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LA NOSTRA COMMEMORACIÓ DE NICEA 
PEL DR. ISIDRE GO:rvLA., CANONGE ARDIACA DE TARRAGONA 

La Santa Església de Déu ens ofereix, en la seva biología social, el doble 
element que la integra, el diví i !'huma, en tan diferents formes d'acoblament, 
en tata la durada de la seva historia, que a voltes dóna la impressió d'una ins
titució humana que lluita, amb esfor<; penós, per a surar en l'aiguabarreig de 
les coses humanes; a voltes, pero, triomfa amb l'esclat sorollós i definitiu que 
li comporta la fon;a divinal, estotjada en les seves entranyes i que Ji dóna un 
lloc únic, transcendent, veritablement diví, en el món. 

Déu és sempre present en la seva Església, i amb ella viu, i a ella comunica 
la seva vida : car, esta escrit - i la para u la de Déu no · falla - que : Jo seré 
amb -vosaltres fins a la fi dels segles (Mt. XXVIII , 20), i: Qui té el Fil! té la 
vida (1 Jn. V, I2'): !'Esposa, que és la Santa Església, sempre té l'Espos. Déu, 
pero, no sempre apareix el Jfagm'.ficus in majestate, tenint anorreats els enemics 
de !'Esposa, i aquesta gloriosament asseguda a la seva dreta in vestitu deazirato, 
sinó que vol, per llei de la mateixa fundació seva, que sense perdre res de la seva 
g!Oria interior, passi terribles crisis d'ordre social i historie. Filla i Esposa del 
Crist, Cos del Crist, qui és son Cap (Ephes. V, 23), l'Església esdevé en la seva 
historia la continuadora de les glories del Crist, resplendor de la gloria i figura 
de la substancia del Pare (Hebr. I, 3), i de les humiliacions del seu Cap, qui 
volgué ésser com els altres homes, pro similitudine absque peccato (Hebr. IV, 15). 
Cal fixar-se en c;o que en la historia de l'Església representa, per exemple, el 
fet de les persecucions imperials i l'edicte de Constantí; les evolucions hipocrites 
de l'arrianisme - amb la profunda revolució que porta a l'Església - i el Con
cili de Nicea; el protestantisme i la reforma tridentina; el racionalisme i el Sylla
bus, amb la definició dogmatica de la Concepció Immaculada de la Verge Mare 
de Déu ; la forc;a dissolvent, resolutiva, del modernisme, tan simpatic i mortal 
com el fruit vedat del Paradís, i !'actual fon;a d'"imantació" i expansió que en 
tots els ordres i arreu frueix l'Església. 

ANALECTA SACRA TARR.KONENSIA vol commemorar, en el volum d'enguany, 
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1925, un d'aquests moments culminants de lluita i triomf en la historia de 
nostra Mare la Santa Església. XVI~ centenari del magne Concili de Nicea, pri
mer deis ecumenics, recollira ANALECTA tota la llum, amb tot el contrast d'om
bres, que del famós esdevenimerit és arribada fins a nosaltres, depurada per 
segles de crítica, reflectida, en totes les tonalitats i matisos d'ordre doctrinal i 
historie, per homes de ciencia especialitzats en les diferents rames del saber ecle-' 
siastic. El volum és un monument científic que no tindra parió en la literatura 
commemorativa del gran Cgncili: i adhuc se li haura de reconeixer l'eficacia 
d'ordre apologetic que cal esperanc;ar d'una projecció fortament lluminosa d'un 
moment historie de lluita• i triomf de I'Església, deis que suara p::i.rlavem, feta 
en un ambient inteUectual on - salvant tot c;o que deu salvar-se - abunden la 
ignorancia de les gestes glorioses de la historia de la nostra Mare i de la con
creció dels dogmes de la nostra fe, els temperaments blans i contemporitzadors, 
els cultivadors del diletantisme científic; i, en un altre ordre de coses, els cor
rents de respectuosa simpatia que de iora el camp de la nostra fe catolica s'han 
comenc;at vers el si de la Mare, antiga i santíssima, i la fon;a d'exemplaritat que 
per als catolics representa la visió de la lluita ardida, del tremp d 'esperit, del 
cabal científic, de la meravellosa estrategia, de la precisió dogmatica de que 
feren prova els Pares de Nicea, i de la santa llibertat amb que varen rebutjar 
tot intrusisme cesarista en els afers netament eclesiastics, especialment en els de
rivats del gran Concili. 

Donarem en aquesta senzilla introducció - que redactem amahilíssimament 
obligats per la direcció d'ANALECTA- una impressió de conjunt deis factors 
que determinaren la gran assemblea episcopal i de la repercussió que tingué en 
·ta doctrina i disciplina de l'Església, en el corrent del segle 1v, i adhuc d'aixo 
que per al triomf de la fe del Nicaenum, es deu a la nostra Espanya. 

Fou el segle IV com la primavera esplendorosa de l'Església. Passada la ri
gorosíssima hivemada de les persecucions, · i assaonats els camps d'Europa, Asia 
i Africa· amb la sang de setze milions de martirs, a l'escalf del sol ixent de la 
pau constantiniana, 313, circula, Yigorosa, pel cos social de l'Església, la saba 
divinal de la doctrina i de la gracia, i comenc;a la florida deis genis sants -Ata
nasi, Hilari, Basili, Efrem, Damas, Ciril Jerosolimita, els Gregoris, Ambros 
i Agustí - i de les grans institucions, ja esbossades en els segles anteriors 
-vida monacal i cenobítica, organització externa de l'Església, profusió de 
concilis, preponderancia, de fet, de la Seu Romana sobre el Catholicum, d'Orient 
i Occident, etc., - que constitueixen el magnífic p0rtic per on l'Església entrara 
a l'Edat Mitjana, per a dominar, coro senyora i majora, en tots ds estaments 
i ordres. 

Mai no li manquen, pero, a la primavera, els seus jorns rúfols, en que el 
fred tardorenc i les furioses tramuntanes posen en per~ll. i a voltes s'emporten, 
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les flors gemades i els tendres brots, ceu turbo nascentes rosas, dirícm usant ur. 
mot de la Litúrgia. Tampoc no ti manca a l'Església, en la seva primavera, la 
seva tempesta, podríem dir, específica. Car, l'Església jamai no podra cantar 
a plena veu el jam hiems transiit, fins al dia que, tota triomfant, s'aplegui en el 
lloc de la pau definitiva amb son Cap, el Crist gloriós. Ara, en els segles mor
tals, s'ha de realitzar l'heus aquí que Satanas us ha demanat pet:_ garbellar
vos com el blat ... (Le. XXI, 31). 

El mateix Constantí, qui havia donat a l'Església la pau social i política , 
haura d'intervenir en la pacificació espiritual de l'Església; car, bon punt la re·· 
ligió cristiana deixa d'ésser perseguida i fou admesa dins l'Imperi, es produí la 
fortíssima sotragada de l'arrianisme. 

No entren en l'ambit de la nostra tasca les descripcions de fets i idees del 
comenc;ament del segle IV, que s'arremolinaren, en torb violentíssim, per a pro
duir en l'Església una de les crisis més greus de la seva historia. Un home sorgí, 
Arrius, sacerdot de l'Església d' Alexandria d'Egipte, ple de descouhortada en
veja per no haver-lo fet bisbe, en qui es fongueren, com els metalls heterogenis 
en el gresol, tots els factors de la revolució doctrinal que porta el seu nom. 

No solen ésser els heresiarques homes isolats, en l'inteRecte deis quals sor
geixi, com per generació espontania, l'error, amb tota la claror sinistra, amb el 
virus sintetic amb que apareix en la visió histórica deis segles posteriors. Els 
heresiarques, com els revolucionaris, car ho són en el seu ordre, vénen a ésser 
homes representatius d'un estat coHectiu de desordre protestatari contra les co
ses estatuides. Com no hi ha home, malgrat sia un geni, qui transcendeixi per 
damunt son segle, car tothom, adhuc . els genis, és nodrit de l'aire espiritual 
que respira; així podríem dir que no hi ha heresiarca, com no hi ha revolu
cionari, qui, com l'aranya, tregui de son si tota la llecor mental que li serveix 
per a teixir la tela del seu sistema. Adhuc l'aranya no pot estendre ía seva xarxa 
subtil, si no és estrebant-la i relligant els seus fils mestres en sostenidors fixos, 
fora d'ella i més forts que ella. 

Ni tan solament en sistemes pensaren aquests homes de mentida. Els sis
temes són deis deixebles. Ni pogueren preveure tot el desenrotllament de la 
mala llavor que, engendrada en llur cervell pels diversos factors socials d'error, 
llenc;aren, una volta elaborada, en el camp social, segellada i com vivificada amb 
encuny i saba personal, sense sospitar la forc;a d'explosió i d'expansió que ti 
comunicaran les condicions del terrer. Perque les revolucions del pensament són 
com les del carrer: se sap com comencen, no on finiran. 

Arrius s'empara de les tendencies intel:lectuals de la seva epoca, i les decanta 
totes, fent-les convetgir, en resultant formidable, en el seu argument famós: 
"Si el Pare engendra el Fill, és dar que tingué principi el Fill qui f.ou engen
drat: d'on es dedueix fatalment que hi hagué un temps en que no existia el 
Fill: dones, és també claríssim que el Fill fou fet del no-res '' (Sócrates, 
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H. E. 11. 1, c. V-VI). Avui, el qui coneix baldament els rudiments de la teo
logía católica desfa, amb un senzill distinguo, el sofisma d' Arrius. Indiquem, 
pero, només les dades historiques i doctrinals contemporanies d'Arrius, i po
<lrem ponderar la fon;a, no substantiva, d'objecció teolOgica, sinó més bé d'ordre 
social que encarnara i donara ales i embranzida al famós siUogisme. 

La tesi arriana, per bé que anorreava els dogmes fonamentals del cnst1a
nisme, simplificava, pero, llur concepció i sistematització ideolOgica, sota el 
punt de vista huma. Els misteris de Ja Trinitat i de l'Encarnació, ja no restaran 
tals misteris: almenys no seran tan "misteriosos". El sacrifici de la raó, dones, 
en la tesi d 'Arrius, era ben poc costós enfront .del sacrifici que exigeix la fe ca
tolica en admetre les tres Persones consubstancials de la Trinitat Una i l'En
carnació, en la forma humana, d'un Esperit infinit. I no pot negar-se que el 
sacrifici de la raó fou sempre per a l'home el més dur i costós, car és el sacrifici 
de la millar cosa que té, i de «;o que més superb té ... 

L'epoca d' Arrius fou, d'altra banda, ben semblant a la nostra. Arrius fou 
com el modernista del seu temps. Com els que condemna Pius X en son Lamen
tabili, l'heresiarca d' Alexandria eixamplava, amb la seva tesi, el quadro ideolo
gic del cristianisme, encara que deformant-lo, per tal de donar-hi cabuda als 
exotics, més o menys similars. I com al "catolicisme modernista", si val l'antí
frasi, s'hi podia passar de tots els camps, fossin del sentimehtalisme o de la 
immanencia, com del mateix racionalisme, o de les religions cristianes meny~ 
afins a la nostra catolica, car el modernisme tenia sempre un bon mot per a: 
matar tots els caires vius de les idees dogmatiques i enderrocar les parets de 
tanca deis sistemes religiosos, així els principis fonamentals de la doctrina 
d'Arrius humanitzaven de tal faisó Ja rígida doctrina catolica, que fins els pa
gans no havien de tenir temern;a de deixar els seus déus per admetre una nova 
teogonía, diguem-ho així, que fins tenia semblances amb certes trar.sfonnacions 
contades per la vella mitologia. 

El factor polític tenia també son pes formidable. Constantí, !'emperador, pro·· 
tegia visiblement la religió catolica. Els aulics, dones, els qui no volien des-· 
agradar, i més els qui volien agradar, i més encara els qui volien "ésser", es 
farien, primer, catolics: car la humana feblesa sempre fa veritat allo de Regi..s 
ad e.remplum totus componitur orbis ... Mes aquells homes no es faran catolics 
del catolicisme implacable, en dogma i moral, de les catacuinbes, d'on acaba de 
sortir, si n'hi ha un altre de més suau, de menys inversemblant, si val la paraula: 
i Ja suavitat, i l'aparen«;a de veritat, a l'estil r acionalista, fou Arrius qui la <lona 
a la doctrina catolica, encara que desf~nt-la en sos fonaments . 

Si afegim a tot aixo l'ambient racionalista d'algunes escales teologiques ca
toliques, especialment a Antioquia; la filosofía neo-platonica del Logos, llavors 
corrent; les doctrines de Pau de Samosata, qui havia ja negat la divinitat de 
Jesucrist; i Ja febre de disputes i novetats doctrinals en un temps en que, in-



INTRODL'CCIO 13 

conscientment, estava elaborant-se la subestructura deis futurs sistemes teoló
gico-filosófics, potser tindrem, a bastament delineat, el quadro "tópic" en que e:; 
mogué Arrius, qui, aranya habilíssima en diatectica i estrategia personal i social, 
sabé estendre la xarxa quasi invisible de la seva doctrina i relligar-la en els dis
simulats estreps de l'astúcia, de les fines maneres, de la virtut hipócrita, per a 
cac;ar-hi senzills, ignorants, ambiciosos i savis a mitges, com ell. Car, d'ell pogué 
escriure Sant Epifani: Fuit procer-iorf! stalrira, demisso vultu, totaque corporis 
configiiratione subdoti serpentis instar ad frandem et fallaciatn composita, ita 
ut mllido illo e:rternoque habitu. facile simplici-Oribus animis obreperet (Hae

res. 6g). Quant a son saber, ens diu Sant Atanasi, referint-se a la Thalia, 11ibre 
de l'heretge en que, en forma vulgar i poetica, concretava els seus errors: "L'ad
mirable Arrius, deixant de banda tot <;o que és decent, i fins ignorant tot <;o 
que a tot hom honrat pertoca, ha forjat sos errors robant la major part de les 
velles heretgies, cuidant-se sois d'imitar els xistos i bufonades ridícules de Sotas 
(poeta egipci, autor també d'una Thalia) " (Contra Arianos, Or. I, n. 4). 

Com foc en canyar sec, diríem amb el Savi, es propaga la doctrina d' Arrius: 
molts l'abra<;aren per les causes esmentades : el poble seguía a Arrius també, car 
essent el vocabulari teológic de l'innovador quasi el mateix de la doctrina cato
lica, es deixava seduir per les maneres insinuants de l'heretge. Sant Hilari pagué 
escriure, de la simplicitat del poble i de l'astúcia deis nous predicadors, aquestes 
para u les : "Se li diu al poble que el Crist és Déu, que és Fill de Déu, nascut 
abans deis temps, i el poble eren que se li predica la seva fe. Són més santes les 
oides del poble que no els cors deis sacerdots" (S. Hil. C01úra Auxent. n. 6). 

La discordia, del pensament, passa a la vida pública; es torba la pau proiun
dament; a la comunió, seguí la divisió i el cisma. Constantí, amatent a la uni
tat de la fe, tement, pero, qui sap si més encara, les lluites populars que d'aquí 
sorgirien, escriví a Arrius i al seu bisbe Sant Alexandre, digne defensor de la 
fe catolica contra el turbulent sacerdot de la seva Església. Osius, el gran bisbe 
espanyol de Cordova, fou portador de la carta imperial. Ni aquestes lletres, re
dactarles en to de reprensió i consell, ni l'autoritat del gran Osius, ni el concili 
que es reuní a Alexandria per a discutir les doctrines d' Arrius, no. pogueren res 
per a la pacíficació dels esperits. Arrius, en l'esmentat concili, on es congregaren 
més de cent bisbes de l'Africa, fou condemnat, junt amb nou diaques, coUa
boradors seus : pero, molts altres bisbes es reunien també en concili a Bitínia, 
probablement a l'entorn d'Eusebi de Nicomedia, patrocinador d' Arrius i inspi
rador de la carta esmentada de Constantí, i ensems que condemnaven Alexandre, 
bisbe propi d' Arrius, declaraven ortodoxes les doctrines d'aquest heretge. 

Succeia aixo, probablement, l'any 323. Per a Constantí, qui, amb la seva 
victoria sobre Licini a Bizanci, acabava d'obtenir la unitat política i el regim 
unipersonal de tot l'imperi roma, la fonda divisió de les Esglésies d'Africa i 
Orient era un perill i un temor. 
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Tot son esfon;, dones, es dirigí a conjurar aquesta tempesta, congriada bon 
punt apareixia !'alba del seu imperi únic. El remei sera Ja convocació d'un con
éili o assemblea de bisbes de tots els indrets de la cristiandat. Fou el nostre Osius 
J'inspirador de Constantí? Aixo es dedueix de tot el procés del gran esdeveni
ment. Escriví Constantí una carta, avui perduda, a tots els metropolitans, i per 
ells a tots els bisbes del món catolic, invitant-los a tenir a Nicea una assemblea 
plenar!a. Les despeses deis bisbes anirien, per voluntat imperial, a carrec de l'Es
tat. Cap al mes de maig de l'any 325, es reunien a Nicea 318 bisbes, que repre
sentaven moralment tot el món católic. I el 19 de juny es celebrava la primera 
sessíó del primer concili ecumenic. 

En el decurs d'aquest volum es tractaran les qüestions plantejades i resal
tes en el Concili de Nicea. La historia, l'exegesi, la teología, la ciencia jurídica, 
la Iitúrgia hi portaran llurs dades més recents i més certes sobre la convocatoria, 
presidencia, regim i discussions del magne Concili, com també el contingut deis 
canons dogmatics i disciplinars, fruit de les deliberacions d'aquells Pares, i la 
utilització, per ells mateixos, de les fonts de la doctrina católica. Els concilis 
ecumenics, en quant representen la universalitat del CoHegi de Bisbes, junt amb 
el Pontífex Roma, pot dir-se que són de dret diví. Són l'Església única, indivi
sible, representada pels caps de tates les Esglésies particulars, sota l'autoritat de 
suprema jurisdicció del Bisbe de Roma, el Papa, d'on, diu Sant Cipria, deriva 
el misteri de la unitat sacerdotal : Ecclesia principalis, unde 1-mitas sacerdotalis 
exorta est; i amb la comunió de la qua! esta assegurada la comunió de totes les 
Esglésies entre elles mateixes. El concili ecumenic, com l'Església, té l'assisten
cia de l'Esperit Sant. Caldria dir, potser, que les circurnstancies específiques que 
concorren en un concili "catolic", suposen una específica assistencia de l'Esperit 
de Déu. Les resolucions deis Pares nicens foren, a ben segur, les que convenien 
a Ja Santa Església universal en aquell~ temps. 

Arrius, malgrat les seves habilitats de dialectic, que li permete1en a voltes, 
com anguila escorredissa, de fugir la fon;a deis arguments contraris, fou vem;ut 
i convem;ut d'error. La paraula dogmatica ó¡.i.ooúatov "de la mateixa substan
cia", fou la clara concreció del pensament catolic en el punt fonamental deis 
debats, val a dir, !'origen del Verb diví, la seva naturalesa i relació amb el Pare, 
i el cop certer que aixafa el pensament cabdal d'Arrius. Notem de pas, que 
aquest, procerioris staturae, com Goliath, fou retut per Atanasi, jove diaca de 
la mateixa Església d'Alexandria, nou David, de cos petit i migrat de cams, diu 
la historia, de mirada, pero, tan clara, forta, lluminosa i serena com la seva 
anima. La fe de Nicea acceptada, a la fi, per tots els bisbes conciliars, fora de 
dos, es concreta en el símbol, <lit de Nicea, i en vint canons disciplinars, orde
nats a la restauració deis vells costums cristians i a la uniformació de la disci
plina eclesiastica. 

Des d'ara, tindran les E sglésies, en el Nicaemmi, el punt de referencia i 
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com el llai; que les relligui totes a la mateixa fe, que és la fe romana, en mig 
deis greus combats doctrinals, qui sap si més polítics encara, que s'hauran de sos
tenir, per quasi tot el decurs del segle 1v, sobretot a l'Orient. Car, el monstre 
de l'arrianisme no és pas mort encara: mal ferit com ha restat en I'assemblea 
nicena, degut a Ja volubilitat de les coses humanes, i principalment a Ja feblesa 
del mateix Constantí, qui més tard es deixa influenciar per bisbes i cortesans ar
rians, fara encara crucis estralls, arribant al maxim del poder en l'any 36o, quan 
molts bisbes d'Orient i Occident subscriviren la fórmula semiarriana de Rímini, 
359, podent dir Sant Jeroni hiperbolicament: "Llavors s'abolí el nom usia (subs · 
tancia), es proclama la condemnació de la fe de Nicea i es sentí el crit d'angoixa 
de tot el món, admirat de trobar-se arria" (Dialeg Contra Luciferianos). 

* * * 

Triomfara, pero, Ja fe romana: Portae inferi non praevalebunt. Els sant,; 
i els genis estan tots pel Nica.enitm. Qui no hi esta són els polítics, els intri
gants, els relaxats, els cesaropapistes, que voldrien que l'eix espiritual del cristia
nisme es basés a Constantinoble, no a Roma, car ja la for~ militar i política 
han passat, amb Constantí, de Roma a Bizanci. Mes, aquestes no són les forces 
de la Santa Església: no enderrocaran el monument de Nicea. 

Pe! Nicaenuni es declararan els grans escriptors i els concilis tapies, on do
mini Ja serenar de juí i la legítima tradició cristiana, no les baixes passions po
lítiques o d'escola. 

Sant Basili, amic d'Eustasi de Sebaste i de Silva de Tarsus, als qui els 
orientals moderats han delegat per anar a Roma a relligar llur comunió amb 
l'Occident, escriu, recordant les ensenyances de la seva avia Macrina: "Jo no 
sé que hagi tingut jamai la meva anima poHuida per la infame blasfemia dels 
arrians" (Carta 9). - Per Nicea esta Sant Ambros, en la seva lluita contra els 
arrians: "Em fa horror, diu, el concili de Rímini, i segueixo la doctrina del Con
cili de Nicea, del qual ni la mort ni l'espasa no podran separar-me ... La fe de 
Nicea és la fe de Teodosi, la de les GaHies, la de les Espanyes ... " (Carta 21, 14), 
- Sant Lleó posa el Nicaenum per sobre tots els concilis: "Que no hi hagi cap 
sínode, diu, que pugui comparar-se amb els tres cents divuit sacerdots d'aquella 
gloriosa assemblea : car el Concili de Nicea ha estat divinafment consagrat amb 
tal privilegi, que tot altre concili sigui orfe de tota autoritat, si resol alguna 
cosa que sigui diversa de la constitució nicena" (Carta 53). - Sant Atanasi, I'im
pugnador d'Arrius, es dirigeix contra els deixebles de !'heresiarca, i els diu aques
tes paraules, que donen una remembranc;a de les invectives de Jesús contra els 
seus enemics : "N osaltres demostrem que la nostra doctrina da valla d 'uns Pares 
a d'altres Pares : més, vosaltres, novells deixebles deis jueus i de Caifas, quíos 
Pares podeu aHegar a favor vostre? Certament cap, que sigui discret i savi: 
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a tots els teniu en contra, fora d'un, que és el dimoni, qui ha arribat a persua
dir-vos que malparleu del sínode ecumenic, perque no va definir la vostra doc
trina, sinó la que de bon principi ensenyaren testimonis oculars, qui foren també 
ministres de la paraula: car, la fe que el sínode confessa per escrit, és la fe de 
l'Església católica " (De Dccret. Nic. n. 27). - I Sant Hilari , qui té el Nicaemtm 
com a base del catolicisme, diu : " Per un assentiment unanime, els tres cents 
i tants bisbes presents a Nicea, inspirant-se en la doctrina deis Evangelis i deis 
apüstols, feren brillar la llum perfecta de la unitat católica, perf echt.m 11.nitatis 

catholicae lumen" (De SJnodis, 91). 
Quant als concilis, se'n celebraren, al segle 1v, en gran nombre, de bisbe3 

catolics i arrians. Uns i altres , diu Jungmann, vivien llavors barrejats. Els ma
tisos de doctrina, atenuats o agreujats pel temperament de cadascú, fan que hi 
hagi afinitat major o menor entre els de le3 diverses províncies eclesiastiques. 
Molts dissimulen els errors que professen, fins el punt d 'ésser un bisbe arria, 
Eusebi de Nicomedia, qui bateja l'emperador Constantí, l'any 337, poc abans de 
sa mort. És ciar, els concilis donen el resultat doctrinal del lloc i del moment en 
que es celebren. Així veiem que, a Sardica, 343, acudeixen més de cent setanta 
bisbes, vuitanta deis quals eren arrians-eusebians; davant el nombre de bisbes ca
tolics es retiren els arrians, i tenen un conciliabul a Filipüpolis, on excomuniquen 
els qui es tractin amb Osius, Atanasi, J uli papa i els altres bisbes catolics. A Sar
dica, pero, es proclama i referma la fe de Nicea. A Sirmi, 351, on fou condem
nat Fotinus, predominen els semiarrians, i del concili en surt la primera formula 
sirmiensis, que Sant Atanasi té per heterodoxa. - A Arles, 353, predominen els 
catolics: pero, fou tal la violencia i astúcia de !'emperador Constanci, que in
tervingué en l'assemblea, i dels bisbes arrians, que els mateixos legats del Papa 
Liberi prevaricaren, subscrivint, aterrits, la condemnació de Sant Atanasi. - A 
Mita, 355, anaren encara pitjor les coses, car, la llibertat deis bisbes queda anor
reada per la prepotencia de Constanci, qui , proclamant que " la meva voluntat és 
un canon" , desterra els legats pontificis i els qui es negaren a executar els seus 
designis contra Atanasi. - No cal parlar de l'altre conciliabul de Sirmi, 357, d'on 
sortí la segona formula sirmiensis, intimada, com la primera, al papa Liberi, 
ni menys encara deis famosos condi.lis de Rímini i Seleucia, tinguts simultania
ment a l'Occident i a l'Orient, 359, convocats per a la pacificació deis esperits i 
amb intenció, de part de Constanci, de fer prevaler la doctrina deis semiarrians; 
car, l'exit d'ambdós concilis, tant per les males arts deis heretges, com per la 
debilitat dels catolics, fou infelicíssim. 

A I'enfront d'aquesta activitat deis heretges i heretgitzants, protegits quasi 
sempre pels representants de la potestat civil, veiem els catolics moure's amb 
activitat febrosa, i treballar amb savia tenacitat, fent convergir els esforC<OS 
llurs en la canalització del pensament teolOgic i de la disciplina eclesiastica en 
el sentit de Nicea. Així veiem que, mentre els dissidents de Filipüpolis, escapats 
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de Sardica, d'on farpiter et in.dl!core fugam fecere, diu Sant Atanas·i, excomu
niquen aquest, ja bisbe d'Alexandria, i d'altres, i tamquam canes ad vomitU'm, 
retornen als vells errors, els Pares de Sardica, davant els qui comparegueren 
Atanasi i companys, per a purgar-se dels crirns que els imputaven, a si.nodo ad
m.issi et sunima a.dmiratione habiti sunt, adeo ut eorum conwnunianem. ample
cterentur (S. Athan. Hist. Arian. ad Monacos, c. 17): no sols aixo, sinó que es 
referma la fe de Nicea, i es donen vint-i-un canons disciplinars, que fan del con
cili de Sardica com el complement del nice. - Ja, l'any anterior, el papa Juli 
havia convocat, a Roma, un concili , al qua! concorregueren més de cinquanta 
bisbes, en el qua! fou rehabilitat Atanasi i altres bishes, deposats pels arrians; 
fruit d'aquest concili fou la carta del papa als principals bisbes factors de l'arria
nisme, en la qual els reprova l'astúcia amb que tracten de corrompre la fe d~l 

Nicaenum, i la resistencia llur a venir al concili de Roma, on foren convocat!'). 
-A Antioquia, 34r, es celebra el concili in encaeniis, on acuden noranta-set bis
bes, amb motiu de la dedicació de la basílica A urea : i per bé que en ell fmi 
confirmada la deposició de Sant Atanasi, per engany dels eusebians qui eren 
en el concili, es declara, pero, la intangibilitat de la fe de Nicea, i es redactaTen 
vint-i-cinc canons disciplinars de sentit ortodox. - Els bisbes de les GaHies es 
reuneixen a París, 36o: el concili dirigeix als hisbes orientals una professió de 
fe que és una parafrasi del símbol de Nicea . i una reivindicació de l'ó11-00Ó«nov. 

aquesta paraula, diuen els bisbes, " acceptada sempre santament i fidel per nos
altres" . -A Lampsac, es reuneixen molts bisbes orientals, per a sostreure's a 
la tiranía d 'Eudoxi, bisbe de Constantinoble : acord conciliar és enviar al papa 
Liberi tres deis bisbes presents qui, com a delegats del concili, tractin amb el 
papa, qui, després de rebre'Js amb justificada prevenció, els exigeix que, en 
nom deis bisbes ortodoxos que han tingut concili a Lampsac, Esmirna i altres 
llocs, declarin professar la fe de Nicea, i anatematitzar la fe de Rímini i totes 
les heretgies contraries a " la santa fe que, religiosament i católica, ha estat ex
posada pels Pares de Nicea. " (Sócrates, 4, r 2); i els delegats de Lampsac fir
men la fe de Nicea. - A Espanya, per aquest temps, es conserva\-a ferma la fe 
de Nicea. No coneixem decisions conciliars que es prenguessin en reunions epis 
copals tingudes a la nostra terra. El concili d'Elvira, 314, a la Betica, és d'onu 
anys anterior al de Nicea. La professió de fe, pero, que fan els dinou bisbes 
d'Elvira, i els vint-i-sis preveres representants d'altres tantes esglésies espanyoles, 
de subjecció a la prima caJhedra episcopa.tus, que és la de Roma, i l'haver pro
cedit d'acord amb el papa en la redacció d'alguns canons, comes despren del 58~. 

és penyora de !'ortodoxia de les nostres esglésies. Hi ha encara altres fets que 
deixen conjecturar-ho : la presencia de sis bisbes espanyols, entre els quals els 
de Tarragona i Saragossa, al concili d ' Arles, 314, del qual és tan remarcable la 
deferencia per a l'Església Romana; la d'altres bisbes espanyols, sis almenys. 
al concili de Sardica, complement del nice, 343, on figuren els bistes de Bar-

z 
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celona, Saragossa, Astorga i altres, junt amb el gran Osius de Cordova qui, 
sol entre els espanyols, havia estat a Nicea; i l'altre fet, aixo és, que Eusebi 
bisbe de Verceil, a Franc;a, escrigui al bisbe <l'Elvira, Gregori, any 36o, felici
tant-lo perque conservava la fe de Nicea, fidem servans guam patres nicaeni 
scripserunt, i encoratjant-lo a sostenir la fe d 'alguns altres bisbes espanyols, 
que semblaven dubtar davant la suposada defecció del fortíssim Osius, demos
tren a bastament que en les terres iberiques seguia, en el segle 1v, infrangible 
la fe de Nicea. 

D'aquesta impressió de conjunt deis trastorns profunds que a la Santa 
Església de Déu hi porta l'heretgia d' Arrius, en deduim les següents conclusions 
que, quan no tinguéssim aquesta convicció, arrelada en la mateixa medul-la de 
la nostra vida espiritual i jerarquica, ens haurien de convencer de la necessitat 
constitucional de la primacía, d'honor i de jurisdicció, de la Seu Romana, i de la 
independencia absoluta que ha de fruir en la seva actuació en el cos eclesiastic, 
respecte de tota altra potestat, sigui temporal o espiritual. 

Primer: Els errors d'Arrius, per bé que eren d 'essencia purament doctri
nal, sens afectar el regim ministerial i jerarquic de la Santa Església, s'afer
maren, si no abans de Nicea, almenys després del Concili, i fins a l'adveniment 
de Teodosi a l'imperi, 379, en la feblesa , en la contemporització i, a voltes, en 
Ja protecció, ferma i decidida, del poder imperial. 

Segon: L'atracció de la nova seu de l'Imperi , que Constantí porta de Roma 
a Bizanci , féu que moltes esglésies orientals i, en general, l'església oriental, 
vingués a parar, si no en una servitud, almenys en un indegut obsequi d 'ordre 
espiritual envers la seu civil de Constantinoble, la qua) esdevingué cesarista, 
sigui pel mateix temperament dei s emperaclors qui , com per un atavisme, no es 
resignaven a perdre la jurisdicció espiritual deis vells emperadors romans , sigm 
pel mateix fet que les esglésies orientals Ji fossin excessivament i voluntaria
ment sotmeses. 

Tercer: D 'aquí vingué l'afebliment, no del poder primacial de Roma que, 
ans al contrari, es refon;a historicament amb l'absencia de la cort imperial i amb 
la intervenció, a voltes ben sorollosa i autoritaria, deis papes - Juli I , Liberi, 
Damas - en els afers de l'església oriental, sinó deis llac;os que tradicionalment 
havien unit les esglésies orientals amb la de Roma. L'afebliment deis vincles 
espirituals i jerarquics amb l'Església de Roma, cap de totes, d'on per 
a totes deriva la unitat i solidaritat de fe i vida religiosa, determina el relatiu 
isolament de les esglésies particulars d'Orient, on, en lloc de predominar el cri
terium netament eclesiastic, en materia de dogma i disciplina, tingué més pre- ' 
ponderancia la forc;a de l'atreviment, del nombre, de les insidies, de la intriga . 
És Sant Basili qui ens denuncia aquest greu mal de l'Orient: " De veritat, diu, 
nosaltres seríem els més insensats entre els homes, si ens resignéssim a aquesta 
divisió de les esglésies, i no tinguéssim com el més gran bé Ja unió del Cos del 
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Crist" (Carta 156, l); i amb penetrant justesa, com diu Batiffol, denuncia Ba
sili la malauram;a de I'Orient, que no és altra que la vida isolada de les es
glésies, que viuen cada una per ella: "Ens limitem, diu, a les nostres ciutats" 
(Carta 172). 

Quart: Havem d'afeg1r a totes aquestes causes de desavinem;a entre l'Oc
cident i l'Orient, la presumpció, de part deis orientals, de la superioritat intel
lectual damunt els occidentals, i el temperarnent naturalment més propens a l'exa
geració dramatica en· les actituds científiques i fins en el comportament cívic, 
<]Ue els de les nostres terres d'Occident. També els mancava la sinceritat. D'altra 
banda, es gloriaven de la tradició apostolica de les esglésies Jlurs, car, indubtable

ment, la historia els afavoria en aquest punt, per quant els mateixos caps del 
CoHegi Apostolic, Sant Pere i Sant Pau, si havien fundat la cristiandat de Roma, 
ho havien fet també a l'Orient, Antioquia, Corint, Efes, Tessalonica, etc. 

Cinque: El concili de Nicea representa, dones, el punt de convergencia doc
trinal tradicional de l'Església catolica, per tal com les forces millors, d'Orient 

i Occident, estigueren representades en la famosa assemblea, fruint ja l'Església 
de pau en l'ordre polític, i en el moment en que era torbada la concordia doc
trinal per l'apostasia d'Arrius. L'arrianisme, pero, condemnat a Nicea, no mor 
tot seguit, sinó que foca les seves arrels a Orient i s'escampa i enforteix degut 
a les causes esmentades, i és com el punt de sosteniment de les forces que, 
dividides en les fraccion~ d'eusebians, acacians, aecians, macedonians, etc., hau
ran de lluitar encara fins a les darreries del segle IV, amb els representants de 
la fe ortodoxa, d'Orient i Occident, especialment amb la Sea Romana, la fe de la 
qual resta incommovible. És al concili de Constantino ble, segon ecumenic, 38r, 
on, regnant ja el gran Teodosi, qui a la fon;a canónica de les resolucions deis 
cent vuitanta sis bisbes, afegeix les sancions d'ordre civil, que acaba, sinó de {et, 

de dret (el fet no es fara esperar), amb l'esmicolament de les esglésies de l'Orient, 
relligant-les a la fe de Nicea i donant-hi una organització tota semblant a les 
de l'Occident. El canon primer diu : '·No ha de tocar-se la fe deis tres cents 
divuit Pares qui es reuniren a Nicea de Bitínia, sinó que ha de mantenir-se fer
ma i sobirana, i anatematitzar tota heretgia": i el tercer: " El bis be. de Constan -
tinoble té el primat d'honor, després del bisbe de Roma ... " 

Així, diu Batiffol, "la unitat de fe es restableix damunt la hase del Ni
caemmt, i els refractaris són jurídicament desposseits, per ordre imperial, de 
totes 11urs esglésies. L'oligarquia arriana que, des de mig segle abans havia ma-· 
nejat o tiranitzat l'episcopat oriental, ja no existeix, ni té ja possibilitat de re
fer-se, estant ja els bisbes repartits entre cinc províncies, sobre les quals Cons
tantinoble no té sinó un primat d'honor. A l'enfront de l'Occident, qui ha estat, 

els darrers anys, l'enveja de l'Orient, el concili de 381 constitueix un Orient 
d'acord amb el! mateix i organitzat. Teodosi ha reeixit a imposar als orientals, 
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almenys en aparen~a, una disciplina gairebé occidental" (Le Siege_ Apostoli
que, p. 141). 

* * * 
No sabríem com acabar aquest senzill esbós sense remarcar la influencia 

providencial deis fills de la nostra Espanya en el Concili de Nicea i en les lluites, 
d'ordre doctrinal i disciplinar, posteriors al gran fet historie. Cal fixar-se, només, 
en els tres noms, veritablement histories, forts i plens, cadascun dins son ordre, 
del gran bisbe Osius, del gran papa Damas i del gran emperador Teodosi, tots 
cspanyols. Hi afegirem, que no podría mancar-hi en ANAL~CTA SACRA TARRA
coNENSIA d'aquest any, el nom d'Himeri, bisbe de Tarragona, el qual intervingué 
en un episodi vinculat amb les lluites d'aquell temps. 

Del bisbe cordoves, nascut a mitjans del segle 111, pot dir-se que, en l'ordre 
eclesiastic i polític, i fins en el doctrinal, fou l'anima del Concili de Nicea. "Era. 
diu Jungmann, entre els prelats d'aquell temps preclaríssim, qui, ja per la seva 
fermesa en la confessió de la seva fe en la persecució de Dioclecia, ja· com a 
optim administrador de les coses eclesiastiques, s'havia fet un gran nom". L'em. 
perador Constantí el tenia en gran estima i veneració: ell fou qui el féu venir de 
I'Espanya, fent-lo portador de la carta imperial a Alexandre, bisbe d'Alexan· 
dria, per .tal d'ofegar de bon antuvi la discordia causada per Arrius. 

Era compromesa la missió d'Osius: la lletra imperial era suggerida per Eu
c;ebi i altres amics d'Arrius. Negar-se, pero, a l'encarrec imperial era perdre la 
influencia sobre Constantí i donar, potser, el triomf als arrians, si, cum era d'es
perar, la carta imperial, portada per altre, no reeixia en son objectiu de con
cordia. Veritablement fou així. A Alexandria, per iniciativa d'Osius, es tingué 
un sínode, en les discussions teologiques del qua! prengué part el bisbe de Cor
dova: De substantia .deque hyposta.si quaestionem agitavit, diu Socrates. Pro
bablement no era Osius a Alexandria sens el previ acord amb el papa Sant 
Silvestre. 

L'exit d'aquella primera missió fou nul, malgrat la ciencia i la diplomacia 
del bisbe i el poder imperial que representava. Li restava una altra missió més 
gloriosa, que fou la seva intervenció personalíssima en els afers del gran Concili 
de Nicea, de la convocatoria del qua! va ésser probablement l'iniciador. El papa 
Silvestre li conferí la seva representació, junt amb els preveres romans, Vitus i 
Vicens, legats del papa, i, com a cap de la legació, presidí les magnes reunions 
del Concili, les resolucions del qua! fou el primer a subscriure. De la presidencia 
del nostre bisbe diu Sant Atanasi, qui una part tan gloriosa tingué en les discus
sions de l'assemblea: "En quin sínode (de Nicea) no fou Osius el capita i 
l'abanderat? Quina Església no conserva optima recordan~ de la seva presi
dencia?... Ell és el príncep deis concilis" (J ungmann: Praelect. Hist. Ec~ 

eles., 1, 427). 
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Més tard el veiem, a Sardica, acabar !'obra comenVida a Nicea, presidint 
el concili, en nom c!el papa Juli 1, amb els preveres romans Archidamus i Filoxe, 
enviats del papa. 1 a Sardica es referma la fe en el primat de la Seu Romana: 
a més de la carta del Concili a Juli papa, en la qual, en admetre Ja legitimitat 
deis motius gravíssims que tingué per a no concórrer personalment al concili, 
se Ji diu : Hoc enim optimunt et valde congrttentissi1num esse v idebitur, si ad 
caput, id e_st, aá Petri aposto!i sede singulis quibusque provin.ciis Do·mini refe
rant sacerdotes. A més, es redactaren tres canons, tercer, quart i cinque, en que 
es tracta : De reciirsu ac de appellatione ad Romanum Pmitificem : el cinque 
d'aquests canons, en Ja seva mateixa redacció, es deu al nostre O sius. 

1 després de tot, el veiem lluitar fins a morir, ja centenari, amb els enemic<; 

de la fe, sobretot a Sirmi, on la fúria de )'emperador Constanci i deis bisbes 
arrians, essent ja O sius de noranta nou anys, eum. im111anissúne et ultra. modwm 
(plagis) lancinnarunt, diu Sant Atanasi . 

Fou, dones, el nostre Osius !'home ' 'catolic" , en quant sentí fondament la 
unitat, indivisible i universal, de la fe i comunió cristiana; "apostolic", per la 
seva ferventíssima devoció a la tradició deis Pares i pel zel amb que lluita per 
al seu triomf : i " roma", ben bé de cor , per quant tota la seva doctrina, tota la 
seva diplomacia, tot el seu esforc; de gegant, de tota la seva vida, principalment 
a Nicea i a Sardica, es desplega a l'entorn d'aquest eix incommovible, val a dir, la 
seva adhesió i amor profund a la Santa Seu Romana. ~s Osius, per tates aques

tes qualitats del seu esperit, el tipus i exemplar més representatiu, en la nostra 
historia, del veritable prelat " espanyol" . 

El papa Sant Damas, també espanyol de naixem;a, governa I'Església uni
versal, a la mort de Liberi, de 366 a 384. Fou poeta exquisit, de costums in
tegerrims, vir sanctitate conspicuus, et qui pro apostolica doctrina 11ihil non di
cere atque agere paratus esset. Els divuit anys del seu pontificat, torbats malau
radament pel cisma d'Ursicinus, poden recluir-se a la realització de dos objectius : 
la defensa del primat de la Seu Romana, i la unificació de la fe i de la comunió 
en l'Esperit de Nicea. 

Ell és, diu Batiffol, fidelíssim a la política de Liberi, de restaurar la unitat 
católica sobre el N icaenum. Entre ell i Atanasi, l'impugnador deis arrians, hi 
ha comunicació íntima i freqüent: Atanasi escriu en certa ocasió " a son carís
sim Damas, bisbe de la gran Roma" , indicant-li els mitjans per tal de refermar 
la unitat nicena. 

Celebra Damas a Roma freqüents Concilis, els quals tingueren com a ob
jecte principal de vincular les esglésies orientals a la Romana, i restar forces a 
l'arrianisme. L'any 370 en celebra un, on concorren noranta tres bisbes : i en la 
carta Confidimus, sinodal del dit concili, es troben, en c;o que pertoca a la fe 
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del Nicaenuni, expressions tan netes i fortes eom aquestes: "Els tres cents divuit 
Pares i delegats .del santíssim bisbe de Roma publicaren el Nicaenum, mur for
tíssim, efiea<; antídot, decisió adorable, que els temeraris (de Rímini) intentaren 
d'abolir. .. Mes, que podien (els de Rímini), per bé que fossin nombrosos, si hi 
mancava el bisbe de Roma? Entengueu, dones, que solament la fe de Nicea és 
fundada damunt l'autoritat deis Ap<'>stols, i que ella és la que a l'ensems pro
fessen els orientals que són catolics i els occidentals... Separem, dones, de la 
nostra comunió tots els qui no abracin aquesta fe". 

L'any 377 celebra Damas un altre concili roma, la sinodal del qual respon 
a diverses qüestions deis orientals. En el fragment Illud sane niira.mur, el eoncili 
renova la eondemnació de J'error deis apoUinaristes : "Si els arrians foren con
demnats, diu, perque atribuien al Senyor una divinitat imperfecta, nosaltres ha
vem de condemnar també aquells que li atribueixen una humanitat imperfecta". 
En altre fragment, Non nobis, el concili renova l'afirmació de la divinitat de 

t'Esperit Sant, en conformitat, diu, amb la fe de Nicea, "la qual ha d'ésser con

servada inviolablement ". 
D'un altre concili tingut a Roma, 38o, semblen ésser els coneguts anate

matismes de Sant Damas: "Si hi ha qui diu que el Fill no és nat del Pare, <;o és, 
de la divina substancia d'aquest, sigui anatema". D'altres semblants se'n trober. 
a la professió de fe que el mateix Sant Damas intima a Paulí, bisbe de Ma
cedonia. 

Ens plau de veurc íntimament units Sant Damas i Sant Jeroni, en coHa
boració fecunda, d'ordre diplomatic eclesiastic, i fins literari. Jeroni alaba l'estre 
poetic i el classicisme deis versos de Damas: Damasus, diu Jeroni, Ro111a11ae 
itrbis episcopus , elegans in versibus componendis ingenimu habuit, multaque et 
brevia opuscula heroico metro edidit (De Script. ecclcs. c. 103). Damas, en can
vi, confia a Jeroni importantíssims treballs sobre la Biblia. En J'ordre del govern, 
ens diu el mateix Jeroni: Cuni in chartis ecclesiasticis juvareni Damasu.m Ro
manum, urbis episcopum, et Orientis Occidentisque synodicis co1isu.lta.tionibus 
responderem (Carta 123). Aquest text deixa suposar que no fou menys íntima 
la coJ.laboració doctrinal entre els dos Sants, units, d'altra banda, amb afecció 

de dol<;a amistat. I així ho veiem en <;o que pertoca als errors arrians. Es queixa 
Jeroni a Damas, per escrit, de les subtilitats deis orientals, que juguen amb els 
dos sentits de la paraula hipostasi, per fingir-se catolics, essent, en realitat, arrians, 
i li diu: "Per tot aixo, jo prec a la teva Beatitud, per la Salvació del món cru
cificada, per la Trinitat Homousia, que em diguis per carta si puc o no puc 
usar la fórmula "tres lzipostasis''. (Carta 5). 

Sembla que Damas fou qui mana que es cantés, a la missa, el símbol de 
Nicea, substituit, més tard, pel Niceno-constantinopolita, concili aprovat també 
pe! gran papa espanyol. 
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Teodosi, un altre espanyol, fou, més que cap altre deis seus antecessors, el 
vindicador del Nica.enum. Pot dir-se que dona el cop de gracia a l'arrianisme, no 
sois restant-li tota protecció oficial, sinó perseguint els arrians com enemics de 
la religió de l'Imperi. 

L'any 379, pontificat de Damas, fou Teodosi designat, per Gracia, empe
rador de l'Orient. L'any següent, dóna el seu famós edicte Cunctos populos: 
"Volem, diu en ell, que tots els pobles visquin en aquella religió que el diví Pere 
Apüstol ensenya als romans, religió que d'ern;a que fou establerta, declara ... i;o 
és, que creguem en una sola Deitat, Pare Fill i Esperit Sant, sub parili maje
state et sub pia Trinitate ... L'edicte, dirigit al poble de Constantinoble, perque fos 
tot seguit conegut arreu, és de data 27 de febrer de 38o: Teodosi no arriba a 
Constantinoble fins el 26 de novembre següent; pero, un deis primers actes de 
la se\•a administració imperial, és d'intimar a DemOfil, bisbe de la capital, la pro
fessió de la fe de Nicea, i "que abraci la pau". Demofil, fidel al seu partit arria, 
deixa la ciutat. No transcorren dos mesos sense que Teodosi doni un altre edicte. 
10 gener de 381, en el qual es promulguen mesures radicals contra els arrians; 
es declaren heretges tots els qui no professin la fe de N icea, se'ls prohibeix de 
reunir-se a !'interior de les ciutats, i es mana que totes les esglésies llurs siguin 
retornades als catolics. 

No para aquí el zel de Teodosi. A la seva iniciativa es deu la convocació 
del Concili de Constantinoble, 381 , segon ecumenic. L'esfon; que féu Teodosi 
per a la reunió de totes les esglésies orientals és digne de tota lloani;a. Segons 
ell, els Pares del Concili hauran de decidir les qüestions de fons dogmatic i dis
ciplinar, car la seva jurisdicció és purament civil: Definie11t quibus impertienda 
conimuni.o, quibus obsera.nda sit: pero, el! donara, a fi que tinguin fori;a les 
decisions conciliars, l'ajut del brai; secular. No sois aixo, sinó que rep personal
ment, abaos de les sessions del Concili, la fracció de trenta sis bistes del partit 
macedonia, contrari a la fe de Nicea, i tracta, amb esperit paternal, ('.le recluir-los. 
encara que sense eficacia. La voluntat de Teodosi és, a~ priori, que la fe de! 
N icaenum sigui la base de la unió de tots els bisbes : els macedonians la refusen, 
i es retiren en bloc, i escriuen una carta col-lectiva a tots els fidels de llurs es
glésies, conjurant-los de no acceptar mai la fe de Nicea. 

Teodosi, pero, no deixara de petja els arrians. Ja ens són coneguts els ca
nons de Constantinoble: el primer, que declara la intangibilitat de la fe de Ni
cea, i el tercer, que reconeix el primat de la Seu Romana. Teodosi acceptara pie
tosament la doctrina i disciplina del Concili, celebrat sota els seus nuspicis, i li 
donara l'adjutori de la seva fori;a imperial. Tancat el concili, els pares varen 
sotmetre llurs conclusions a Teodosi, adrei;ant-li un document en q_ue donen gra
cies a Déu d'haver-lo fet emperador, per a procurar la pau de les esglésies i de
fensar la santa fe: i, després de dir-li que en el Concili han confessat tots la fe 
deis Pares de N icea i anatematitzat els errors contraris, a fegeixen : "Preguem, 
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dones, a Ja teva pietat, que confirmis la sentencia del Concili : així com has ho
norat l'Església amb la lletra de la convocació del Concili, així segellaras les 
conclusions deis bisbes qui hi han pres part" ... Els Pares no afegeixen sanciom. 
contra els qui neguin la fe nicena: aixo pertoca a l'emperador, qui ho fa per 
edicte de 30 de julio] següent al Concili : en aquest edicte es llegeix una declara
ció de fe trinitaria: les esglésies no seran, en endavant, ocupades sinó per bisbes 
que professin la fe del Nicaenmn. Fou aixo la desfeta de J'arrianisme, que no 
tindra ja més que una vida esllanguida a l'Orient, i que haura de rependre for
ces entre els barbres gods. 

Recollim, per fi, ja que ho irnposa el caracter d'ANALECTA SACRA TARRACO· 
NE~SIA, un resso, a més de cinquanta anys del Concili de Nicea, d'aquella fa
mosa assemblea relatiu a la nostra gloriosa Seu tarragonina. 

Les coses eclesiastiques s'havien embrollat molt a la nostra Iberia, durant el 
segle 1v, sobretot en la seva segona meitat. Hi mancava, potser, un centre d'atrac
ció que unís les cinc províncies en que estava dividida l'església espanyola: 
Tarragona, Cartagena, Galícia, la Betica i Lusitania. Toledo no tenia la pre
ponderancia que aconseguí més tard. A frica tenia Alexandria; l'Orient, Cons
tantinoble i Antioquia; les GaBies, Arles i Colonia; Italia, Mila; aquestes me
trópolis atreien a llur entorn les esglésies menys poderoses o glorioses. No obs
tant, a Espanya sembla que no fou així. Batiffol dóna una impressió ben poc 
falaguera de J'església espanyola del temps de Sant Damas: "En temps d'aquest 
papa, diu, l'episcopat espanyol no té a Espanya un centre d'atracció com ho sera 
aviat Toledo: l'episcopat esta dividit, la disciplina compromesa. Osius ha acabat 
malament (aixo la veritable historia ho desment), Gregori d'Elvira s'ha llen
<;at al partit luciferia, el prisciHianisme va prompte a completar la rliscordia, e!s 
ortodoxos no troben, a Espanya, on sostenir-se. Es giraran cap a Roma, en re
cerca d'un socors que supleixi el deficit deis seus propis mitjans" (Le S~ege 

Apostolique, p. 180). 
La descripció és, potser, quelcom forta de tintes. Li serveix, pero, a l'autor 

frances, per a justificar la introducció del famós episodi en que intervingueren 
Himeri, bisbe de Tarragona, i Sirici, Pontífex Roma. 

Eren, sens dubte, els abusos introduits en les nostres esglésies, molts i greus. 
El bisbe de Tarragona, Himeri, envia a Roma un deis seus preveres, Bassia, per 
a exposar-los al papa Sant Damas: era aixo en els últims mesas de Ja vida del 
gloriós pontífex espanyol, any 384. Damas moria el desembre del mateix any, 
sense poder respondre a les qüestions que li proposava Himeri. Ho féu son suc
cessor, Sirici, donant una decretal famosíssima, que s'era considerada fins ara 
com la primera de les autentiques. 

El document és importantíssim sota el punt de vista de la disciplina i de 
la historia eclesiastica, com també el relleu que reconeix, ja aleshores, de la 
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Seu tarragonina, de la qua! Sirici es diu, no sense especial afecte, caput tui 
rorporis; car Himeri haura de notificar les resolucions papals de la decretal. 
no sois als' bisbes de Ja seva província tarragonina, sinó als metropolitans de 
les de Cartagena, Galícia, Betica i Lusitania: Ut haec quae a nobis su11t salHbri 
ordinatione disposita, sub litterarum tuarmn prof eccione mittantur ... 

Pel nostre cas, hem de remarcar que, en general, Ja decretal de Sirici és 
una aplicació del dret disciplinar estatuit pel Nicacnum. Dos punts de la respos
ta a la consuUatio d'Himeri, com l'anomena el papa, s'hi reporten directament : 
el relatiu al rebaptisme deis a1Tians, per a la reconciliació deis quals amb I'Església 
católica n'hi haura prou amb la imposició de les mans del bisbe, i la invocació 
sola de I'Esperit Sant, i el que es refereix a la cohabitació de dones amb els cíer
gues, reproducció nominativa del tercer canon de Nicea: Canonis dispositio quae 

apitd Nicaeam tractatum est. Ultra d'aquestes aHusions al famós Concili, la carta 
de Sirici és com l'afirmació categórica i reiterada de la primacía del papa, la 
qual cosa respon al canon sise de Nicea, tal com es llegia en el códex que Pas
casi, Iegat de la Seu Apostólica, utilitza al concili de Calcedonia: Quod Ecclesia 
Romana. semper habuit prfrnatwm. La carta de Sirici és fortament assertiva de 
la jurisdicció papal en les nostres terres: Eorum qui in nostro sunt corpore com
pellimur facinora deplorare ... ; i d'un sentit autoritari que no deixa lloc a dubtar, 
ni de la consciencia que té el papa de la seva potestat preeminent, fins sobre els 
metropolitans: lvfetropolitanis specialiter pontificibus imputanius ... , com a suc· 
cessor que és de Sant Pere: Haec (onera) portat in nobis bcatus apostolus Pe
trus ... ; ni del sentit d'obediencia filial de les esglésies d'Espanya, a les quals 
parla, mitjam;ant els oficis del metropolita Himeri, amb formules tan fortes com 
aquestes: A quo tramite <,•os qu.oque posthac mininie convenit de·viare, s1: non 
vultis a nostro collegio synodali separari sententia ... Jubemus abscindi ... Generali 
pronu11tiatione decernimus ... 

La carta de Sirici papa al nostre metropolita tarragoni és de l'any 385: la 
separen del Concili de :t\icea seixanta anys: la uneix, pero, amb el famós Concili 
la identitat de doctrina, de jurisdicció, d'autoritat. ::\.falgrat el mig segle trans
corregut entre les turbulencies originades per la malicia arriana, que han po
gut enterbolir l'atmosfera doctrinal sobre les prerrogatives del por.tificat roma, 
i sostraure de la seva influencia gran nombre d'Esglésies d'Europa, les coses 
tornen a centrar-se en el lloc en que les volgué J esucrist en íundar la seva Es
glésia. Pere és la pedra fonamental del gran edifici: Et super hanc petram ... La 
revolta doctrinal que Arrius, el superb envejós, alc;;a a Alexandria, i que, a mer
ce de potents i intrigants, ha torbat les intelligencies i la política de !'Europa per 
espai de mitja centúria, ja és passada : resta fenna la doctrina catolica, que ha 
incorporat al seu Credo noves fórmules, condemnatories de ]'error nou. S'escor
reran encara dos segles abans que el cos de l'Església no es purgui del tot del 
virus d'aquesta heretgia. Nous errors naixeran mentrestant. El papa, pero, i 
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la seva Església, l'Església universal, fara son camí, sense defalliment. És cam1 
de la veritat i del veritable progrés. És camí de Jesús, camí : Ego sum via. 

Nosaltres, grat sia a Déu, som dins el camí. Amb l'ajuda de Déu, no ens 
en mourem. És camí de veritat i de vida. Aquesta solemnial commemoració del 
famós Concili de Nicea ha d'ésser per a nosaltres un sedatiu, en mig de les m
quietuds presents, i un reconfort en les lluites que aguantem. 

ANALECTA SACRA TARRACONENSIA haura complert una magnífica tasca en 
recollir en aquest volum l'exemplaritat de llum i de forc;a que ens ve, a setze se
gles de distancia, del gran fet de Nicea. La llum de la veritat és forc;a del pen
sament, i l'exemple és fortitud de la vida. 

A més, aquest volum d'ANALECTA ens demostrara que som nosaltres, els 
cristians, els mateixos que, llavors, érem. Nicea és avui, com sera sempre; car 
Nicea és l'Església. El Nicaenum ha baixat fins a nosaltres per la pendent de 
les centúries: pe! Nicaenum, refent el camí, pugem nosaltres fins a !' Apostoli
cum, fins al Crist, qui és d'ahir, d'avui i de sempre. Fills del Crist, perque ho 
som de la seva Església, formem una solidaritat que no té parió, perque com
pren tots els segles i tot el món catolic. Ens plaura de veure'ns, en aquestes pla
nes d'ANALEC1'A, els mateixos que nostres pares en la fe. 

I ens plaura més encara que elles siguin un monument perennal de la fe 
i de la pietat nostres, i com ferma columna lluminosa que ens digui el plus ultra, 
en el camí de la veritat i de la virtut cristianes. Car, si elles ens han fet grans 
per la nostra fidelitat secular a la Seu Romana, com ho demostravem suara, que 
les representa i concreta en la historia del catolicisme, elles són, també, la con
dició sine qu-0 non deis avenc;os que, amb l'aju<la de Déu, hem de realitzar. Car, 
els pobles que no a vencen, reculen ; se'ls pot aplicar també l'aforisme ascetic: 
Qui non proficit, deficit . 


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

