamplona 1990; «Theodoret von Kyros als Interpret des Apostels Paulus»,  ThGl 80
(1990) 279-315. Vegeu també P. M. PARVIS, Theodoret’s Commentary on the Epistles of St. Paul. Historical set-
ting and exegetical practice, Dissertació pro manuscripto, Oxford 1975; J.-N. GUINOT, L’exégèse de Théodoret
de Cyr, Paris 1995; L. SCARAMPI – F. COCCHINI, Teodoreto di Cirro. Commentario alla Lettera ai Romani, Roma
1998.

2 A. VICIANO, «Das Bild des Apostels Paulus im Kommentar zu den paulinischen Briefen des Theodoret von
Kyros», ZNW 83 (1992) 138-148.

3 R. F. COLLINS, The Image of Paul in the Pastorals, Quebec 1975, p. 149; E. DASSMANN, Stachel im Fleisch.
Paulus in der frühchristlichen Literatur bis Irenäus, Münster 1979, p. 166.

4 Vegeu Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), pp. 788A, pròleg a 1Tm. Al mateix temps Teodoret acostuma a
atribuir al Crist —i no pas a Pau— la donació de lleis a l’Església: ibíd., 601 A, a propòsit de Col 1,9 i ibíd.,
345 D, a propòsit de 1Co 14,33.
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nant en el relat de Lluc.5 Pau és descrit per Teodoret com un home pacient i
just, en qui la protecció i l’assistència de Déu el porten a acomplir la voluntat
divina essent-hi fidel enmig de grans injustícies i patiments; al capdavall aca-
ben fent-se realitat sempre el designi diví i les seues promeses escatològiques.
La paciència d’un home just com Pau, que en el patiment de la injustícia és
capaç de mantenir viva l’esperança en l’acompliment escatològic de la volun-
tat divina, és model de vida cristiana. Que Déu trau bé de la iniquitat humana
i que la injustícia no impedeix pas la realització dels plans divins és la respos-
ta cristiana al problema del mal en el món. L’apòstol Pau personifica exemplar-
ment aquesta veritat en la seua vida, i Teodoret el presenta com a model dels
creients.6

A mitjan segle IV es van començar a compondre, per part dels escriptors i teò-
legs cristians, Comentaris al corpus paulinum, que presentaven l’apòstol com a
model de vida cristiana.7 El naixement d’aquests Comentaris respon a diverses
raons, una de les quals fou el creixement de la devoció popular envers sant
Pau.8

2. LA VOCACIÓ DE PAU A L’APOSTOLAT

El primer aspecte que cal destacar és la gratuïta vocació a l’apostolat que Pau
ha rebut de Déu. Segons afirma Teodoret, «el diví Apòstol es qualifica a si
mateix avortiu, l’últim dels apòstols, el primer del pecadors, blasfemador, per-
seguidor i injuriador»9 «i diu que no és digne de l’apostolat».10 Aquestes consi-
deracions donen peu a l’Antioquè a aprofundir no tan sols en la conversió de
Pau com a efecte curatiu de Crist, «el metge de les ànimes»,11 sinó sobretot en
la vocació que Pau rep de part de Déu. Així, en la seua paràfrasi a Rm 1,1 «Pau,
servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, escollit per a anunciar l’evangeli de
Déu», Teodoret analitza aquest verset paulí paraula per paraula i es depura a

5 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 557 C-D, pròleg a Fl. Sobre la figura de Pau descrita en els Actes dels
Apòstols, vegeu K. LÖNING, Die Saulustradition in der Apostelgeschichte, Münster 1973; Ch. BURCHARD,
«Paulus in der Apostelgeschichte», ThLZ 100 (1975) 881-895; DASSMANN, Stachel im Fleisch, 22-34.

6 Sobre aquesta qüestió que aprofundeix en les relacions entre paulinisme i teodicea en els Comentaris
patrístics a les cartes paulines, el professor Geerlings escriu: «Gerecht und erlöst ist nicht mehr allein der,
der sich geduldig und fraglos einfügt, sondern wer bewußt auch das zu Unrecht Erlittene als Zeichen der
Gerechtigkeit Gottes hinnimmt. Die Pauluskommentare des vierten Jahrhunderts kennen darum den dop-
pelten Begriff der Gerechtigkeit: Gerechtigkeit als Seinsbestimmung Gottes und als Rechtfertigung des
Menschen». W. GEERLINGS, «Hiob und Paulus. Theodizee und Paulinismus in der lateinischen Theologie am
Ausgang des vierten Jahrhunderts», JAC 24 (1981) 56-66, esp. p. 61.

7 Vegeu M. G. MARA, «Il significato storico esegetico dei commentari al corpus paolino dal IV al V secolo»,
ASEs 1 (1984) 59-74.

8 Vegeu M. F. WILES, The Divine Apostle. The Interpretation of St. Paul’s Epistles in the Early Church,
Cambridge 1967, p. 24; E. DASSMANN, «Archälogische Spuren frühchristlicher Paulusverehrung», RQ 84 (1989)
271-298.

9 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 460 C-461 A, pròleg a Ga.
10 Ibíd., 48 A, a propòsit de Rm 1,1.
11 Ibíd., 793 A-C, a propòsit de 1Tm 1,16.
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comentar en primer lloc el nom de Pau, amb què precisament comença l’epís-
tola; aquest nom posa de manifest la vocació divina de Pau, abans anomentat
Saule, perquè no prové d’imposició humana, sinó de Déu, de la mateixa mane-
ra que Simó fou anomenat Pere en rebre la seua vocació, els fills de Zebedeu,
fills del tro, Jacob, Israel, Abram, Abraham.12 El bisbe de Cir hi afegeix, fent par-
lar Pau en la seua paràfrasi, el comentari següent: «No m’he elegit a mi mateix
—diu (Pau)—, sinó que he rebut de Déu mateix el ministeri de l’anunci (th.n
tou keru,gmatoj diakoni,an)».13

La finalitat de la vocació de Pau és esdevenir apòstol de Jesucrist entre els
pagans; el bisbe de Cir insisteix que és Déu qui ha pres la iniciativa en cridar
Pau, la qual cosa pressuposa que el mateix Pau no s’ha autodonat aquest títol,
sinó que Déu li ha confiat aquesta missió.14 Fins i tot Teodoret posa en llavis
de Pau una explicació teològica de la seua vocació personal:

«Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no en virtut de les nos-
tres bones obres, sinó per la seva pròpia decisió i per la gràcia» (2Tm 1,9). En
efecte, [Déu] em va cridar no contemplant la meua vida, sinó només pel seu
amor cap als homes (filanqrwpi,a).15

“Saludeu Andrònic i Júnia, que són del meu llinatge i companys meus de presó,
molt considerats entre els apòstols, i que van pertànyer al Crist abans que jo
mateix” (Rm 16,7). Molts elogis al mateix temps, sobretot perquè van ser copar-
tícips dels riscs de Pau. Els va definir “companys de presó” perquè van ser par-
tícips amb ell dels patiments. Després afirma que són «considerats» no entre els
deixebles, sinó entre els mestres, i no entre els mestres comuns, sinó entre els
apòstols. Els lloa també amb motiu del llarg temps del testimoniatge de la fe:
«abans que jo», en realitat, diu, «van pertànyer al Crist, perquè vaig ser cridat des-
prés d’ells. I jo [= Teodoret] admire en tota paraula la humilitat d’ánim de l’ho-
me extraordinari».16

En un altre lloc, l’Antioquè exposa que Pau compleix el requeriment, propi de

12 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 48 B. En realitat, com ja havia observat Orígenes Comm. Rom., pròleg (PG
14), 836A-838A, en l’Escriptura no es troba cap indicació per a Pau d’un canvi de nom degut a una inter-
venció divina, a diferència del cas dels altres personatges (Pere i els fills del tro: Mc 3,16; Israel: Gn 32,29;
Abraham: Gn 17,5). També Joan Crisòstom, In Ep. ad Rom., homilia 1 (PG 60), 395, com després Teodoret,
havia atribuït explícitament a la iniciativa divina el canvi del nom de l’apòstol de Saule a Pau, però ho
havia enraonat dient que això havia ocorregut per tal d’evitar que Pau fos considerat inferior als altres
apòstols.

13 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 48 C, a propòsit de Rm 1,1. Cal advertir que en les paràfrasis en què
Teodoret comenta els versets paulins l’exegeta fa parlar de tant en tant Pau mateix; Teodoret fa servir
aquest procediment quan en el verset bíblic comentat l’apòstol parla en primera persona, i d’aquesta man-
era s’accentua el principi hermenèutic, segons el qual la Bíblia s’interpreta a si mateixa (vegeu A. Viciano,
Cristo el autor, 45-46).

14 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 48 A-C, a propòsit de Rm 1,1; vegeu Ac 22,21, Ga 1,15, Ac 22,21, Ac 9,15.
15 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 836 A.
16 Ibíd., 220 C-D.
17 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 292 D-293 A, a propòsit de 1Co 9,1.
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tot apòstol, d’haver vist personalment el Crist ressuscitat.17

I en qualsevol cas, el Comentari fa palès que l’acció de Déu guia sempre l’obrar
apostòlic de Pau, «apòstol diví que és regit per la gràcia divina» (avpo. thj qei,aj
ca,ritoj kubernw,menoj ò qei,oj  vApo,stoloj).18

Les característiques que Teodoret destaca de la predicació de Pau són principal-
ment tres: la seua funció de «mestre» o «doctor» (dida,skaloj),19 la de «pare»
(path,r),20 i el «testimoniatge profètic» (profhtikh, marturi,a) que l’apòstol ofereix
amb freqüència en les seues epístoles.21 Teodoret també posa l’accent en els pati-
ments de Pau en la seua predicació i la fidelitat que hi manté.22 Pel que fa al con-
tingut dels ensenyaments paulins, Teodoret mostra la dimensió escatològica de
tota predicació de l’Evangeli i, a més a més, interpreta el pensament paulí a la
llum de les controvèrsies teològiques en què Teodoret estava implicat en el segle
V: la controvèrsia cristològica i també qüestions doctrinals relacionades amb els
maniqueus, els arians i els novacians.23

El passatge de Rm 15,14-24 és especialment important a l’hora d’entendre l’auto-
consciència que Pau tenia del seu ministeri i de la seua vocació divina a l’aposto-
lat. I el comentari de Teodoret a aquest passatge accentua també aquesta perspec-
tiva.

3. TRADUCCIÓ DEL COMENTARI DE TEODORET A RM 15,14-24

Rm 15,14: «Germans meus, també jo estic ben convençut que, pel que a vosal-
tres respecta, esteu plens de bondat, que posseïu un coneixement perfecte i que
sou capaços de corregir-vos l’un a l’altre».

I és per aixó —digué (Pau)— que no esteu escassos de doctrina. Teniu de fet un
coneixement satisfactori i esteu fornits de qualsevol tipus de bé, de manera que
podeu portar als altres l’exhortació oportuna.

Rm 15,15: «Tanmateix, vos he escrit, germans, amb un cert atreviment com per
refrescar-vos la memòria, a causa de la gràcia que m’ha estat concedida de part
de Déu».

(Pau) va manifestar la mesura del seu ànim quan digué que havia tingut l’audà-

18 Ibíd., 557 C, pròleg a Fl. En un altre lloc l’antioquè qualifica Pau com a qespe,sioj o «diví», «extraordinari»:
Ibíd., 788 A, pròleg a 1Tm.

19 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 656 D, a propòsit de 1Te 5,18; ibíd., 421 B, a propòsit de 2Co 7,16.
20 Ibíd., 788 C, a propòsit de 1Tm 1,2; Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 260 A, a propòsit de 1Co 4,15; ibíd.,

529 B-C, a propòsit d’Ef 3,14-15.
21 Ibíd., 117 A, a propòsit de Rm 7,6; Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82),133 A, a propòsit de Rm 8,13; ibíd., 193

A, a propòsit de Rm 12,21; ibíd., 217 A, a propòsit de Rm 15, 30-312; Teodoreto, In Ep. Pauli (PG 82),
533 B, a propòsit d’Ef 4,7; ibíd., 533 B, a propòsit de Fl 2,11.

22 Vegeu A. VICIANO, «Das Bild des Apostels Paulus», 141-144.
23 Vegeu ibíd., 145-148; GUINOT, L’exégèse de Théodoret de Cyr, 870.
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cia d’ensenyar, i va fer palesa la gràcia concedida quan ensenyà que escrivia tot
el que era conseqüent amb aquesta. Però quina gràcia t’ha estat donada?
Rm 15,16: «De ser servidor de Jesucrist entre els pagans, exercint-hi l’ofici sagrat
d’anunciar l’evangeli de Déu.»

He estat elegit com a mestre dels pagans, porte endavant aquest ofici en Crist
el Senyor. I quin és el fruit que en naixerà? «Perquè l’ofrena dels pagans esde-
vinga agradable, santificada per l’Esperit Sant». Porte amb ardor tota fatiga a fi
que els pagans estiguen segurs en la fe i obtinguen la gràcia de l’Esperit Sant.
I (Pau) anomena l’anunci «ofici sagrat», i la vertadera fe «ofrena agradable». No
he fet, doncs, cap excès si he escrit amb un poc d’audàcia i he confutat aquells
que s’equivoquen.

Rm 15,17: «Per tant puc gloriar-me en Jesucrist del meu servei a Déu».

Ensenya, doncs, quina és la glòria.

Rm 15,18-19: «I només gosaré parlar d’allò que el Crist ha realitzat a través meu
perquè els pagans aceptassen la fe: ell s’ha valgut de la meua paraula i de la
meua acció, acompanyades del poder d’obrar senyals i prodigis i de la força de
l’Esperit de Déu».

No em glorie de les meues fatigues, sinó del do de Crist el Senyor. En realitat,
ell m’ha donat la gràcia de l’Esperit Sant per a tindre el poder d’acomplir sen-
yals i prodigis, de manera que per mitjà d’aquestes coses els pagans fossen
atrets i rebessen el raig del coneixement de Déu. (Pau) ensenya també tots els
pobles pagans on ha predicat: «D’aquesta manera he anunciat plenament l’e-
vangeli de Crist, des de Jerusalem i per tot arreu fins a Il·líria». I no només he
conreat els gentils que es trobaven propers al camí en línia recta, sinó que
caminant per tots els voltants he portat la doctrina a les regions orientals i a les
del Pont i, a més d’aquestes, a les de l’Àsia i la Tràcia. Açò és el que vol dir en
realitat «per tot arreu».

Rm 15,20-21: «Però he tingut com a punt d’honor d’anunciar l’evangeli només
allà on el nom de Crist no era conegut, per tal de no edificar sobre els fona-
ments posats per un altre, sinó com està escrit: “El veuran els qui no l’havien
sentit anunciar, comprendran els qui no n’havien sentit parlar” (Is 52,15)».

Açò fa comprendre la constància de la laboriositat. De fet, agafant-se les
regions encara no conreades, feia coses noves i hi escampava la llavor i feia
riques les collites i a la predicció sobreposava l’acompliment.

Rm 15,22: «Per tot això m’ha estat sempre impossible de vindre a veure-vos».

La constància de treballar pels altres va impedir la vinguda a vosaltres.
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Rm 15,23-24: «Però ara ja no tinc camp d’acció en aquestes regions i, com que
sent des de fa molts anys un fort desig de vindre a trobar-vos, vindré a vosal-
tres quan emprendré el viatge cap a Hispània. Espere, doncs, que tot anant-hi
vos podré visitar i que rebré ajuda vostra per a arribar-hi, després de fruir una
mica de la vostra companyia».

Addueix dues raons de la vinguda a ells: els altres havien rebut la predicació i
ninguna població dels pagans s’havia quedat sense haver escoltat l’ensenya-
ment evangèlic; i el seu desig envers ells. Com que en realitat els impediments
precedents havien minvat, el desig estimulava l’eixida del viatge. Diu més aviat
que el desig de la vinguda era molt més antic: «des de fa molts anys» —diu—
jo desitjava veure-vos. Anuncia que no només volia veure a ells, sino que volia
arribar també a Hispània. I per tal que no pensassen que la seua vinguda a ells
fos un apèndix subordinat al viatge, afegeix: «rebré ajuda vostra per a arribar-
hi, després de fruir una mica de la vostra companyia. De fet, desitge ardent-
ment veure-vos i, després de vosaltres, veure a ells».24

4. ANÀLISI DEL COMENTARI DE TEODORET A Rm 15,14-24

D’aquest comentari de Teodoret a Rm 15,14-24 podem extraure algunes conse-
qüències d’interès històric, exegètic i eclesiològic.

4.1. Segons Teodoret, Pau va viatjar a Hispània des de Roma

Teodoret, tot i que no diu explícitament en Rm 15,14-24 que l’apòstol Pau va
fer el viatge de Roma a Hispània, sí que en dóna testimoni, d’aquest viatge, en
altres passatges del mateix Comentari a l’epistolari paulí.

Comentant Fl 1,25-26 («estic plenament convençut que em quedaré i que res-
taré prop de tots vosaltres perquè continueu avançant i la vostra fe hi trobe un
motiu de goig. Així, el meu retorn enmig vostre farà que tingueu una ocasió
del tot propícia per a gloriar-vos de mi en Jesucrist»), el bisbe de Cir escriu refe-
rint-se al mateix Pau i als Fets dels Apòstols: 

I es va acomplir el que estava preanunciat: va fugir primer de la ira de Neró,
segons ho va expressar en la seua carta a Timoteu (vegeu 2Tm 4,17). I la histò-
ria dels Actes ens ensenya que primer s’estigué a Roma dos anys habitant en una
casa llogada; i d’allí marxà cap a Hispània, per a transmetre el diví evangeli als
d’allà; en tornà i aleshores hi fou decapitat. Tot havent narrat açò de si mateix,

24 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 212 C-216 A.
25 Ibíd., 565D-568A.
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passa a fer l’exhortació.25

I en el seu comentari a 2Tm 4,17 («però el Senyor m’assistia i em va donar for-
ces perquè acabàs de predicar el missatge i poguessen escoltar-lo tots els
pagans. Ell m’ha alliberat de la gola del lleó!»), Teodoret escriu: «(Pau) apel·là i
fou enviat a Roma, sota Fest; havent-se defensat, va resultar absolt i marxà cap
a Hispània; i, passant a altres pobles, els portà la llum de l’ensenyament».26

Aquestes afirmacions de Teodoret de Cir guarden continuïtat amb les d’altres
teòlegs i bisbes de l’escola d’Antioquia que també van afirmar la realització del
viatge de l’apòstol Pau a Hispània, com van ser Joan Crisòstom27 i Teodor de
Mopsuèstia.28

A més a més, quan el bisbe de Cir comenta 2Te 2,6 («ja sabeu que, de moment,
hi ha alguna cosa que el reté (to. kate,con), perquè no es manifeste abans del
seu temps»), explica que allò que reté (to. kate,con) la segona vinguda del
Senyor, la parusia, és el fet que l’evangeli haja de ser predicat abans a totes les
nacions, segons afirma Mc 13,10: (kai. eivj pa,nta ta. e;qnh prwton dei kerucqhnai
to. euvagge,lion).29 Es podria tractar d’un argument de conveniència, arrelat en
l’autoconsciència missionera de Pau, que justificaria la pressa i l’interès d’aquest
apòstol per a viatjar a Hispània.

4.2. Pau féu realitat profecies de l’Antic Testament

El comentari de Teodoret presenta la decisió de Pau de viatjar a Hispània per
a portar-hi la predicació evangèlica com un acompliment de la profecia d’Is
52,15 («així també ell purificarà tots els pobles. Els reis no sabran què dir, quan
veuran allò que mai no s’havia contat i comprendran allò que mai no havien
sentit»). En paraules de Teodoret, Pau «sobreposava a la predicció l’acompli-
ment.»30

El profeta Isaïes ja havia anunciat que la veritat divina es difondria pels pobles
pagans. En el comentari de Teodoret a Is 52,15 llegim que aquesta profecia es
dirigeix «a aquells que no havien rebut les prediccions profètiques i que eren
esclaus dels ídols, però que gràcies als anunciadors de la veritat podran veure
el poder d’aquell que els és anunciat i podran conèixer la seua potència».31

26 Ibíd., 856A-B.
27 Vegeu Joan Crisòstom, Com. 1Cor., 4,16, homilia 13 (PG 61), 111; Com. 2Tim., 4,20, homilia 10 (PG 62),

659; Com. Heb., pròleg (PG 63), 11.
28 Vegeu Teodor de Mopsuèstia, Comm. Rom. 15,15 (K. STAAB, Pauluskommentare aus der griechischen

Kirche, Münster 1933, p.170).
29 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 664 D-665 A. Vegeu O. CULLMANN, «Le caractère eschatologique du devoir

missionaire et de la conscience apostolique de S. Paul», RHPhR 16 (1936) 210-245.
30 Ibíd., a propòsit de Rm 15,20-21.
31 Teodoret, In Isaiam 52,15 (SChr 315, 146).
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El fet que Teodoret presenta l’activitat apostòlica i missionera de Pau com si fos
l’acompliment d’aquesta profecia veterotestamentària forma part d’un dels prin-
cipis hermenèutics que Teodoret fa servir en la seua interpretació dels llibres
bíblics: la unitat de sentit entre l’Antic i el Nou Testament.32

4.3. La comunitat cristiana de Roma33

Pel que fa al contingut històric i eclesiològic del Comentari de Teodoret, cal
destacar la importància que per al bisbe de Cir tenia la comunitat cristiana de
Roma al segle I. En el seu Comentari a la Carta als Romans, Teodoret introdueix
algunes notícies sobre la comunitat cristiana de Roma, com ara la seua funda-
ció, la seua composició i els problemes pels quals travessava. Es tracta d’obser-
vacions d’allò més breus, però que il·luminen no només sobre els coneixe-
ments historicoreligiosos que circulaven en l’àmbit oriental al segle V en rela-
ció amb la comunitat cristiana de Roma al segle I, sinó també sobre el mètode
exegètic emprat per Teodoret. I és que el bisbe de Cir era conscient que es tro-
bava davant d’un text cronològicamente distant d’ell i dels seus lectors, i que
per això calia una exegesi mediadora que, sense modificar el sentit original,
mantingués fidelitat amb l’autor, Pau, que l’havia escrit per inspiració divina.34

En continuïtat amb una tradició ja coneguda per Eusebi de Cesarea, Teodoret
reconeix que la comunitat cristiana de Roma havia estat fundada per l’apòstol
Pere.35 Ho declara explícitament quan, per a explicar la salutació de Pau en Rm
1,11 («desitge vivament de visitar-vos per a comunicar-vos alguns dons de
l’Esperit; així sereu enfortits»), escriu: «Com que el gran Pere fou el primer en
portar-los l’evangeli, necessàriament (Pau) afegeix: “així sereu enfortits”.
Desitge portar-vos —digué— no una altra doctrina, sinó reforçar la que ja vos
ha estat presentada i regar els arbres ja plantats.»36 Més tard torna a fer-ne men-
ció en la paràfrasi a Rm 16,17 («germans, vos pregue que aneu amb compte
amb els qui provoquen divisions i escàndols, apartant-se de la doctrina que vau
aprendre. Fugiu-ne!»). Aquest verset paulí conté una exhortació als cristians de
Roma a mantindre’s fidels a l’ensenyament apostòlic i a no escoltar als qui pro-
voquen divisions i escàndols. Segons Teodoret, Pau «al·ludeix amb aquestes
paraules als dolents defensors de la llei»,37 és a dir als judeocristians que més
d’una vegada van posar dificultats a l’apostolat de Pau entre els pagans, «i mana

32 Vegeu A. VICIANO, Cristo el autor, 42.
33 L. SCARAMPI – F. COCCHINI, Teodoreto di Cirro. Commentario alla Lettera ai Romani, Roma 1998, pp. 42-45.
34 Pau és qualificat amb molta freqüència per Teodoret o` qei,oj o «divinament inspirat»; vegeu A. Viciano,

Cristo el autor, 23.
35 Pel que fa a Eusebi, vegeu Hist. Eccl. 2,14,6, (SChr 31, 69-70). Sobre la notícia transmesa per Ireneu de

Lió en Adv. Haer. 3,3,2, (SChr 211, 32), vegeu E. LANNE, «L’Église de Rome, “a gloriosissimis duobus apos-
tolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae”», Irén 49 (1976) 275-392.

36 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 56B.
37 Ibíd., 224 A.
38 Ibíd. Vegeu P. CANIVET, «L’apôtre Pierre dans les écrits de Théodoret de Cyr», en J. FONTAINE – Ch.

KANNENGIESSER (éds.), Epektasis. Mélanges patristiques offerts au cardinal Jean Daniélou, Paris 1972, pp.
29-46.
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fugir dels seus ensenyaments, lloant la predicació del príncep dels apòstols
(o` korufaioj twn avposto,lwn).»38

Teodoret descriu també les principals característiques de la comunitat de cris-
tians que vivia a Roma. Realça que des del punt de mira social era una esglé-
sia prou variada, en la qual servents i captaires convivien amb treballadors i
amb persones riques i poderoses; així ho diu en la seua paràfrasi a Rm 1,7 («a
tots els estimats de Déu que viuen a Roma i que ell ha cridat a ser sants, vos
desitge la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el
Senyor»), en què fa servir un testimoni pres d’un altre escrit paulí (Fl 4,22: «vos
saluda tot el poble sant, sobretot els qui estan al servei de l’emperador»), del
qual dedueix que de la comunitat cristiana de Roma també formaven part
membres de la família imperial.39

L’expressió «arreu del món parlen admirats de la vostra fe» (Rm 1,8) dóna peu
a Teodoret per a descriure amb breus trets les característiques de la ciutat capi-
tal de l’Imperi en el segle I, que ja havien desaparegut en el segle V:  

(en aquesta ciutat) els emperadors romans tenien en aquell temps els seus
palaus imperials, i d’allí eren enviats no només els qui governaven els pobles,
sinó també els qui exigien els impostos de les ciutats. Més encara, a ella conco-
rrien tots els qui cercaven favors imperials, i per mitjà de tots aquests, doncs, era
conegut que la ciutat de Roma havia rebut la doctrina de Crist. I això feia molt
de goig als qui ho escoltaven. I és per això que el diví apòstol donava lloança
a Déu per tals fets.40

Teodoret, amb un acurat sentit històric, comenta que al segle I circulaven con-
tra els cristians, per part dels pagans, acusacions de desobediència a les lleis
civils i d’observança de costums estrangers.41

Des del punt de mira religiós, l’Antioquè sosté que la major part dels cristians
de Roma del segle I provenien de la gentilitat,42 però observa que hi havia una
minoria marginal composta per cristians vinguts del judaisme. És exactament
en els seus comentaris als capítols 14 i 15 de la Carta als Romans que Teodoret,
en continuïtat amb el text paulí i per tal de facilitar la millor comprensió del
problema plantejat —la controvèrsia sobre l’ús de determinats aliments—,
recorda l’originària i diversificada composició de l’església romana:43 «Els qui
havien cregut, entre els gentils, havien abraçat el tipus de vida evangèlic, però
molts d’entre els jueus que s’havien acostat a la predicació evangèlica eren
esclaus de les disposicions segons la Llei, capficats encara en l’observança dels

39 Vegeu Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 52 D-53 A.
40 Ibíd., 53 C.
41 Vegeu Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82), 193 B-C, a propòsit de Rm 13,1.
42 Vegeu ibíd., 52 D, a propòsit de Rm 1,7.
43 Sobre aquesta qüestió vegeu R. PENNA, «Configurazione giudeo-cristiana della chiesa di Roma nel I seco-

lo», en R. PENNA, L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Torino 1991, pp. 64-76.
44 Teodoret, In Ep. Pauli (PG 82) 197 D, a propòsit de Rm 13,14.
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dies i prenent l’aliment que la Llei prescrivia.»44

Una conclusió que podem obtindre de la descripció que Teodoret fa de l’es-
glésia romana del segle I és l’harmonia entre els apòstols Pere i Pau. La visita
de Pau als cristians de Roma no és per a portar-los l’evangeli, perquè aquesta
missió ja havia estada realitzada per l’apòstol Pere, al qual Pau anomena,
segons Teodoret, o` korufaioj twn avposto,lwn, és a dir «el príncep dels apòs-
tols»;45 d’aquesta manera Pau no vol interferir en el treball missioner d’altres
evangelitzadors, sinó que el respecta totalment. Pau no vol evangelitzar Roma
ni Itàlia, terres on la predicació evangèlica ja havia arribat, sinó Hispània.

5. SEMBLANCES I DIFERÈNCIES ENTRE L’EXEGESI DE TEODORET I
L’EXEGESI MODERNA DE Rm 15,14-24

Una comparació entre l’exegesi moderna d’aquest passatge de la Carta als
Romans i la de Teodoret ens mostra que, en bona part, hi ha grans coincidèn-
cies entre ambdues, però també hi trobem algunes discrepàncies.

Els exegetes moderns situen el viatge de Pau a Roma dins del seu «tercer viat-
ge» missioner (Ac 18,23-21,16) i fan notar que Pau escriu als romans des de la
ciutat de Corint;46 la data de composició d’aquesta carta degué ser l’hivern de
l’any 57 al 58.47 A l’època patrística ja era sabut que Pau escriví aquesta carta
de Corint estant.48

Les coincidències entre l’exegesi patrística i l’actual són paleses. Cullmann està
d’acord amb Teodoret a constatar que l’autoconsciència missionera de l’apòs-
tol Pau l’empenta a predicar l’evangeli a totes les nacions, perquè allò que reté
(to. kate,con) la parusia del Senyor és justament el fet que l’evangeli arribe a tots
el pobles de la terra abans de la parusia final (2Te 2,6).49 A més a més, els exe-
getes moderns coincideixen amb Teodoret a subratllar que Pau reconeix que
ja no té camp d’acció en tota la conca oriental de la Mediterrània.50 La seua
pressa per a continuar endavant, obrint nous camins, es pot explicar perquè ha

45 Ibíd., 224 A, a propòsit de Rm 16,17. Vegeu supra n. 38.
46 Vegeu G. LÜDEMANN, Paulus, der Heidenapostel. I: Studien zur Chronologie, Göttingen 1980; J. RIUS-CAMPS,

El camino de Pablo a la misión de los paganos, Madrid 1984; J. GNILKA, Pablo de Tarso, apóstol y testigo,
Barcelona 1988; R. TREVIJANO, Orígenes del cristianismo. El trasfondo judío del cristianismo primitivo,
Salamanca 1996, pp. 111-113; J. MURPHY-O’CONNOR, Paul. A Critical Life, Oxford 1997; J. de C. LAPLANA,
L’Església dels primers segles, Barcelona 2006, pp. 97-117.

47 J. SÁNCHEZ BOSCH, Escritos paulinos, Estella (Navarra) 2007, p. 287.
48 Vegeu Orígenes, Comm. Rom., pròleg (PG 14), 835 B-C.
49 Vegeu supra n. 29.
50 Sobre aquest punt el professor Trevijano fa una clarificació: «Llama la atención que, cuando (Pablo) escribe

a Roma desde Corinto en el curso del “tercer viaje” misionero de Hch, considere que no tiene ya campo
de acción en toda la cuenca oriental del Mediterráneo (Rom 15,17-24). Se entiende sólo si valora su fun-
dación de comunidades en una serie reducida de ciudades como centro actual de irradiación de la fe en
las comarcas o región circundantes (cf. 1Te 1,8)». TREVIJANO, Orígenes del cristianismo, 112.
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tingut com a punt d’honor d’anunciar l’evangeli només on el Crist no era enca-
ra conegut, per tal de no edificar sobre els fonaments ja posats abans per un
altre. Quan Pau converteix en afirmació programàtica la seua intenció de no
edificar sobre fonament aliè, fa una crítica implícita dels missioners que, com
si volguessen estalonar-lo, havien arribat darrere d’ell a pertorbar les comuni-
tats que havia deixat fundades, com havia succeït a Galàcia i a Corint. Sembla
que Pau tinga pressa d’engrandir les distàncies amb tals competidors.

Una diferència entre Teodoret i els actuals biblistes és que molts d’aquests no
presenten l’activitat missionera de Pau com si fos l’acompliment de la profecia
d’Is 52,15.51 Avui dia hom destaca la unitat entre l’Antic i el Nou Testament des
d’una altra perspectiva. Però el que sí que posa en relleu l’exegesi actual és,
com ens recorda la conferència del professor Riesner pronunciada en aquest
mateix Congrés, que Pau entenia la seua vocació apostòlica en estreta conne-
xió amb la figura del servent del Senyor del llibre d’Isaïes (Is 52,13-53,12).

Una diferència, en aquest cas més important, entre l’exegesi de Teodoret i l’ac-
tual rau en el fet que l’exegesi moderna no afirma taxativament que Pau viatjà
a Hispània des de Roma. Els plans de Pau quedaren truncats pel seu empreso-
nament a Jerusalem i Cesarea. Si arribà a Roma fou, segons el relat d’Ac 21,27-
28,31, pel camí desviat de la seua apel·lació al Cèsar. Lluc omet en el llibre dels
Fets dels Apòstols una datació clara de la finalització del procès, però deixa
entreveure que Pau acabà a Roma la seua carrera missionera (Ac 20,17-38).
Aquesta llacuna de notícies directes pogué donar peu a la llegenda recollida en
els Actes de Pere (1,1-3), segons la qual Pau pogué realitzar el seu projectat
viatge a Hispània abans del seu martiri a Roma sota l’emperador Neró (Actes
de Pau 11,1-7). Allò que Teodoret, en continuïtat amb la literatura apòcrifa del
Nou Testament i en continuïtat amb altres teòlegs antioquens del segle V, con-
sidera històric és vist actualment més aviat com a llegenda o, en el millor del
casos, com a una probabilitat difícil de demostrar amb contundència històrica.52

Una altra diferència entre la interpretació patrística i l’actual es troba en l’èm-
fasi que Teodoret posa a lloar l’harmonia entre els apòstols Pere i Pau, la qual
cosa porta Pau a respectar el treball apostòlic de Pere, sense interferir-hi gens,
fins a l’extrem de no voler evangelitzar ni Roma ni altres terres itàliques, sinó
Hispània. En l’actualitat, en canvi, el text de Rm 15,14-24 és presentat sovint
per teòlegs i bisbes ortodoxos per a denunciar com a injustificada i provoca-
dora l’activitat evangelitzadora de l’església romana en els països on hi ha majo-

51 Vegeu F. A. FITZMYER, «Carta a los Romanos», en R. E. BROWN – J. A. FITZMYER – R. E. MURPHY (eds.), Nuevo
comentario bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento, Estella (Navarra) 2004, p. 416.

52 Vegeu M. SOTOMAYOR MURO, «La Iglesia en la España romana», en R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia de
la Iglesia en España. Vol. I: La Iglesia en la España romana y visigoda, Madrid 1979, pp. 159-165; M.
SOTOMAYOR MURO, «La llegada del cristianismo a la Península: datos históricos y explicaciones tardías», en
E. MUÑIZ GRIJALVA – R. URÍAS MARTÍNEZ (eds.), Del Coliseo al Vaticano. Claves del cristianismo primitivo,
Sevilla 2005, pp. 213-231. Vegeu, però, les aportacions de R. Riesner i d’A. Puig i Tàrrech a aquest
Congrés.
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53 J. MEYENDORFF, La Iglesia Ortodoxa ayer y hoy, Bilbao 1969, pp. 185-200.

ria de cristians orientals, sobretot a l’est d’Europa i Rússia. Segons els bisbes de
les esglésies ortodoxes, Pau, després d’haver patit les interferències d’altres
evangelitzadors que pertorbaren la pau en les comunitats cristianes per ell fun-
dades, no volgué incórrer en aquest mateix error i es va concentrar tan sols a
portar l’evangeli a terres on el Crist encara no era conegut; aquests bisbes orto-
doxos assenyalen que l’actual església romana hauria de fer el mateix que féu
Pau, és a dir, no evangelitzar en aquells territoris que ja ho estan des de fa
molts segles per obra de missioners orientals.

CONCLUSIÓ

És curiós constatar que, per a un bisbe oriental del segle V com era Teodoret,
Rm 15,14-24 era un text paulí que feia palesa la profunda concòrdia de l’apòs-
tol Pau amb Pere, el primer bisbe de Roma, concòrdia que encara estava viva
del tot en l’ànim de Teodoret i d’altres bisbes orientals al segle V en les seues
relacions amb els bisbes de Roma. En canvi, avui dia Rm 15,14-24 és malaura-
dament un text bíblic que posa en relleu la desunió entre l’Església Catòlica i
l’Ortodòxia.

Per això, quan el concili Vaticà II (1962-1965) va recomanar el retorn de la teo-
logia catòlica a les fonts bíbliques i patrístiques i quan aquest concili va impul-
sar l’ecumenisme, situà tota l’església romana en una actitud de diàleg amb els
germans ortodoxos. Seria, doncs, de desitjar que l’Església Catòlica escolte
sense prejudicis les legítimes queixes dels cristians orientals i que l’Ortodòxia
recupere l’actitud de concòrdia que els bisbes orientals del segle V encara
vivien amb l’Església romana. Es tracta de millorar i acostar fraternalment el que
el teòleg ortodox Meyendorff anomena «postures eclesiològiques» de l’Occident
i l’Orient cristians.53
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1 B. STUDER, «Siricio», en A. di BERARDINO (dir.), Patrología. III: la edad de oro de la literatura patrística lati-
na, Madrid 1981, pp. 708-710; M. SKEB, «Siricius», en S. DÖP – W. GEERLINGS (Hgr.), Lexikon der antiken chris-
tlichen Literatur, Freiburg i. Br. 1999, pp. 561-562.

2 E. DASSMANN, Ambrosius von Mailand. Leben und Werk, Stuttgart 2004, pp. 35, 175, 240-242.

LA DECRETAL DEL PAPA SIRICI A HIMERI DE TARRAGONA

Albert VICIANO I VIVES

1. EL PAPA SIRICI (384-399)

Sirici fou elevat a la Seu Apostòlica romana l’any 384 com a successor del Papa
Damas (366-384), i morí l’any 399.1 Jeroni, amic de Damas, no se l’estimava
gaire i el qualificava de simple («simplicitati episcopi» Ep. 127,9). Tot i prescin-
dint d’aquest parer tan subjectiu, Sirici no va tenir grans possibilitats d’imposar
la seua autoritat perquè la direcció efectiva dels assumptes eclesiàstics
d’Occident estava aleshores en mans d’Ambròs de Milà.2

Tanmateix, Sirici ha passat a la història de l’Església per la seua contribució a
una major consolidació de la primacia de la seu romana; en són la millor prova
les deu cartes que li són atribuïdes (PL 13,1131-1196), de les quals només cinc
són sense cap mena de dubte de la seua autoria: 1) Epistula 1: La carta a
Himeri, bisbe de Tarragona, de l’any 385, conté quinze respostes a altres tan-
tes qüestions disciplinàries que Himeri va plantejar a Damas i que aquest no
va tenir temps de respondre abans de morir (384); la importància històrica d’a-
questa carta rau en el fet de ser la primera de les «decretals» pontifícies. 2)
Epistula 5: Amb altres dues cartes —però una perduda— Sirici comunica les
decisions del sínode romà del 386 als bisbes d’Itàlia que no havien pogut assis-
tir-hi i als bisbes d’Àfrica. 3) Epistula 7: Una carta encíclica del 390 proscriu la
doctrina de Jovinià sobre la paritat entre matrimoni i virginitat. 4) Epistula 4:
Està dirigida l’any 392 a Anisi de Tessalònica, critica la posició de Bonós de
Sàrdica sobre la virginitat de Maria i exigeix dels bisbes d’Il·líria el seu correc-
te posicionament sobre aquesta qüestió, com ja els ho havia exigit el sínode de
Càpua. 5) Epistula 6: Respon a les consultes dels bisbes de les Gàl·lies i tracta
diverses qüestions de disciplina, com ara les condicions d’accés als ordes, celi-
bat o continència conjugal dels clergues, condicions de l’ordenació episcopal,
etcètera.

En tot el seu epistolari, Sirici es mostra conscient d’haver estat cridat a exercir,
en conformitat amb la tradició romana, el primat sobre totes les esglésies. De
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fet, ell és probablement el primer Papa que cita la frase paulina «sollicitudo
omnium ecclesiarum» (2Co 11,28) aplicant-la a l’exercici del ministeri papal
(Sirici, Ep. 1,8 [PL 13,1138 A], Ep. 6,1 [PL 13,1164 A]). Al seu entendre, aquesta
preocupació per totes les esglésies locals no admet cap excepció, encara que
de fet i en la pràctica Sirici no va aconseguir imposar l’autoritat de la Seu
Apostòlica en totes les esglésies de l’Imperi romà. Recolzat en la Bíblia i en la
tradició romana, manifestada sobretot en el culte a sant Pere (Sirici, Ep. 5,1 [PL
13,1155 C – 1156 A]), Sirici col·loca les decisions papals al mateix nivell que el
dret sinodal. Però, en establir la paritat entre el dret sinodal i decretal, no omet
de subratllar la conformitat del primer amb el segon.

2. NAIXEMENT DE LES DECRETALS

Les decretals representen des del pontificat del Papa Sirici, sobretot en
Occident, la forma d’exercir el poder normatiu del papa.3

Els canonistes medievals definien la «decretal» com una resposta donada pel
papa, en una epistula decretalis, a una qüestió que li havia estat plantejada o
bé per una persona privada o bé, més sovint, per una instància eclesiàstica (en
general, un bisbe). La paraula prové de decretum en el sentit d’una «decisió»
que fixa el dret confirmant una disposició anterior o establint una norma nova;
amb el sentit de «cosa decidida», la paraula decretum és un participi passat pas-
siu substantivat del verb decernere, «decidir», i per això epistula decretalis vol
dir «carta decisòria».

Aquesta resposta pontifícia es donava a propòsit d’un afer particular que les
instàncies locals no havien pogut o no havien sabut resoldre i, per això, acu-
dien a l’autoritat superior de l’Església. El Papa no regulava en detall la dificul-
tat que li havia estat plantejada, sinó que formulava la regla deixant a la ins-
tància local la tasca de fer-ne aplicació al cas concret. En principi, doncs, la res-
posta pontifical i la regla que s’hi conté no concernien més que a l’autor de la
comanda i a la situació que li preocupava, però l’autoritat reconeguda al bisbe
de Roma donava valor general a la regla proposada.

Aquesta tècnica legislativa recorda de ben a prop la dels rescriptes imperials.
També l’emperador, per mitjà dels seus rescriptes (o respostes escrites), dona-
va als seus funcionaris, jutges o simples particulars la resposta jurídica a la
qüestió que els preocupava. Potser l’exemple imperial ha inspirat a Sirici i als

3 Aquest no és el moment de discutir si la decretal de Sirici adreçada a Himeri és la primera o la segona de
la història. La dificultat rau en el fet de saber si una decretal atribuïda al papa Damas (Epistula ad Gallos)
és autènticament d’ell o, més aviat, es tracta de la resposta d’un sínode romà, perquè en aquest cas no
seria una decretal en sentit estricte; vegeu l’status quaestionis d’aquesta discussió, impossible d’aclarir defi-
nitivament, en J. GAUDEMET, Les sources du droit de l’Église en Occident du II au VII siècle, Paris 1985, pp.
57-64; L’Église dans l’Empire Romain (IV-V siècles), Paris 1958, pp. 220-226 i 439; Ch. PIETRI, Roma
Christiana, Roma 1976, vol. 2, pp. 888-909.
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papes posteriors la nova tècnica jurídica pontifícia de les decretals; però també
seria correcte pensar que, sense haver-hi hagut cap préstec, necessitats anàlo-
gues han suscitat procediments idèntics (i originàriament independents) dins
de la societat eclesiàstica i dins del món laic.

La terminologia antiga manca de rigor. Aquests documents pontificis encara no
són anomenats decretalis en l’Antiguitat, sinó epistula (o epistula decretalis),
constitutio, terme que en la llengua jurídica secular designava l’acte legislatiu
de l’emperador, auctoritas, que remet a la font del poder legislatiu, responsio,
rescriptum o decretum, termes presos també de la llengua jurídica secular,
praeceptum. Es troba una vegada el substantiu neutre: «decretalia, quae a sede
apostolica processerunt» (sínode de Tours de 567, cànon 21). No se sap amb
exactitud a quina època el mot decretalis (plural: decretales), amb valor de
substantiu, ha estat utilitzat per tal de designar els actes legislatius dels papes;
però en 1234 es va publicar un recull oficial sota el nom de Gregorii IX decre-
tales, i és per això que es pot sostenir que des dels primers anys del segle XIII
el mot decretalis esdevé el terme tècnic que denomina aquests documents pon-
tificis.

Si el recurs a l’autoritat del bisbe de Roma apareix molt aviat en l’Església (en
tenim testimonis al segle II), encara no es coneix cap mesura legislativa dels
papes dels tres primers segles. Una carta de Juli I de 338 és assenyalada per
Atanasi (Contra Arianos 22). Se sap igualment que Damas (366-384) va respon-
dre a qüestions mitjançant rescriptes emanats de la seua auctoritas. La cance-
lleria pontifical havia estat organitzada per Juli I (337-352), i Jeroni esmenta el
«chartarium Romanae ecclesiae» (Ep. 123, 9), on els textos eren conservats.
Aquests arxius permetien als papes de referir-se a les mesures que els seus pre-
decessors havien pres. Per la seua banda, els bisbes destinataris han conservat
els documents que rebien del papa, i aquests arxius han possibilitat la consti-
tució de col·leccions canòniques locals.

La decretal més antiga és la carta enviada per Sirici, en 385, al bisbe Himeri de
Tarragona, conservada en nombroses col·leccions. Com ja he recordat abans,
la carta de Sirici responia a qüestions que Himeri plantejà al Papa Damas, el
qual no li havia pogut respondre abans del seu decés. És interessant detenir-se
una mica en l’estil literari d’aquesta decretal. Anteriorment, els escrits dels bis-
bes de Roma estaven redactats principalment amb esperit d’exhortació, instruc-
ció i consol, però Sirici escriví amb més contundència que els seus predeces-
sors, tot fent servir-hi l’estil dels edictes de la cancelleria imperial, caracteritzat
per formes de manament o prohibició i per una concisió mancada de llargues
argumentacions teològiques i jurídiques.

Si comparem les cinc decretals de Sirici (384-398) i les tres d’Anastasi (398-401)
amb una trentena d’Innocenci I (401-417), quinze o setze de Zòsim (417-418),
setze de Celeste I (422-432) i cent quaranta-tres de Lleó I (440-461), ens ado-
narem que les decretals de Sirici i Anastasi són d’allò més curtes en relació amb

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:03  Página 661



les promulgades pels papes del segle V. És a dir, si a l’època de Sirici i Anastasi
l’activitat legislativa dels papes era encara modesta, en canvi al llarg del segle
V assistim a la promulgació de les grans decretals pontifícies. A la fi del segle
V, el breu pontificat de Gelasi I (492-496) està marcat per la promulgació de
nombroses decretals, moltes de les quals s’inclouran en les col·leccions canò-
niques medievals fins al Decret de Gracià (cap a 1140). En el curs del segle V,
el poder legislatiu dels papes s’aferma amb força i es justifica per l’autoritat
romana, basada en la successió de sant Pere, que posa el bisbe de Roma en el
primer lloc. La doctrina del papat és fermament afirmada des dels darrers
decennis del segle IV i culmina amb el Papa Lleó el Gran (440-461), i és aques-
ta doctrina el fonament del poder legislatiu del Summe Pontífex.4

Però, si aquesta doctrina teològica del primat papal fonamenta una forma nova
del dret canònic, la legislació pontifícia es presenta rarament com si fos inno-
vadora. Al contrari, aquesta s’estima més de recolzar-se en la Tradició, les
Escriptures, els decrets dels pontífex anteriors i la legislació dels concilis i síno-
des; per això cita la Bíblia i al·lega el dret diví, del qual vol simplement deduir-
ne les conseqüències lògiques.

D’aquesta manera, la decretal, sense arribar a ser un codi, constitueix una guia
per a l’acció quotidiana del pastor. I és normativa fins que una nova disposició
pontifícia la modifique. Duradora en el temps, és també normalment general
en l’espai; i, encara que estiga sovint dirigida a una instància determinada, el
Papa es dirigeix també a vegades a l’episcopat d’una regió, els bisbes de les
Gàl·lies o d’Itàlia, per exemple. També se sap d’algunes decretals que, adreça-
des a un episcopat, foren rebudes en altres regions. I, al mateix temps que la
decretal respon a un bisbe determinat, el Papa l’invita sovint a difondre la seua
resposta a tot l’episcopat de la regió; aquest fou el cas de la decretal de Sirici
a Himeri, en la qual el Papa li encomanà de difondre-la a tots el bisbes de la
Península Ibèrica.

3. CONTINGUT DISCIPLINARI I CANÒNIC DE LA DECRETAL DE SIRICI A
HIMERI DE TARRAGONA

La carta del Papa Sirici (Ep. 1 [PL 13,1132 B – 1147 A]) està datada el dia 11 de
febrer de 385, pocs anys després del concili de Saragossa (380), on s’havia ana-
litzat el problema del priscil·lianisme, i pocs anys abans del concili de Toledo
(400), on es va tornar a tractar el mateix problema. Aquesta decretal, que, d’a-
cord a les seues primeres paraules, s’anomena Directa ad decessorem,5 tracta

4 Sobre la consolidació, en els segles IV i V, de l’exercici del primat del bisbe de Roma, vegeu E. DASSMANN,
Kirchengeschichte II/1. Konstantinische Wende und spätantike Reichskirche, Stuttgart 1996, pp. 156-167; K.
S. FRANK, Lehrbuch de Geschichte der Alten Kirche, Paderborn 2002, pp. 320-328 (amb molta bibliografia).

5 És a dir, «adreçada al (meu) predecessor». Recordem que Himeri escriví a Damas, però no fou Damas, sinó
Sirici el qui li va respondre (385) després de la mort de Damas (384).
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de qüestions pràctiques i de disciplina eclesiàstica que Himeri havia consultat
a l’autoritat del Papa Damas. La carta o relatio d’Himeri, actualment perduda,
fou portada a Roma pel prevere Bassià, al qual Sirici li donà les gràcies (Ep.
1,20 [PL 13, 1146 A]). No se sap qui va portar de Roma a Tarragona la respos-
ta o responsum de Sirici; possiblement degué ser el mateix Bassià.

La situació de l’església hispana era aleshores d’allò més crítica, i això explica
les inquietuds dels bisbes, com Himeri, per a lluitar contra les debilitats de la
humanitat pecadora, les apostasies, la corrupció dels monjos i la llibertat d’un
clergat que, tot invocant les tradicions patriarcals de l’Antic Testament, rebutja-
ven l’obligació de la continència; és a dir, regnava un gran desordre en la dis-
ciplina i en la litúrgia de l’Església, la qual patia els problemes característics
d’una fase encara missionera. Evidentment, Priscil·lià no tenia la responsabili-
tat de tots aquests desordres; al contrari, ell volia reformar l’Església i restaurar-
hi l’ascesi i la disciplina, però les seues exageracions augmentaren la confusió
duent la situació eclesial a uns extrems insostenibles. Per això, Himeri, bisbe
moderat, decidí d’acudir a l’autoritat del papa.6

Abans d’escriure la decretal, Sirici va estudiar les qüestions amb el seu presbi-
teri, és a dir, amb els preveres i diaques de Roma;7 així ho afirma en el proe-
mi de la decretal: «in conventu fratrum». En aquest proemi (Ep. 1,1 [PL 13,1132
B – 1133 A]) també exposa la seua autoconsciència com a bisbe de Roma: ell
té la responsabilitat d’atendre i respondre consultes com la que va fer Himeri,
perquè sobre ell recau un zel major per la religió cristiana i porta el pes de tots
els que estan carregats o, millor dit, el porta l’apòstol Pere en ell; Sirici es con-
sidera l’hereu de la seua administració, «administrationis suae heredes».

A continuació analitzaré els punts més destacats de la decretal classificant-los
en tres grups: 1) prescripcions sobre l’administració dels sagraments; 2) celibat
dels monjos i del clergues; i 3) normes disciplinàries sobre la vida dels cler-
gues.

3.1. Prescripcions sobre l’administració dels sagraments

Pel que fa al dubte de tornar a batejar un arrià convertit, fenomen freqüent en

6 «La consulta de Himerio a Roma tiene lugar ante la inminente condena de Prisciliano —y de otros correli-
gionarios suyos— o poco después de la misma. El clima de enfrentamiento y de falta de unidad que enton-
ces existía en las iglesias hispanas explica, en buena medida, el recurso del tarraconense: Himerio —que
no había participado en el concilio de Zaragoza— pertenecería al sector que sería contrario tanto a actitu-
des excesivamente permisivas como a posicionamientos demasiado rigoristas —estos últimos mantenidos,
básicamente, por luciferianos, novacianos y priscilianistas—». J. VILELLA, «La epístola 1 de Siricio: estudio
prosopográfico de Himerio de Tarragona», Aug 44 (2004) 337-369, esp. p. 367. Vegeu també J. VILELLA, «Las
iglesias y las cristiandades hispanas: panorama prosopográfico», en R. Teja (ed.), La Hispania del siglo IV.
Administración, economía, sociedad, cristianización, Bari 2002, pp.117-159, esp. p. 146.

7 Ch. PIETRI, Roma Christiana, Roma 1976, vol. 1, p. 671.
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la Hispània d’aquells temps, Sirici prescriu una simple imposició de mans epis-
copals i per tant no el rebaptisme, el qual estava prohibit per l’apòstol Pau (Ef
4,5), per cànons conciliars (Nicea [325], cànon 8) i per uns decrets —«genera-
lia decreta»— del seu predecessor Liberi, actualment perduts. Sirici exhorta que
la disciplina hispànica sobre l’acollida d’exheretges en l’Església estiga d’acord
amb tot l’Orient i l’Occident i adverteix a Himeri que, en cas de no obeir, podrà
ser apartat del col·legi episcopal mitjançant una sentència conciliar (Ep. 1,2 [PL
13,1133 A – 1134 A]).8

A més, Sirici prescriu indicacions pràctiques per al ritu del baptisme, que s’ha
d’administrar preferiblement en les festes de Pasqua i Pentecosta —com es fa
a totes les esglésies—, i recorda que, d’acord al precepte apostòlic de 1Co 5,7,
els candidats han d’intensificar la preparació quaranta dies —o més— abans de
rebre’l. Himeri es va queixar que molta gent arribava al baptisme, en diversos
llocs i sense cap autorització, en els dies de Nadal o Epifania i en les festes dels
apòstols o dels màrtirs. Aquest fet prova, per una banda, que el cristianisme
s’estava consolidant entre la població, però, per altra banda, no s’observaven
amb rigor ni la deguda preparació ni els temps litúrgics destinats per al baptis-
me, Pasqua i Pentecosta, que són els temps que en realitat s’haurien d’obser-
var. Tanmateix, en cas de greu necessitat —infantesa, malaltia o perill per a la
vida— el baptisme es pot administrar fora d’aquells dos dies de festa a causa
de la seua necessitat per a la salvació (Ep. 1,3 [PL 13,1134 A – 1136 A]).

Sirici imposa sancions al cristians que participen en cerimònies paganes, els
quals, a conseqüència de la seua apostasia, no deuen participar en la recepció
del cos i la sang de Crist. Però, si se’n penedeixen, hauran de fer penitència
durant tota la vida i, tan sols en arribar a la fi dels seus dies, podran rebre la
gràcia de la reconciliació, segons es desprèn d’Ez 18,23 (Ep. 1,4 [PL 13,1136
A]).9

Especialment interessant per a la història del dret matrimonial canònic és la
següent prescripció de Sirici: una dona desposada amb un home no pot con-
traure matrimoni amb un altre home (Ep. 1,5 [PL 13,1136 B]).10 Sirici argumen-
ta que la benedicció que el sacerdot dóna en la cerimònia de les esposalles a
la futura esposa esdevé, entre els fidels, sacrilegi si és violada per alguna trans-

8 Sobre aquesta qüestió particular, vegeu PIETRI, Roma Christiana, vol. 2, 1047-1048.
9 Sobre la doctrina penitencial de Sirici, vegeu P. H. LAFONTAINE, «Remarques sur le prétendu rigorisme péni-

tenciel du pape Sirice», RUO 28 (1958) 31-48.
10 «Se trata del primer documento pontificio, a excepción de la célebre decisión del papa Calixto (217-222)

—cuyo sentido continúa suscitando diversidad de pareceres en los autores— , que se ocupa de dirimir
cuestiones matrimoniales, iniciando una tradición ininterrumpida, en torno a la cual se irá formando pro-
gresivamente el Derecho matrimonial canónico». L. M. GARCÍA GARCÍA, «El papa Siricio y la significación
matrimonial», en J. I SARANYANA – E. TEJERO (dirs.), Hispania Christiana. Estudios en honor del Prof. José
Orlandis, Pamplona 1988, pp. 123-137, esp. p. 124.
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gressió. Aquesta prescripció de Sirici pressuposa que la indissolubilitat del
matrimoni —matrimonium— es transfereix a l’esponsalici —desponsatio—
cristià previ al matrimoni.11 Digne de destacar és també que el Papa justifique
la seua norma fent referència al sentir dels fidels i no pas a l’Escriptura ni a cap
raó teològica; el criteri que fonamenta la norma de Sirici és, en aquest cas, el
fet que els fidels jutgen la benedicció del prevere com a sagrada i la seua trans-
gressió com a sacrilegi.

Als pecadors que, després d’haver rebut la penitència, tornen a cometre pecats
greus —violència bèl·lica, incontinència sexual, segones noces il·lícites, gene-
ració també il·lícita de fills—, com que no poden rebre una segona penitència,
se’ls permet d’assistir a la celebració dels sagrats misteris sense rebre la comu-
nió; d’aquesta manera seran corregits i donaran exemple als altres a retraure’s
de les males passions. Però, quan els arribarà l’última hora, no tan sols els
homes, sinó també les dones podran rebre la gràcia de la comunió amb el do
del viàtic (Ep. 1,6 [PL 13,1137 A-B]).12

3.2. Celibat dels monjos i dels clergues

Aquesta decretal de Sirici es pot considerar una pedra mil·liar en la història
eclesiàstica del celibat.13 És clar que en aquest document no s’establí per pri-
mera vegada el precepte del celibat, sinó que s’hi pressuposa que el precepte
ja estava en vigor des de feia un temps en diverses parts de l’Església. Al mateix
temps, cal advertir que les disposicions de Sirici sobre el celibat dels monjos i
dels clergues es deuen enquadrar en el marc de la controvèrsia priscil·lianista
del segle IV a Hispània.

Com que Himeri, en la seua carta, perduda, va descriure la situació de baix
nivell moral dels monjos i clergues a Hispània, Sirici li respon fent contínua
referència a la descripció que el bisbe de Tarragona n’havia fet.

Segons la descripció d’Himeri, alguns monjos i monges s’havien allunyat de
l’esforç per la santedat fins a l’extrem de mantenir relacions sexuals i d’engen-
drar fills. Per això Sirici, després de recordar que tant les lleis públiques com
les decisions eclesiàstiques condemnen tal actuació, mana contundentment que

11 «Lo que parece claro es que se da la transposición de un efecto típicamente matrimonial a los esponsa-
les, como es la indisolubilidad, si bien sólo puede hablarse de una cierta indisolubilidad limitada puesto
que no impide de manera absoluta contraer matrimonio. Esta es la consecuencia principal de esa mayor
estabilidad de la que parecen gozar estos esponsales cristianos, según se desprende también de otros tes-
timonios citados ya, a diferencia de los esponsales romanos». Ibíd., 129.

12 «Parece también cierto que esta comunión viática se daba igualmente a aquellos cristianos pecadores que
ya habían recibido una vez la reconciliación oficial y habían vuelto a caer en el pecado (re-lapsi), con tal
de que luego hubieran demostrado que estaban arrepentidos». D. BOROBIO, La penitencia en la Iglesia his-
pánica del siglo IV al VII, Bilbao 1978, p. 111.

13 «Dieses berühmte Dekretale, nach seinem ersten Wort Directa bennant, ist ein Milenstein in der
Zölibatsgeschichte». St. HEID, Zölibat in der frühen Kirche, Paderborn 1997, pp. 196-204, esp. p. 198.
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aquestes persones siguen excloses de la comunitat monacal i de les reunions
eclesiàstiques; d’aquesta manera hauran de fer penitència pels seus pecats
vivint tancats a les seues cel·les durant tota la vida i podran rebre poc abans
de l’hora de la mort, per pura misericòrdia, el perdó i la comunió (Ep. 1,7 [PL
13,1137 B-C]).

Pel que fa als clergues (Ep. 1,8-11 [PL 13,1138 A – 1141 A]), la situació moral
era semblant a la dels monjos. Molts preveres i diaques, després de la seua
ordenació, havien engendrat fills de les seues legítimes dones —o també en
adulteri— i justificaven el seu comportament a partir de l’Antic Testament per-
què hi era permès als sacerdots i levites d’engendrar fills. Sirici analitza amb
detall textos de l’Antic Testament (Lv 11,44; 19,2; 20,7 i 20,26) i en fa una inte-
ressant matisació. Els sacerdots de l’antiga Llei no sempre podien mantenir rela-
cions íntimes amb les seues dones: quan estaven exercint el sacerdoci dins de
l’any de servei, havien de guardar la continència sexual vivint en el temple
lluny de les seues cases; acabat aquest any,14 podien tornar a les seues cases,
on ja els eren permeses les relacions íntimes per tal de donar procreació al lli-
natge de Leví, els descendents del qual eren els únics encarregats del servei
religiós en el poble d’Israel. Doncs bé, com que Jesús vingué a donar acompli-
ment a la Llei i no pas a abolir-la (Mt 5,17), va voler que l’Església, la seua espo-
sa, brillàs en el resplendor de la castedat, per tal que en el dia del judici final,
quan ell tornarà, la trobe sense taques ni arrugues (Ef 5,27). I és per això que
«tots nosaltres, sacerdots i levites (= diaques), estem obligats per la indeleble
llei d’aquesta sanció: consagrar, des del dia de la nostra ordenació, els nostres
cors i el nostre cos a la sobrietat i castedat, per tal de complaure en tot al nos-
tre Déu en els sacrificis que diàriament li oferim» (Ep. 1,10 [PL 13,1139 A]);
només així, en un cos cast, podrà viure l’Esperit Sant (Rm 8,8-9). A partir d’a-
questa curta, però profunda, explicació bíblica, Sirici extrau conclusions disci-
plinars. A aquells clergues (bisbes, preveres i diaques) que fins ara hagen obrat
incorrectament, però ho han fet sense coneixement de causa i per manca de
bona (in)formació, cal tractar-los amb misericòrdia i cal explicar-los que d’ara
endavant hauran de viure la continència sexual, però no podran ser promoguts
en la jerarquia de la carrera clerical. En canvi, a qualsevol bisbe, prevere i diaca
que, amb pertinàcia i justificant-se en l’Antic Testament, no vulguen corregir-
se, l’autoritat de la Seu Apostòlica el deslliga dels oficis eclesiàstics, el prohi-
beix de celebrar l’eucaristia i li nega rotundament el perdó «perquè cal tallar
amb el ferro les nafres que es mostren insensibles als remeis suaus» (Ep. 1,11
[PL 13,1141 A]).

Sirici també està informat que a Hispània alguns homes bígams (és a dir, que
estan casats en segones noces o que, després del bateig, han tornat a contrau-
re matrimoni pensant que el primer casament s’havia anul·lat pel baptisme) o
que estan casats amb vídues o amb dones de mala reputació són promoguts al

14 En realitat, aquest servei durava una setmana i no pas un any, com afirma Sirici; vegeu R. GRYSSON, Les
origines du célibat ecclésiastique du premier siècle, Louvain 1968, p. 129.
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clergat. El Papa Sirici no només fa responsable d’aquesta promoció de candi-
dats indignes a l’ambició dels mateixos candidats, sinó també, en especial, als
bisbes metropolitans per indeguda tolerància i menyspreu dels preceptes de
Déu. I com que l’Escriptura prescriu que un sacerdot siga només home d’una
sola dona decent (Lv 21,13-14; Ez 44,22; 1Tm 3,2), el Papa prohibeix aquesta
corruptela i ordena que la seua prohibició es faça pública a tothom (Ep. 1,12
[PL 13,1141 A – 1142 A]).15

Com abans he esmentat, el context en què Himeri escriví la seua carta al Papa
Damas és el de la controvèrsia priscil·lianista a Hispània.16 Damas, molt proba-
blement d’origen hispànic, coneixia bé la situació de l’església ibèrica: una part
del clergat era partidària de les reformes promogudes per Priscil·lià, i una altra
part hi era contrària. El 4 d’octubre de 380 es va celebrar a Saragossa un síno-
de que va tractar per primera vegada d’aquest moviment reformador; en el
sínode molts bisbes hispànics i aquitans simpatitzaven amb Priscil·lià; d’altres
però s’hi oposaven. Precisament la situació moral del clergat, tan dolenta, era
un motiu que feia atractius els ideals ascètics del priscil·lianisme entre molts
bisbes. Himeri volia aprofitar-se de les propostes positives de Priscil·lià per tal
de reformar la vida moral dels sacerdots i diaques i millorar també l’observan-
ça de la vida monacal.17 El concili d’Elvira (o Ilíberis), de l’any 306 aproxima-
dament, havia establert en el cànon 33 la continència sexual per als clergues
casats, però, segons es desprèn de la descripció que Sirici fa en la seua decre-
tal, aquesta norma no es vivia gens bé en la segona meitat del segle IV; en
canvi, Priscil·lià exhortava a viure un rigorisme moral molt sever que exigia la
castedat total als clergues i monjos. Per això es comprèn que bisbes com
Himeri volguessen traure profit d’aquest moviment reformador per a motivar
els clergues a viure el celibat.

Però, si tot açò que hem dit fins ara és cert, ¿per què Priscil·lià no és esmentat
nominalment en l’intercanvi epistolar entre Himeri i Sirici? Aquest detall no pot
sorprendre si tenim en compte que el sínode de Saragossa de 380 havia con-
demnat una llista de costums priscil·lianistes sense nomenar cap personatge.
Amb molta probabilitat es tracta de prudència o perspicàcia de política ecle-
siàstica; no oblidem que les immoralitats de l’església hispànica, criticades pels

15 «Himerius beklagt nicht nur, daß Kleriker Kinder bekommen, sondern auch, daß Digame geweiht werden
und solche, deren Frauen in zweiter Ehe leben bzw. zweifelhaften Rufes sind. Das sind Punkte, die auch
für die östliche Zölibatsdisziplin eine Rolle spielen. Hier zeigt sich eine Übereinstimmung zwischen Ost
und West, die man nur so deuten kann: auch für Spanien ist die Klerikerdisziplin bereits eine fest umris-
sene Institution, deren einzelne Bestimmungen auf die Enthaltsamkeit hingeordnet sind. Im übrigen muß
in Spanien das Digamieverbot nicht wirklich mißachtet worden sein; vielleicht verfolgte man lediglich die
großzügigere Praxis, wonach die Taufe das Weihehindernis der Digamie tilgte. Dafür spricht, daß das
gallische Konzil von Valence im Jahre 374 kategorisch die Digamistenweihe ohne Rücksicht auf Tauf- und
Ehetermin ablehnt; offentsichtlich hatte sich dort eine gegenteilige Praxis eingeschlichen». HEID, Zölibat in
der frühen Kirche, 203.

16 PIETRI, Roma Christiana, vol. 2, 1046-1049.
17 D. CALLAM, «Clerical continence in the fourth Century. Three papal decretals», TS 41 (1980) 3-50 , esp. p.

25.
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reformadors, són les mateixes que mouen Himeri a dirigir-se al bisbe de Roma.

D’una banda, la proposta positiva dels reformadors ha de ser ben aprofitada
per tal de corregir els errors disciplinaris del clergat i del monacat; però, d’al-
tra banda, les exageracions de l’ascetisme de Priscil·lià i, sobretot, la divisió
dels bisbes i preveres entre partidaris o enemics del moviment priscil·lianista
aconsellen deixar fora de joc Priscil·lià per tal de no posar en perill la legíti-
ma reforma. Igualment, quan Priscil·lià durant el seu viatge a Itàlia (383) va
intentar guanyar-se l’ànim d’Ambròs de Milà i del Papa Damas, aquests dos
bisbes van veure amb bons ulls les conseqüències positives de l’impuls refor-
mador de Priscil·lià, però al mateix temps el van tractar amb molta distància.
Himeri escriví, doncs, la seua carta a Damas amb la tàctica correcta. I per això
la resposta de Sirici a Himeri, que casualment coincideix amb l’any de la con-
demna de Priscil·lià (385), tampoc no esmenta cap relació explícita entre
aquest i la continència dels clergues.

D’altra banda, Sirici aprofita aquesta oportunitat per a donar suport als bisbes
moderats i partidaris de la reforma en un moment en què creixen en quanti-
tat, perquè no vol fer l’efecte que els catòlics partidaris de la reforma eclesial
només estiguen de part dels cismàtics priscil·lianistes. És la mateixa tàctica que
es va seguir al Nord d’Àfrica, al segle IV, amb motiu del cisma entre catòlics i
donatistes: si hom vol lluitar contra les exageracions del cismàtics (donatistes
o priscil·lianistes) i al mateix temps reformar l’Església, cal enaltir-la en sante-
dat i exemplaritat. Això explica la severitat amb què Sirici reclama judicialment
la continència dels clergues i monjos i la força amb què lliga obligatòriament
els bisbes a acceptar les seues prescripcions. El clergat hispànic en general
està sensibilitzat a favor de l’ascesi des de l’aparició del priscil·lianisme, i això
pressuposa una valoració positiva de la continència sexual i de la renúncia al
matrimoni. La fonamentació teològica de Priscil·lià degué ser, en aquest àmbit,
absolutament ortodoxa i no es distanciaria essencialment dels arguments de
Jeroni.18 Ni Priscil·lià ni Himeri s’inventen l’obligatorietat de la continència dels
clergues, ja exigida en el cànon 33 del concili d’Elvira (ca. 306) i arrelada en
la tradició.19 Molt probablement, en la segona meitat del segle IV hi havia
entre el clergat hispànic no només gran confusió disciplinària, sinó també
desig sincer de reforma.

Tampoc no seria correcte justificar la defensa priscil·lianista de la continència
en el supòsit maniqueisme de Priscil·lià, tot i que els seus enemics l’acusaven

18 Ibíd., 22-23.
19 Sobre les relacions del cànon 33 del concili d’Elvira (ca. 306) i la decretal del papa Sirici, vegeu E. GRIFFE,

«À propos du can. 33 du concile d’Elvire», BLE 74 (1973) 142-154. D. RAMOS-LISSÓN, «Osio de Córdoba,
la data del concilio de Elvira y los posibles influjos de otros concilios contemporáneos», en M. MARITANO

(a cura di) Historiam Perscrutari. Miscellanea di studi offerti al Prof. Ottorino Pasquato, Roma 2002, pp.
343-355.
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de maniqueu. Els historiadors moderns, a partir de les fonts literàries del
mateix Priscil·lià, no constaten en el seu pensament cap animadversió vers el
cos i la matèria.20 Si realment la continència sexual dels clergues hagués estat
inventada per Priscil·lià, aleshores la seua condemna de l’any 385 hauria tirat
per terra la possibilitat de reformar el clergat en l’orientació desitjada per Sirici,
Himeri i per altres bisbes.

En qualsevol cas, la continència dels clergues encara no estava, en el segle IV,
fixada canònicament del tot, sinó que era un bon costum en procés de regula-
ció jurídica; això explica, com he recordat abans, que molts clergues vivien en
la ignorància d’allò que havia establert el cànon 33 del concili d’Elvira. El que
volen la carta d’Himeri i la decretal de Sirici és fer pública en tota l’església his-
pànica, sense cap mena de dubte ni d’ignorància, l’obligatorietat de la conti-
nència sexual dels clergues i monjos. I això comença a implantar-se en el síno-
de de Toledo de l’any 400, en què encara es parla de clergues que no conei-
xen l’exigència de la continència sexual; el cànon 1 d’aquest concili precisa
obligatòriament la disciplina concreta de la continència clerical.21 El contingut
d’aquest cànon correspon perfectament amb les indicacions de la decretal
Directa del Papa Sirici.

3.3. Normes disciplinàries sobre la vida dels clergues

En primer lloc, Sirici estableix l’edat per a accedir als ministeris clericals. El can-
didat que haja rebut el baptisme en edat infantil ha de rebre el lectorat en l’a-
dolescència. Per a esdevenir acòlit i sotsdiaca, cal que el candidat tinga trenta
anys d’edat i que visca amb una sola dona —una uxor—, verge abans del
matrimoni. I, si es mostra capaç de viure la continència, pot accedir al grau del
diaconat. Si ha exercit el ministeri durant més de cinc anys de forma correcta,
pot ser consagrat prevere i deu anys més tard pot obtenir la càtedra episcopal.
Aquesta carrera clerical està condicionada en tot moment a la integritat de la
vida i de la fe del clergue (Ep. 1,13 [PL 13,1142 A – 1143 A]).22 Un batejat en
edat madura pot fer carrera clerical si immediatament després de rebre el bap-

20 Modernament, ha millorat la imatge de Priscil·lià, perquè, llegint les seues obres descobertes en el segle
XX, s’ha constatat que no era realment tan heterodox com el presentaven els seus adversaris del segle IV.
Cf. H. CHADWICK, Prisciliano de Ávila. Ocultismo y poderes carismáticos en la Iglesia primitiva, Madrid
1978; M. V. ESCRIBANO, «Herejía y poder en el siglo IV», en J. M. CANDAU – F. GASCÓ – A. RAMÍREZ DE VERGER,
La conversión de Roma. Cristianismo y Paganismo, Madrid 1990, pp. 151-189; J. VILELLA MASANA, «Un obis-
po pastor de época teodosiana: Prisciliano», en AA. VV., Vescovi e pastori in epoca teodosiana. Atti del 25º
Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 1997, pp. 503-530; M. V. ESCRIBANO PAÑO, «Estado actual
de los estudios sobre el priscilianismo», en J. SANTOS – R. TEJA – E. TORREGARAY (eds.), El cristianismo.
Problemas históricos de su origen y difusión en Hispania, Vitoria 2000, pp. 263-287; M. V. ESCRIBANO PAÑO,
«Ortodoxos y herejes en la Iglesia hispana del siglo IV», en J. ANDRÉS-GALLEGO (ed.), La historia de la Iglesia
en España y el mundo hispano, Murcia 2001, pp. 56-90.

21 J. ORLANDIS – D. RAMOS-LISSÓN, Historia de los concilios de la España romana y visigoda, Pamplona 1986,
p. 86. A. WECKWERTH, Das erste Konzil von Toledo. Ein philologischer und historischer Kommentar zur
Constitutio Concilii, Münster 2004, pp. 101-116.

22 A. FAIVRE, Naissance d’une hierarchie. Les premières étapes du cursus clérical, Paris 1977, pp. 313-328.
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tisme s’integra al ministeri dels lectors i exorcistes, sempre a condició de viure
amb una sola dona —una uxor— verge abans del matrimoni. Després de dos
anys pot esdevenir acòlit i sotsdiaca i cinc anys més tard pot ser promogut al
diaconat si se l’ha considerat digne. Passat un temps, pot arribar al presbiterat
i a l’episcopat, si ho mereix i si és elegit pel clergat i pel poble (Ep. 1,14 [PL
13,1143 A-B]).23

Sirici mana que qualsevol clergue casat amb una vídua en segones noces siga
deposat i privat de tot privilegi de dignitat eclesiàstica i només puga rebre la
comunió laica (Ep. 1,15 [PL 13,1143 B – 1144 A]). A més, recorda el cànon 3
del concili de Nicea de l’any 325: que en les cases dels clergues només poden
habitar dones —feminae— si hi ha una raó d’autèntica necessitat (Ep. 1,16 [PL
13,1144 A]).

El Papa Sirici vol i desitja que monjos de vida digna i fe arrelada siguen pro-
moguts als oficis eclesiàstics. Amb trenta anys d’edat poden accedir als ordes
menors i, respectant els temps anteriorment senyalats per a cada dignitat,
poden accedir en plena edat madura als honors del diaconat, presbiterat i epis-
copat (Ep. 1,17 [PL 13,1144 A – 1145 A]).

Sirici disposa que, de la mateixa manera que als clergues no els està permès
de fer penitència,24 així tampoc no estan autoritzats a esdevenir clergues els
laics penitents, és a dir, els pecadors públics ni tan sols després d’haver rebut
la penitència i la reconciliació, perquè els qui fa algun temps foren dipositaris
de vicis no han de rebre cap possibilitat de conferir els sagraments (Ep. 1,18
[PL 13,1145 A]).

I, per últim, Sirici admet que només la ignorància pot excusar les anteriors pres-
cripcions; és a dir, si per desinformació i sense mala voluntat, un penitent o un
bígam o un home casat amb una vídua ha estat ordenat clergue, pot exercir el
seu ministeri, però ja no li està permès d’accedir al grau superior: «in hoc in
quo invenietur ordine, perpetua stabilitate permaneat». A més a més, Sirici
adverteix que els bisbes de totes les províncies hauran de tenir present que, si
pensen que algun d’aquells pot assumir els ordes sagrats, serà dictada una sen-
tència de la Seu Apostòlica contra el rang d’aquests bisbes i contra aquells que
van ascendir contravenint els cànons i les interdiccions de Sirici (Ep. 1,19 [PL

23 P. H. LAFONTAINE, Les conditions positives de l’ascension aux ordres dans la première legislation ecclésias-
tique (300-492), Ottawa 1963.

24 Aquesta afirmació de Sirici —«poenitentiam agere cuiquam non conceditur clericorum» (Ep. 1, 18 [PL 13,
1145 A])— significa que els clergues pecadors, segons la norma general de l’Església antiga, no se sotme-
tien a la penitència eclesiàstica, és a dir, no ingressaven a l’ordo poenitentium, però, com que havien
pecat, se’ls devia imposar una separació o penitència privada per tal de meréixer la misericòrdia de Déu
(vegeu Lleó el Gran, Epistula 169 ad Rusticum Narbonensem, 2 [PL 54,1203 B – 1204 A]). Sobre la peni-
tència dels clergues i monjos, vegeu D. BOROBIO, La penitencia en la Iglesia hispánica del siglo IV al VII,
Bilbao 1978, pp. 116-125.
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13,1145 A – 1146 A]).

Com es pot observar, totes les normes disciplinàries per a la vida del clergues
prescrites en la decretal de Sirici pretenen reforçar la implantació de la conti-
nència sexual en els diaques, preveres i bisbes.

Moltes prescripcions d’aquesta decretal foren incorporades al cànons del con-
cili de Toledo de l’any 400. El cànon 1 estableix que, si un diaca o un preve-
re, per ignorància d’aquestes prescripcions, ha engendrat fills, pot exercir el
ministeri, però no pot ascendir del diaconat al presbiterat ni del presbiterat a
l’episcopat. Aquest cànon informa de la celebració d’un concili en terres de
Lusitània (entre 385 i 400), les actes del qual no se’ns han conservat i en el qual
ja es van aplicar les directives de Sirici sobre la continència conjugal dels cler-
gues. El cànon 2 prohibeix al laic que és o ha estat penitent de ser promogut
al clergat. El cànon 3 prohibeix que els homes casats amb una vídua siguen
ordenats diaques. I el cànon 4 mana la deposició de càrrec i ofici al sotsdiaca
que, morta la seua dona, es case amb una altra.25

4. INFORMACIÓ SOBRE EL MONACAT HISPÀNIC

La carta de Sirici a Himeri es pot interpretar com una mediació pacificadora del
Papa entre la jerarquia episcopal i el monacat.26 Arran de la controvèrsia pris-
cil·lianista, molts bisbes estaven descontents amb el comportament dels mon-
jos, els quals eren considerats per alguns membres de la jerarquia com a prò-
xims al moviment priscil·lianista; l’ascetisme de Priscil·lià era d’allò més exigent
i per això podia fer l’efecte d’assimilació a les pràctiques monacals. Si els bis-
bes van condemnar al concili de Saragossa de 380 totes les pràctiques
priscil·lianistes en lloc d’assentar-les sobre fonaments ortodoxos, podem com-
prendre que aquesta actitud tan negativa i poc dialogant es faça extensiva a
l’ascetisme dels monjos. Els bisbes adversaris del priscil·lianisme, alguns del
quals —com Hidaci de Mèrida i Itaci d’Ossonuba— no portaven una vida gaire
exemplar, no acceptaven ni crítiques de Priscil·lià ni suggeriments dels monjos.

En aquest context, la intervenció del bisbe de Roma és molt oportuna. Sirici
mana que els monjos pecadors siguen castigats (Ep. 1,7 [PL 13,1137 B-C]), però
al mateix temps vol que els bons monjos siguen ordenats clergues (Ep. 1,17 [PL
13,1144 A – 1145 A]); d’aquesta manera distingeix els qui mereixen un càstig
exemplar d’aquells que, vivint santament, poden ajudar a la perfecció dels

25 J. ORLANDIS – D. RAMOS-LISSÓN, Historia de los concilios de la España romana y visigoda, Pamplona 1986,
pp. 84-86. La qüestió del celibat eclesiàstic encara reclamarà l’atenció dels concilis visigòtics que se cele-
braran en anys posteriors; vegeu J. FERNÁNDEZ ALONSO, La cura pastoral en la España romano-visigoda,
Roma 1955, pp. 145-170; E. A. THOMPSON, The Goths in Spain, London 1969, p. 46.

26 T. GONZÁLEZ GARCÍA, «La carta del papa Siricio a Himerio de Tarragona», en R. GARCÍA-VILLOSLADA (dir.),
Historia de la Iglesia en España. I: La Iglesia en la España romana y visigoda, Madrid 1979, pp. 625-627.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:03  Página 671



altres. Lluitar contra l’heretgia priscil·lianista no ha de comportar la destrucció
del monacat.
D’altra banda, els monjos, convençuts que allunyar-se del món és més perfec-
te que no romandre-hi, es neguen a ser ordenats preveres perquè no volen
intervenir en el culte amb els altres cristians; si algú s’ordena prevere o ja ho
era abans de fer-se monjo, només exerceix el ministeri dins la comunitat mona-
cal. El Papa Sirici, en canvi, vol que els monjos exemplars puguen exercir
públicament el ministeri sacerdotal per damunt de les negatives dels mateixos
monjos i de la poca estima que alguns bisbes hi sentien a finals del segle IV.

L’intercanvi epistolar entre Himeri i Sirici ens proporciona una certa descripció
de la vida monacal hispànica del segle IV. El concili de Saragossa (380) va par-
lar per primera vegada de monjos; Sirici esmenta ara per primera vegada les
monges, mot que no s’aplica a les verges consagrades. El càstig que el Papa
imposa als monjos i monges pecadors és l’exclusió de la comunitat monacal i
de les reunions eclesiàstiques, per tal que facen penitència vivint tancats a les
seues cel·les durant tota la vida (Ep. 1,7 [PL 13, 1137 B-C]). Aquesta prescripció
de Sirici és un càstig nou que no ha estat imposat anteriorment a cap grup de
persones, i això s’explica si va dirigit a una organització comunitària. No es trac-
ta de l’expulsió del monestir, sinó de prohibir-los el tracte i la comunió amb els
altres. El Papa posa al mateix nivell l’exclusió de la comunitat monacal i la sepa-
ració de les reunions eclesiàstiques; aquest paral·lelisme fa pensar que el mona-
cat hispànic, a la fi del segle IV, estava organitzat segons la vida cenobítica. És
clar que aquest cenobitisme no havia arribat encara a la seua perfecció. Les
immoralitats fan sospitar que la clausura no era guardada amb rigidesa i que era
fàcil entrar al monestir; així es pot explicar la caiguda de monjos i monges arran
de les visites mútues. Potser no es tractava d’un únic edifici, com temps més
tard es construirien els monestirs; probablement s’assemblaven molt a les pri-
meres fundacions de sant Pacomi: aquests monestirs no es bastaven econòmi-
cament a si mateixos, i els monjos havien d’eixir a vendre els seus productes.

5. IMPORTÀNCIA ECLESIOLÒGICA DE LA DECRETAL DE SIRICI

Aquesta carta de Sirici és la primera decretal papal d’Occident i per això accen-
tua l’exercici del primat per part del successor de l’apòstol Pere.27 Per altra
banda, crea un clar precedent en l’exercici de la potestat metropolitana del
bisbe de Tarragona.

Sirici, com a bisbe de Roma, es considera a si mateix l’hereu de l’administració
de l’apòstol Pere, «administrationis suae heredes» (Ep. 1,1 [PL 13,1133 A]) i, per
tant, mana que les normes per ell establertes en la decretal siguen observades
per «tots els sacerdots que no vulguen separar-se de la solidesa de la roca apos-

27 Vegeu supra nota 4.
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tòlica, damunt de la qual Crist construí l’Església universal» (Ep. 1,3 [PL 13,1135
B – 1136 A]), fent al·lusió a Mt 16,18. L’estil literari de l’epístola recolza aques-
ta declaració d’autoritat fent servir expressions pontificals molt fermes —iube-
mus, diximus, decernendum, censemus, mandamus, decernimus— i també
l’ús d’un vocabulari pres de la cancelleria oficial: relatio, responsum. Al mateix
temps, Sirici fonamenta les seues normes disciplinàries no tan sols en la seua
autoritat —o, millor dit, en l’autoritat de la «Seu Apostòlica» de Roma, aposto-
lica sedis—,28 sinó sobretot en plena concordància amb la Sagrada Escriptura,
els cànons conciliars, les normes dels seus predecessors i fins i tot el parer dels
fidels cristians, com fou el cas de la benedicció del sacerdot en les esposalles.29

A més, no oblidem que el papa, abans de respondre a Himeri, va consultar el
seu presbiteri: «in conventu fratrum» (Ep. 1,1 [PL 13,1132 B]).30 Per tot això, la
decretal de Sirici no fa l’efecte d’un exercici totalitari o absolutista de l’autori-
tat papal, sinó més aviat una vivència del consens eclesial.31

També trobem aquest sentit del consens i de la fraternitat quan Sirici encarre-
ga a Himeri no només d’obeir «els cànons i mantenir els decrets establerts» (Ep.
1,20 [PL 13,1146 A]), sinó també de «donar a conèixer allò que hem respost a
la teua consulta a tots els nostres col·legues en l’episcopat, i no tan sols als que
estan en la teua província, sinó també a tots el de la Cartaginense i Bètica,
Lusitània i Galícia, així con als de les províncies limítrofes» (Ep. 1,20 [PL 13,1146
A]), és a dir, als bisbes de tota la Península Ibèrica. I, com he recordat en aquest
article, la decretal de Sirici va ser coneguda molt aviat per l’episcopat hispànic;
el concili de Toledo de l’any 400 se’n fa ressò clarament.32

De totes maneres, les relacions de la Seu Apostòlica romana amb els bisbes his-
pànics no seran fluides ni fermes fins arribar a la segona meitat del segle V. La
carta de Sirici (any 385) i una altra del Papa Innocenci I, de l’any 404-405, són
en realitat una excepció pel que fa a les relacions entre Roma i l’episcopat
hispà, perquè durant els primers decennis del segle V l’església hispana visqué
una mica aïllada de la resta del món com a conseqüència de les invasions ger-
màniques i dels seus problemes interns.33

28 Sirici fa servir en la seua decretal l’expressió apostolica sedis («apostolicae sedis auctoritate»: Ep. 1,11 [PL
13,1140 A]; «statuta sedis apostolicae»: Ep. 1,19 [PL 13,1146 B]), que fou acunyada per primera vegada en
el sínode romà de l’any 378 en temps del papa Damas; vegeu C. MIRBT – K. ALAND, Quellen zur Geschichte
des Papsttums und des römischen Katholizismus, Tübingen 1967, p. 298.

29 Vegeu supra notes 10 i 11.
30 Vegeu supra nota 7.
31 L’opinió de Vilella, en canvi, és que Sirici fa un ús massa autoritari de la seua potestat, en el sentit que

mitjançant la seua decretal vol imposar a Hispània la pràctica romana; vegeu J. VILELLA, «La epístola 1 de
Siricio: estudio prosopográfico de Himerio de Tarragona», Aug 44 (2004) 341-342.

32 Vegeu supra notes 21 i 25.
33 «Dans ce tourbillon de guerres, de persécutions, l’Église d’Espagne, que déchirait depuis longtemps les

schismes et les sectes, glisse loin de la Chrétienté et de Rome, dans la torpeur d’un long silence». PIETRI,
Roma Christiana, vol. 2, 1068. Vegeu també J. VILELLA MASANA, «La correspondencia entre los obispos his-
panos y el papado durante el siglo V», en AA. VV., Cristianesimo e specifità regionali nel Mediterraneo
latino (sec . IV-VI). XII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 1994, pp. 457-481.
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34 O. MANSILLA REOYO, «Orígenes de la organización metropolitana en la Iglesia española», HispSac 12 (1959)
255-290; J. VILELLA MASANA, «Las primacías eclesiásticas en Hispania durante el siglo IV», Polis 10 (1998)
269-285; P. Ubric Rabaneda, La Iglesia en la Hispania del siglo V, Granada 2004, pp. 111-132.

I pel que fa a la qüestió de si el bisbe de Tarragona fou metropolità, val a dir
que a la fi del segle IV no es pot parlar encara de l’existència de seus metro-
politanes en l’organització territorial de l’església hispana, tot i que Sirici parla
—molt genèricament— de bisbes metropolitans (Ep. 1,12 [PL 13,1141 A]). El fet
que fos Himeri, bisbe de Tarragona, —i no un altre— el qui s’adreçà escrivint
a la Seu Apostòlica es pot explicar perquè ell degué ser el bisbe amb més anys
d’exercici del sacerdoci d’entre els bisbes de la província civil Tarraconense; la
seua antiguitat és lloada per Sirici: «pro antiquitate sacerdotii tui» (Ep. 1,20 [PL
13,1146 B]). És a dir, l’al·lusió de Sirici a bisbes metropolitans en la Hispània
del segle IV pot referir-se molt probablement no a una organització metropoli-
tana territorialment establerta, sinó als bisbes més experimentats i antics en el
càrrec. Però, al mateix temps, l’encàrrec que Sirici encomana a Himeri de difon-
dre la seua decretal a tots els bisbes d’Hispània (Ep. 1,20 [PL 13,1146 A]) es pot
interpretar com un precedent de la primacia que amb el transcurs del temps
exercirà el bisbe de Tarragona no només sobre els bisbes de la província
Tarraconense, sinó també de tota Hispània. Al segle V ja hi ha indicis clars
d’una organització metropolitana a l’església d’Hispània: Tarraco, Hispalis,
Bracara, Emerita Augusta, Carthago Nova i Tingis, que eren, al mateix temps,
les capitals civils de les províncies. A més, l’any 517 el Papa Hormisdes (Ep. 24)
nomena el bisbe Joan de Tarragona vicari apostòlic de totes les províncies
d’Hispània.34

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A
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AGRAÏMENTS

La organització del Congrés «Pau, Fructuós i el Cristianisme primitiu a Tarragona
(segles I-VIII)» vol expressar la més sincera gratitud a totes les persones i institu-
cions que van fer possible, durant els dies 19, 20 i 21 de juny de 2008, en el marc
de l’Any Jubilar de sant Fructuós, que experts de tot el món contribuíssim, de
manera efectiva, a avançar en el coneixement de la Tarraco Christiana. De la
mateixa manera agraeix a totes les persones i institucions que han fet possible la
publicació d’aquestes actes, especialment a la Fundació Liber i al seu director Sr.
Joan Antoni Domènech.

La organització també vol fer un esment especial pel significatiu paper de la secre-
taria tècnica del Congrés en la persona de la Sra. Roser Fornell Guasch. També la
dels tècnics del Museu Bíblic Tarraconense Sr. John López i Sra. Míriam Ramon Mas
per la seva contribució en la confecció d’aquesta publicació.

De la mateixa manera agraïm als següents voluntaris la seva atenta dedicació en
les diverses tasques que li foren encomanades dins el Congrés o en la confecció
del present volum: Sr. Jordi Alemany Joaquina, Sr. Francisco Javier Álvarez Vega,
Sra. M. Esperança Amill Rocamora, Sra. Anna M. Barrocal Martínez, Sra. Ana M.
Bernal Molina, Sr. Eduard Boada Aragonès, Sr. Joan Bonet Olivé, Sra. Sílvia Borges
Rosell, Sr. Jordi Borràs Fernández, Sra. Francesca Bultó González, Sr. Benito
Caamaño Nieves, Mn. Ignasi Cabré Mas, Sra. Maria Assumpta Domènech Barenys,
Sr. Manuel Gómez Díaz, Sra. Rosalia Gras Minguella, Mn. Simó Gras Solé,
Sra. Montserrat Herranz del Rey, Sr. Lleonard Icart Casas, Sra. Alma Lazauskaite,
Sra. Antonia Maria Lucena Gómez, Sra. Montserrat Llorens Rull, Sra. M. Teresa
Marimon Pocurull, Sr. Miquel Marimon Vall, Sra. Cecília Martín Cardona, Sr. Jesús
Martínez Casanelles, Sra. Pilar Martorell Poveda, Mn. Josep Mateu Guarro, Mn.
Norbert Miracle Figuerola, Sr. Joan Ramon Ocaña Mateu, Mn. Joan Maria Padrell
Benet, Sra. Roser Puig Tàrrech, Sra. Mercè Raduà Àguila, Sra. Montserrat Ribas Nin,
Sr. Jordi Rion Vallés, Sr. Jordi Rovira Busquets, Sra. Anna Rovira Cardellà, Sra.
Marina Solé Tomás, Sra. Teresa Solé Tomás, Sra. Imma Teixell Navarro, Sra.
Guadalupe Villazón Trabanco, Sra. Inés Virgili Montoliu.

Tarragona, 19 de juny de 2010.
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TÍTOLS PUBLICATS PER LA BIBLIOTECA TÀRRACO D’ARQUEOLOGIA

LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS
(ALTAFULLA)

EXCAVACIONS DE PEDRO MANUEL BERGES SORIANO

Pedro Otiña Hermoso

L’AMFITEATRE DE TARRACO
I ELS ESPECTACLES DE GLADIADORS AL MÓN ROMÀ

Joaquín Ruiz de Arbulo

LES EXCAVACIONS INÈDITES
DEL MUSEU DE REUS A PORPRES I A PARETS-DELGADES

(1934-1936)

Jaume Massó Carballido

LA FONT DELS LLEONS:
APROXIMACIÓ A LA CIRCULACIÓ MONETÀRIA DE TÀRRACO

(SEGONA MEITAT DEL SEGLE III dC - PRIMER QUART DEL V dC)

Imma Teixell Navarro

EL CASTELLUM DE PUIGPELAT

Moisés Díaz García

PAU, FRUCTUÓS I EL CRISTIANISME PRIMITIU A TARRAGONA (SEGLES I-VIII)
ACTES DEL CONGRÉS DE TARRAGONA (19-21 DE JUNY DE 2008)

Eds.: 
Josep M. Gavaldà Ribot
Andreu Muñoz Melgar
Armand Puig i Tàrrech
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