
LA DOCTRINA DEL PECAT ORIGINAL 
EN SANT PACIA 

Sant Pacia té vertadera importancia científica en la historia de la Patro
logia i de qualques sectors de la historia deis dogmes, malgrat el poc que ens 
és restat de la seva producció literaria. No és ara del cas fer esment de les 
Iloances que Ji tributaren com a pastor de les animes, com a mestre de la ve
ritat cristiana i com a pukre i clissic literat els autors que en tracten de des 
de Sant Jeroni (1). El lloc preponderant que ocupa com a assenyat testimoni • 
de la doctrina católica sobre la penitencia és arreu conegut; on també, per con
nexió doctrinal, té expressions molt felices que el coHoquen prou amunt en 
l'Eclesiologia. En estudiar la seva fesomia dogmatica i inteHectual en aquests 
punts és facil de remarcar el seu sentit tradicional, la concepció neta i exacta 
del dogma que el porta a una expressió felic;, ensems científica i popular de la 
doctrina de la fe. 

Les mateixes qualitats ens semblen reverberar en la posició de Sant Pa
cia en la doctrina del pecat original, objecte d'aquestes poques ratlles. Ens ha 
mogut a escriure-les l'observar que no és tan nomenat per teolegs i fins per 
historiadors del dogma el nostre Bisbe en la qüestió del pecat original, bo i es
sent sumament interessant la seva posició neta i definida, precisament poc 
abans de suscitar-se la controversia pelagiana, tant, que pot ésser comptat en
tre els més autentics testimonis de l'estadi de possessió quieta i tranquila del 
dogma. 

Deis tractats teolügics, avui dia corrents i prou nombrosos, no el trobem 
esmentat més que en els dels PP. Muncunill i Pignataro, referint-se aquest a 
Turmel (2). Recorrent les obres de Patrologia, Historia del dogma i de la Li
teratura cristiana considerarles com més classiques, hom experimenta qualque 
decepció en no trabar indicada la doctrina del nostre Bisbe en el punt del pecat 
original en Fessler-Jungmann, ni en Schwane, ni en Bardenhewer, ni en Har-

(1) Encara que és prou conegut, ens plau trar.scriure l'elogi que en fa Sant Jeroni 
en son De viri.s illuslribus, c. XVI: "Pacianus in Pyrenaei iugis Barcilonae episcopus casti
gatae eloquentiae [lfü;ó segura en lloc de castitate et eloquentia] et tam virtute quam ser
mone clarus. Scripsit varia opuscula, de quibus est Cervus et Contra novatianos. Sub Theo
dosio principe, iam ultima senectute mortuus est ". P L, 23, 703. 

(2) Le do.Qm•· d11 péché origfoel, dins Rrl!ue d'Histoire et de Littérature religieuse, 
1900-1904. 
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nack (ni tan sols en llurs obres grans) , ni en Rauschen-Wittig (on hom ni el 
nom hi troba de Sant Pacia). Tampoc fou conegut deis teolegs del Renaixernent. 
Pero avui dia, després dels abundosos analisis i eJ..i:ractes del gran repertori de 
Dom Ceillier (3) i de les notes del benemerit P. F1órez (4) és estrany el silen
ci deis historiadors, i que fora del susdit Turmel, hom no trobi més que una 
menció en Klee (5) i un curt passatge transcrit en Tixeront (6), i encara en 
aquest darrer autor amb qualque reserva, que tot seguit veurem d'aclarir. 

La doctrina del nostre Bisbe entorn del pecat original és continguda, de 
les obres ja de temps assignades al seu heretatge literari , en el Sermo de Bap
tismo, i demés en el tractat De similúudine carnis pecca.ti recentment publi
cat i atribuit amb tota seguretat a Sant Pacia per Dom G. Morin (7), atri
bució que no sembla que hagi estat discutida, i que de totes passades es veu que 
és acceptada i no Ji manca pas fonament (8). 

En el Senno de Baptismo, vol explicar als oients, en especial als com
petents, " qualiter in Baptismo nascamur et qualiter innovemur " . I tot natural 
i escaient li ve al predicador, com a Sant Pau escrivint als Romans, per tal de 
fer-los veure la magnitud i transcendencia de la gracia i de la renaixern;a en 
J esucrist, el contrapasar-la a la caiguda i al pecat amb que el primer home in
ficiona el genre huma tot sencer. És per aixo que declara aquí Sant Pacia la 
doctrina del pecat original. 

Transcriurem primer els fragments que ens ian al cas, subsignant-ne les 
locucions més característiques (9); en farem després una traducció breument 
parafrasejada als indrets on sembli avinent, i en darrer !loe assenyalarem en 
curtet comentari teologic la posició dogmatica del nostre Doctor. 

"I. .. .Accipite ergo, <lulcissimi , horno ante baptismum in qua morte sit positus. 
Scitis certe illud :mtiquum, quod Adam terrena origini praestitutus {ro) sit; quae uti
que damnatio legcm i lJi aeternae nwrtis imposuit; et omnib·us ab eo posteris, qt{.OS lex 
111ia. rctincbat ; lzaec mors ü1 omne gentts dominata cst, 'ah Adam usque ad Moy
sen' ... (u) . Interea tros omnes su.b peccaJo te1ieba11111r, u! frncttts ess<'nms mortis : 

(3) Histoire générale des auteurs sacrés el éclésiastiqu.:s, t. ú, París, 1737, p. 729.734. 
(4) E spaña sagrada, t . 29, p. 91.433.. . Aquí es troba reproduit e! tractat de S-an t 

Pacía, com també els altres quatre escrits seus. aleshores coneguts. 
(5) Mamiel de l'Histoiri des dogmes chrétic11s, trad. MABIRt:, Par ís, 1843. t . T, p . . p7. 
(6) Histoiu des dogmes da1~ l'a1:tiquité chrétie1m r, París, 1912, p. 2¡8. 
(7) Un traité i11édit d11 IV siecle: le " De si111ilit udi11c can1is peccati" de re. .. ¿q11 e P:i

cim de Barcelonc ; dins Rcv11c Bé11édicti1U: 29 (19 12) . p. I ·28 ; reproduit en A'lll'cdo!a Nla red· 
so /a11a. S rconde .~érie . Études , T c.xtes, Décou'i.•erfcs . t. I , Pa:ís, i913, p. So·rsc. Refcrim les 
citacions 'a aauesta <larrera oublicació. 

(8) Cf . B ARD F.NHF.\Y F. R, ·c escl1iclite der attcliristlichcn Lit.-rall'1', 3 Bd. Freiburg. 19 12 . 

p. 403 ; T1XERONT, P récis de Patrologie, París. 1920, p. 3o8. 
(9) T ext de l'edic:ió de Gallandi en lhGNE, PL, 13, w8g-1 093. 
( 10) l'racstilulus. Gailandi en nota diu: "Rest ituttt.s fcgit Lati11i11s ". Que a ita l és el 

~entit de ¡)ra.Ntil 11 t1is en Sant Paciá ho afirma A. Grul:>er St 11dfr 11 su PaciM1 1'º" Barcelona. 
Miinchcn, 190 r . p . 39-41 , amb referencia a k s notes de l'edició <le V. Ncguera, Valen
c:a. 178n. 

( 1 1) R om. 5. r.1. 
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siliquarum escis et pecorum custodiae de:;tinati, id est operibus inruundis, per malos 
angelus; quibus dominantibus nec facere licuit nec scire iustitiam: parere enim tali
bus dominis res ipsa cogebat . .. 

II. Adam postquam peccavit, t:t retuli, d'cente Domino, 'Terra es et in terram 
ibis ' ( 12). addictus est morti. Hnec additio in genus omne defluxit. 011111es e11im pr:cco
·uermit, i}>sa. ia.111 ·1trge11tr: natwra._. sicut Apostolus dicit : 'Quia per unum hominem pec
catum introivit, et per delictum rnors, et sic in omnes homines devenit, in qua omnes 
pecca\·erunt' (13) . Dominatum est ergo peccatum, cuius vinculis quasi captivi trahe
bam'!.lr ad mortem, mortem scilicet ;;empiter11a.1!1. Hoc vero peccatum ante legis tem
pora nec intelli gebatur, sicut Ap•:istolus dicit (14): Donec enim lex p::meretur peccatum 
in mundo non habebatur, hoc est non videbatur; ad legi:; adventum revixit. Apertum 
est enim ut videretur : verum frustra, quia id prope nemo servabat. Dicebat enim lex: 
'K on moechabe..-is, non occides, non concupisces'; tamen ooncupiscentia curo vi ti is om
nibus permanebat. Ita peccatum istud ante legem occulto gl2dio ir.terfecit hominem. 
lege destricto. Quae igitur spes homi:Ji? Sine lege ideo periit quia peccatum videre non 
potuit; et in lege quia in i<l ipsum quod videbat incurrit ... 

V . Sed s: solus ille vicit quid ceteris contulit? Breviter audite. Peccat11-111 Ada< 
in genus omne transi.'·rat .- 'Per unun: enim hominem . . .' Ergo et iusti:ia Christi necesse 
est at in genus transeat; ac sicut ille per pecca:um stirpem suam perdidit, ita Christus 
per iustitiam genus suum omne ,·ivificet. Hoc urget Apostolos dicens: 'Ut sicut per 
inobaudientiam unius peccatores constituti sunt multi, sic per dicto audientiam unius 
iusti constituantur multi; ac si cut regnavit delictum in mortem, ;;imiliter et gratia 
regnet per iustitiam in vitam aeternam' 1)5) . 

VI. Dicet mihi aliquis: Sed _t>eccatum Adae merito fransivit in pasteros, quia 
i;,~ ipso geniti erant; et numquid neos a Christo geniti sumus, nt propter ipsum salvi 
csse possimus ~ Carnalia cogitare nolite: iam videbitis qualiter Christo parente gene
remur ... " 

"l. ,_.Mireu dones, dolcíssims, en quin estat de mort és ]'home constituit abans 
de rebre el Baptisme. Sabeu ja alió antic, que Adam fou retornat a son origen terrenal, 
la qual condemnació Ji imposa la. llr!i [la condició o situació] de mort eterna; i com 
que tal l!ei reten.ia com NI sos Uigam.s tota1 la posteritat á'ell, la tna!efra mort domina 
tot el genere Jimna d'Adam a Moises .. . Me11trestant tots estav em subjectes sota el 
domfoi <iel pecat, tJc. tal ma.11era. que ére11i fniits de 111or!, tlestinats a menjar glans i 
a pasturar bes:iar, és a dir a cometre obres immundes, mitjanc;ant els angels dolents ; 
i com que ells ens dominaven no podíem fer ni coneixer la justícia . .. 

II. En pecant Adam, com ja he esmentat, en dir-li el Senyor, 'Ets terra i tor
naras a terra', fou destinat a la m:>rt. Aital destí davalla en tot el llinatge. Per tal 
coffi tots pecaren, urgint-ho ja la natura [en vigor o per raó de la natura] , com ho 
diu l'Apüstol: 'Per un home entra el pecat en el món, i pel delicte la mort, i a i.xí en 
tots passa, en que tots pecaren'. Domina dones el pecat, en els lligams del qua! com 
captius érem arrossegats a la mort, és a dir a la mort snnpiterna. Aquest pecat, pero, 
abans deis temps de la llei [mosaica] ni tan sois era entes, com diu l' Apóstol: perque 
fins a ésser posada la llei el pecat no era comptat en e: món, <;o és no es veia ; en 
venir la llei reviscola. Va ésser obert, per tal que íos vist. Endebades pero, perque 

(12) Gen. 3, 19. 
( 13) Rom. 5, 12. 
(I4) Ibid. 13. 
(15) Ibid. 19. Zl. 
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gaircbé ningú ho servava. Deia la llei: 'no fornicaras, no furtaras, no cobejaras'; i 
amb tot la concupiscencia amb tots els vicis perdurava. Aixi aquest pecat matava 
l'home abaos la llei amb glavi amagat, per Ja llei amb glavi desembeinat. Dones, quina 
esperam;a per l'home? Sense la llei peresqué perque no pogué veure el pecat; i amb 
la llei perque caigué en el mateix que veía ... 

V. Empero si ell sol [Jesucrist] va vencer, que aprofita als altres? Escolteu-ho 
breument. El pecat d'A.dam harcJia passat a tot el llinatge . .. Per tant també la justicia 
de Crist cal que passi al genere huma; i que com aquell pel pccat arruina tota sa 
nissaga, aixi Crist iper la justicia vivifiqui tota la seva posteritat. Aixó urgeix 
l' Apostol en dir : 'Per tal que com per la inobediencia d'un molts són constituits pe
::adors, així per l'obediencia d'un molts siguin constituits justos, i com regna el de
licte [conduint] a la mort, així la gracia regni per la justicia fins la vida eterna'. 

VI. Em dira potser algú : El pecat d' Adam bé passii als descendents, per tal com 
ÍOren engendrats d'eil; és que nosaltres som engendrats de Crist, per poder ésser 
salvats per ell? No penseu pensaments carnals; ja veureu com sou engendrats, sent 
Crist vostre pare ... " 

~o és pas difícil, ja a la primera lectura deis passatges transcrits, fer-se 
d.rrec de la netedat i for<;a del pensament del nostre Bisbe en l'afirmació del 
pecat original. Les dues tesis cabqals del dogma catolic, <;o és un veritable pe
cat existent en tots els homes, derivat d' Adam i en certa faisó el mateix pecat 
d' Adam, i sa transmissió per generació, les trobem expressades amb precisió 
lapidaria, i c;o que cal remarcar sense sentir-hi cap mena de dificultat : Pecca
tmn Adae in genus omne trmisfr.1it ... peccatum Adae ·merito transivit in paste
ros, quia e.x ipso geniti erant. I en posar aquesta doctrina l'orador en llavis 
deis oients, dóna un colpidor testimoni de la fe del poble cristia, que aviat es 
trobara pertorbada en sa pacífica possessió per l'heretgia pelagiana. També 
per la senzilla referencia a la carta de Sant Pau als Romans, c. 5, - i no tan 
solament al v. 12, ans també al 19 i al 21, - hom veu que la interpretació ca
tólica natural i obvia del passatge era a bastament coneguda, la qua! cosa ex
plica que poc després Sant Agustí en sa lluita antipelagiana en pogués fer un 
ús tan insistent i efica<;. 

El parlar de la llei de mort eterna que estrenyia a Adam i a tota la seva 
nissaga, en just judici del pecat, és també molt significatiu per a designar l'es
tat de pecat que del primer pare davalia a tota la posteritat. Malgrat que cita i 
té present a l'esperit el passatge de Sant Pau, on la mort sembla evident que 
hom deu interpretar-la de la mort corporal, el nostre Bisbe la refereix insistent
ment a la condemnació en que ens tenia destinats el pecat, pel fet del primer 
pare: " Quae utique damnatio legem illi aetenzae nwrtis imposuit; et omnibus 
ab eo posteris, quos lex una retinebat, haec mors in genus omne devenit... 
Dominatum est ergo peccatum, cuius vinculis quasi captivi trahebamur ad 
mortem, n1ortem scilicct senipüernam" . 

És per aixo qué en donar raó d'aital judici de Déu, a fegeix tot seguit: 
"Interea nos omnes tenebamur sub peccato ut fructus essemus mortis ... Haec 
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additio in genus omne defluxit. Omnes enim peccaverunt, ipsa iam urgente 
natura, sicut Apostolus dicit: Quia per unum hominem ... " 

Aquesta darrera locució ipsa iam urgente natura, és altament interessant; 
hom hi veu clarament preformada la frase peccatum naturae, amb que poste
riorment és estat designat el pecat original pels teólegs. No és pero nova en 
Sant Pacia aquesta faisó de parlar-ne; ell l'aprengué de TertuHia, de qui en 
els tractats penitencials es mostra deixeble i continuador. El gran africa en 
parlar del pecat original diu: "1falum igitur animae ... ex originis vitio ante
cedit, natura.le quodammodo." (16) Per tal d'entendre el sentit d'aquesta ex
pressió - que més tard evoluciona una mica-, hom ha de fer esment que 
és aleshores prou sovintejat pendre natura, na.turale, en sentit més etimologic, 
a nascendo, gairebé com nativum, nadiu. quelcom que !'home té de son origen. 
Aquest sentit sembla declarar adequadament el pensament de TertuHia, qui 
precisament empra el natura/e quodammodo per explicar el e:c oáginis vitio. 
En ell pero s'inicia potser ja un altre sentit, que sense oblidar el primer l'acom
panya molt escaient, i és el de quekom d'arrelat en l'ésser de l'home, i que en 
tots els homes es troba, sentit que s'atansa més al que avui s'entén per natura. 
Es pot dir que d'aitals principis, desenrotllats per la concepció agustiniana de 
la massa vitiata, massa peccatrix etc. , que tan sovint li ve a la pluma, en deriva 
el concepte de peccatum naturae, aclimatat en la teología per Sant Tomas. En 
nostre text de Sant Pacia no sembla pas massa aventurat reconeixer-hi una 
mica més accentuada que en TertuHia aquesta significació complexa d'origen 
i estat, en dir: "Omnes enim peccaverunt, ipsa iam urgente natura," frase vi
gorosa, on la natura personificada empeny !'home al pecat en el seu mateix 
naixement. ( I 7) 

La condició moral de !'home com ef ecte del pecat original, la pinta Sant 
Pacía amb poques pinzellades, pero ben energiques, tretes del retaule del fill 
prooig : "interea nos omnes sub peccato tenebamur, ut fructus essemus mortis ; 
siliquarum escis et custodiae pecorurn destinati, id est operibus inmundis, per 
malos angelos; quibus dominantibus nec facere licuit nec scire iustitiam: pa
rere enim talibus dominis res ipsa cogebat." Com es veu descriu aquí el Bisbe 
la impossibilitat de l'home caigut de fer el bé moral, a que estava destinat, pel 
domini de la concupiscencia. Per tal de declarar-ho més esmenta Sant Pacía 
tot seguit el difícil verset 13 del !loe de Sant Pau, interpretant-lo de manera 
que pot ésser interessant per la historia de l'exegesi. Diu dones Sant Pau, se-

. . · ... 

(16) D e anima, 16; PL, 2, 719. 
( 1¡) És ciar que en aquesta frase hom no hi pot veure expressada qualque necessitat 

natural del peC'"at actual. La concu}?iscencia i els pecats actuals com derivats d'ella són consi
derats per Sant Pacía com efectes del l?ecat, com declarem tot seguit. És per aixo potser 
que Tixeront, l. c., n. 7, comenta en citar Sant Pacía: "11 se peut qu'il s'agisse seulement 
ici de la concupiscence "? Ko ens sembla pas gens fundada aquesta reserva. Si de cas 
explicaria el Sant el pecca<:erunt no de la concupiscencia. sinó del pecat actual; i aix:i 
sembla molt iluny de la seva pensa. 
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gons la interpretació del nostre Bisbe, que "fins la llei mosaica el pecat original, 
hoc 'lJero peccatum, no era conegut - així explica el non habebatur, hoc est 
non viáebatur -. En venir la llei revisqué, per tal com fou revelat, apertum 
est, perque fos vist. " Cóm pero entén Sant Pacia aital revelació del pecat? 
Les frases curtes i pregnantes que empra no és pas tan avinent declarar-les. El 
pensament sembla ésser que la llei, en posar els preceptes que contrarien les 
passions i concupiscencies desvetllades pel pecat original, ens en dóna un co
neixement d'experiéncia, en quant la concupiscencia i els vicis, com a efectes 
d'ell, romanen rrialgrat la llei i contra de les seves prescripcions. I així fou qué 
abans la Ilei pereixia l'home, perque no coneixia el pecat ni d'on li venia el 
mal, ~o que f eia que no pogués cercar el remei ; i amb la llei pereixia també 
perque queia en aixo mateix que li era descobert com a mal, ja que no trobava 
forces en la llei per deslliurar-se'n. És per aixo que diu Sant Pacia: "Apertum 
est eniin ut videretur; verum frustra, quia id prope nemo servabat. Dicebat 
enim lex: non moechaberis, non occides, non concupisces; tamen concupiscen
tia cum vitiis omnibus pennanebat." I acaba l'exposició amb aquella vibrant 
semblan<;a del glavi mortífer, amagat abans la llei, desembeinat després. 

No és pas aquesta la interpretació més corrent avui dia d'a(1uest passatge 
de Sant Pau; és pero conegut que les idees que la formen tenen una forta em
premta paulina, i que adhuc com exposició d'aquest mateix lloc, té bona arre
lada en mants comentaristes de )'epoca patrística. N'és principalment colpidor 
i remarcable el caracter agustinia que ja per antelació la impregna. "Quid est 
non deputabatur" , diu el Bisbe d'Hipona en la primera obra contra dels pela
gians, "nisi ignorabatur et peccatum esse non putabatur ?" ( 1 8) 

En el De similitudine carnis peccati parla Sant Pacía de les molesties 
d'aquesta vida com a conseqüencies del pecat original. Era aixo avinent al 
fi d'aquest escrit, i a l'estat de la persona a qui el dirigía, una fervorosa cris
tiana, qui acabava de sortir d'una greu malaltia. Aprofita per aixo el Sant Bis
be l'ocasió de explicar cóm els mals d'aquesta vida són ara efecte de la corrup
ció original. I d'aquí passa a doctrinar a la fidel cristiana sobre la veritable 
carn .de Nostre Senyor Jesucrist contra del docetisme maniquea, qui prenent-ne 
pretext de les paraules de Sant Pau : "Misit Deus Filium suum in similitudi
nem carnis peccati" (19), negava la vertadera assumpció pel Verb diví de la 
nostra carn mortal i passible, i;o que ho iéu, per tal de deslliurar-nos de les 
malediccions del pecat. Així ho ensenya el Sant, expressant tarnbé de pas la 
idea del pecat en nosaltres existent. Les frases del nostre Bisbe són ciares i no 
demanen cap comentari. Gairebé n'hi haura prou amb subsignar les locucions 
més característiques. 

(18) De peccatonmt tneritis et remissioM, 1, ro, 12; PL, 44. n6. 
(19) Rom. 8, 14. 
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"Substantia nostri corporis fragilis et caduca: ut mortalis quippe nulli valitudini 
excusatur, ex quo censu1ti i11 se omnium infinnitatum vel dolonun per tra11.sfusionem 
seminis de tm1JSgressio11is traxit auctore, cunctamque mortalitatis fecem morborum 
capax, dum generatur, excepit. Sic facta est posteritati natura. quae fuerat culpa ge
neranti; dum vitiato semini proles corrupta respondet, et original is fragi!itatern rese
rat mortalis agnatio ... 1.:-na ergo omnium in fragilitate rnbstantia est, una sors, et 
conditione mortis omnis adstringitur gens humana, auctor~s offensam crepundiis q2ii-
b11sdmn consif¡natae sibi mortalitatis adsigt1ans .. . Et cum hic habeas de institutione 
iustitiam trahis tamen de /;ereditatc peccatum ... (20) . 

... Hoc cum docet Apostolus, quis non videt quod suo more priori [Adam] ad
signat quidqud posteritas per Adae transgressionem passa sortitur ... (21) . 

.. . Video namque Adam ante transgressionem immortalem, cerno ante lapsum 
cunctis bened:ctionibus exornaturn, cerno post lapsum cunctis maledictionibus defor
matum ... 

.. . rnortuu.: et sepultus est [C:-tristus]. quod Adam de transgressione promeruit: 
quia si vitale custodisset edictum, mortuus non fuisset ... Per peccati meritum, ut dispu
tavirnus, legio certe in r.os morborum et infirmitatum ii:cubuit..." (22). 

"La substancia del nostre cos fragil és i caduca: car com mortal que és, no es 
pot excusar de cap malaltia, des que f ou gra1:ada amb el cens de totes les debilitats o 
dolors, j7rove1ient de l'autor de la transgressió, m-itjan,a.nt la transfztsió seminal, i en 
ésser engendrada capa~ de malalties, rebé tota la corrupció de la mortalitat. Així F-'és 
estat feta natura a la p•lSteritat la que fou culpa en l'engendrador, en que al germe 
viciat correspon nissaga corrompuda, i la mortal descendencia descobreix la fragilitat 
de l'origen ... A tots dones ens pertoca una sul;stancia fragil, a tots la mateixa sort, 
i tota la generació humana és lligada a la condició de morir, assenyalant [mostrant] 
l' ofensa de son aittor amb certs 1'1.onim1ents [ senyals] ( 23) , de la '"ortalitat a que f ou 
condemnada ... 1 encara que tinguis la justicia pel fet de l'educació (o virtut), arros
se91,es malgrct aixo el pecat de l'herencia ... 

... En ensenyar aixo l'Apostol, qui no veu que, com acostuma, atribueix al primer 
[Adam] el que la posteritat ha tret, patint, d'Adam? ... Car veig Adam abaos la trans
gressió immori:al, el contemplo abans la caiguda ornat de tota mena de benediccions, i 
després de la caiguda el veig deformat amb tm:es les r::ialediccions . .. 

.. . fou [ Crist] mort i sepultat, el que Adam meresqué pe! fet de la transgressió : 
perque si hagués servat l'edicte vital [que dóna vida] no hauria mort... Pel merit del 
pecat, com ciisputarem, se'ns aplega al damunt una legió de malalties i debilitats ... " 

Amb aquestes vivents i sentides expressions, que en llur caire lexic i es
tilístic, de tan difícil versió, remembren sovint el llenguatge forense, emprat 
també pel seu mestre TertuBiá, completa Sant Pacia la descripció del regne 
total del pecat, que en rns elements .essencials i morals havia comem;at en el 
Sermo de Bc;ptfrmo. Tan completa resulta amb aquestes noves aportacions la 

(20) MoRIN, l. c., p. 112.II3. 
(21) Ibid., p . 123. 
(22) lbid., p. 125.126. 
(23) Du Cange en son Glossarium mediae et infinae latinitatis diu de la paraula Cre

pu11dia : " 11.fonimen ta... C:·epundia dicuntur delec"menta puerorum, et etiam signa, quae 
cum infantibus olim exponi solebant, unde possent agnosci, ut erant litterae, annuli, etc ... " 
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doctrina del pecat original en Sant Pacia que no sembla pas exagerat el ju
dici de Dom :Morin: "Personne peut-etre, avant Saint Augustin, ne s'est ex
primé sur ce sujet avec plus de force et de clarté." (24) I encara que, com és 
avinent, en el De similit11dine carnis peccati parla gairebé exclusivament dels 
efectes produits en la natura pel pecat d"Adam, que !'ha trastornada, no 
hi manca pero I'afirmació explícita é.e la mateixa tara ¿eJ pecat en nosaltres, 
i la dada substancial de la seva transmissió per hereditat i generació: " trahis 
tamen de hereditate peccat.um. .. per transfusionem seminis. .. vitiato semini 
proles corrupta respondet " . 

En conclusió: si considerem Sant Pacia e:1 el desenrotllament historie del 
dogma del pecat original, hom deu pos¡r-lo al costat de Sant Ambrós, de l' Am
brosiastre i d'altres consemblants testimonis de la traciició cristiana, gairebé 
contemporanis de les primeres negacions del pelagianisme. 

És llastima que Sant Agustí no conegués al nostre Bisbe; son nom i els 
fragments transcrits els trobaríem segurament en els primers llibres contra 
Julia d'Eclanum, en mig d'aquells " sancti ac beati et in divinorum eloquiorum 
pertractatione clarissimi sacerdotes" qui " quod invenerunt in Ecclesia do
cuerunt; quod a Patribus acceperunt hoc filiis tradiderunt. '' (25) 

(24) L. c., p. 88. 
(25) Co11tm lttlianu-m, 2, ro, 33.34 ; PL, 44. 697.698. 

J o s EP M . DAL:'11AU, s . J. 
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