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Walter Benjamin 
(1892-1940)  

“En	les	runes	de	l’ahir	es	
resolen	els	enigmes	d’avui”	



... runes de l’ahir...  





D’on venim 
la qüestió dels fonaments 



ROMANITAT IMPERIAL 

	a.	27	a.e.a.	(726	A.U.C.):	OCTAVI	es	converteix	en	AUGUST	
	
	
	
	
	
	

a.	476	e.a.	(1229	A.U.C.):	Caiguda	de	l’Imperi	Romà	



“...criminals i dements.... honestos i sensats...”  



ROMANITAT imperial 

																									

	
753	A.U.C.	=	a	1		d.C./	e.a.	

	



EXPANSIÓ DEL CRISTISME s. I-V 



CRISTISME ABANS DE COSTANTÍ 
expansió  del missatge (Bona Nova) 

CRISTIANISME	DESPRÈS	DE	CONTANTÍ	
imposició	de	la	doctrina	



CRISTISME ABANS DE CONSTANTÍ  

	
	

EL	MISSATGE	



ESGLÉSIA DE PAU 
salvació per la fe  

	
ESGLÉSIA	DE	PERE	

salvació	per	les	obres	

CRISTISME	ABANS	DE	CONSTANTÍ	
EL	MISSATGE	(BONA	NOVA)	



ESGLÉSIA DESPRÈS DE COMSTANTÍ 

	

LA	DOCTRINA		



CONSTANTÍ (274-337) [306-337] 
PUNT D’INFLEXIÓ 

“La	conversió	de	les	nacions	s’opera	sempre	de	d’alt	a	baix”	



¿Qui són els crististes? 

• Majoria	hel·lènics	romanitzats	(“grecs”)/Orientals	(Egipte	i	Àsia	
menor)	

	
• Minoria	de	“llatins”	/Occidentals		

• Capes	baixes	de	població	urbana	



 ...els desheretats, urbans, esclaus,...  



SOLIDARITAT/germanor/igualtat/caritat 



¿Perquè s’expandeix el missatge cristista? 
 

La	qüestió	del	“més	enllà”		a	la	romanitat	



 
La qüestió del més enllà en el cristisme 

 



 
La qüestió del més enllà en el cristisme 

 



 
La qüestió del més enllà en el cristisme 

 



La qüestió del més enllà en el cristisme 



•  La	qüestió	del	més	enllà	en	el	cristisme	



 
...tenim MISSATGE i CÀNON/manca DOCTRINA ... 

 

	
	



 
CELSO (s. II) 

 

“...	un	conglomerat	de	sectes	que	s’anatematitzen	les	unes	a	les	altres...”	/El	discurs...	(c	120)			

QUI	SÓN	els	crististes?	



 ... molts cristismes (s. II-III) ... 

• ADOPCIONISME			
• Montanisme	
• Carpocracians	(cínics)	
•  Ebionites	(E.	dels	pobres)	
• Gnosis	
• Maniqueisme	
• Novacianisme	(rigorisme)	
•  ...	

DISCUSIONS	SOBRE	LA	“natura”	DE	DÉU	i	de	CRIST	



...moltes esglésies         una Església ... 



.... MANCA ESTRUCTURA... 

		

FORMA	
		

CONTINGUT	
“El	cristianisme	és	una	religió	doctrinal”	(M	.	Arnheim)	

TERTILIÀ	(s.II)	:	”Els	cristians	han	de	formar	un	cos”	



 MONARQUIES EPISCOPALS 

• Assemblees/comunitats	
• Presbyteroi	(vell)	

• Vigilants	(episkopoi)	(funcions	materials,	administratives)	
• Clergues	i	diaques	(funcions	espirituals)	
•  Fidels	(laics)	
•  Funcionaris	subalterns	“espirituals”	(exorcistes,	acòlits,	diaconesses,	
lectors,	porters)	
•  Servidores	materials:	vídues,	verges.		
• Professionalització	del	càrrecs	(ordines)		







... de l’elecció a la designació... 

•  Escollit	pels	fidels	
•  Escollit/nomenat	pels	bisbes	veïns	

• Autodesignació	del	successor	

• Designació	Papal	(simonia)	

• Designació	per	acord	entre	Estat	i	Església		



 ...els crististes tenen  “complexes”... 



... els crististes tenen persecucions...  

•  Neró	[64-68]	

•  Domicià	[81-96]	

•  Trajà	[109-111]	

•  Marc	Aureli	[161-180]	

•  Septimi	Sever	[202-210]	

•  Maximí	Traci	[235]	

•  Deci	[250-251]	

•  Valerià	[256-259]	

•  Dioclecià	[303-305]		



Persecucions 



resultats de les persecucions  

• Apostates	transitoris	
•  Entusiasme	contagiós		

• Cecilians,	traditores,	pactistes,	col·laboracionistes	
• Confessors/purs	(donatistes,	rigoristes)	



  ...els crististes han de produir doctrina 
(teòsofes) ... 

•  TERTULIÀ		(c.	160-c.220):	Pare,	Crist	i	Paraula	(TRES	en	UN)	
	

• Hipòlit	de	Roma		
• Ciprià	

•  Ignasi	d’Antioquia	
•  Ireneu	de	Lió	

• Climent	d’Alexandria	
• Origines	d’Alexandria		



Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus 
(c. 280-337) 

 
Constantí el Gran [312-337] 

	...	i	tot	d’una	CONSTANTÍ	...																						





CONSTANTÍ  envaeix Itàlia (contra MAXENCI) 
Batalla del Pont Milvi (25 octubre 312)  

Itàlia	i	Àfrica	es	sotmeten	a	Constantí	

ROMANS	CONTRA	ROMANS	



OBJECTIU de CONSTANTÍ 
UNIFICAR l’IMPERI 



OBJECTIU de CONSTANTÍ  

• Un	Imperi	
• Una	religió	



                EUSEBI de Cesarea                                                                        LACTANCI  
                        (c.260-341)                                                                             (240-320)   

..	...	anys	més	tard...	
la	versió	interessada	d’EUSEBI	i	LACTANCI	



hagiografia substitueix història 

In	hoc	signo	vinces	





Retaule de Jean Bongart (1518) 
Església de la Sainte Croix, Kayselberg(Alsacia) 



a. 313  

	
	
EDICTE	de	llibertat	de	TOTS	els	cultes	religiosos	en	tot	l’Imperi	Romà	

	
Retornar	als	crististes	les	propietats	confiscades	

Unificat	políticament	l’Imperi	
INTENT	(fracassat)	de	CONSTANTÍ:	pacificar-lo	religiosament		



 
EUSEBI de Cesarea 

 
	
“...	era	necessari	escollir	sàviament	en	quan	al	recolzament	des	déus.”	



OBJECTIU de CONSTANTÍ 
 emperador pagà d’un Imperi majoritàriament pagà 

• Un	Imperi	(70	milions)	

• Una	religió	(49%	crististes)	

L’ELECCIÓ	DE	CONSTANTÍ:	el	cristisme	



ARRIANISME  
el projecta de Constantí en perill 

Arri	(296-336)	
		
• Només	hi	ha	un	sol	Déu	(Pare).	
•  El	Fill	(el	VERB)	fou	creat/engendrat	pel	Pare.	Ergo:	el	VERB	prové	del	
no-res.			
•  En	l’encarnació,	el	Verb/Fill	va	fer	el	paper	d’ànima	en	el	cos	de	Jesús.	



Concili de Nicea I (325) 
Constantí+318 bisbes+Arri 



La proposta d’ANASTASI 
Oumosia (consubstancialitat) del Pare i del Fill 

	
UNA	RELIGIÓ	

	
•  “Crec	en	un	Déu	...”	(formula	de	la	fe)	
• Pare	i	Fill	són	de	la	mateixa	substància	

• Condemna	de	l’arrianisme	(Pare	i	Fill	no	són	de	la	mateixa	substància)	

• Proclamació	del	celibat	pels	clergues		
NEIX	EL	CRISTIANISME	



Un Imperi, una Religió, una Capital 

330	(1083	A.U.C.):	Constantinoble	(actual	Estambul)	passa	a	ser	la	
capital	de	l’Imperi	Romà	

	

	



CONSTANTINOBLE 
”on s’uneixen Europa i Àsia” 



Suma de dues ideologies  
la teològica de Pau + la imperialista romana 

EL	CRISTIANISME	PASSA	A	SER	RELIGIÓ	D’ESTAT	



337: mort de Constantí 

CONSTANTÍ	assassí																																																																														SANT	CONSTANTÍ		
	
310:	fa	penjar	al	sogre	(emperador	Maximià)	
324:	fa	estrangular	els	cunyats	(Licini	i	Basià)	
326:	mana	enverinar	un	fill	(Crisip)	i	assassinar	un	
									nebot	(Crisip).	
									fa	ofegar	a	la	seva	muller	(Fausta)		
	337:	Constantí	es	fa	batejar	
										mor	de	Consrtantí		
										
	
		



L’ESGLÉSIA desprès de CONSTANTÍ  

	
	

el	missatge												la		DOCTRINA						el	PODER	



COM CREAR una DOCTRINA  

•  1.	DIFERENCIANT-NOS	
•  2.	PENSANT		



 
dues fòbies constitucionals 

UNA DOCTRINA 
 
	

Antisemitisme		radical		

Adversus	airesis		
	

Comença	la	tasca	dels		“Pares	de	l’Església”:	construir	un	únic	corpus	
doctrinal	



 
... els “pagans” tenen filòsofs ...  

 
•  Filó	d’Alexandria	(c.	15-c.	50),	jueu	hel·lenístic	
	
1.  “...	abans	de	crear	el	món,		Déu	va	crear	les	Idees	(el	Real)”	(Plató)		
2.  “...	per	mitjà	de	la	paraula/verb,		Déu	creà	la	realitat”	(Aristòtil)	

	



 
...... nosaltres  tenim (un) filòsof ...  

 
PLOTINI	(c.204-270),	neoplatònic			

	
Hi	Idees/Formes	i	ombres	
Què/qui	és	déu?	:	“No	és	això	o	allò”,		
			és	l’Altre	(l’Estrany)	
	
Pensar	és	l’única	possibilitat	de	retorn	a	l‘Un	
	
“La	saviesa	que	els	grec	cercaren	amb	la	raó,		
		els	cristians	la	reben	de	Crist”		(en	la	revelació)	
																																																																													



TERTULIÀ (c.160-220) 

• No	hi	ha	cap	necessitat	de	filosofar:		
	

“amb	la	sola	fe	és	suficient”		



... tenim (alguns) PARES DE L’ESGLÉSIA ... 

Ambrosi	de	
Milà	Climent	d’Alexandria	 Jerònim	d’Estridò	

						Agustí	
d’Hipona	



... tenim 2 PRINCIPIS BÀSICS...  

1.   Principi	de	subordinació	
		

2.	Principi	d’intolerància	



PRINCIPI DE SUBORDINACIÓ 

Origenes	(185-254)				Agustí	(354-430)		
	

1.	Déu	revela	en	les	Escriptures	el	Verb	(”paraula	de	Déu”)	
	

2.	La	raó	humana	es	produeix	quan	“Déu	ho	vol”	
	

3.	Ergo:	La	Veritat	revelada	està	per	sobre	la	de	la	veritat	raonada	
	



PRINCIPI D’INTOLERÀNCIA  

Tertulià,		Climent	d’Alexandria,	...	Agustí	d’Hipona,	...	
	

“Aquelles	filosofies	o	doctrines	que	estiguin	en	desacord	amb	les	
Sagrades	Escriptures,	

	i	les	conclusions	que	sense	inspiració	o	revelació	divines	es	deriven	
d’elles,	

han	de	ser	destruïdes”	



QUÈ DIUEN les SAGRADES ESCRIPTURES 

•  1.	Tenim	un	DÉU	(monoteisme	judaic,	Dt	6,4s):	El	Pare	
	

•  2.	Tenim	un	Fill,	unigènit	del	Pare	(Jn	1,14)	
		

•  3.	Tenim	un	tercer:	“en	el	principi	hi	ha	el	Verb”	(Jn	1,1)	

	



... partint de la revelació, podem raonar ... 

		
Climent	d’Alexandria	

“la	fe	pura	i	la	fe	raonada	són	el	mateix”	
	
	
	



 racionalitzem la fe 
 (a la manera d’Aristòtil) 

• Un	únic	Déu=un	únic	Ser=una	única	ousia/substància/essència.	
•  El	Fill	no	fou	creat	o	engendrat	pel	Pare:	“fou	generat	de	la	seva	
substàcia”.	
• Pare	i	Fill	són	una	mateixa	ousia		(homousia).		
•  El	Verb	és	el	Fill	que,	en	encarnar-se	(Jn	1,14)	parla	
(Verb=Fill=Crist=Paraula/Logos=Veritat	revelada)	



... posem-hi una tercera “persona”... 
(extreta de les Sagrades Escriptures) 

	
L’ESPERIT	SANT	

	
Mc	 1,10:	 “I	 tot	 seguit,	 mentre	 sortia	 de	 l’aigua,	 veié	 que	 el	 cel	
s’esquinçava	i	que	l’Esperit,	com	un	colom,	baixava	cal	a	ell”.		



... i filosofem des de la fe.. 
(què-qui és l’Esperit Sant)   

• Hilari	de	Poitiers	(300-368),	Basili	de	Cesarea	(330-379),	...	

1.  Yahveh	és	“un	Déu	viu”	(A.T.)	=	té	“vida	íntima”	=	Esperit	de	Déu=	
Esperit	Sant.	

2.  El	“corrent	d’amor”	que	circula	entre	el	Pare	i	el	Fill	=	Esperit	Sant	
3.  L’Esperit	Sant	és	el	que	“baixa”	i	il·lumina	l’Església	
4.  L’Esperit	Sant	és	el	que	“baixa”	sobre	els	fidels	en	cada	acte	de	fe		



“La teologia, després d’un gran esforç mental i 
lingüístic, elaborà el contingut de la fe”  

Diccionario de teologia dogmática, Herder, Barna., 1990, p.723.   

	
	Pare	sense	origen	genera	Fill		i		

produeix	(per	exhalació=spiratio)	Esperit	Sant	



1,2,3 

1.	Un	sol	Déu	(una	sola	substància,	ousia,	essència,	naturalesa)	
	
2.	Dos	processos:		
																										-	generació	(generatio)	del	Fill	a	partir	del	Pare	
																										-	exhalació	(spiratio)	entre	el	Pare	i	el	Fill)=Esperit	Sant	
	
3.	Tres	persones	(hipostaseis):	Pare,	Fill	i	Esperit	Sant	



4,5  

	
4.	Quatre	interaccions	(relationes):		
																		-	la	qualitat	del	Pare	
																		-	la	qualitat	del	Fill	
																		-	l’exhalació	de	l’Esperit	(procedent	del	Pare)	
																		-	el	ser	exhalat,	l’Esperit	(procedent	del	Pare	a	través	del		Fill)	
5.	Cinc	propietats	(notiones):	infinitud,	bondat,	saviesa,	
																																																				impenetrabilitat,	immutabilitat.		



 
EL MISTERI DE LA TRINITAT 

 

															3	en	1	/	1	en	3		



... però que la Trinitat sigui un Misteri 
irresoluble i incomprensible no vol pas dir que 

no s’hagi de racionalitzar (aristotilitzar) “per 
tal de poder refutar qualsevol objecció”  

(qualificada automàticament d’herètica)   

• unitat	d’espècie	(“dos	o	més	éssers	són	un,	si	pertanyen	a	la	mateixa	
espècie”)		
• unitat	de	substràtum	(“...	són	un	si	tenen	el	mateix	substrat”)	
•  generació	d’essència	(diferent	de	crear)	
• principi	d’identitat	(Déu	és	Déu,	tantes	vegades	com	s’autogeneri)	
•  ...	...	...	



... i iconografiem  ... 





... i fem CONCILIS, on fixem l’ORTODÒXIA ...  

Concili	de	Nicea	(325)	
I	Concili	de	Constantinoble	(381)	



FIXACIÓ de la FE (el CREDO) 

•  	“Crec	en	un	sol	Déu,	Pare	totpoderós,	creador	del	cel	i	de	la	terra,	de	totes	les	coses,	
visibles	i	invisibles.		

•  I	en	un	sol	Senyor,	Jesucrist,	Fill	Unigènit	de	Déu,	nascut	del	Pare	abans	de	tots	els	segles.	
Déu	nat	de	Déu,	Llum	resplendor	de	la	Llum,	Déu	veritable	nascut	del	Déu	veritable,	
engendrat	(generat),	no	pas	creat,	de	la	mateixa	naturalesa	del	Pare:	per	Ell	tota	cosa	
fou	creada.	El	qual	per	nosaltres	els	homes	i	per	la	nostra	salvació,	davallà	del	cel.	I,	per	
obra	de	l'Esperit	Sant,	s'encarnà	de	la	Verge	Maria,	i	es	féu	home.	Crucificat	després	per	
nosaltres	sota	el	poder	de	Ponç	Pilat;	patí	i	fou	sepultat	i	ressuscità	el	tercer	dia,	com	
deien	ja	les	Escriptures.	I	se'n	pujà	al	cel,	on	seu	a	la	dreta	del	Pare.	I	tornarà	gloriós	a	
judicar	els	vius	i	els	morts,	i	el	seu	regnat	no	tindrà	fi.	

•  Crec	en	l'Esperit	Sant,	que	és	Senyor	i	infon	la	vida,	que	procedeix	del	Pare	i	de	Fill.	I	
juntament	amb	el	Pare	i	el	Fill	és	adorat	i	glorificat;	que	parlà	per	boca	dels	profetes.	I	en	
una	sola	Església,	santa,	catòlica	i	apostòlica.	Professo	que	hi	ha	un	sol	baptisme	per	
perdonar	el	pecat.	I	espero	la	resurrecció	dels	morts,	i	la	vida	de	la	glòria.	Amén”.		



... tenim... 
	
	

	missatge													la		DOCTRINA						el	PODER	



L’OBJECTIU de CONSTANTÍ aconseguit 

• Un	Imperi	
• Una	religió	

=una	DOCTRINA=una	ESGLÉSIA	



... anem pel PODER ...  



... el PODER DOCTRINAL ... 
AGUSTÍ, gran Pare de l’Església 

•  L’Església	única	té	el	monopoli	de	Crist	
•  L’Església	única	té	el	monopoli	dels	sagraments	(l’arma	de	la	salvació:	
l’excomunió).	
•  L’Església	única	té	el	dret	de	l’ús	de	la	força	per	obligar	a	tots	els	
humans	a	acceptar	la	única	fe/Veritat	(“campelle	intrare”)	
• Plaer=pecat	
•  La	Trinitat	no	pot	ser	discutida	



EL PODER TEMPORAL  
POLÇ de força entre l’ESTAT i l’ESGLÉSIA 

															AGUSTÍ	d’Hipona	(354-430)		

La	CIUTAT	TERRENAL		
	
LA	CIUTAT	CELESTIAL	



El PODER TEMPORAL DESPRÈS DE CONSTANTÍ 



 
Lluita ESTAT/ESGLÉSIA pel poder 

 



La “Llei de la subordinació” aplicada 
al poder temporal  

•  “donat	que	Déu	és	l’autor	i	el	regulador	de	tot,	és	impossible	que	hagi	
volgut	deixar	fora	de	les	lleis	de	la	Providència	els	regnes	de	la	Terra”.		

•  “no	ha	d’existir	separació	entre	l’Estat	i	l’Església”	

•  “El	poder	terrenal	es	té	per	la	providència	de	Déu”.		



410: sac de Roma  



LLEO I , bisbe de Roma [440-461] 
EL PRIMER PAPA DE L’ESGLÉSIA  
	Plantar	cara	a	ATILA,	quan	l’emperador	ha	fugit	



CAIGUDA de l’IMPERI ROMÀ d’OCCIDENT 
(476) 

FI DE LA ROMANITAT  
		


