
PRUDENTIANA 

Per a contribuir a aquest homenatge hauríem volgut escriure 
unes pagines sobre un tema d'historia literaria. Entre els nostres 
papers hem trobat una pila de notes reoollides pera un projectat es
tudi sobre un escriptor hispanic el mé& gran deis poetes cristians de 
l'antiguitat. El projectat estudi havia. de tractar de les dades his
toriques i arqueológiques en les obres de Prudenci, un tema no 
pas verge r..i molt menys, per bé que no existeixi un treball de 
conjunt suficientment documentat 1. 

No podríem, ni seria propi d' aquest lloc, reprendre ara un tal 
estudi. Ens acontentarem de donar algunes notes sobre un punt 
concret, el viatge o viatges del nostre poeta a Roma en reta.ció 
amb la cronologia deis seus poemes i una altra sobre la se.va pa
tria. Aquest curt assaig tindra, si més no, el merit d'ésser un dels 
pocs, molt pocs, treballs originals sobre el cantor deis martirs 
escrits en la seva patria, ja que malauradament es pot ben dir 
que la gl<'>ria de Prudenci no ha estat pas enlairada com calia a 
la seva terra que ell tant estima 2 • Perque el nostre poeta és, gosa
ríem dir, un deis pocs autors antics que ha expressat d'una ma.-

1 Una bibliografia quasi completa sobre Prudenci, pels treballs anteriors, 
ens dóna la importantíssima obra de M. LAVARENNE, ~tu.de sur la langue de 
Prudence (Paris 1933), pp. 6o7-630. Compren 249 números amb nombrosos 
duplicats. 

• García Villada en Hi.storid eclesiástica de España, t. 1, 2.ª parte, pp. 361-
364 (Madrid 192!)), ha inserit lllla bibliografia escollida, 6o números. Només 
dos són publicats a Espanya. ~ampoc en la ja esmentada bibliografia de La
varenne es citen altres treballs. El més de doldre és que encara no s'hagi 
fet cap traducció hispanica d'un llibre sencer de Prudenci. Lavarenne no en 
cita. cap. Darrerament l'exquisit escriptor Mossen Llorenc; Riber ha publicat 
un bell llibre sobre el nostre poeta, amb la traducció castellana de curts frag
ments de les obres de .Prudenci. Des del punt de vista literari és aquesta obreta 
remarcable, no tant des del punt de vista historie: l.oRENZO RlBER, Aurelio 
Prvdencio (Colección pro Ecclesia et Patria). Barcelona-Madrid, Ed. Labor, 
1936, 248 pags., 12 lams. 
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2 JOStl' VIVES 

nera més .viva el sentiment de patria en el sentit modern pro
fundament huma i cristia 3 . 

El seu sentiment arreladament cristia li fa expressar sovint 
l'¡:idmíració i entusiasme per la capital de l'imperi. Per ell: "Roma 
t: gia la citta santa : ne solo per i tanti martiri quivi sepolti, ma per 
il fascino della sua grande potenza. Essa e sempre la citta di Dio: 
e tutto quanto ha compiuto con le sue armi di guerra., di impero, 
di legge, e santificato dal divino decreto. Roma e il laboratorio de 
la divina volanta. Ha vinto le nazioni, ha domato i re, ha unificato 
i costumi, ha imposto la religione, il diritto, la lingua; ha compiuto 
insomma la missione cattolica. fra i popoli tutti e ha disciplinato 
tutte le genti per costituire l'esercito universale di Cristo" 4

• 

Ell esta orgullós d'ésser ciutada d'aquest imperi universal, d'és
ser un membre de la gran família cristiana, de parlar la llengua 
llatina. Així quan parla del gran bisbe de Cartago Sant Cipria, 
exclama: "Punica terra tulit ... sed decus orbis et magíster. Est 
proprius patriae mart)'T, sed amare et ore noster, incubat Libya 
sanguis, sed ubique lingua pollet'' 5

• És a dir que Cipria pel seu 
saber era un honor de tot l'univers, pero Prudenci el considera 
"noster" per l'amor (cristia) i per la llengua, per bé que el sen
timent huma li fa confessar que la seva patria era la Líbia que 
li dona la sang. 

Aquest mateix sentiment fa que el mot "noster" en el sentit 
més comprensiu l'apliqui més escaientment a les ciutats d'lberia, 
la seva patria : a Tarragona, la capital de la seva província; a 
Saragossa, la ciutat on ell vivía, i a Cala.horra, segurament la 
seva vila nadiua. De la metropoE tarragonina es complau a asse
nyalar que era la més eminent de les ciutats d'lberia 6• El seu 
amor privilegiat a Saragossa traspua esclatant en les magnífiques 
estrofes de l'himne als martirs d'aquesta ciutat 7 , en el qual també 
~'endevina l'afecte especial a la petita ciutat deis martirs Ermen-

• Sobre el patriotisme de Prudenci, cfr.: P. CHAVANNE, Le patriotisme de 
Prudence <<Revue d'Hist. et Litt. religieuses» 4(1899)332-352,385-413. 

' 1'-fARCHEs1, C., Le Coro11e di Prude11zio, Roma, 1917, p. 18. 
• Pe XIII, 1-4. Acceptem aquí les sigles proposades per Bergman en la 

ooneguda edició crítica de l'opus prudencia Attrelii Priidentii Clementis Car
mina, Vindobonae-Lipsiae 1926, pp. x1-xn (Corpus Scriptor'Ulln eccl. latinorunt, 
vol. 61), a la qual sempre farem referencia. Pe= Peristephanon, S I, S II = 
Contra Symmachum I, II, etc. 

• "Cunctis urbibus eminens Iberis" Pe VI, 144. 
' Pe IV. 
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PRUDENTIAN.'< 3 

tt:r i Celedoni 8 • Encara podríem fer constar ací que quan Pru
denci, de viatge cap a Roma, es para a imola davant la tomba 
de Sant Cassia, ma.nifesta l'angoixa per la sort de la seva casa 
(o terra) deixada al lluny i fa per ella u'na sentida pregiria al 
martir propici 9 . 

Prudenci, dones, fou un poeta hispanic de naixern;a, de cor 
i de sentiment, fill de les terres de l'Ebre. Pretisament a aquest 
seu origen han estat atribults a.lguns deis seus defectes d'escrip
tor: l'ampuHositat; el gust per les descripcions amb detalls hor
ribles, el "Ribera" de la lírica li diu el P. García Villada 10

; i la 
fantasia que, segons alguns crítics nordics, Ji hauria fet inventar 
r,o poques escenes hagiografiques i adhuc monuments inexis
tents 11

• 

J. ELs VIATGES DE PRUDENCI I LA CRONOLOGIA DELS SEUS 

HIMNES 

Entrem ja en la materia del nostre estudi, que es reduira a 
tractar principalment, com ja havem dit, del viatge o viatges del 
poeta a Roma, problema íntimament lligat amb la cronologia de 
les seves obres. La varietat d'opinions sobre aquesta cronologia 
és verament extraordinaria. Alguns punts es poden, ¡)ero, adme-
tre com a certs o quasi certs segons Bergman 12 que ha estudiat 
a fons els poemes prudencians : L'any 405 Prudenci, d'edat de 
57 anys, féu l'edició de les seves obres, precedides d'un prefaci 
on les enumera en aquest ordre: C, A, H, Pe X, S, Pe. Hi manquen 
Ps i D que segurament foren escrites més tard. Totes aquelles 
ioren compostes en pocs anys, potsoer del 400 al 405 i amb tota 
segur'etat cap no fou donada al públic abans del 392, ja que sant 
Jeroni en el seu llibre De 'l'Íris illrustribus no en parla.. Tres him
nes del Peristhephanon, el IX (de S. Cassia), l'XI (S. Hipülit) 

• V egeu la segona part d'aquest treball. 
• "Twic quod petebam, quod timebam murmuro: 1 et post terga domwn 

dubia sub sorte relictam" (Pe IX, vv. 101-102). 
10 Hist. ecles. de España, Madrid, 1929, I, z, p. IíI. 
11 Les pintures que descriu de la basílica de Sant Cassia i sobretot la de 

la cripta de Sant Hipólit. Avui, pero, ja no es discuteix !'existencia d'aquestes 
pintures. Vegeu: WEYMAN, Beitrage z. Gesch. d. christl·ich-lat. Poesie, Mün
chen i9z6, p. 74-76. 

u Introducció de l'edició crítica esmentada, ·pp. xv-xrx. 
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4 JOsn> VIVES 

i el XII (S. Pere i Pau) foren escrits durant o després del seu 
viatge a Roma. El S II no fou redactat abans del ma.ig de l'any 
402, ni probabilíssimament després de l'agost del 403 i quan el 
poeta ja coneixia la urbs. 

Sobre altres detalls no hi ha manera de posar els crítics mo
derns d'acord. 

Així, per exemple, el llarg himne Pe II (de S. Lloren~) se
gons Tillemont i Puech·13 hauria estat escrit abans del viatge 
a Roma. Segurament seria un dels primers que compongué, puix 
c¡ue, com diu Bergman: "Hymni de S. Laurentio (II) et Roma
no (X) separatim editi esse videntur, fortasse ante caeteros. Quod 
e plurimis argumentis colligo, quae hic longum est enumerare. 
Unum afferre velim: in utroq~e carmine se auctorem infert velut 
ignotum, in hymno II ipsum nomen suum !>Uhscribit (v. 582)" 14• 

I encara més concretament afegeix el mateix Bergman: "In fine 
hymni Pe II talibus versibus utitur püeta, ut credere possis car
men illud iam ante peregrinationem romanam compositum (cfr. 
vv. 529-548, 57 4 ). " Pero tot seguit afegeix "sed accuratius le
genti vix dubiurn esse videtur, quin poeta festo S. Laurentii Ro
rr.ae celebrato interfuerit (cfr. v.v. 563-568)", és a dir que, si 
es llegeix atentament l'himne Pe II, quasi no queda dubte que, 
en escriure'l, Prudenci ja hauria assistít a la festa de Sant Llo
renc; celebrada a Roma. A.Is mateixos dubtes ha donat lloc l'him
ne XIV (de S. Agnes) i també el llibre o llibres contra Symma
chutn. 

Nosaltres creiem que es pot trobar una solució ben natural 
a aquestes dificultats. Tots els crítics o comentaristes que s'han 
ocupat de la cronologia de les obres de Prudenci han partit de 
la hipOtesi, ni tan sols discutida, que el poeta només féu un viatge 
a Roma. durant la seva vida. N osaltres, en canvi, rreiem que al
menys n'hi f éu dos. L'un com a bur0crata o magistrat abans de 
l'any 400; l'altre, ja retirat de la política, com a poeta pelegrí o 
penitent després· d'aquell any, possiblement cap al 403 per fixar 
una data. 

u PUECH, Prudence, Paris 1888, p. 61. 
u BERGMAN, p. xvu-xvu1, aquesta i les cites que segueixen immediata

ment. El vers ,582 diu : "Audi benignus supplicem 1 Christi reum Prudentium." 
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PRUDENTIANA 5 

Hem llegit amb tota detenció els cinc himnes del Peristhepha
non dedicats als martirs d'Ita.Iia (II, IX, XI, XII, XIV) i n'hem 
tret la impressió, per no dir la certesa, que tots foren escrits 
quan Prudenci ja coneixia Roma, pero amb aquesta diferencia: 
en els himnes II (de S . Llorenc;) i XIV (de Santa Agnes) el poe
ta parla de les coses de la ciutat eterna com d'un record més o 
rnenys llunya; en canvi, en els altres tres parla de la Roma o de 
la Italia que esta veient i contemplant, és a dir que aquests dar
rers himnes foren escrits o almenys concebuts durant el viatge o 
estada a la capital de l'imperi. Dones bé, com que tothom esta 
d'acord que, si més no, l'himne a Sant Llorenc; (II) és anterior 
en temps als hirnnes XI i XII, no hi ha altre remei que suposar 
que fou escrit abans del viatge de I'any 303, pero després d'un 
altre viatge llunya que ja hauria fet el poeta. També volem afir
mar que, per la mateixa raó, l'himne XIV (de Santa Agnes) no 
fou escrit, com vol Puech 15

, després del 303, ni, com volen al
tres autors, als primers ternps de la seva estada a Roma 16

, sinó 
molt abans, pero quan ja coneixia la ciutat. 

Examinem, per a provar-ho, la diferencia, que ja havem in
sinuat, entre els dos grups d'himnes dedicats als martirs d'Italia. 

Diem que Prudenci quan escrivia o planejava els himnes IX, 
XI, XII feia un viatge de penitent o de pelegrí a la ciutat eterna. 
De camí cap a Roma, es detura a Imola, el Forum Cornelii, vi
sita allí la basílica de Sa.nt Cas-sia, es fa contar pel custodi la his
toria o llegenda del rnartiri del titular, s'inclina damunt del seu 
sepulcre, l'omple de llagrimes, escalfa !'ara amb els seus llavis de 
tc:nt de besar-la i el marbre amb el seu pit, prega fervorosament 17

• 

Quan després, segurament ja de retorn a Espanya, compon o bé 
enllesteix les bel1es estrofes, conta tot aixo com si li .estigués pas-

15 Pn:ca, oh. cit. p. 62. 
M Així ERMINI, Peristhephanon, Studi Prudenziani, Rloma 1914, pp. 21-2~. 
17 Pareo : complector tumulum, lacrimas quoque fundo, 

altar, tepescit ore, saxum pectore. 
T1D1c arcana mei percenseo cuneta laboris, 

tune, quod petebam, quod timebam, murmuro : 
et post terga domum dubia sub sorte relictam 

et spem futuri forte nutantem boni. 
Audior, urbem adeo, dextris successibus utor, 

domum revertor, Cassianum praedico. Pe IX, 99-ro6. 
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6 JOSV VIVES 

sant. Descriu amb els més vius colors la pintura o mosaic d'aque
lla basílica que representava el martiri del mestre Cassia punxat 
pels seus cruels deixebles 18

• 

És a dir, no hi ha cap dubte, durant el viatge el poeta ja 
pensava, ja es documentava per escriure aquest himne. Quasi amb 
tota certesa podríem dir que ja prenia notes per a poder millor 
redactar després el seu dietari de pelegrí. Si vertaderament l'es
criví allí mateix o en arribar a Roma, o, com és el més probable, 
en retornar a Espanya, on certament fou acabat, no pot tenir 
gaire interes. El cert, certíssim és que fou concebut allí i escrit 
com si encara hi fos present. 

Prudenci, arribat a Roma, - no devia passar gaire temps, - es 
troba. amb la festa de Sant Pere i Sant Pau, del 29 de juny. Veu 
tanta gent pels carrers que va de l'una a l'altra basílica deis dos 
apóstols, que es fa explicar la causa per un amic 19• Així en l'him
ne XII ens dóna una narració vivent de la diada, de les solem
nitats litúrgiques i, encara més, una descripció grafica plena de 
color del baptisteri de Sant Pere amb l'esplendid mosaic 20 i també 

18 Duro lacrimans mecum reputo mea vulnera et omne; 
vitae labores ac dolorum acumina. 

erexi ad caelum faciem, stetit obvia ~ontra 
fucis colorum picta imago martyris 

plagas mille gerens, totos lacerata per artus, 
ruptam minutis praeferens punctis cutem. 

Innumeri circum pueri - miserabile visu -
confossa parvis membra figebant stilis, 

unde pugilares soliti percurrere ceras 
scholare munnur adnotantes scripserant... Pe IX, 7-16. 

10 Veieu ja al comen<;ament: 
Plus solito coeunt ad gaudia; die, amice, quid sit ! 

Romam per omnem cursitant ovantque. Pe XII, 1-2. 

"" Dextra Petrum regio tectis tenet aureis receptum 
canens oliva, murmurans fluento; 

namque supercilio saxi liquor ortus excitavit 
fontem perennem chrismatis feracem, 

nunc pretiosa ruit per mannora lubricatque clivum, 
donec virenti fluctuet colymbo. 

Interior tumuli pars est, ubi lapsibus sonoris 
stagnum nivali volvitur profundo. 

Omnicolor vítreas pictura superne tinguit undas, 
musci relucent et virescit aurum 

cyancusque latex umbram trahit imminentis ostri : 
credas moveri fluctibus lacunar. 

Pastor oves alit ' ipse illic gelidi rigore fontis, 
videt sitire quas fluenta Christi. Pe XII, 31-44. 

6 



PRUDENTIANA 7 

de la magnificencia de la basílica de Sa.nt Pau 21
• Els dos amics 

prenen part en els can tics de la festa i el! fa el vot de celebrar-la 
cada any quan torni a la seva terra. És veritat que en aquest himne 
no diu Prudenci que s'hagués postrat davant les tombes deis após
tols, pero s'ha de tenir en compte que, fora del primeT dístic, no 
és el poeta el que parla., sinó l'amic. Aquest himne, dones, fou con
cebut a Roma davant deis monuments, per bé que acabat potser 
.i. Espanya. 

En l'himne XI de Sant Hipólit és on es manifesta millor el 
que estem dient. El poeta després de descriure amb poques pin
zellades les galeries catacumbals en general, es para especialment 
en la de Sant Hipülit per reproduir-la amb tals detalls que els 
seus versos són un deis documents més importants per a la ar
queología cristiana. Com que en<¡ara avui existeix aquesta cripta
basílica de Sant Hipülit, per bé que sabem que sofrí posteriors 
transformacions, hom es pot fer carrec de la justesa de la des
cripció del poeta 22

• E!:>pecialment és curiosa la descripció de la 

" Regia pompa loci est, princeps bonus has sacravit arces 
lusitque magnis ambitum talentis. 

Bratteolas trabibus sublevit, ut omnis aurulenta 
lux esset intus, ceu iubar sub ortu. 

subdidit et Parias fulvis laquearibus columnas, 
distinguit illic quas quaternus ordo. 

Tum camiros hyalo insigni varie cucurrit arcus; 
sic prata vernis floribus renident. Pe XH, 47-54. 

11 Així descriu la cripta: 
Haud .procul extremo culta ad pomeria vallo 

mersa latebrosis crypta patet foveis. 
Huius in occultum gradibus via prona refiexis 

ire per anfractus luce latente docet. 
Primas namque fores sumrno tenus intrat hiatu 

inlustratque dies limine vestibuli. 
Inde ubi progressu facili nigrescere visa est 

nox obscura loci per specus ambiguum, 
occurrunt celsis inmissa foramina tectis, 

quae iaciant claros antra super radios. 
Quamlibet ancipites texant bine inde recessus 

arte sub wnbrosis atria porticibus, 
at tamen excisi subter cava viscera montis 

crebra tenebrato fornice lux penetrat. 
Sic datur absentis per subterranea solis 

cernere fulgorem luminibusque fruí. Pe XI, lSJ-168 . 
. 1 seguidament, així descriu !'altar: 

Talibus Hippolyti corpus mandatur opertis, 
propter ubi adposita est ara dicata deo. 

lila sacramenti donatrix: mensa eademque 
custos fida sui martyris adposita 
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8 JOSEP VIVES 

pintura o mosaic que representava l'esgarrifós martiri del sant 
que, com el fill de Teseu del mateix nom, hauria estat lligat i 
destroc;at per dos indomits cavalls 23

• No han mancat crítics que 
han cregut que aquesta pintura era un producte de lz. fantasia de 
Prudenci i han negat la seva existencia; avui, pero, ja ho havem 
advertit, ningú no en pot dubtar seriosament. No volem ara es
catir aque5t punt. El que ens interessa és fer constar que la des
cripció és precisa, detallada i sobretot que el poeta expressa que 
es pos'tra no poques vegades davant l'ara 2 \ i que a la intercessió 
del martir deu que hagi pogut tornar felii;ment a la patria i per 
aixo prega. instantment al seu bisbe, el venerable Valeria, que 
vulgui incloure en el calendari litúrgic, al costat de les festes de 
Sant Celedoni, Sa.nt Cipria i Santa Eulalia, la d'aquell martir 
roma 2i;. També convé notar la • vivor amb que el poeta narra la 
devoció popular a.1 martir i el pelegrinatge de les poblaciom; deis 
voltants de Roma el dia de la i;eva festa, les idus d'agost, que 

servat ad aeterni spern vindicis ossa sepulcro. 
pascit item sanctis Tibricolas dapibus. 

Mira loci pietas et prompta precantibus ara 
spes hominum placida prosperitate iuvat 

lpsa, illas animae exuvias quae continet intus, 
aedicula argento fulgurat ex solido. 

Praefixit tabulas dives manus aequore levi 
candentes, recavum quale nitet speculum, 

nec Pariis contenta aditus obducere saxis 
addidit ornando clara talenta operi. Pe XI, 169-176, 183-188. 

11 Exemplar sceleris paries habet inlitus, in quo 
multicolor fucus digerit omne nefas, 

picta super tumulurn species liquidis viget umbris 
effigians tracti membra cruenta viri, 

Rorantes saxorum apices vidi, optime papa, 
purpureasque notas vepribus "inpositas. 

Docta manus virides imitando effingere dumos 
luserat et minis russeolam saniem. 

Cernere erat ruptis conpagibus ordine nullo 
membra per incertos sparsa iacere situs ... 
Pe XI, i23-132. 

.. Hic corruptelis animique et corporis aeger 
oravi quotiens stratus, opem merui. 

Quod laetor reditu, quod te, venerande sacerdos, 
conplecti licitum est, scribo quod eadcm, 

Hippolyto scio me debere, deus cui Christus 
posse dedit, quod quis postulet, adnuere. 
Pe XI, 177-182. 

• Cfr. Pe XI, vv. 235-239-
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PRUDENTIANA 9 

no podien encabir-se en la cripta i celebraven les cenmonies en 
una esplendí ca basílica 26• 

Si ara passem a examinar els altres dos himnes dedicats als 
martirs romans, el de Santa Agnes i el de Sant Lloreni;, des deis 
mateixos punts de vista, veurem quina diferencia, quin contrast. 
L'única nota topografica de l'himne de Santa Agnes quan diu de 
la basílica " com.pectu in ipso condita turrium" no pot ésser més 
vaga, quasi gosaríem dir poc precisa, per bé que és suficient per 
assegurar-nos que Prudenci l'havia vista. Cap referencia a l'es
plendidesa de ]'interior. Cap aHusió als meravellosos mosaics de 
la. veina tomba de Santa Com;tan~, mentre que, com hem vist, 

"" Mane salutatum concurritur: omnis adorat 
pubis, eunt, redeunt solis adusque obitum. 

Conglobat in cuneum Latios simul ac peregrinos 
permixtim populos religionis amor. 

Oscula perspicuo figunt inpressa metallo, 
balsama defundunt, fletibus ora rigant. 

Iam cum se renovat decursis mensibus annus 
natalemque diem passio festa refert, 

quanta putas studiis certantibus agmina cogi 
quaeve celebrando vota coire deo! 

Urbs augusta suos vomit effunditque Quirites, 
una et patricios ambitione parí 

confundit plebeia falanx umbonibus aequis 
discrimen procerum praecipitante fide. 

N ec minus Albanis acies se candida portis 
explicat et longis ducitur ordinibus, 

exultant fremitus variarum hinc inde viarum, 
indigena et Picens plebs et Etrusca venit. 

Concurrit Samnitis atrox, habitator et altae 
Campanus Capuae iamque Nolanus adest, 

quisque sua laetus cum coniuge dulcibus et cum 
¡pigneribus rapidum carpere gestit iter. 

Vix capiunt patuli populorllm gaudia campi 
haeret et in magnis densa cohors spatiis. 

Angustum tantis illud specus esse catervis 
haud dubium est, ampla fauce licet pateat. 

Stat sed iuxta aliud, quod tanta frequentia templum 
tune adeat cultu nobile regifico, 

parietibus celsum si.;blimibus atque superba 
maiestate potens muneribusque opulens. 

Ordo columnarum geminus laquearia tecti 
sustinet auratis suppositus trabibus. 

Adduntur graciles tecto breviore recessus, 
qui laterum seriem iugiter exsinuent. 

At medios aperit tractus vía latior alti 
culminis exsurgens editiore apice. 

Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal 
tollitur, antistes praedicat unde deum. 

Pe XI, 18g-229. 
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IO J051':P VIVES 

dóna tants curiosos detalls de la iconografia dels del ba.ptisteri de 
Sant Pere i deis mosaics o pintures de Sant Ca&sia i Sant HipO
Iit. En cap vers no consta que Prudenci s'hagués agenollat i pre
gat davant el sepulcre de la martir romana. i hagués obtingut la 
seva protecció i certament que si ho hagués fet sernbla que no 
podia deixar de recordar-ho, ja que en els primers versos diu 
"servat salutem virgo Quiritiurn 1 nec non et ipsos protegit ad ve
nas \ puro ac fideli pectore supplices" 21

, pero ell no es compta. 
entre aquests "advenas ". Tampoc en la P!egaria final del poema 
no es veu l?l més lleugera referencia a ha ver fet ell cap súplica 
en la mateixa basílica 28

• ¿Com s'explicaria tot aixo si aquest 
himne hagués estat compost o prepa.rat a Roma en el mateix 
viatge que dona ocasió als hirnnes IX, XI i XII? Diem que no 
és admissible aquesta hipütesi. Tarnpoc no és admissible creure 
que ho fos després del retorn a Espanya, com insinua Puech 
i vol Marchesi, perque quedava molt poc de temps entr:e el viatge 
i l'edició de les obres, feta el 405, puix que, naturalment, dura.nt 
aquest temps els records de Roma havien d'ésser molt vius en 
el poeta. N arnés cal recordar que l'himne XI fou certament com
post o redactat definitivament al retom, com ja hem dit, i el ma
teix es pot afirmar de l'himne IX. No resta., dones, altra hipü
tesi raonable que la deis dos viatges. 

L'acaba de confirmar l'himne II. Hi ha, certament, en aquest 
himne ref erencies historiques a la celebració de la festa de Sant 
Lloren<; a Roma i a la gran devoció que hi tenia la urbs z9

, pero 
són tan generals o imprecises que no és estrany que Tillemont, 
Puech so i altres hagin cregut que l'himne fou compost abans que 

21 Pe XIV, vv. 3-5. 
.. Vegeu la pregaria final : 

O Virgo felix, o nova gloria, 
caelestis arcis nobilis incola, 
intende nostris conluvionibus 
vultum gemello cum diademate. 
cuí posse solí cunctiparens dedit 
castum vel ipsum reddere fornicem ! 
Purgabor orís propitiabilis 
fulgore, nostrum si iecur inpleas. 
Nil non pudicum est, quod pía visere 
dignaris almo vel pede tangere. 

Pe XIV, vv. 124-133. 
• Com ja indica Bergman, p. XVIII, nota . 
., PuECH, oh. cit. p. 6r. 
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el poeta conegués la ciutat eterna. Absolutament aquesta opinió 
la creuríem defensable, pero, com molt bé escriu Bergman, tot 
ben considerat és difícil d'admetre. De referencies topografiques 
o monumentals, tampoc no n'hi ha cap digna d'esment; "aedem" 
"locum" no diuen res. Igualment hi trobem a mancar les mostres 
de devoció personals, el poeta no s'inclina ni plora davant la tamba 
de l'excels martir, ans bé es dol de no poder fer-ho com els ha
bitants de Roma: 

O ter quarterque et septies 
beatus urbis incola, 
qui te ac tuorum comminus 
sedero celebrat ossuum, 

cui propter advolvi licet, 
qui fletibus spargit locum, 
qui pectus in terram premit, 
qui vota fundit murmure! 

Nos Vasco Hiberus dividit 
binis remotis Alpibus "" 

Dades més que suficients per a provar que l'himne no fou es
crit a Roma. No cal insistir que tampoc no ho fou després del gran 
viatge del 403, ja que tothom esta d'acord que aquest himne fou 
deis primers que compongué el poeta, com ja hem dit. No resta, 
dones, altra hipótesi raonable que la nostra. 

Per altra part, és tan natural JIU e Prudenci hagués f et un altre 
viatge o estada a Roma abans de l'any 400, que de no tenir cons
tatacions ciares i precises en contra, ja l'hauríem de suposar. Pru
denci regí dues vegades una província, no sabem quina, i obtingué 
en premi un alt carrec a la cort imperial, com ell mateix diu : 

Tandem militiae gradu 
evectum pietas principis extulit 
adsumptum propius stare iubens ordine proximo. • 

¿No era natural, per no dir necessari, que en aquesta ocasió 
visités I'alt magistrat la capital de l'imperi? Així ja ho entengué 
Schmitz, qui creu que Prudenci aniria a Roma amb Teodosi l'any 

81 Pe II, 529-536. 
• Praefatio, '\'V. 19-21. 
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394 33
• Si tothom ha entes que el cirrec que l'emperador dona al 

poeta fou un cirrec pala.tí, és clar que aixo suposava que el poeta 
anés a la cort imperial a Italia "ll fut appelé, diu el més recent 
comentarista de Prudenci 34

, a exercer a la cour impériale une haute 
charge." 

En fi: creiem fora de dubte que Prudenci abans de l'any 400, 
¡:.robablernent del 390 al 395, féu un primer viatge o estada a 
Roma; segurament un viatge de burocrata, o, si es vol, de turista. 
Llavors el ma.gistrat encara no s'havia convertit, si val la paraula,. 
a la vida devota com als seus darrers anys 86

, encara no havia de
cidit dedicar les seves aptituds d'escriptor a la defensa del catoli
cisme i a l'exal¡;ament deis seus herois. Llavors s'entusiasmaria 
molt més en admirar les fantastiques processons de monuments 
funeraris de les vies· romanes 36

, la magnificencia enlluernadora deis 
grans edificis marmoris coberts de bronze daurat 37 i els tresors 
artístics en ells allotjats que no pas les ba.síliques i tombes dels 
martirs, que no deixaria, pero, de veure. No hi ha cap dubte que 
almenys veuria les de Sant Lloreni; i de Santa Agnes, pero no les. 
devia visitar com a penitent que plora les seves faltes i amb les 
llagrimes humiteja els marbres de les memories sa.grades. 

En canvi, el segon viatge deis anys 402-403 seria, potser prin
cipalment, un viatge de pelegrí, de penitent 38 que anava a pos
trar-se humiliat davant les despulles deis martirs més venerats per 
a demanar perdó de les seves culpes; de poeta fervorós que volia. 
documentar-se per escriure les a?Ologies de la seva fe i les lloances 
d'aquells venerables sants, en una paraula : un viatge de devoció. 

Així s'explicarien perfectament les diferencies que hem fet no
tar entre els dos grups dels himnes del Peristhephanon dedicats als 
martirs d 'Italia i així es podrien explicar encara altres anomalies 

31 ScHMITZ, l., Die Gedichte des Pr11de11tivs u11d ilzre Entstehu11gszeit, 
Aachen 1889, p. 6. García Villada, ob. cit. p. 159, diu: "A ensanchar su cultura 
contribuyó poderosamente su estancia al lado del emperador." 

"' LAVARDIYI':, Prude11ce. Psychomachie, París, 1933, p. 14. 
.. "Que devint notre poete une fois qu'il se fut retiré de la vie publique?

Certains passages de ses hymnes de la Journée (Cath.) donnent l'impression· 
qu' il fit partie d'une sorte de communauté pieuse, une ébauche de monastere." 
LAVARE"NNE, ib., p. 15. 

• '"Marmora secta lego, quocumque latina vetustos custodit cineres, densis-· 
que Salaria bustis ", diu el poeta, S I, 402-203. 

17 "Aurea Roma" A 385, S Il, 111+ 
81 "Pélerin ému et fervent il parcourit la Ville éternelle", LABitIOLLE, Hist

de la Litt. lat. chrétiem1e, Paris 1904, p. 6o5. 

12 



PRUDENTIANA 13 

que no s'han sabut resoldre en voler fixar la cronologia deis poe
mes prudencians. No volem, per avui, insistir més en aquest punt. 

Hem indicat que la causa. principal del segon viatge de Prudenci 
fou potser el fer un pelegrinatge de penitencia. Rossler ha suposat 
que la vertadera causa havia estat de cercar a Roma la tranquiHitat· 
que li mancava a Espanya a causa de les . lluites prisciHianistes, 
basant-se principalment en els versos de l'himne IX : 

et post terga domum dubia sub sorte relictam 

i així l'estada a Roma hauria estat llarga, uns tres anys almenys, 
del 401 al 403 39

• Creiem que és una hipütesi inadrnissible. Volem 
ad~etre com a probable que efectiva.ment el domum dubia sub sorte 
relictam fa referencia a la intranquiHitat, diem-ne política d'Es
panya. Pero d'aixo no se'n podria deduir ni molt menys que el 
fugir d'aquella intranquiHitat fos la causa. del viatge. Molt més 
natural seria la interpretació inversa, aixo és, G_ue durant el viatge 
el poeta sofriria per aquella intranquiHitat en que havia. deixat el 
seu país. Si Prudenci s'hagués hagut d'estar dos o tres anys a 
Roma esperant que hi hagués pau a la seva patria, ¿com s'expli
ca.ria que en cap altra de les pregaries que fa als martirs d'lta.Iia, 
especialment a Santa Agnes i a Sant Hipolit, no es recordés més 
de la seva patria pertorbada? Potser en el mateix himne IX hi ha 
un indici ciar que el viatge fou curt, quan el poeta diu, acabada 
la pregaria a Sant Cassia : 

Audior, urbem adeo, dextris succesibus utor, 
domum revertor, Cassianum praedico 

¿No sembla voler dir aixo que Prudenci anava a Roma per 
algun assumpte particular i que tot seguit d'enllestit retorna al seu 
país? 1 encara hi ha un altre indici en pro d'un viatge curt d'alguns 
mesos, i és que tant l'himne IX com l'himne XI certament foren 
escrits a Espa.nya i no a Roma com era d'esperar si el poeta ha
gués estat obligat a residir dos o tres anys a la ciutat eterna. 

• Referencia de O. HoEFEl!, De Prudentii poetae Psychomachia et carnu
nwm chronologia, Marpurgi Catt., 1895, p. 53 nota. 
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II. LA PATRIA DE PRUDENCI 

S'ha escrit o discutit molt sobre la patria o ciutat nadiua de 
Prudenci. No volem repetir el que han dit tants i tants autors. Ens 
acontentarem d'esmentar Bergman, )'editor de les seves obres, i de 
fixar-nos en un sol argument que ha estat precisament el més uti
litzat, pero no, que sapiguem, des del punt de vi&ta en que ara el 
presentem. Es tracta de l'aplica_ció del mot noster o nostra a les 
ciutats que poden disputar-se aquella gloria: Tarragona, Saragossa 
i Calahorra. 

Prudenci aplica a.quell mot una vegada a Tarragona (Pe •VI, 
143); dues a Roma (S I, 36 i S II, 621); altres dues a Calahorra 
(Pe I, 116, Pe IV, 31), i sis o set a Saragos&a (Pe IV, 1. 63. 97. 
IOI. 114. 141)1. Vegem amb quina diferencia és aplicat el mot 
en cada cas. 

Roma, naturalment, no entra en discussió: és s:i.but que Pru
denci era hispanic. Li aplica el mot nostra en els poemes contra 
Sínmac, on no es parla per res d'Espanya, l'hi a.plica aquell mot 
com a capital de l'imperi, com a cap del món (parens orbis, Pe 
IV, 61) i del cristianisme. 

A Tarragona l'hi aplica només en l'himne VI dedicat als mar
tirs d'aquesta ciutat, no en cap ahre, per aixo significa ben poca 
cosa. En aquest punt esta molt encertat Bergman quan diu 2 : nos
trae urbis (Pe VI, 143) idem valet atque "huius, quam laudo, ur
bis"; ho hauria pogut dir de qualsevol altra ciutat de la Tarraco
P.ense o d'Espanya en el cas semblant d'un himne dedicat a ella. 
N osaltres creiem, pero, que l'hi a.plica com a capital de la seva pro
vincia i, potser, per expressar d'alguna manera l'afecte especial que 
li tenia per haver estat, segons sembla, govemador de la Tarraco
nense. Tarragona, dones, queda definitivament descartada. 

A Calagurris l'hi aplica, com hem no~at, una vegada en l'him
ne I dedicat als martirs Emeteri i Celedoni. En aquest cas per 
ell sol tindria el mateix valor que per a Tarragona o ben poc di
ferent. No cal insistir. Pero a Calahorra l'hi aplica també en 

1 Vegeu tois aquests textos reproduits més avall, nota 8. 
2 Ob. cit., pag. IX. 
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l'himne IV dedicat als mirtirs de Saragossa i ací la qüestió canvia 
d'aspecte. 

És, en efecte, l'himne IV que per a nosaltres dóna la solució 
definitiva del problema i no precisament en el sentit que propugna 
Bergman. En aquest himne trobem sis vegades el mot aplicat a 
Saragossa. A primera vista sembla que podríem fer l'aplicació feta 
per Tarragona i dir " nostrae = huius, quam laudo, urbis", i així, 
en rigor, es podria suposar als versos I, 63 i 141. Pero en els ver
sos 97-101 quan parlant de Sant Vicens· diu: 

Noster est, quamvis procul hinc in urbe 
passus ignota dederit sepulcri 
gloriam .. . 

Noster et noster puer in palestra . . . 

és evident que no pot tenir aquella explicació, ja que clarament es 
diu nostra a Saragossa en oposició a altra ciutat o terra d'Espa
nya. Aquí es veu que amb Saragossa l'unia un lligam especial que 
nosaltres creiem indubtable, i era que Prudenci quan escrivia aquest 
himne ja feia temps que vivia en aquesta ciutat. Aixo es dedueix, 
per altra part, d'una manera claríssima deis darrers versos de 
l'h1mne 

Sterne te totam generosa sanctis 
civitas mecum tumulis, 

i també deis versos 179-180 i 233-244 de l'himne XI per la ma
nera com tracta el bisbe de Sar!lgossa Valeria. En aixo també esta 
molt encertat Bergman quan diu que " vix dubitari possit, quin 
ipse (Prudentius) civis honoratus eiusdem urbis fuerit" 3

• 

Prudenci, dones, era cintada de Saragossa quan escrivia 
l'himne IV. Pero aixo no suposa necessariament que també en fos 
fill i nosaltres tenim la ferma convicció que no n'era, i creiem po
der-ho provar recolzant-nos en el mateix himne. 

En efecte : en ell el poeta. fa compareixer les principals· ciutats 
d' Iberia (i algunes de l'Africa i de les · GaHies) presentant en el 
judici les corones deis llurs martirs al Salvador. Ni a Roma, ni 
a Merida, ni a Cordova, ni a Barcelona, ni a Girona, ni a Com
pluto, ni a Tarragona els aplica aquí el mot nostra, pero sí a Sa-

3 Ob. cit. , pag. X. 
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ragossa i a Calahorra. Ja hem vist quin sentit podia o de.via tenir 
el mot aplicat a Saragossa. Pero ¿com !;/explica aquest mot aplicat 
ací a Calahorra? 

nostra gestabit Calagurris ambos 

Nosaltres creiem que no es pot explicar satisfactoriament smo 
admetent que el poeta parlava de la seva ciutat nadiua. Així la cosa 
no pot ésser més natural. El poeta canta. i enlaira Saragossa, la 
ciutat on vivia ja f eia anys, potser ja hi havia fet els estudis de 
retorica i exercit la carrera jurídica; pero vol recordar també amb 
afecte especial, entre les altres, la seva ciutat nadiua Calahorra, 
de la qual suposa tan coneguts els martirs que ni els anomena. Així, 
naturalment, pren també altre significat i troba una justa explica
ció el mot nostra de l'himne I, v. I 16: 

martyrum cum membra nostro consecravit oppido 

i a1x1 també s'explica que per aquesta petita. ciutat no solament 
escrivís un himne dedicat als seus martirs, sinó que demés com
pongués una inscripció (himne VIII) per al lloc on patiren martiri, 
sobre el qual fou construit un baptisteri. 

Ens estranya que aquesta nostra argumentació que ja en prin
cipi ha.vía estat proposada per Faguet 4 hagi estat rebutjada o millor 
deixada de banda per Bergman 15 i per altres autors modems. La 
causa haura estat de no voler fer una distinció tan !Ogica entre· 
ciwtaJa i fill i també d'haver cregut que Prudenci usa el mot noster, 
si no capriciosament, d'una manera molt vaga 8 . Pero aquesta creen
~ no té fonament sol id. Ningú no ha f et un estudi, com ho exigía 
la controversia, sobre aquest mot en Pruden.ci. D'ern;a que De-

• AEM. FAGUET, De Aiirelii Prndentii Clem,mtis car111inibus liricis, Burdi
galae 1883, pag. 12-14 

6 Esmentem Bergman perque precisament sobre aquest punt només cita 
l'opinió de Faguet, pero deixa de banda la part principal de l'argumentació 
d'aquest autor. 

9 Faguet, l. c., diu : "N ostram et Rempublicam Romae (S 1, J6), nostrum 
populum qui Roma habitat (S I, 192) nuncupat, unde Dressel putat Prudentium 
"nostrum" pronomen usupavisse qnoties sive Hispanos, sive Christi fideles 
significabat" creen~ qne vertaderament resulta paradoxal, ja que precisament 
en el segon deis llocs de referencia (S 1, 192) el noster no s'aplica ni als hispa
nos ni als Christifid·eles, sinó al poble roma .paga: "quos fabula manes 1 nobi
litat, noster populus veneratus adorat" diu aquest text. 

Bergman (p. 1x) diu referint-se al mot nostra: "sed in ea voce nulla propria 
vis ad patriam veram investigandam inesse mihi videtur ". 
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f errari i Campbell han publicat les exceHents concordancies de 
Prudenci 7 , tothom el pot fer facilment. Totes les referencies estan 
reunirles en poques pagines en aquesta obra. Nosaltres ha.vem 
agrupat tots els textos en que els mots noster, nostra són aplicats a 
ciutas o a paisos i hem vis.t que l'ús no pot ésser més precís, més 
modern, gosaríem dir. Vegem-ho 8 • 

Si al segle V el vast imperi roma formava una gran unitat i 
el dret de ciutada de Roma era un honor per als súbdits de tots els 
paisos, era natural que Prudenci parlés de la nostra Roma i del 
tiostre poble roma. I més encara, perque Roma, al mateix temps, 
era el cap de l'Església catOlica. Pero veiem clarament que mai 
Prudenci no aplica aquest mot a Roma en comparació o al costat 
de ciutats hispaniques. Ja hem vist que en l'himne IV de Peris
taphanon (v. 62) surt Roma al costat d'aquestes ciutats i llavors 
no li aplica el mot nostra ni molt menys. 

A Tarragona, ho hem dit, li aplica el nostra com a capital de 
la província i només en l'himne VI dedicat als martirs d'aquesta 
ciutat; pero és curiós que en aquest mateix himne, parlant de Sant 
Fructuós, digui: "vestrum psallite rite Fructuosum", com per in
dicar ben clarament que ell no era ciutadi de Tarragona. 

Encara és més digne de notar que quan vol aplicar el mot 

1 DEFtRRARI, R. J.; C.\MPBELL, J. M., A cOt1cordance of Prudentivs. Cam
bridge, Mass. 1932, 832 pags. Cada mot, amb totes les variants morfologiques, 
es dóna acompanyat de la frase sencera per tal que es vegi bé el sentit. 

• Referint-se a Roma : 
"Felix nostrae res .publica Romae 1 iustitia regnante vivet", SI, 36.-"Quam 

dudum publicae nostrae pacis amicitia astruxit moderamine Romae", S II, 6:u. 
"Quos fabula manes 1 nobilitat, noster populus veheratus adorat", S I, I<>:l. 

Referint-se a Tarragona ! 
"Cunctis urbibus eminens iberis 1 quam nostrae caput excitatur urbis." 
Parlant de Sant Cipria : 
"Est proprius patriae martyr, sed amere et ore noster", Pe XIII, 3. 
Referint-se a Calahorra: 
"Hoc bonum salvator ipse, quo fruamur, prestitit 1 martyrum cum membra 

nostro consecravit oppido ", Pe I, n6. - "Nostra gestabit Calar;urris ambos 1 

quos veneramur", Pe IV, 36. 
Referint-se a Saragossa: 
"Bis ,novem noster populus sub uno 1 martyrum servat cineres sepulcro", 

Pe IV, 1. - "Vix parens orbis . . . 1 ipsa vix Roma . . . 1 te, decus nostrum, supe
rare in isto munere digna est", Pe IV, 61.- "Hunc novum nostrae titulum 
fruendum 1 Caesaraugustae ded.it ipse Christus", Pe IV, 141. 

Parlant de Sant Vicens i referint-se a Saragossa: 
" Nos ter est, quamvis procul bine in urbe 1 passus ... " - "N ester et nostra 

puer in palestra 1 arte virtutis ... didicit domare Yiribus hostem", Pe IV, 97-104-
Parlant de Santa Engracia i referint-$e a Saragossa: 
"•Contigit terris habitare nostris ", Pe IV, n+ 

17 
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noster a Sant Cipria (Pe XIII, 3) ho expliqui ben explícitament, 
afegint "amore et ore" i que quan vol dir el mateix de Sant Vi
cens especifiqui també la causa: perque havia rebut de Saragossa 
la ciencia i la for~ per a lluitar contra el paganisme. De Santa En
gracia, que no era filla ni patí martiri a Saragossa, en vol fer una 
gloria de la ciutat només perque havia habitat al país "contigit ter
ris habitare nostris". 

Afegim, per fi, que Prudenci dedica un himne a Santa Eula
lia de Merida, ciutat de Lusitania i mai no hi surt el mot nostra 
i sembla que tenia ocasió d 'emprar-lo, puix que en la pregaria o 
exhortació final diu que la santa: "prospicit haec populosque suos 
carmine propitiata fovet" (Pe III, 214-215), ésa dir, populos suos, 
P.O nostros. 

Resten a .explicar les vegades que el rnot nostra és aplicat a Sa
ragossa i a Calahorra, i especialment en J'himne IV, en el qua] 
entren moltes de les graos ciutats iberiques. A Saragossa li podia 
aplicar el mot o bé perque ell en fos fill. o bé, millor diem nos
altres, perque Jlavors n'era ciulada, coro és cosa evident. Que J'ésser 
Prudenci llavors ciutada de Saragossa ja justifica prou totes les 
lloances que en fa i tot l'afecte que per ella sent, és cosa rnanifesta 
si pensem que e] mateix poeta vol atribuir a aquesta ciutat tota Ja 
gloria del martiri de Sant Vicens només perque aquest martir havia 
estat ciutada de Saragossa sense haver-hi nascut ni mort. No era, 
dones, tampoc necessari que Prudenci en fos fill. Que rio ho fos 
ho exigeix el mot nostra aplicat en aqueix mateix bimne a Cala
horra (v. 36) ja que solament és comprensible aquesta aplicació 
en un himne dedicat especialment a cantar les glories de Saragossa 
suposant que Prudenci hagués nascut en la ciutat deis Sants Eme
teri i Celedoni. Creure que Prudenci no tenia cap lligam especial 
amb Calahorra seria un absurd ; no hi tenia llavors el lligam de 
la ciutadania, com és ben patent; dones, diem nosaltres, hi havia 
de tenir el de la naixenc;a. Prudenci era fill de Calahorra. 

]OSEP VIVES 
Biblioteca Balmes, Barcelona. 
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