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Per als que no hàgiu llegit el volum que porta per títol La divinització de Jesús de 
Natzaret, voldria explicar la gènesi del llibre que teniu a les mans. Feia temps que em 
burxava la idea d’escriure alguna cosa sobre el «pensament cristià». Vull dir que m’in-
teressava poder arribar a formular amb la màxima precisió possible l’essència d’aquest 
pensament, amb el benentès que volia deixar fora, si més no metodològicament, tant 
el cristianisme com l’Església cristiana.

Per a mi, «pensament cristià» volia i vol dir allò que pensen els cristians, que és 
molt més que el pensament del cristianisme. aquest, el cristianisme, posseeix un 
pensament que constitutivament i normativament deriva d’allò que es coneix com a 
revelació cristiana, és a dir, els fets i les paraules de Jesús de Natzaret i la reflexió que 
aquests fets i aquestes paraules de Jesús feren en el seu moment allò que es coneix 
com a primera generació cristiana, i que ha estat consignada en els escrits del Nou 
Testament.

Però allò que el cristianisme pensa no és solament el que es troba escrit en la Bíblia 
cristiana. El cristianisme ha anat pensant, ha anat acumulant pensament des del matí 
mateix de Pasqua, i ho ha fet en contacte amb la cultura, és a dir, amb la manera de 
ser, de pensar i de viure dels grups humans on ha arrelat i ha fet camí al llarg de la 
història.

D’altra banda, si es tracta de saber el que pensen els cristians, no n’hi ha prou de 
saber què pensen amb relació al pensament del cristianisme, sinó també què pensen 
en general, sobre totes les coses que els afecten o no els afecten, sobre tot allò que pot 
ser pensat, i valorat, i estimat (o rebutjat i odiat), i, a més, com pensen, quina és la 
seva forma de pensar, de valorar i d’estimar (o de rebutjat i d’odiar). I, naturalment, 

PRòLEG
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una tasca d’aquest tipus només pot ser duta a terme, si no es vol caure en genera-
litzacions sempre injustes i si es vol fer tenint com a objectiu els cristians, homes i 
dones, d’avui, de manera que comporti un treball de camp omnicomprensiu; i si el 
que interessa és saber allò que els cristians han anat pensant al llarg dels segles, cal 
demanar-ho a la història.

En tot cas, és possible aconseguir dades suficients per formular, ni que sigui en 
forma d’hipòtesi, l’essència del pensament cristià? De l’essència del cristianisme sí 
que se’n pot parlar, i molts ho han fet amb més o menys encert. Però el pensament 
cristià és una altra cosa. Per això vaig preferir centrar la meva atenció en la història 
del pensament cristià. I és el que he fet, amb el secret desig de poder-ne trobar, al 
final, l’«essència».

En el volum anterior, després d’una llarga introducció per situar-nos correctament 
en el tema, he intentat ajudar els lectors a assistir, diguem-ho així, al moment del part 
del pensament cristià, al pensament cristià in statu nascendi, la qual cosa comportava 
la necessitat de situar-lo a l’interior del judeocristianisme i alhora veure els primers 
passos que va donar en el món de l’hel·lenisme. I és en el context d’aquest primer 
contacte del pensament cristià amb l’hel·lenisme que he formulat, entre moltes altres 
coses, la hipòtesi d’una certa «divinització» de Jesús de Natzaret. Per fer-ho, vaig 
atansar-me, amb l’ajut dels especialistes, als textos de les tres primeres generacions 
cristianes (textos canònics i apòcrifs, Pares apostòlics i apologetes).

En aquest volum que teniu a les mans voldria fer el seguiment del pensament cris-
tià des de finals del segle i fins a l’anomenada invasió dels bàrbars, un recorregut que 
cal veure’l reflectit, d’alguna manera, en les petjades que aquest mateix pensament ha 
deixat, bàsicament, en els textos de la «patrística», sense oblidar les dades de tot tipus 
que serveixen per a reconstruir els «fets» d’aquest període.

Crec necessari, tanmateix, anticipar a l’anàlisi d’aquest període una reflexió 
sobre el tema que dóna títol al llibre, cristianisme i cristiandat, i que respon a 
l’experiència històrica del cristianisme, que, començant amb la «conversió» de 
l’emperador Constantí, ha durat fins pràcticament als nostres dies. Ho faré en 
forma d’introducció.
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EL RèGIM DE CRISTIaNDaT

1. EL CRISTIaNISME CoM a RELIGIó EMaNCIPaDa

Convé aquí constatar una situació paradoxal. És poc raonable atribuir històri-
cament aquesta emancipació a influències no jueves, com si certes creences paganes 
s’haguessin infiltrat secretament i haguessin apartat els primers cristians de la seva 
religió jueva. al contrari, en aquesta emancipació s’adverteix una herència genuï-
nament jueva: la tendència a alliberar la religió fins a dur-la a un món autònom de 
signes i vers un espai de comunicació independent. És, doncs, paradoxal que aquesta 
tendència a l’autonomia en un grup jueu comportés no sols l’autonomia de la religió 
enfront d’àmbits profans de la vida, sinó també l’emancipació i l’autonomia respecte 
a la religió originària.

• Val a dir que, en la majoria de les cultures, la religió és només un aspecte parcial de la 
cultura general, però en el judaisme constatem l’intent de construir una societat i una cultura 
a partir d’un credo religiós, sobretot després de la destrucció del primer temple i de l’exili. 
Només la promesa de Jahvè i la seva llei havien sobreviscut al desastre; més encara, Jahvè esde-
vingué el Déu únic gràcies al desastre. En la consciència d’Israel, aquest Déu havia estat l’únic 
supervivent de la crisi i era el Déu únic entre molts altres déus de les «nacions». Si la societat 
postexílica fou construïda des de la fe en aquest Déu, la religió ja no era una funció del poble, 
de la societat o de la cultura, sinó al revés: poble, societat i cultura estaven al servei de l’adora-
ció lleial del Déu únic. La prevalença del monoteisme comportà una organització de tota 
la religió i de tota la vida entorn d’aquest centre, i, en conseqüència, la demanda d’autonomia 
davant els altres factors i funcions de la vida.

• La fe en el Déu únic, que provisionalment pertanyia com a signe distintiu d’un sol 
poble, tenia l’esperança d’arribar a totes les «nacions». aquesta fe, en el cristianisme primitiu, 
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abandonà la vinculació a l’únic poble, des del moment que el cristianisme formà un «nou 
poble», l’Església, composta de jueus i no jueus, i així naixia la «nova comunió» basada en 
conviccions religioses. Si la religió havia esdevingut ja en el judaisme un poder autònom que 
tendia a conformar tota la vida d’un poble, també ara esdevé un poder autònom que fona-
menta un «nou poble», forjat a partir de tots els pobles i de totes les cultures, i s’emancipa de 
la religió originària.

• això no esdevé d’un sol cop. El que més tard s’independitzà com a cristianisme primi-
tiu, fou en el seu origen un intent d’obertura del judaisme a tots els no jueus. El primer pas 
fou la renúncia als signes rituals propis del judaisme (la circumcisió i els preceptes sobre els 
menjars), la qual cosa provocà en molts jueus una resistència totalment lògica (el nou grup 
dels «cristians» no podia ser acceptat com una variant del judaisme), de la mateixa manera 
que conduí a la ruptura de la comunió, sempre dins de la consciència d’una unitat fonamen-
tal. El segon pas fou la conseqüència de la destrucció del temple l’any 70, a partir de la qual 
el judaisme s’organitzà entorn de l’obediència a la Torà amb noves exigències rituals, ètiques 
i religioses, mentre els cristians es proveïen d’una narració fonamental pròpia, els evangelis, i 
abandonaven la comunió narrativa amb el judaisme. El tercer pas tingué lloc quan el cris-
tianisme primitiu va prendre consciència de la seva autonomia interna: la nova religió, en 
referir-ho tot a l’únic Revelador, anà organitzant tots els seus elements entorn d’ell i li atorgà 
un estatut absolut, com es fa palès en l’Evangeli de Joan. Només aleshores (en l’Evangeli de 
Joan) s’estableix un antagonisme total entre cristians i jueus: els cristians atemptaven contra 
el monoteisme estricte i el cisma, que hauria pogut ser passatger, es convertí en una nova 
religió.

Qui sap si no hauríem de dir que la gènesi del cristianisme primitiu és la història 
d’un intent frustrat d’universalització del judaisme. La força creadora del cristianisme 
primitiu es manifestà en la seva capacitat per transformar aquest fracàs en motor per 
fundar una nova religió. Quedà, tanmateix, com a referent, sovint exagerat, en molts 
escrits del cristianisme primitiu, la «segregació» respecte al judaisme; quedà, vull dir, 
un antisemitisme que introdueix ombres sospitoses en el fet indiscutible que el cristia-
nisme primitiu, en molts aspectes, no va ser res més que un judaisme universalitzat.

Repassarem, en primer lloc, el camí de la religió cristiana primitiva; el camí, vull 
dir, de Pau als evangelis sinòptics i, en segon lloc, la plena consciència de l’autonomia 
interna del món semiòtic cristià primitiu, tal com emergeix en el quart Evangeli. a 
continuació, veurem com els valors fonamentals de l’ethos del cristianisme primitiu 
influïren en el comportament dels primers cristians pel que fa al poder i a la possessió 
i a la manera d’entendre la saviesa i la santedat. Finalment, donarem un cop d’ull al 
llenguatge ritual del cristianisme primitiu.

1.1 el camí de la religió cristiana dels inicis

El moviment de Jesús va ser en un començament un dels molts moviments de re-
vitalització del judaisme des de la crisi religiosa del temps dels macabeus, el judaisme 
del Segon Temple, però, també des del començament, el moviment de Jesús va deixar 
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entreveure la tendència a una obertura del judaisme en les tres formes expressives de 
la religió: el mite, el ritual i l’ètica, de tal manera que el cristianisme primitiu no va 
fer res més que prolongar les tendències existents en el mateix judaisme. El pas del 
judaisme obert del primer moviment de Jesús a un grup especial al marge del juda-
isme fou degut a qüestions rituals, que foren tractades en el «concili dels apòstols», a 
Jerusalem. Ben aviat tingueren conseqüències en l’àmbit de l’ètica i del mite i consti-
tuïren la base de la praxi dels «hel·lenistes» d’antioquia i Síria expulsats de Jerusalem, 
que establiren el costum de reconèixer els mateixos drets als cristians circumcidats i 
als que no ho eren.

De fet, la resolució del concili va obligar els primers cristians a desenvolupar un 
llenguatge semiòtic propi que donés resposta a les demandes religioses i pogués ser 
compartit per tots els membres de la comunitat, jueus i no jueus. El baptisme esde-
vindria el ritu d’acollida que substituiria la circumcisió, i la cena esdevindria el ritu 
d’integració que substituiria els àpats sacrificials de la tradició jueva.

En una col·lecció com aquesta, destinada a fer un seguiment de l’evolució del 
pensament cristià, és fonamental la referència a l’Evangeli de Pau. Ho vaig començar 
a fer en el volum anterior; ara caldrà aprofundir-hi.

Repeteixo que, per a mi, el primer «paradigma» del pensament cristià no assoleix 
la força i la significació que li correspon fins que el cristianisme no s’instal·la en el 
medi cultural hel·lenístic, i, per tant, un cop emancipat del paradigma, diguem-ne, 
jueu. Tanmateix, el pensament cristià heretarà del judeocristianisme una clara «cons-
ciència eclesial» que constituirà l’element bàsic estructurador de les comunitats 
hel·lenístiques, element que, centrat en la dimensió carismàtica, donarà lloc als pri-
mers conceptes sobre l’Església.

Hem de tenir en compte el caràcter carismàtic del cristianisme primitiu, caràcter 
que d’alguna manera va dificultar l’aclimatació a un model més organitzatiu i insti-
tucional. La improvisació carismàtica es prolongà durant un cert temps, com a efecte 
de l’entusiasme desvetllat per les vivències del Ressuscitat. La idea que la resurrecció 
de Crist iniciava el temps final no solament dugué a una cristologització del regne de 
Déu, anunciat per Jesús, sinó també a un entusiasme contagiós davant l’abundància 
de carismes, vivències, prodigis i signes que autentificaven la comunitat, de manera 
semblant als signes i miracles del profeta i messies Jesús.

• Hom constata una certa decadència de l’esperit carismàtic, que té com a causa, entre 
altres coses, les circumstàncies que afavoriren el procés d’institucionalitzar: l’expansió del 
cristianisme en la pluralitat de cultures de l’Imperi romà radicalitzà la necessitat d’unitat i 
de cohesió davant el perill de fragmentació, l’inevitable sincretisme entre els corrents filosò-
fics i religiosos de l’Imperi i el cristianisme i, finalment, la presència i la influència creixents 
de la gnosi.

• La PrimeraGuerra Jueva va tenir greus conseqüències en el règim religiós, social i po-
lític de l’Israel postexílic, centrat en el temple, com a lloc de Déu a la terra, i en el sacerdoci 
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levític que legitimava el poder de les grans famílies de sacerdots, sovint enfrontades i prio-
ritàriament adherides al grup dels saduceus. amb tot, no podem oblidar la transformació 
que va sofrir el mateix judaisme quan s’anà passant d’una religió del temple a una religió del 
llibre, del govern sacerdotal al dels laics (fariseus i rabins) i del culte sacrificial al monopoli 
de la sinagoga.

• En aquest context, el cristianisme primitiu formulà —en línia de continuïtat amb el 
profetisme i dins de l’acceptació indiscutible de la primacia d’Israel en els plans salvadors de 
Déu— la crítica al règim sacrificial de l’antiga aliança. a la llum de l’anunci de la resurrecció, 
va obtenir cada vegada més vigència una teologia que anunciava el final del temple, com a 
signe de la superioritat de Jesús, fins al punt d’atribuir, en el període posterior, un significat 
teològic a la destrucció del temple.

• En el món cristià, la crítica al temple i al culte sacrificial dugué a una nova manera 
d’entendre el sacerdoci, en posar l’èmfasi en el culte de persones que feien del seguiment i 
la solidaritat amb els altres la base de la seva relació amb Déu, seguiment i solidaritat que 
s’interpretaren com un nou culte, en esperit i veritat (Jn 2,19-22), centrat en el baptisme i 
en l’eucaristia, que tenien com a referent el significat martirial de la vida de Jesús (ap 5,8-14; 
21,22-27). En aquest context, adquirí una gran importància la litúrgia de la paraula, que 
recollia textos de l’antic Testament, de la vida de Jesús i els comentaris dels grans apòstols i 
personalitats cristianes. És així com va anar sorgint un moviment paral·lel a la sinagoga, amb 
un nou cos d’escrits fundacionals, que anomenem cànon del Nou Testament, en paral·lel als 
del judaisme, i com a base de la nova litúrgia. El nou sacerdoci ja no consistia en una con-
sagració ritual com la tradicional jueva, que segregava una casta sacerdotal i la separava del 
poble, sinó en una forma de vida solidària; el sacerdoci s’aplicà a tots els seguidors de Jesús i la 
comunitat cristiana sencera es considerava sacerdotal (1Pe 2,5-9; ap 1,6; 5,10; 20,6; 21,22).

• aquesta dinàmica es mantingué també en les comunitats de majoria no jueva, sobretot 
per obra de Pau. La idea grega, bàsicament estoica, d’un cos social en el qual hi ha molts 
membres va servir per a desenvolupar una eclesiologia del cos de Crist, com a entitat global en 
la qual els carismàtics col·laboraven de moltes maneres. Déu habita en cada cos personal (1Co 
6,13-19; 2Co 5,16) i comunitari (1Co 3,16; 6,15-16; 12,12), i la presència del Ressuscitat 
enmig de la comunitat es traduïa en una proliferació dels carismes. La idea que l’Esperit diví 
és present en la comunitat potencia el valor de la consciència personal (és a dir, l’experiència 
personal de Déu), l’assemblea i el consens com a forma d’organització eclesial, i afavoreix les 
iniciatives missioneres, amb la contrapartida d’una potencialitat conflictiva i d’una probable 
dispersió de la riquesa individual. En tot cas, la idea de cos de Crist se sumà a la del cristia-
nisme com a poble de Déu, concepte jueu per excel·lència, que reivindicaren els cristians com 
a hereus de les promeses de l’antic Testament.

Les comunitats cristianes palestinenques s’estengueren ràpidament per Galilea i 
Judea (a més de les ciutats de Lida i de Jaffa), i fou Jerusalem, òbviament, el centre 
de direcció d’aquestes comunitats locals i domèstiques, que vivien i actuaven dins de 
les estructures del judaisme, per bé que no podem assegurar fil per randa l’evolució 
dels fets i de les idees. Els grups i comunitats de zones rurals tenien una estructura 
diferent de la comunitat urbana de Jerusalem, que mantenia el grup dels Dotze com 
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a òrgan directiu i que posseïa altres òrgans de direcció per als dos sectors de la comu-
nitat, els «hebreus» i els «hel·lenistes», amb personalitats carismàtiques que difonien 
l’anunci cristià, marcaven la tradició i donaven orientacions i normes a la comunitat. 
En canvi, en els grups cristians de fora de Jerusalem no hi havia una direcció prò-
piament dita, i potser era al «cap de casa» a qui corresponia la presidència fins i tot 
eucarística.

Moltes de les tradicions poden tenir el seu origen en els missioners itinerants, que 
anunciaven l’arribada imminent de Jesús com a Fill de l’home i urgien el poble a la 
fe i a la conversió. De fet, anunciaven «el dret escatològic de Déu» i examinaven i 
jutjaven la praxi i el comportament de les comunitats i dels individus; la seva actuació 
quedaria reflectida en la «normativa del missatger», segons les diverses versions que 
han arribat fins a nosaltres (Lc 10,2-12; Mt 9,37-38; 10,7-16; Mc 6,8-11; Lc 9,3-5). 
En tot cas, si volem saber la vida de les comunitats cristianes primitives, bàsicament 
les judeocristianes, hem de recórrer, d’una banda, a l’exhortació a la vigilància i, 
d’una altra, a les normes de vida que figuren en els sinòptics.

• En aquest sentit, en la «Petita apocalipsi» de Mc 13 i en les diverses paràboles que par-
len de la Parusia —és a dir, que parlen de l’ajornament de la Parusia— hi trobem l’exhortació 
fonamental dels sinòptics: «cal vetllar!» (Mc 13,34-37; Lc 12,35-48; Mt 25,14-30). No cal 
discutir si el contingut d’aquestes paràboles correspon a l’ensenyament directe de Jesús; el 
cert és que la comunitat primitiva ho va entendre amb referència a la seva situació. Sembla 
que el fragment Mt 25,1-13 no és una paràbola autèntica de Jesús, sinó una al·legoria tardana 
formada dins de la comunitat: la paràbola no és pròpiament una exhortació a la vigilància, 
sinó a estar preparats per a l’ajornament, i aquest detall és summament interessant per refer 
un dels punts clau del pensament cristià més primerenc: l’haver d’acostumar-se a viure entre 
el «ja» i «l’encara no» de l’escatologia cristiana!

• És també important l’exhortació a l’ús correcte dels béns en una societat que vivia en 
una pobresa creixent. La imatge de la comunitat primitiva de Jerusalem amb una comunica-
ció ideal de béns pot ser idealitzada, però en el fons correspon a la realitat. D’altra banda, la 
paràbola de l’Home Ric (Lc 12,16-21) accentua la necessitat de compartir els béns materials. 
Davant la imminència de l’eskhaton, la preocupació per augmentar els béns materials no té 
cap sentit. això mateix podem dir del relat del jove ric (Mc 10,17-22). Notem, però, que 
posteriorment la renúncia a la riquesa es considera una exigència del seguiment de Jesús (mo-
tivació cristològica).

• La predicació dels missioners itinerants del cristianisme primitiu va subratllar l’exhor-
tació de Jesús a estimar sense mesura i a estimar tothom, fins i tot els enemics personals. El 
fonament de possibilitat i la motivació d’aquesta actitud era l’experiència sapiencial de l’amor 
de Déu sense límits a les seves criatures, però la predicació estableix també com a criteri de 
l’amor al proïsme l’amor propi (Mc 12,31). Qui és, però, el «proïsme»? Ho diu clarament 
la paràbola del Bon Samarità (Lc 10,29-37). El relat, tanmateix, introdueix un element que 
caldria considerar com a determinant de la creixent oposició entre el cristianisme i el judais-
me entorn del precepte de l’amor. Finalment, cal complementar les tradicions ja consignades 

Cristianisme i cristiandat.indb   15 3/1/10   23:21:36



1�

el règim de cristiandat

amb el fragment de Lc 12,11s, en el qual la «sinagoga» apareix com a enemiga dels cristians, 
mentre l’Esperit Sant, el gran consolador, ensenyarà com comportar-se davant el tribunal.

• Hem de fer també esment de les instruccions referents a la vida comunitària. En les 
comunitats i en els grups cristians hi hagué casos d’escàndol, de pecat i de defalliment, per la 
qual cosa calia establir procediments per fer front a tots aquests casos, fins a arribar al recurs 
de l’exclusió de la comunitat, una exclusió simbolitzada pel realisme de Mt 5,29-30, de la 
mateixa manera que Mc 9,43s faria referència a la disciplina comunitària que manté fora el 
pecador per tal que la comunitat no es perdi. un aspecte important de la vida comunitària 
és el tracte que cal donar als infants en la comunitat (Mc 9,37-41; 10,13-16), com també 
ho és el de la disposició a perdonar el germà per poder rebre el perdó de Déu (Mt 18,23-35). 
No podem oblidar que la comunitat primitiva pensa que el divorci és il·lícit, com també ho 
és casar-se amb una divorciada.

Fins ara, en parlar de la vida dels cristians del cristianisme primitiu, ho hem fet 
de les comunitats cristianes de Jerusalem i dels grups que depenien d’aquesta mena 
d’església-mare. El llibre dels Fets (ac 11,19-26) ens ofereix les circumstàncies dels 
orígens de la comunitat cristiana d’antioquia. Ja abans, sigui quina sigui la font de la 
secció del llibre que comença a 6,1, Lluc ens diu que alguns «hel·lenistes» expulsats 
de Jerusalem anunciaren el missatge cristià a antioquia, la capital de la província 
romana de Síria i Cilícia, on l’administració provincial i les legions romanes tenien la 
seu. L’anunci va anar dirigit expressament als pagans simpatitzants units a la sinago-
ga: Bernabé, que havia format part de la comunitat primitiva de Jerusalem (ac 4,36s), 
en fou un dirigent que acollí Pau i en fou col·laborador. a antioquia foren designats 
els membres de la comunitat primitiva, per primera vegada, amb el seu nom i, per 
tant, diferenciats també de les comunitats sinagogues jueves.

Haurem de veure, ara mateix, alguns aspectes significatius d’aquest esdeveniment, 
i haurem de veure evidentment les característiques pròpies del judeocristianisme 
d’aquella ciutat, sense oblidar la part de protagonisme d’aquells cristians en l’origen 
de la primera crisi del pensament cristià primitiu, és a dir, la facció dels «judaïtzants».

• La població total de la ciutat era de més de 500.000 habitants, entre els quals hi havia 
minories de tots els pobles del món i la colònia jueva tenia uns 30.000 membres. antioquia 
era una metròpoli potent en tots els àmbits (comerç i economia, cultura i vida intel·lectual). 
És difícil de calibrar des de la sociologia de la religió el significat del fet que, a antioquia, 
el moviment de Jesús, d’origen camperol, hagués entrat en contacte amb l’ambient d’una 
metròpoli, la tercera en importància del món antic. El moviment de Jesús havia adoptat ja a 
Jerusalem algunes formes socials urbanes, però Jerusalem era diferent: la seva estructura urba-
na derivava del fet de ser la ciutat del temple i, d’altra banda, la població pagana era gairebé 
insignificant i vivia totalment separada de la població jueva i, per tant, el clima espiritual no 
era favorable per a una missió pagana.

• a antioquia, majoritàriament pagana, els jueus eren una minoria relativament petita i 
amenaçada, on era considerable el nombre de pagans simpatitzants que se sentien atrets per la 
religió jueva i participaven del culte de les sinagogues, sense ser circumcidats, i eren coneguts 
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com a phoboúmenos (en llatí, metuens), és a dir, «temorós» (de Déu), o també com a sebóme-
nos, és a dir «devot», una denominació que no coincidia exactament amb la de «prosèlit», una 
categoria que s’aplicava als que ja formaven part de la sinagoga. a la Carta als Romans tenim 
una al·lusió general al proselitisme jueu (2,17-20); els destinataris de la Carta als Gàlates eren 
pròpiament els metuentes (5,2). Els «hel·lenistes» refugiats a antioquia havien entrat en con-
tacte amb aquests pagans simpatitzants i els havien anunciat el missatge, i havien fet un pas 
decisiu amb la recepció dels pagans en la comunió de fe cristiana marcada fins aleshores pel 
judaisme.

• Bernabé era un levita xipriota i judeocristià hel·lenista que a Jerusalem fou l’anella 
entre el sector de parla aramea de la comunitat i els «hel·lenistes»; fou probablement un dels 
fundadors de la comunitat antioquena. a antioquia, tanmateix, no tots els judeocristians 
havien acceptat la missió pagana que prescindia de la circumcisió. No sabem exactament 
les circumstàncies que rodejaren la vinguda de Pau a antioquia i com arribà a formar part 
d’aquella comunitat d’antioquia. Segons la seva confessió, sabem què va fer després de 
convertir-se (Ga 1,11-2,21) i sabem pel llibre dels Fets que va sojornar un cert temps a 
antioquia com a missioner, fins a esdevenir-hi dirigent: se separà de la comunitat després 
de l’anomenat incident antioquè, i continuà la missió juntament amb Bernabé (ac 13,1-
14,28).

• El conflicte (Ga 2,11-14) posa de manifest la presència de Pere a antioquia. El sector 
judeocristià i concretament «la gent de Jaume» objectaren enèrgicament, durant l’estança 
de Pere, contra la «comensalitat» entre judeocristians i paganocristians. El fet que Pere i 
Bernabé deixessin de «menjar junts» amb els cristians no jueus fou considerat d’hipocresia 
per Pau. L’incident s’havia pogut produir entre els anys 42 dC i 44 dC, quan Pere va haver 
d’abandonar Jerusalem amb motiu de la persecució d’agripa I, i fou probablement el factor 
desencadenant per al concili de Jerusalem (ac 15,1-35). antioquia, en tot cas, esdevingué, a 
escala de pensament cristià, el referent més important, molt superior a Jerusalem, pensament 
que normalment s’anomena prepaulí i que podem reconstruir a partir de les cartes autènti-
ques de Pau.

• Pau i la comunitat antioquena conservaren la distinció dels dos actes del cristià de Rm 
10,9: «confessar amb els llavis» (homologein) i «creure en el cor» (pisteuein). La «confessió» es 
refereix a la persona de Jesús («Jesús és el Senyor»); la fe, a allò que Déu ha fet en Jesús («Déu 
ressuscità Jesús de la mort»). amb aquests dos actes, elaboraren les dues classes de fórmules i, 
en general, el primer article de la fe cristiana que, per cert, si més no parcialment, ja s’insinua 
a Jerusalem juntament amb l’anomenada fórmula de contrast. Val a dir que Pau empra la fór-
mula de la resurrecció en un context soteriològic: Déu ressuscitarà també de la mort els que 
creuen en Jesús, i afegeix l’acció de Déu en «lliurar» Jesús a la mort (en el marc de l’expiació i 
de la justificació).

• Els «hel·lenistes» dugueren a antioquia l’expectació de la Parusia del «Fill de l’home». 
aquesta visió cristològica formada a Jerusalem, potser la més antiga, fou compartida tam-
bé a antioquia, una idea absolutament aliena al pensament grecohel·lenístic. Els cristians 
procedents del paganisme adoptaren la invocació litúrgica maranatha (1Co 16,22), una 
invocació que segurament arrelà també a antioquia i que expressa el caràcter escatològic que 
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presidia les reunions eucarístiques de la comunitat (1Co 11,26). En aquest marc, caldria 
analitzar 1Te 4,16s, un text anomenat «petita apocalipsi» els elements del qual procedeixen 
de l’apocalíptica i que se situa clarament en el context tradicional de les idees apocalíptiques 
del cristianisme primitiu.

La qüestió de l’extensió del judeocristianisme no pot plantejar-se al marge de la 
«missió paulina». Com sabem, els únics documents autènticament cristians d’abans 
de la guerra jueva són set cartes de Pau: I Tessalonicencs, Gàlates, I i II Corintis, 
Romans, Filipencs i Filèmon. Caldrà ara repassar la biografia d’aquest home extraor-
dinari, que ha passat a la història amb el nom de «l’apòstol». Pau és un monoteista no 
estrictament fanàtic —ell mateix s’anomena «zelota» (Ga 1,14), sense que l’expressió 
en aquell moment tingués connotacions polítiques— i és aliè a les preocupacions 
palestinenques: és un típic jueu estrictament observador de la diàspora, més proper a 
Filó que als nacionalismes de Palestina.

Curiosament, si fem cas dels diversos relats que narren la seva «conversió», aques-
ta, produïda a les portes de Damasc, quallaria en contacte amb l’hel·lenisme de les 
comunitats cristianes de Síria. La fe de Pau es basa exclusivament en les seves expe-
riències religioses, no pas en una tradició rebuda, experiències resumides en la «visió» 
de 2Co 12,1-4, que té com a terminus ad quem, és a dir, l’objecte de la conversió, 
l’universalisme dels cristians que perseguia.

• Sabem que el problema més seriós de les sinagogues de la diàspora era la relació amb 
els no jueus. El punt de partença del fariseu Pau en aquest punt és molt clar: ell és un zelota 
i defensa una interpretació estricta de la llei, és a dir, que els pagans se salvaran si entren en 
el poble d’Israel a través de la circumcisió i de l’observança de la Torà. Els seus enemics eren, 
doncs, el grup de jueus que a Jerusalem anunciaven un tipus de messianisme universalista que 
posava en perill l’exclusivitat dels privilegis d’Israel. ara bé, Pau descriu el motiu de la seva 
conversió amb aquestes paraules: «Déu em va escollir des de les entranyes de la mare i em va 
cridar per la seva gràcia. Quan a ell li semblà bé, em va revelar el seu Fill perquè jo l’anunciés 
als pagans» (Ga 1,15-16). Quin paper va jugar en aquesta conversió la figura de Jesús?

• L’objecte de la conversió de Pau és l’universalisme cristià i, per tant, el moviment de 
conversió va passar de la intransigència farisaica i zelota a l’obertura judeohel·lenista: Pau va 
comprendre que la glòria d’Israel consistia a obrir de bat a bat als no jueus les portes de la 
sinagoga. ara bé, Pau declara obertament que va veure Jesús ressuscitat: «Finalment, al darrer 
de tots, com a un que neix fora de temps, se’m va aparèixer també a mi» (1Co 15,8). això 
vol dir que Pau va comprendre de cop i volta que la resurrecció de Jesús marcava els inicis 
dels temps messiànics en els quals Israel esdevindria «llum de les nacions», i vol dir també 
que el Jesús que s’aparegué a Pau era el messies-que-ha-de-venir, més que no pas el messies-
ja-vingut.

• La conversió, tanmateix, fou un procés lent, com es pot deduir de la lectura simultània 
de Ga 1,17-2,10 i 2Co 11,32-33. amb tot, cal dir que l’experiència personal que el dugué 
a la conversió fou una experiència de tipus apocalíptic, sense influències externes, l’evolució 
del mateix Pau d’una vivència originàriament apocalíptica, centrada en el messies-que-ha-de-
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venir, a una vivència centrada en la presència del Ressuscitat i Salvador enmig de la comunitat 
assenyala, al meu entendre, el pas del cristianisme judeocristià a un cristianisme hel·lenístic.

Dels mateixos escrits paulins podem extreure el recorregut apostòlic de Pau: Ga-
làcia, Filips, Tessalònica, atenes, Corint, Efes, Tròade, Macedònia i la Il·líria. a la 
Carta als Romans, escrita probablement durant la segona estada a Corint, Pau dóna 
a conèixer els seus projectes:

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 fonaments posats per un altre […]. Per tot 
això m’ha estat sempre impossible de venir a veure-us. Però ara ja no tinc camp d’acció en 
aquestes regions i, d’altra banda, sento des de fa molts anys un fort desig de venir a tro-
bar-vos, cosa que penso fer quan vagi cap a Hispània […]. De moment, però, me’n vaig a 
Jerusalem, ja que estic fent un servei al poble sant. Les comunitats de Macedònia i d’acaia 
van decidir de fer una col·lecta per ajudar els pobres que hi ha enmig del poble sant que 
viu a Jerusalem. Elles ho van decidir així, però és que hi tenien obligació, perquè, si els 
pagans han participat dels seus béns espirituals, també estan obligats a assistir-los amb béns 
materials. així, doncs, quan hauré complert aquesta missió i els hauré consignat el fruit de 
la col·lecta, passaré a visitar-vos tot anant cap a Hispània (15,20-28).

En les dues darreres cartes, Filipencs i Filèmon, Pau no diu res del viatge a 
Jerusalem: es presenta com a «presoner per causa de Jesucrist». Segons el llibre dels 
Fets, aquesta captivitat va tenir lloc a Roma; no sabem res de la causa d’aquest em-
presonament, ni tampoc del lloc i de les circumstàncies de la seva mort: la tradició 
tardana assenyala Roma.

No crec que sigui del tot desencertat situar Pau a l’extrem de l’antifilonisme que 
Israel vivia en el seu temps. De fet, Pau mostra una clara actitud contrària a la saviesa 
hel·lènica, molt d’acord amb el judaisme de la diàspora, que, després d’haver-se obert 
i anat obrint a la cultura grega, iniciava una mena de retorn a les fonts palestinen-
ques, en particular als profetes, dels quals Filó havia prescindit totalment: el fariseu 
de Tars, educat en la meditació de les Escriptures, va romandre fins al final fidel als 
seus orígens.

Cal precisar, tanmateix, que Pau no va poder posar-se al marge de la cultura grega 
més del que era factible per a un ciutadà d’una ciutat hel·lenística del segle i. El juda-
isme que va inspirar Pau era el resultat d’una llarga evolució de l’enfrontament entre 
la tradició hebrea i la mentalitat hel·lènica. En el «sistema paulí» trobem dues con-
cepcions fonamentals que són d’arrel hel·lènica: la immortalitat de l’ànima i l’antro-
pologia universalista (aquesta fou l’arrel de l’enfrontament de Pau amb el judaisme 
ortodox!). De fet, sense saber-ho i sense voler-ho, Pau va completar l’operació d’ober-
tura del judaisme alexandrí i va provocar en la sinagoga una crisi que va començar 
a gestar-se el dia que els israelites de la diàspora oblidaren l’hebreu i començaren a 
llegir la Torà en la llengua més colonitzadora del món antic.

L’essència, però, del missatge religiós de Pau és profundament semítica. Segons 
aquesta concepció, allò que més directament i decisivament ha afectat i afecta l’home 
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s’esdevé en el temps. No és la physis la que importa, sinó el kairós. Hi ha una «ple-
nitud del temps» que ja ha arribat (Ga 4,4), que es presenta com l’eix de la història. 
Però no deixa de ser curiós que Pau amb prou feines té en compte la biografia i 
l’ensenyament de Jesús. Pau no podia ignorar que la comunitat de Jerusalem i les 
de Galilea conservaven oralment o per escrit, si més no parcialment, la predicació de 
Jesús, però ho passa per alt. Per què?

• Pau no fa cap esforç per conèixer les tradicions sobre Jesús transmeses pels seus deixebles 
immediats, i fins i tot presumeix de no haver-ho fet (Ga 1,15-20). a Pau li interessen només 
els fets cabdals de la vida de Jesús, que no coneix de primera mà i per això remet a una tradició 
comuna (1Co 15,3-4). ara bé, el que Pau reivindica com a conseqüència de la revelació que va 
rebre és la interpretació d’aquests fets, i addueix que fou Jesús mateix qui la hi va comunicar 
(per exemple, la interpretació de la mort i de la resurrecció de Jesús, que no coincideix amb la 
de la comunitat de Jerusalem). I això mateix podem dir de l’ensenyament de Jesús. És cert que 
en les seves cartes Pau al·ludeix a «preceptes del Senyor», però, en general, en prescindeix. I la 
raó caldria trobar-la en el fet que a Pau li interessen els fets, bàsicament la mort i la resurrecció 
de Jesús.

• La resurrecció és el fet constitutiu de la messianitat de Jesús, segons Rm 1,2-4. L’acte 
de proclamació del messies és un acte eclesial, la divinització de l’heroi mort a la creu, com 
diu Fl 2,7-10. Jesús mai no va declarar-se messies, la qual cosa explicaria per què Pau no parla 
del «Retorn» del messies, sinó de la seva arribada. És cert que Pau s’esforça per incorporar el 
sacrifici de la creu a l’obra significativa de Déu en Jesús (la qual cosa el dugué a afirmar que 
el que morí fou el messies, 1Co 2,8), en contraposició a les tesis més coherents de Rm 1,2-4. 
No hi va haver pròpiament vida del messies sobre la terra i aquesta creença explica la indife-
rència de Pau respecte a la predicació de Jesús a Palestina: no es tractava d’un ensenyament de 
transcendència messiànica, sinó d’un servei a un entorn humà limitat. La vertadera revelació 
doctrinal era la del messies celestial per mitjà de l’Esperit!

• La secta cristianojueva vivia en l’expectació de la immediata vinguda del messies. La 
declaració de Pau als tessalonicens és inequívoca: «D’acord amb l’ensenyament del Senyor, us 
diem que nosaltres, si encara quedàvem amb vida quan ell vindrà, no passarem pas al davant 
dels que hauran mort» (1Te 4,15). La normativa moral impartida als corintis està sotmesa 
a la urgència escatològica: «Vull dir, germans, que el temps s’acaba. D’ara endavant, els que 
tenen muller, que visquin com si no en tinguessin» (1Co 7,29). El convenciment que la fi és a 
prop explica l’enèrgica decisió de Pau de dur l’Evangeli fins als límits de l’Imperi, a Hispània, 
per tal que el Senyor, quan torni, trobi un nombre de fidels suficient per inaugurar el regne 
messiànic.

• En últim terme, l’escatologia ofereix la clau definitiva de l’actitud personal i doctrinal 
de Pau. En el breu interval entre la mort i resurrecció de Jesús i la seva arribada com a messies, 
les tasques han estat assignades amb tota claredat per Crist mateix, i a Pau li ha correspost la 
responsabilitat principal de l’evangelització dels pagans de l’Imperi romà. No hi ha temps per 
procedir a l’erecció d’institucions permanents que orientin el procés de la conversió a través 
de mitjans pedagògics i d’altra mena. N’hi ha prou que l’Evangeli sigui anunciat perquè el 
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posterior judici de Déu sobre els incrèduls sigui just. És aleshores quan Déu reconeixerà com 
a seus els que han cregut.

Pel que fa a la sociologia de les comunitats paulines, hem dir que coneixem millor 
l’estatut jurídic de les minories jueves de la diàspora que la seva composició socio-
lògica, i, per tant, que el nostre coneixement de la composició de les comunitats 
paulines, és a dir, dels grups cristians en el si de la circumscripció administrativa de la 
sinagoga és molt escàs. amb tot, cal dir que res no autoritza a establir, a partir de les 
cartes de Pau, un model sociològic i religiós diferent o molt diferent del de les sina-
gogues. D’acord amb aquest postulat, les comunitats paulines estaven compostes per 
jueus de raça, prosèlits, metuentes i, potser, pagans o «gentils» agregats directament 
sense passar per la sinagoga.

És plausible suposar que la missió de Pau entre els pagans es va exercir principal-
ment sobre els grups de metuentes que s’apropaven a les sinagogues (no demostraria 
el fet que en les cartes Pau, a excepció de la Carta als Romans, mai no fa referència 
al monoteisme!). Pel que fa al nivell socioeconòmic, avui dia es pensa que es tractava 
de gent de classe mitjana urbana baixa (artesans i petits comerciants) i, en tot cas, 
quedava exclosa, fora de Palestina, la capa més baixa, que era la de la població de fora 
de les ciutats.

Els grups cristians són denominats sistemàticament per Pau com «església» (ek-
klesia). a part de l’ús teològic del terme per denominar la comunitat universal dels 
creients (1Co 19,32), Pau designa amb aquest nom la comunitat d’una ciutat com a 
assemblea domèstica.

• El judaisme coneixia el costum d’utilitzar els domicilis particulars com a llocs de reunió. 
Les sinagogues d’Stobi, Delos i Dura Europos eren o havien estat cases privades. La inten-
sitat de la vida cultural del judaisme atorgava valor religiós a cada moment i a cada lloc. La 
llar familiar es convertia en temple durant la celebració de la Pasqua, i és molt probable que 
certes funcions comunitàries, com ara la formació dels infants, es duguessin a terme en llocs 
diferents de la sinagoga. a la diàspora totes aquestes funcions quedaven cobertes per l’estatut 
jueu. En aquestes circumstàncies, la reunió d’un grup sectari, inclosos els usos cultuals i cate-
quètics, podia considerar-se un fet ordinari i admès.

• Les esglésies ciutadanes paulines no tenien una organització interna reconeguda. No es 
pot parlar pròpiament de jerarquia, sinó d’un cert nombre de «funcions», parcialment caris-
màtiques que desembocaren, ja en la segona generació, en la creació de col·legis presbiterals 
i, més endavant, en l’elecció d’un superintendent o episkopos. Hom ha volgut veure en la 
pràctica absència d’organització una conseqüència de l’expectació escatològica, i és cert que 
fou així. Però hi ha un altre element que cal tenir en compte: el fet de pertànyer a un grup 
socioreligiós més ampli i perfectament organitzat. No tenim cap motiu per suposar que els 
cristians haguessin trencat del tot les relacions amb l’administració i el culte sinagogal. D’altra 
banda, cal parlar encara més de cobertura administrativa: els poquíssims conflictes amb les 
autoritats civils indiquen que els cristians vivien sota la protecció jurídica de la sinagoga.
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