J O S E P A M E N G UA L I B AT L E

La Circular
del bisbe Sever de Menorca
sobre la conversió dels jueus
(418-2018)
Una crònica mediterrània
abans de l'ocupació dels vàndals
Edició trilingüe del text

Amengual i Batle, Josep
La Circular del bisbe Server de Menorca sobre la conversió dels jueus (418-2018) :
una crònica mediterrània abans de l’ocupació dels vàndals : edició trilingüe del
text / Josep Amengual i Batle. - Menorca : Institut Menorquí d’Estudis ; Palma de
Mallorca : Institut d’Estudis Baleàrics, 2018. - 194 p. ; 21 cm. - (Cova de Pala ; 34)
Text en llatí, català i castellà. - Bibliografia p. 185-194
ISBN: 978-84-15291-38-1
1. Sever, Bisbe de Menorca – Epistolaris – Crítica i interpretació
2. Cristianisme – Menorca – S. V
3. Jueus – Menorca – S. V
26(460.32Menorca)«04»

© Josep Amengual i Batle, 2018
Edició: Institut Menorquí d’Estudis
Coberta: Capitell amb decoració de motius cruciformes procedent de la basílica des Cap des Port.
Museu de Menorca, Maó
Disseny de col·lecció: Lluc Julià
Impressió: Gràfiques Menorca. Cap de Cavalleria, 5 – POIMA – 07714 Maó (Menorca)
DL: EM-012/2018

Índex

Pròleg......................................................................................................................... 11
Capítol I
Com ens ha arribat l’Epistula de conuersione iudaeorum apud
Minoricam insulam meritis sancti Stephani facta. Anno 418.
(Clavis Patrum Latinorum, núm. 576)...................................................... 17
Capítol II
Els antecedents...................................................................................................... 25
Nom i situació de Menorca....................................................................... 25
Els jueus de Magona eren fora la llei tardoromana.......................... 27
Connivència i convivència dels jueus i cristians a Magona.... 29
L’estranya barreja dels esdeveniments dels anys 417-418........ 30
Les primeres incursions dels bàrbars...................................................... 31
Situació de Menorca, i la bipolaritat Iamona i Magona................. 33
Capítol III
Els jueus a Menorca............................................................................................ 37
La sinagoga....................................................................................................... 37
Rebuig de Sever per la discussió, i opció pels prodigis
de l’Èxode.................................................................................................... 37
La desaparició de la Sinagoga com a organització de l’aljama
fou l’objectiu central de la campanya del bisbe Sever............... 39
Organització civil de l’oppidum Magona.............................................. 43
Família, propietat, antroponímia............................................................ 43
Vers les denominacions dels jueus negatives...................................... 45
La connexió mallorquina de la nissaga de Theodorus............. 47
Cultura............................................................................................................... 49

La setmana entre els dos dissabtes, dia 2 i dia 9 de febrer de
l’any 418.................................................................................................... 50
Aspectes literaris............................................................................................. 52
Uns trets del procés de la conversió dels jueus.................................. 54
Capítol IV
La Circular del bisbe Sever: l’autor, l’autenticitat, la data dels
esdeveniments i la data de la seva narració........................................... 59
El neopriscil·lianisme................................................................................... 60
El pelagianisme............................................................................................... 61
L’autor, l’autenticitat, testimonis externs, datació i destinataris.... 62
Capítol V
L’església a Menorca............................................................................................ 67
Cloenda.................................................................................................................... 71
Edició de la carta Circular del bisbe Sever de Menorca, sobre
la conversió dels jueus de Magona, l’any 418..................................... 77
Textus latinus.......................................................................................................... 81
Traducció al català.............................................................................................101
I. Justificació de la circular i descripció de la situació
geográfico-religiosa de Menorca..................................................................102
1. La proclamació de les gestes del Crist............................................102
2. Situació de Menorca i sentit providencial de la seva
petitesa........................................................................................................103
3. Contraposada evolució religiosa a Iamona i a Magona...........105
II. Inici de la confrontació amb els jueus.................................................107
4. L’arribada de les relíquies de sant Esteve a Magona,
detonador de l’enfrontament............................................................107

5. L’entusiasme antijueu s’estén a Iamona.........................................108
6. Diversitat entre el patronus Teodor i el dels cristians,
sant Esteve.................................................................................................108
7. Treva a causa de l‘estada de Teodor a Mallorca..........................109
8. Diversitat dels preparatius per a la confrontació.......................109
III. Els somnis profètics...................................................................................110
9. La teoria sobre els somnis...................................................................110
10. El somni de la Verge Teodora i del bisbe Sever:
el camp erm...........................................................................................111
11. El somni de Teodor: el lleó de Judà i la Matrona...................112
IV. La confrontació a Magona......................................................................114
12. Arribada de Sever a Magona............................................................114
Els jueus rebutgen la proposta de disputa sobre la Llei.......114
13. Els cristians destrueixen la sinagoga.............................................116
14. Acció de gràcies i pregaria................................................................118
V. La intimidació: la conversió dels primogenits..................................119
15. Rubèn........................................................................................................119
16. Es prepara la conversió de Teodor................................................119
17. Primeres conversions massives........................................................122
VI. Els prodigis...................................................................................................123
18. Fuita i conversió de Meleci i d’Innocenci.................................123
19. Pànic i conversió de Galileu, Florià i Cecilià...........................126
20. Conversions massives.........................................................................128
21. Conversió de Teodor..........................................................................131
22. Conversió d’un vell de 102 anys...................................................132
23. Conversió d’uns jueus transeünts.................................................133
24. Fuga i conversió d’Artemísia...........................................................133
25. Conversions intermitents.................................................................135

VII. La pregária com a darrer recurs per a la conversió.....................136
26. Resistència de les dones.....................................................................136
27. Resistència i conversió de l’esposa d’Innocenci.......................136
28. Fuita i conversió de la cunyada d’Innocenci............................137
VIII. Conclusió: la conversió dels jueus magontans, preludi
de la conversió de tot el poble jueu............................................................138
29. El fruit acomplert al cap de vuit dies, al segon dissabte......138
30. El que era un ermàs fructifica.........................................................139
31. Datació i profecia dels esdeveniments menorquins..............139
La Circular de Severo de Menorca (418).............................................141
I. Justificación de la Circular y descripción de la situación
geográfico-religiosa de Menorca..................................................................142
1. La proclamación de las gestas de Cristo........................................142
2. Situación de Menorca y sentido providencial de su
pequeñez..............................................................................................144
3. Contrapuesta evolución religiosa en Iamona y Magona.........146
II. Comienza la confrontación con los judíos........................................147
4. La llegada de las reliquias de S. Esteban de Magona,
detonante del enfrentamiento....................................................147
5. El sentimiento antijudío se extiende en Iamona.......................149
6. Diversidad entre el patronus Teodoro y el patronus de los
cristianos, S. Esteban.....................................................................149
7. Tregua motivada por la estancia de Teodoro en Mallorca.....150
8. Diversidad de los preparativos para la confrontación.............150
III. Los sueños.....................................................................................................151
9. Teoría sobre los sueños.........................................................................151
10. El sueño de la virgen Teodora: el campo yermo.....................152
11. El sueño de Teodoro: el león y la matrona................................153

IV. La confrontación en Magona.................................................................155
12. Severo llega a Magona. Propone una discusión a los
judíos. Éstos la rechazan...............................................................155
13. Los cristianos destruyen la sinagoga............................................157
14. Acción de gracias y súplica...............................................................159
V. La intimidación: la conversión de los primogénitos......................161
15. Rubén........................................................................................................161
16. Se prepara la conversión de Teodoro...........................................161
17. Primeras conversiones masivas.......................................................164
VI. Los prodigios................................................................................................165
18. Fuga y conversión de Melecio e Inocencio...............................165
19. Pánico y conversión de Galileo, Floriano y Ceciliano.........169
20. Conversiones masivas.........................................................................171
21. Conversión de Teodoro.....................................................................174
22. Conversión de un anciano de 102 años.....................................175
23. Conversión de judíos transeúntes.................................................175
24. Fuga y conversión de Artemisia.....................................................176
25. Conversiones intermitentes.............................................................178
VII. La plegaria, último recurso para obtener la conversión...........179
26. Las mujeres se resisten.......................................................................179
27. Resistencia y conversión de la esposa de Inocencio..............179
28. Fuga y conversión de la cuñada de Inocencio.........................180
VIII. Conclusión: la conversión de los judíos de Magona
como preludio de la conversión de todo el pueblo judío..................181
29. Fruto sazonado al cumplirse los ocho días................................181
30. El campo yermo fructifica................................................................182
31. Datación y sentido profético de los hechos menorquines....182

Bibliografia..........................................................................................................185
Sigles..................................................................................................................185
Fonts..................................................................................................................186
Bibliografia general.....................................................................................190

LA CIRCULAR DEL BISBE SEVER DE MENORCA SOBRE LA CONVERSIÓ DELS JUEUS 11

Pròleg

En diverses ocasions, tant directament com per telèfon, en encontres amb persones amigues de Menorca, hem comentat que calia celebrar el XVI centenari de la redacció de la carta Circular del bisbe de
Menorca, Sever. Ens va deixar una rica informació sobre uns esdeveniments sorprenents a Occident, que se succeïren, segons l’escrit, entre
els dos dissabtes, dia 2 i dia 9 de febrer de l’any 418.1
Els esdeveniments, vists des d’avui, ens semblen deplorables, perquè, qualsevol fos la seva forma, implicaren una violència psicològica, però mai física, del bisbe i els cristians sobre l’aljama de Magona
(Maó). Aquesta conducta era fruita del temps, puix que era inconcebible que entre la religió de l’emperador i la dels súbdits no hi hagués
una plena coincidència. En efecte, des de l’any 380 el catolicisme havia
esdevingut la religió imperial, i totes les altres interpretacions del cristianisme eren bandejades, encara que no perseguides amb vessament
de sang. L’execució de Priscil·lià (ca. 340-Trèveris 385) va ser clarament rebutjada per sant Ambròs de Milà, mentre que el papa Damàs
volgué evitar una condemna en l’absència de l’acusat, condemna que
no havia de ser mai a la mort.
Amb coherència amb la política imperial, anys després, a Menorca,
el bisbe Sever, amb Consenci, i possiblement amb el suggeriment del
prevere de Gallaecia (Galícia), emprengué una campanya molt diferent.

1

J. Amengual i Batle, «Consentius/Severus de Menorca. Vint– i– cinc anys d’estudis. 1975-2000»,
dins Arxiu de Textos Catalans Antics, 20 (2001) 663-665; J. Amengual i Batle- Margarita Orfila,
«Paganos, judíos y cristianos en las Baleares: documentos literarios y arqueológicos», dins José
Fernández Ubiña y Mar Marcos (eds.), Libertad e intolerancia religiosa en el Imperio romano. Ilu.
Revista de Ciencias de las Religiones. Anejos. Anejo XVIII, 18 (2007) 200.
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No es tractava de fer retornar un heretge a l’ortodòxia, sinó de conduir
al catolicisme tota una població petita, Magona (Maó), de 540 persones
jueves.2 La seva població, Magona (Maó). Menorca devia comptar entre
3.000 i 4.000 habitants. Va ser un esdeveniment important, sobretot
pel que significa, puix que a l’Occident llatí aquestes conversions no
s’havien produït. És cert que un home tan relacionat amb Menorca
com sant Agustí, que degué rebre l’escrit de Sever, no en digué res.
Probablement, la teoria de prodigis que va construir el bisbe no el convencés gens. Agustí, a més, era enemic de la violència i reconeixia la legitimitat de l’existència dels jueus, com a poble provinent de la Bíblia.3
Per això, ell era ben romà i bisbe cristià en el pont entre els segles iv
i v. Compartia l’objectiu que tenia el bisbe Sever de cercar la salvació
eterna dels jueus; però per altres vies, les de la predicació. Ara bé, no
perdem de vista que aquesta finalitat, la de la salvació eterna, mitjançant
el baptisme, és central i decisiva.
Saltant molts segles, direm que la llibertat religiosa no es va començar a imposar fins avançat el segle xviii, fruit de principis cristians,
treballats amb altres ingredients filosòfics i teològics, que es difonien
en diversos països, en els quals les diversitats religioses no podien ser
la causa de nous conflictes, tot i que, per exemple, els països nòrdics
no toleraven els catòlics, i els mediterranis feien el mateix amb els
protestants. A Alemanya mateix, en la segona meitat del segle xix,
els catòlics hagueren de patir el Kulturkampf, promogut pel canceller
Otto Bismarck, i podem comptar quants monarques europeus, o caps
de govern, són catòlics, per no parlar dels que han estat presidents dels
Estats Units d’Amèrica del Nord.

2

Seu. Min., Ep., 29. 1 Sane per hos octo quibus haec omnia gesta sunt dies, ante initium quadragesimae,
quasi paschae a nobis est celebrata festiuitas. 2 Quingentas siquidem et quadraginta animas ad ecclesiam
constat adiectas.

3

Sobre Sant Agustí i els jueus, vegeu Paula Fredriksen, Augustine and the Jews. A Christian Defense
of Jews and Judaism, Nova York-Londres-Toronto-Sidney-Auckland 2008.
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Aquí, tanmateix, no volem repartir culpes, sinó que ens cal reflexionar sobre els contextos culturals diversos, que ens ajudin a integrar
el passat, almenys, en el nostre coneixement; altrament, interpretant
el passat a través d’un prisma d’avui podríem disparar la societat vers
una autodestrucció, simplement perquè el passat no es va inspirar
en la nostra mentalitat. Així, oblidaríem la nostra pròpia historicitat,
mentre que la societat contemporània és fruit del que ha quallat al
llarg dels segles, i, demà, molts errors, que cometem avui sense témer-nos, no podrien ser corregits. Nosaltres no som ni menys ni més
que els avantpassats. En pobres paraules, i geogràficament properes a
l’ambient que van conèixer l’aljama dels Jueus de Magona, i el mateix
bisbe Sever. Aquest esmenta el nom de qui va fundar Magona. Va ser
un militar cartaginès, Magó, oposat a Roma, després d’una conquesta militar de Menorca, que no podem descriure. I a un home com
Sever, que es vantava de viure sota la legalitat romana, ni li va passar
per l’enteniment condemnar la memòria del cartaginès. Tampoc avui
ningú no es fa problemes perquè la ciutat recordi aquell general, amb
el topònim Maó. Per la seva banda, els jueus més fervents adoptaven
els antropònims grecs i llatins, amb l’excepció dels que havien portat
els seus perseguidors.
Recordem aquella referència tradicional per a la historiografia, atribuïda a Heròdot, segons la qual un dels dos ulls d’aquesta tasca humana és la cronologia. Ara bé, la cronologia no serveix solament per
ordenar la successió dels esdeveniments, sinó que es tracta, tal vegada
encara més, de presentar-los de manera que puguin ser coneguts, interpretats i incorporats degudament en el patrimoni de cada poble,
i, encara, en el bagatge que ens fa a tots més humans. La cronologia
no solament és per ordenar, sinó encara més per fonamentar la nostra
capacitat cognoscitiva.
Passant a aquest llibre que hem preparat per a la celebració del setzè
centenari de la Circular del bisbe Sever, consideram que paga la pena
commemorar la seva publicació. Es tracta d’un dels primers escrits
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produït a les nostres illes, i que ens transmet un conjunt d’informacions diverses i interessants.
Se’ns parla d’una església local completa, de la seva estructura ministerial, presidida pel bisbe, de la celebració dels sagraments primordials, el del baptisme i el de l’eucaristia. Apareixen els monjos i una
verge consagrada. El poble és protagonista en els esdeveniments, i se’ns
diu que celebra l’eucaristia amb el bisbe. També aquesta celebració
apareix designada per primer cop com a missa, sense cap adjectiu.
Aquesta església és ben relacionada amb les altres, i el mateix pròleg
de la Circular reflecteix una oposició al neopriscil·lianisme, que, per
protegir-se de la persecució imperial, se servia de la simulació i de la
mentida per amagar la seva orientació gnòstica i doceta, fins a atribuir
al Crist la simulació i la mentida.
Tot aquest món del cristianisme viu en una illa petita i àrida, en
un moment en què els visigots ja corren per la Tarraconense oriental;
a Menorca coneixen els seus desastres, que, tanmateix, no pertorben
la vida illenca, que envia i rep les naus dels comerciants i que, internament, manté l’escola amb normalitat. La Circular, escrita en un llatí
tendent al barroquisme, ple d’hipèrbatons, és ben correcte, i reflecteix
qualque deixa dels clàssics, però hi abunden les escenes inspirades en
l’Antic Testament, especialment les de l’Èxode.
Efectivament, el punt central de l’escrit és contar-nos la campanya
empresa pel bisbe per convertir els jueus de Magona, empresa que
es construïda literàriament sobre l’esmentat segon llibre de la Bíblia,
l’Èxode. Per oposició al neopriscil·lianisme, Sever vol manifestar a tot
l’orbe de la terra les meravelles que Déu ha obrat en una illa petita,
mitjançant una església presidida per un bisbe novell, ell mateix.
Encara interessa precisar que aquesta illa, escenari dels esdeveniments, segons els textos coneguts, per segona vegada en la història rep
el nom de Minorica, i l’altra illa veïnada, en la qual també hi ha assentaments jueus, també per segon cop és coneguda com a Maiorica, que,
en el nostre text, Sever empra en la forma adjectivada, maioricensis.
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Culturalment, la Circular de Sever és prou important, puix constitueix un cabal de informacions polifacètic, que reflecteix el microcosmos que és Menorca. En aquesta pluriformitat de les notícies rau, també, la importància d’aquesta obra tardoromana que, des de Menorca,
han volgut reeditar i traduir a la llengua de l’illa, que és el català, i a
l’altra idioma veïnat, el castellà.
Encara volem fer unes observacions sobre l’estat dels estudis sobre la Circular de Sever. Aquesta carta del bisbe Sever de Menorca
(418), després de passar segles gairebé ignorada a les illes Balears, ha
passat per centúries durant les quals era poc tinguda en compte per
circumstàncies, tanmateix, diverses, entre les quals té importància que
la primera edició crítica realitzada per Gabriel Seguí Vidal, a La Carta
Encíclica del Obispo Severo, es publicàs en plena guerra dels tres anys,
l’any 1937, i en una ciutat que no tenia universitat, Palma.
L’autor d’aquesta obra, que citam al seu lloc, es va preocupar d’informar-se degudament, de manera que podem considerar la seva bibliografia com a pràcticament exhaustiva. D’aquí que en aquest treball
no hi repetim la llista d’autors, que interessen per estudiar la Circular,
anteriors a 1937, tret de pocs casos, en què qualque estudi sigui encara
ara d’actualitat.
Per la nostra banda, per preparar la segona edició crítica de la
Circular de Sever, editada en 1987 i 1992, en Els orígens del cristianisme, vam repetir, de qualque manera, una tasca semblant a la
de Seguí, recollint els estudis realitzats durant el mig segle anterior.
Posteriorment, vam actualitzar aquesta bibliografia, fins a l’any 2002,
en sengles butlletins bibliogràfics, editats a l’anuari Arxiu de textos
catalans antics. Actualment, els estudis s’han multiplicat en diversos
països, per la qual cosa ha esdevingut molt laboriós continuar aquella
feina, tot i que seria prou útil; però no l’emprendrem en aquest treball.
En la breu bibliografia recollim aquells estudis que ens són necessaris per fer una presentació de la Circular del bisbe Sever de Menorca,
que consideram seriosa; però sense pretendre oferir un estudi molt
especialitzat, ja que la pretensió dels organitzadors del LVI centenari

16

Josep Amengual i Batle

de l’elaboració d’aquest text no és la de limitar el coneixement de la
mateixa als especialistes, sinó de fer-lo assequible a un públic més
ampli.
Per la nostra banda no ens queda sinó agrair la convidada rebuda
de part de la Sra. Fina Salord, i de la professora Margarita Orfila, amb
la qual una antiga amistat va avalada per qualque treball realitzat en
comú.
Monestir de La Real, en la festa del protoapòstol sant Andreu,
de 2017.
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CAPÍTOL I
Com ens ha arribat l’Epistula de conuersione
iudaeorum apud Minoricam insulam meritis sancti
Stephani facta. Anno 418.
(Clavis Patrum Latinorum, num. 576)1

Començarem la nostra presentació d’aquest escrit menorquí amb una
referència desagradable. En efecte, de tot el patrimoni escrit, existent a
les illes Balears, abans de la conquesta musulmana, dels anys 903-911,
no es va salvar ni un full, fos de papir o de pergamí. El mateix esdevingué amb la literatura àrab, a partir de l’any 1229. La destrucció dels
escrits, especialment de contingut religiós, generalment calant-los foc,
és una pràctica ignominiosa, quasi tan antiga com el descobriment de
l’escriptura.2 D’aquí que, com ho vam escriure ja fa anys, per recobrar
els escrits preislàmics, produïts a les illes Balears, hem de recórrer a les
biblioteques ultrapirinenques.3
Tanmateix, la carta Circular del bisbe Sever no és el primer escrit illenc que coneixem. El precedeix una carta del laic, teòleg d’origen tarraconense, Consentius, resident a Menorca, probablement a
1

E. Dekkers - [Ae. Gaar], Clavis patrum latinorum, Steenbrugis: Brepols31995.

2

Wolfgang Speyer, «Büchervernichtung», dins Jahrbuch für Antike und Christentum, 13 (1970),
123-152. Id., Büchervernichtung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen, (Bibliothek
des Buchwesens, 7), Stuttgart: C.H. Beck 1981.

3

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a
l’època musulmana, I (Els Treballs i els Dies 36), Mallorca: Moll 1991, 515.
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Magona. Per l’any 414, Consentius l’havia adreçada al bisbe d’Hipona,
sant Agustí, des d’unes illes. Es tracta de l’Ep. 119, o Epistula 119,4
a la qual, poc després contestà el bisbe, amb l’Ep. 1205. Recentment
sabem que aquelles illes són les Balears, com ho expressa l’Ep. 12*,
del mateix teòleg laic. Abans hi havia autors que sospitaven això que
ara està confirmat. Aquest joc entre la sospita i la confirmació de les
informacions és una de les atraccions de la història de l’Antiguitat.
Abans de atansar-nos a les biblioteques que guarden els manuscrits medievals de la Circular que ens ocupa, prendrem nota que l’any
1594 el cardenal de l’Oratori de sant Felip Neri, de Santa Maria in
Vallicella de Roma, Cesare Baronio, va fer la primera edició impresa
de la Circular, o, com la va designar, l’Epistula Severi Episcopi,6 a partir
del còdex del segle xv, que és el més modern dels set que nosaltres
empràrem per a establir l’edició crítica. És el Vaticanus 1188 (olim
234), existent a la Biblioteca Vaticana.7 Va transcriure aquest text J. P.
Migne, en el volum 20, de la Patrologia Latina, París 1845, columnes,
731-746.
Els benedictins de la congregació de Sant Maur, de l’abadia de
Saint-Germain-des-Prés (Île-de-France), coneguts com a maurins,
l’any 1685 també l’havien copiat de Baronio, però tot revisant-la amb

4

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a
l’època musulmana, II (Els Treballs i els Dies 37), Mallorca: Moll 1992, 68-79, amb el text llatí i el
català.

5

Consenci. Correspondència amb Sant Agustí, II, Josep Amengual i Batle, (ed. i trad.), (FBM 268),
[Escriptors cristians]), Barcelona: Alpha 1991.

6

Bibliotheca hagiographica latina, (BHL), I-II, Bibliographi Bollandiani (eds.), Brusseles 18981901.

7

Cesare Baronio, Annales Ecclesiastici, V, Romae: Typographia Congregationis Oratorii, apud S.
Mariam in Vallicella, MDXCIV, 119-128. Compren els anys 395-440. Vegeu la presentació que
en fa, a la 419: Datum est autem nobis eiusdem Protomartyris gratia, vt inter scribendas Vaticanae
bibliothecae antiquitates, eamdem reperimus Seueri epistolam integram in nullo detrimentum passam:
quam (quod nesciamus ab alio editam) hic integram describere, vt egregium monumentum, dignum
existimamus, sic enim se habet: Sanctissimis ac beatismmis, i segueix tot el text.
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la confrontació dels còdexs A i C, que esmentarem. Aquesta edició és
a la base de la segona publicació de la Circular, feta per J. P. Migne, en
la Patrologia Latina, 41, de l’any 1900.8
És superior a totes aquestes edicions la que, tombant el segle xviii,
va publicar a Mallorca Mn. Antoni Roig i Rexart, natural de Maó
(Menorca), tot investigant altres còdexs, com els emprats pels maurins, afegint-hi lectures del millor de tots, el P.9 Desconeixem com
ell va poder col·lacionar aquests còdexs. És una qüestió més que ens
proposa Roig, sobre el seu accés a documentació no corrent en el seu
temps.
Hem d’atendre fins a l’any 1937, perquè el P. Gabriel Seguí Vidal,
missioner dels Sagrats Cors, publicàs la seva tesi doctoral, realitzada
a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, el punt central de la
qual és la primera edició crítica de la Circular del bisbe Sever.10 Com
hom ho ha remarcat, la data d’aquesta edició va obstaculitzar que el
text fos degudament conegut.11 Afegim-hi que, en qualsevol circumstància, i no solament a causa de la llengua, com hom ho sol escriure,
les obres científiques publicades a les illes Balears, a diferència de les
de literatura i poesia, no solen ser conegudes gaire més lluny que la
frontera que marca la mar. Podria documentar com publicacions, en

8

PL, 41,821-832 de 1900.

9

Antoni Roig i Rexach, Antonii Rogii Magonensis de Sacris apud minorem balearem antistibus Severo
potissimum deque istius epistola exercitatio et in eamdem epistolam animadversiones. Palmae Balearium, Anno mdcclxxxvii. Excudebat Antonius Miralles Pro– Typograph[us] Reg[ius]. IX+247+1
de correcció de errades. Vegeu Josep Amengual i Batle, Mn. Antoni Roig i Rexart, peoner de la
caritat i de l’evangelització, Fundador de les Germanes de la Caritat, Palma de Mallorca 1987.

10

Sever de Menorca, La Carta Encíclica del Obispo Severo. Estudio de su autenticidad e integridad
con un bosquejo histórico del cristianismo balear anterior al siglo viii, Gabriel Seguí Vidal, (ed.),
(Seminario de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Monasterio de Santa
María de La Real), Palma de Mallorca 1937. [El text es troba a les 149-185].

11

Jocelin N. Hillgarth, Recensió de Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Illes
Balears, dins Speculum, 69 (1994) 729-731.
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català, reconegudes en repertoris internacionals, han estat rebutjades
per qualque universitat peninsular, per raó de la llengua.
Retornant a l’edició de Seguí Vidal, cal dir que el seu text es basa
en el millor còdex, el Palatinus, de la Biblioteca Vaticana. Amb honradesa, aquest editor explica que ell va conèixer la que ell anomenà
Carta Encíclica del bisbe Sever seguint el consell del benedictí alemany
Kunibert Mohlberg, de qui va rebre lliçons en el Pontifici Institut
d’Arqueologia de Roma, devers l’any 1931.
Precisament perquè donàvem per definitiva l’obra del P. Seguí, amb
qui vam conviure durant els anys d’estudis a Roma (1963-1969), vam
seguir uns altres viaranys, fins que per l’any 1973 vam conèixer que
havien sorgit nous dubtes sobre l’autenticitat de l’obra del bisbe Sever,
i vam començar a estudiar aquell estat de les coses. Ens posàrem a
estudiar els textos bíblics que conté la Circular, i d’aquí sorgiren els
nostres dubtes sobre la consistència de les objeccions dels diversos
autors, sobre els resultats que havia proposat Seguí. Ens semblava impossible que, com ho proposaven els crítics, el suposat Sever no fos de
Menorca, sinó un falsari del món visigòtic, dels segles vi-vii. El text
bíblic de la Circular era d’una prevulgata, és a dir, una de les diverses
traduccions llatines que circulaven, la qual cosa resultaria possible,
però molt estranya, en els segles vi-vii, car a Hispania la versió de sant
Jerònim s’hi havia difós ja al començament del segle v, quan Sever
compongué la seva Circular. A més, hi havia arguments extrets de
l’evolució del llatí, que difícilment podríem atribuir a un castellà ja
parlat en aquella època tan primerenca, per la zona oriental i central
de la Península Ibèrica. És prou sabut que el castellà va mostrar la seva
presència, més tard, i molt més al nord.
En aquestes circumstàncies, un fet sorprenent ens va consolidar
externament les nostres conclusions. En efecte, l’esmentat P. Seguí
em va assabentar que, per referència que li havia donat el recentment
difunt P. Gabriel Llompart Moragues, teatí, sabia que el professor
austríac Johannes Divjak, en la biblioteca municipal de Marsella i a
la nacional de París, havia trobat sengles còdexs, provinents de les bi-
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blioteques de la Companyia de Jesús, que contenen 29 cartes de sant
Agustí, entre les quals les Ep. 11* i 12*, dels anys 419-420, eren del teòleg laic, tarraconense, instal·lat a Menorca, probablement a Magona,
el ja conegut Consentius,12 en les quals descobríem que les illes de les
quals ell parlà en l’Ep. 119 eren les Balears, i, a més, manifestava que
ell havia participat en la redacció sobre la carta circular, que narra els
esdeveniments esdevinguts contra els jueus, que és la que ens ocupa.
Per tant, al testimoni extern, que parla de la lectura de la Circular de
Sever, en la basílica d’Uzala, per devers l’any 420, s’hi afegia el segon
informant, precisament el que va col·laborar amb el bisbe Sever a
redactar l’escrit, que era Consentius. D’aquí que, hi havia una convergència entre les característiques internes de la Circular, com són la
datació de l’any 418, els noms dels emperadors, la dificultat jurídica
dels jueus per viure al marge de la legislació cada cop més estreta amb
ells, els textos de la prevulgata, etc., amb els testimonis externs d’Evodi d’Uzala13 i de Consentius. Que encara hi hagi qualque investigador
que, de qualque manera, addueixi la Circular de Sever dubtant de la
seva autenticitat, es deu a la dificultat de poder abastar tot el que es
produeix, a la manca d’interès dels nòrdics a seguir la historiografia
mediterrània, a la qual col·labora la deficient distribució dels editors
nostrats, dels seus productes, és a dir, a la manca d’una adequada
comercialització.

12

Sancti Aureli Augustini Opera. Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem prolatae, Epistolae 1*29*.
Johannes Divjak, (ed.), CSEL 88, 1981. Oeuvres de Saint Augustin, Lettres 1* 29*, Johannes
Divjak, (ed.). Traduction et commentaire par divers auteurs (BA, 46 B) Paris 1987. Obras completas de San Agustín, XI, b: Cartas (3º). Traducción de Lope Cilleruelo y Pío de Luís. Revisión
y notas de Pío de Luis. Índices de Moisés Mª. Campelo, (BAC 99b), Madrid: Católica31991,
451-730. Degut a que és de més fàcil accés al públic al qual es destina aquesta edició, citarem,
preferentment, aquestes noves cartes per la seva edició i traducció a Amengual i Batle, Els orígens
del cristianisme, II, 68-79.

13

Evodi d'Uzala, De miraculis sancti Stephani protomartyris, libri duo, PL 41, 833-851. Les miracles
de saint Étienne. Recherches sur le recueil pseudo-augustinien (BHL 7860-7861), [Evodi d’Uzala],Études du Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique, réunies et éditées par Jean Meyers, (ed.,
trad.), (Hagiologia. 5), Turnhout: Brepols 2006.
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Hem esmentat les principals edicions de la Circular de Sever, tot
ometent-ne d’altres, que consten en altres estudis, que són menys
innovadores, o que no es van difondre gaire. Ara arribam al final
d’aquesta presentació, tot indicant que, pel nostre compte l’any
1987, vam publicar una nova edició crítica, col·lacionant tots els
còdexs existents, realitzats anteriorment al segle xvi,14 text que vam
revisar, en l’aparat crític, per a l’edició de 1992.15 En aquestes edicions
nostres, hi afegirem la col·lació de dos nous còdexs, el de Charleville
i el de Wolfenbüttel, que presentarem abans de la nostra edició, en
aquest volum. Avançam que el text llatí és el mateix publicat l’any
1992, amb qualque lleu modificació, que, per altra banda, no toca el
sentit del text, i no és segur que el millori, tot i que no l’empitjora.
D’aquí prenguérem el text, sense l’aparat crític, a Judíos, cristianos,
editat per la universitat de Granada, l’any 2008.16 A partir de la nostra edició de 1992, i sense col·lacionar cap altre còdex, va publicar
la seva, acompanyada de la traducció anglesa, Scott Bradbury, l’any
1996.17
Quant a les traduccions, observarem que la primera que coneixem
és la que va publicar Joan Dameto, l’any 1632, en la seva Historia general del Reino de Mallorca.18 En feu una reproducció Antoni Furió en el

14

Consenci. Correspondència amb Sant Agustí, I, Amengual i Batle, Josep, (ed. i trad.), (Fundació
Bernat Metge 244, [Escriptors cristians]), Barcelona: Alpha 1987, 38-84.

15

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 68-79, amb el text llatí i el català.

16

Josep Amengual i Batle, Judíos, católicos y herejes: el microcosmos balear y tarraconense de Seuerus
de Menorca, Consentius y Orosius, (413-421), (Biblioteca Monográfica de Humanidades/Chronica Nova de estudios históricos, 112), Granada: Universidad de Granada. Universitat de les Illes
Balears. Institut Menorquí d’Estudis 2008, 409-424.

17

Scott Bradbury, Severus of Minorca, Letter on the Conversion of the Jews. Edited with Introduction,
Translation, and Notes by, (Early Christian Texts, 8), Oxford, 1996, 80-125.

18

Juan Dameto, Historia general del Reino de Mallorca, Mallorca, 1632, 150-169, reproduïda per
Joaquín Mª. Bover-Miquel Moragues, en l’edició d’aquesta obra, feta a Mallorca, I, 1840-1841,
150-169, d’on la van prendre Furió i Lafuente,
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pròleg del seu episcopologi.19 Va reproduir-ne el text Eusebi Lafuente
Hernández, en la seva edició paleogràfica, del còdex més modern, com
ho hem indicat, el Vaticanus 1188 (olim 234),20 i en les pàgines senars
hi ha la transcripció llatina.21 Segueixen, després les versions castellana
de Joan Dameto,22 i la catalana de Mateu Rotger.23
Sobre l’edició crítica de Seguí, vam fer una traducció al català,
l’any 1980,24 i, tres anys després, publicàrem el text de Seguí amb les
traduccions al castellà i al català.25 Anys després, sobre el text crític
que vam establir en 1987, en férem una traducció catalana a l’esmentada publicació de la col·lecció Bernat Metge, i, una volta revisat, el
text, l’any 1992, en el II volum sobre Els orígens del cristianisme, el
tornàrem a publicar en català,26 traducció que podeu llegir en Escrits
de bisbes catalans del primer mil·leni.27 A partir del mateix text crític,

19

Antonio Furió y Sastre, Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca, (Imprenta á cargo de D. Juan
Guasp), Palma 1852, 18-59.

20

Epistola Severi Episcopi. Carta del obispo Severo. Carta del bisbe Sever, Edición paleográfica y transcripción latina seguidas de las versiones castellana y catalana de su texto. Estudio preliminar de Eusebio
Lafuente Hernández, (Documenta Historica Minoricensia, 1), Menorca: Nura 1981, 24-46.

21

Epistola Severi Episcopi. Carta del obispo Severo, 25-47.

22

Epistola Severi Episcopi. Carta del obispo Severo, 51-64.

23

Epistola Severi Episcopi. Carta del obispo Severo, 67-77, treta de Mateu Rotger y Capllonch,
Orígens del cristianisme, en l’illa de Menorca, y fases per que passa fins a la invasió sarrahina, Palma
1900, 26-42.

24

Josep Amengual i Batle, Un prematur testimoni de la polèmica antijueva: La Circular de Sever de
Menorca (417), Ciutat de Mallorca 1981, [17], separata de la revista Lluc, 60 (1980) 4-9 (196201).

25

Josep Amengual i Batle, «Carta del obispo Severo», dins J. Mascaró Pasarius, Geografía e Historia de Mallorca, 4, Menorca 1983, 348-368.

26

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, 69-79

27

Versió catalana de «Sever de Menorca. Carta Circular», dins Escrits de bisbes catalans del primer
mil·leni, Introducció de Antoni Pladevall, Traducció de Fàbregas, Jaume i Amengual, Josep,
(Clàssics del cristianisme 27), (Facultat de Teologia de Catalunya Fundació Enciclopèdia Catalana.
Proa), Barcelona 1992, 133 161.
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realitzàrem una traducció castellana, que, l’any 2008, incloguérem
vora el text llatí, en el volum Judíos y cristianos.28
En aquest volum, que avui presentam, tornam a recollir el text
crític llatí, amb qualque retoc secundari, i l’acompanyam en les traduccions al català i al castellà, amb qualque forta revisió, de manera
que, per a nosaltres, haurien de substituir les versions anteriors.

28

Josep Amengual i Batle, Judíos, católicos y herejes, text llatí, 405-424, trad. castellana, 425-457.
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CAPÍTOL II
Els antecedents
Nom i situació de Menorca

Insula Minorica una ex Balearibus insulis est. Així comença la descripció de Menorca, que és una de les illes Balears. Ja no feia funcionar
el registre antic de les illes Gimnèsies. També es desfeu dels nesònims,
d’origen grec, com eren designar singularment les illes Balears amb
l’apel·latiu de maior i minor. És a dir, com a Balearis Minor, en aquest
cas. Sever és el segon autor conegut que pren amb tota normalitat el
nom de Minorica, que apareix una sola vegada, i, dues vegades, utilitza
el de Maiorica, però en forma adjectivada, maioricensis insula. Feia poc
més d’un segle que aquests nesònims havien saltat a la llengua usual
amb el Liber generationis d’Hipòlit de Roma. Pels mateixos anys, Orosi
encara parla de la Balear major i de la menor.1
Aquesta precisió, de situar Menorca com una illa de les Balears,
no quedava tan clara en la coneguda carta de Consenci, adreçada a
sant Agustí, l’Ep. 119,6,3,2 quan li parlava dels seus problemes, especialment amb els arrians i els priscil·lianistes, i li manifestava una
gran solitud teològica, perquè no sabia a qui recórrer per consultar
sobre els seus problemes, de teòleg autodidacta. Això afectava, deia,

1

Orosi, Historiarum aduersum paganos l. VII, C. Zangenmeister, (ed.), CSEL, 5 Vindobonae: 1882,
I, 2,104, 39-40.

2

Josep, Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 76-77: Cum enim multi, in illis, in quibus
habitamus, insulis. Cf. el vol. I, 217-220.
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a molts dels qui habitaven en aquelles illes, que ara ja no sospitam,
sinó que sabem, que eren les Balears. El nesònim Balears devia ser un
referent per als illencs. No solament els menorquins, sinó també els
mallorquins, ja que la Circular de Sever mostra com les vinculacions
entre les dues illes no eren solament administratives, sinó que hi havia
famílies que tenien propietats en ambdues, i en ambdues hi habitaven.
La navegació d’una a altra illa era prou experimentada. Per tant, a més
de les semblances en molts elements de la cultura talaiòtica, les Balears
manifesten una intervinculació viva i, diguem-ne, productiva.
A causa de la solitud teològica, Consenci havia decidit consultar
sant Agustí:
Ep. 12*[1] A mi, que tenia davant mos ulls la solitud de les illes
Balears −a les quals és raríssim trobar no diré ja un home docte, sinó
un que sigui cristià rectament creient− aleshores m’empenyé el pensament d’escriure.3
Per la nostra part, precisam que no consideram adient recórrer a
etimologies complicades, sinó que degué ser la tendència popular a la
simplificació la que va menar a denominar les illes d’aquesta manera. I,
seguint un procediment anàleg, la denominació de l’arxipèlag vindria
del verb ballein, que significa llençar, aplicat a les illes, manllevat de
l’habilitat dels seus foners, en el tir de la bassetja.4 Sever observa que
el nom de Balears era molt divulgat, entre els autors, com en la realitat
hom ho pot copsar.

3

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 110, Ep. 11* 4 [1] Talis tunc siquidem me
cogitatio impulit ad scribendum, ut mihi insularum Balearium, in quibus non dicam doctum, sed uel
fideliter christianum inuenire ra¬rissimum est, solitudine ante oculos collocata

4

Josep Amengual i Batle, «The Origin and Timespan of the Archipielagos’ Names, the Islands and
Cities of the Balearic and Pitiusan Island», dins Velaza, Javier (ed.), Insularity, identity and epigraphy
in the Roman world. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2017, 197-220. Id.,
«Els arxipèlags, les illes i les ciutats balears a les èpoques tardoromana, vàndala i bizantina», dins
M.L. Sánchez León, (ed.), 2015, en vies de publicació.
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La situació que ens dona l’autor té com a referent Hispania, al nord,
i Mauritània Cesariense, vers al migjorn.5 Les seves curtes dimensions
són de 40.000 passes de llarg, per 10.000 d’ample. Quant a l’orografia,
nota que aquesta illa, la més petita de totes, és aspra i poc productiva.
Advertim que el seu llenguatge hiperbòlic prové d’una reacció contra
els priscil·lianistes i contra els pelagians, adoptat per fer ressaltar més
les meravelles obrades per Déu a Menorca.
Entre les reminiscències dels autors que havien escrit sobre les
Balears, llegim com la llegenda que en les illes no s’hi crien animals
verinosos, és realitat a Menorca. Pomponi Mela ho havia apuntat referint-se a Colubraria, o Formentera,6 fet que l’indueix a afirmar que
si manquen aquestes bèsties, en canvi els jueus de Magona són com a
escorpins, que piquen els cristians.
Els jueus de Magona eren fora la llei tardoromana7

L’imperi romà havia estès les seves fronteres tot rodejant la mar
Mediterrània, aplanant el patrimoni dels pobles més diversos, imposant-hi la seva cultura i llengua. Solament la grega i altres cultures més
desenvolupades, especialment a Orient, es feren respectar, i la grega
va crear fins i tot un cert complex en els romans. Les llengües menys
desenvolupades literàriament foren anorreades, tot aplicant la destructora política imperial, que desconeixia el drets dels altres. A la carta
del bisbe Sever, que introduïm, solament hi ha el vestigi de la paraula

5

Seu. Min. Ep. 2, 2.

6

Mela, De Chorographia libri tres, C. Frick – W. Schwaub, (Bibliotheca Teubneriana 1536), Lipsiae: Teubner 1968, II,7,125-126, 55. Kreuzfahrt durch die alte Welt, [Chronographia, l. 3], (Zweisprachige Ausgabe), Kai Brodersen, (ed.), Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft 1994,
138. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 92, 292.

7

Raúl González Salinero, El antijudaísmo cristiano occidental (siglos iv.– v), Madrid: Trotta 2000,
232-239.
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argistinum,8 que designa una mena de rosada matutina. Però, quant
a la religió, tot i que eren conscients de tenir-ne una com a pròpia, els
romans respectaven les dels altres pobles. I si tingueren problemes amb
els jueus, no fou pròpiament per la seva religió, sinó pel seu rebuig a
tot domini extern sobre la que era la terra del poble de Déu. Déu n’era
l’únic Senyor. I Roma tenia prou capacitat d’exercir la violència per
expulsar el poble jueu de la seva pàtria, i així ho va fer l’any 70 i, més
tard, l’any 135. Aquests desterraments dels jueus feren que, en temps
ja antics, aquests arribessin a les Balears i, en concret, a Menorca.9
Arribam al cristianisme, i els problemes que sorgiren foren diversos, a causa de l’universalisme que proclama, que exclou tot altre
competidor. I resulta que, quan Sever va ser bisbe, el cristianisme feia
un segle que havia aconseguit ser reconegut per l’Imperi, en règim
de tolerància, i, des de prop de quaranta anys enrere, el catolicisme
havia esdevingut la confessió cristiana dominant i exclusiva, segons
l’edicte imperial de Tessalònica, de l’any 380, Cunctos populos, («Tots
els pobles»), promulgat per l’emperador hispà, Teodosi, amb la cort a
Constantinoble.
I si Teodosi era capaç de defensar els pagans i de punir els que els
ferien, els seus fills, Honori i Arcadi, anaven estrenyent el cercle religiós, especialment legislant sobre els jueus; però mai arribaren a excloure’ls de l’Imperi ni a controlar-los amb mitjans físicament violents.
Diguem, però, que aquests mai no foren perseguits per la seva religió,
en les fronteres romanes; però els seus drets civils i les seves oportunitats d’entrar en l’exèrcit romà foren sistemàticament retallats i, sovint,
abolits. Com ho indicarem, i hom pot comprovar-ho llegint l’escrit
de Sever, a Menorca, més en concret a Magona (Maó), secularment els
jueus havien fruït de completa llibertat, eren latifundistes i naviliers,
controlaven la cúria municipal, comptant amb els vots dels cristians, i,
8

Seu. Min. Ep. 20, 13. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 145-147 i II, 52.

9

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 17-36.
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fins i tot Litorius, just poc abans dels esdeveniments que ens ocuparan,
era de família jueva, i acabava d’exercir com a praeses, o governador,
de la província Insularum Balearum. Més encara, aquest funcionari i
militar havia estat ascendit a comes, grau màxim dins l’exèrcit tardoromà, sens que ens consti la seva destinació.10
Connivència i convivència dels jueus i cristians a Magona11

Aquesta era la situació global política i religiosa, tan envejable com
fràgil, de manera que qualsevol incident la podia fer esclatar. Però a
Menorca hi havia una connivència d’interessos, i una convivència secular, diguem de llarga durada, que interessava que duràs, al marge de
la política general de l’Imperi. I, precisament fou l’esclat el que va ocasionar que el bisbe Sever escrivís la seva narració dels esdeveniments
explosius, encara que meditadament no sagnants.
Jueus i cristians, a més de tenir propietats en règim de consortes, i
ultra que els cristians de Magona votassin els magnats jueus per exercir
els càrrecs municipals, espiritualment compartien la Bíblia en llatí; els
eren comuns bona part d’himnes i salms, tant pel que fa al text com
a la melodia. Compartien un mateix patrimoni litúrgic, en els textos i
en la música. Tot ens mostra que funcionaven bé l’escola romana, per
als cristians i pagans, i l’escola jueva per als seus adeptes.
Però ja ens perdem quan ens agradaria conèixer si els textos bíblics,
o la Bíblia sencera, provenien de la tradició romana, o, més tost, de
l’africana. Creuríem que l’Àfrica Proconsolar era la inspiradora de les
tradicions eclesials i jueves. Si hem de creure sant Agustí, la Bíblia de

10

Josep Amengual i Batle, «Litorius, qui nuper hanc prouinciam rexit et nunc comes esse dicitur, i la
província Insularum Balearum (ca. a. 395-418)», M.L. Sánchez León, (ed.), Les Balears romanes.
Nous estudis, Palma de Mallorca: Documenta Balear 2012, 139-169. Id. «El comes Litorius i Asterius, comes Hispaniarum», 171-185.

11

Josep Amengual i Batle, «La singularitat de la convivència dels jueus i cristians a Magona, durant
la Romanitat Tardana», dins Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, I (Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General de Cultura), Palma 2002, 121-143

30

Josep Amengual i Batle

Consentius era molt defectuosa, cosa que era un dels motius pels quals
el va convidar, perquè anàs a visitar-lo a Hipona, convidada que va
acceptar; però no hi va trobar el bisbe, que era fora per a una convalescència.12
La conseqüència dels esdeveniments de la setmana entre els dies 2
i 9 de l’any 418 va ser la ruptura de les bones relacions entre els jueus
i els cristians, que va acabar amb l’existència de l’aljama, després que,
per les pressions del bisbe Sever amb els cristians que l’acompanyaren
a Magona, tota la Sinagoga entrà en l’Església.
L’estranya barreja dels esdeveniments dels anys 417-418

Aquesta secular i pacífica vida menorquina, dos explosius externs
la van trencar i transformar. L’un tenia l’origen en la dinàmica de la
humanitat, com eren els moviments dels pobles germànics, que tornaven cada cop més meridionals, en la recerca de condicions de vida
menys aspres. L’altre sorgia del cristianisme, en una època en què la
societat de qualque manera es feudalitzava i ruralitzava, quan sorgien
els grans latifundistes, que es desentenien de les ciutats, i els petits
cercaven els patrons celestials en la mesura que s’allunyaven els defensors i els patrons de la ciutats, els defensores ciuitatis, i els seus patroni.
Són dos mots que designen una figura familiar al món tardoromà, i
els llegirem en la circular de Sever. D’altra banda, prenem en compte
que el buit que deixaven els grans romans, l’anaven ocupant els bisbes,
d’època teodosiana, que ja no sorgien de senzilles famílies cristianes,
sinó que ja els estaments benestants romans havien entrat en el cristianisme, i d’aquestes famílies, amb accés a l’escola romana, brotaven
12

Sant Agustí, Ep. 120,I,1,1-2, dins Consenci. Correspondència amb Sant Agustí, II, Josep Amengual i Batle, (ed. i trad.), (FBM 268), [Escriptors cristians]), Barcelona 1991, p. 76. Ego propterea
ut ad nos venires rogavi, quoniam in libris tuis valde sum tuo delectatus ingenio. Proinde volui ut
quaedam nostra opuscula, quae arbitratus sum tibi esse necessaria, non procul a nobis positus, sed potius
apud nos legeres, ut ea quae forte minus intellexisses, non difficulter praesens interrogares, atque ex nostra
sermocinatione mutuoque colloquio, quantum Dominus et nobis promere, et tibi capere tribuisset, quid
in libris tuis emendandum esset, ipse cognosceres, ipse emendares.
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els bisbes, com a capdavanters pastorals, i també com a aglutinadors
de la població.
En efecte, el tardà imperi romà, per l’any 417, estava consternat
pels moviments dels pobles germànics, i, a la Prouincia Insularum
Balearum, de qualque manera n’estaven ben assabentats, ja que, a
causa d’aquests trastorns, el prevere de Gallaecia (Galícia), Orosi, que
havia estat enviat a Palestina per sant Agustí per l’any 416, havia retornat a Hipona amb una càrrega aleshores enormement preuada, com
era un part de les despulles del protomàrtir sant Esteve. Hom les havia
descobertes a Cafargamala, prop de Jerusalem.
Orosi, com altres, havia salpat des d’Hipona, a l’actual Algèria,
cap a la seva pàtria amb semblant tresor, com si fos la praesentia del
sant protector.13 Però, quan va tocar terra a Hispània peninsular, girà
de seguida cap a un lloc segur, i va desembarcar a Magona, localitat
menorquina, on va dipositar aquelles relíquies a l’església que era a
unes 900 passes als afores dels murs d’aquesta població. Devia ser per
la tardor-hivern de l’any 417.
No perdem de vista, també, que l’hel·lenista, protomàrtir cristià,
Esteve, un dels primers diaques, havia estat apedregat pels jueus, aspecte que l’aixecava com a estendard dels cristians, davant els jueus.
Les primeres incursions dels bàrbars

Casualment, per tant, tots els esdeveniments que ens ocuparan es
van descabdellar, a Menorca i no a la Península, gràcies als visigots que
vagaven per la Tarraconense oriental, dels quals va fugir Orosi, però
que mai no ocuparen la província baleàrica.
Tal vegada puguem deixar-nos conduir per una manera de pensar
molt generalitzada que ens mostra com, per l’any 418, Vàlia († Tolosa

13

Peter Brown, The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity, London: SCM Press
1981, reimpr. 1983.
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418), rei de l’estirp dels visigots, és a dir, d’un poble que no arribava a
tenir 100.000 persones, ja havia passat per Barcelona. Ara bé, la carta
del bisbe Sever i les del seu col·laborador, Consenci, ens mostren que
la societat de l’orient de la Tarraconense, del migjorn de la Narbonesa,
i de la Baleàrica no es trobava tan descomposta com hom ho sol creure;
d’aquí que cal precisar que allò que es va esdevenir en termes generals,
amb les invasions dels pobles germànics, no és aplicable a aquesta
gran regió mediterrània i premediterrània de l’arc de cada vessant dels
Pirineus i de les Balears, on hi podien viatjar, es podien reunir els bisbes, i l’escola romana devia funcionar.
Amb tot, la Circular del bisbe Sever i, més encara, les cartes de
Consentius ens són testimonis de com per aquelles saons els bàrbars
eren temuts i tinguts com a mainades destructores.
Malgrat això, la primera ocasió en què Sever podria esmentar
aquestes perilloses hosts es queda mut. Escriu simplement que el prevere, que, ja amb Baronio, suposam que era Orosi, no va poder arribar a les Hispànies, com ho desitjava, i va decidir retornar a Àfrica.14
Però, avançat el text, qualifica de clades el que passa a les Hispànies,
és a dir, era una situació calamitosa, de destrucció.15 D’aquí que no
ens sorprendrà que, un poc més endavant, posi en llavis d’Innocentius,
fugitiu precisament dels bàrbars, que els cristians en res s’assemblen als
bàrbars que brandaven les espases.16

14

Seu. Min. Ep. 4. 1 Namque, diebus paene eisdem quibus ego tanti sacerdotii nomen, licet indignus,
adeptus sum, presbyter quidam sanctitate praecipuus, ab Hierosolima ueniens, Magonae non longo tempore immoratus est, qui, postquam transuehi ad Hispanias, sicut desiderabat nequiuit, remeare denuo
ad Africam statuit.

15

Seu. Min. Ep. 18,4 Duo quidam primarii iudaeorum, id est, Meletius, Theodori frater, et Innocentius
qui Hispaniarum cladem nuper fugiens, cum familiis suis, ad hanc insulam uenerat.

16

Seu. Min. Ep. 18,14 Numquid latronum uincula, numquid barbarorum gladios fugimus?
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En canvi, Consenci, en temps tan primerencs, vers l’any 419, va
escriure a Sant Agustí que, vora els priscil·lianistes, «els bàrbars no
feren res».17
Serà instructiu copsar com la proximitat de les illes Balears a la
Península, o Hispània peninsular, no necessàriament inclou una sincronia dels esdeveniments, i ni tan sols un mateix context polític i
econòmic. El fatalisme històric no existeix.
Situació de Menorca, i la bipolaritat Iamona i Magona

Ara cal que presentem breument el bisbe Sever, del qual parlarem
molt més a mesura que els esdeveniments ens ho demanin. Direm que
era bisbe novell de Menorca, in minoricensi insula, i tenia la seva seu
a Iamona (Ciutadella). És ell que ens fa observar que feia poc temps
que l’havien elegit bisbe. Encara que hi retornarem, farem unes indicacions.
La primera consisteix a prendre en compte que no hi ha cap indici
que ens faci veure que Sever fos el primer bisbe de Menorca, ni tampoc podem afirmar el contrari. En qualsevol cas, quan una comunitat
cristiana arriba a crear un bisbe, indica que fa decennis que està constituïda. Hi ha hagut una predicació, un creixement de la comunitat,
una creació de ministres. En aquest cas, se’ns parla de clergues. Hi
havia basílica tant a Iamona, seu episcopal, com a Magona, encara
que aquí era fora murada, on la minoria cristiana era activa. De la
basílica episcopal, no en sabem res, més que necessàriament hi va ser.
D’altra banda, tot sembla que l’oppidum on residia el bisbe, Iamona,
era completament catòlic, mentre a Magona la gran majoria era jueva.
Pensam que ambdues fes bíbliques devien ser presents a Menorca ja

17

Consenci, Ep. 11*1,4: Iniunxeram quidem ei anno superiore, ut aduersus memoratos Priscillianistas,
quibus ita Hispaniae scatent, ut circa eos tantum barbari nihil egisse uideantur. Josep Amengual i
Batle, Els orígens del cristianisme, I, 82 i 83.
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des del segle iii. Precisar més la cronologia de l’arribada del cristianisme, i del judaisme, que ens sembla més antic, és aventurat. Judaisme i
cristianisme, segons els elements que ens brinda l’escrit de Sever, eren
dues comunitats completes; per tant, antigues.
Els escenaris dels esdeveniments són les dues poblacions a cada
extrem d’una illa allargada i estreta: Iamona a ponent, i Magona a llevant. La primera havia rebut el privilegi de Déu, que no hi habitàs cap
jueu, mentre la segona, diu, n’estava infestada, i eren com a serpents
verinosos contra els cristians. Però aquesta comparació contradiu el
que manifesta en altres passatges, quan parla de la bona convivència
tradicional, entre les dues maneres de creure en el mateix Déu. És una
exigència del seu plantejament, que volia mostrar com el Crist havia
sortit victoriós en la lluita incruenta contra els jueus.
No sabem quina participació hi hagué en la campanya del bisbe
Sever de les altres poblacions menorquines. És possible que, encara
que no fos per curiositat, hi hagués persones que coneguessin el fet
al llarg del camí, que travessa de cap a cap Menorca. La mobilitat de
les persones sembla habitual. Tampoc no se’ns diu com s’ho feren per
menjar i beure al llarg d’una setmana. És molt espiritual el que diu el
bisbe, que els cristians no es preocuparen pel pa de cada dia, alimentats
per l’eucaristia que el bisbe celebrava quasi diàriament. Això és el que
consta. Podria ser que la presidís tots els dies. Tampoc se’ns diu on
s’allotjaren els cristians de Iamona (Ciutadella). No oblidem que allò
de certs autors antics, o, més ben dit, les interpretacions descontextualitzades segons les quals els foners anaven nus, i, per això, les illes es
deien Guimnesiai, es ciència ficció. Pel febrer feia fred, i algun centenar
de persones no degué trobar cobro tan fàcilment com ho deduïm per
la simple lectura de la Circular episcopal.
Són aquestes indicacions que el bisbe no ens deixa copsar. Ara bé,
podríem suposar que a Magona, vora la majoria jueva, rica, emprenedora, políticament dominant, la minoria cristiana no fos tan exigua
com sembla suposar-ho la Circular. Com ho direm, de l’escrit de Sever
es dedueix com la petitesa dels cristians és un construcció del bisbe
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per mostrar més fortament que la conversió dels jueus va ser obra del
Crist, el seu cabdill i no obra dels cristians, no obra humana. Era una
manera de respondre als pelagians, que es consideraven protagonistes
de la seva salvació.
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CAPÍTOL III
Els jueus a Menorca
La sinagoga

Si qualque cosa aporta la carta del bisbe Sever és la narració de la
primera conversió massiva de jueus al cristianisme, en aquest cas eren
de Magona. Aquesta conversió és l’objectiu central de la carta Circular
episcopal.
La seva implantació, el seu poder econòmic, el latifundisme, l’entrada en el món navilier, que els donava molta agilitat de moviments,
la seva presència antiga en la cúria de Magona, i el praeses Litorius, ens
fan pensar en una arribada força antiga a les illes Balears. La sinagoga,
com a edifici, era situada al bell mig de l’oppidum, mentre que l’església, per a la minoria cristiana, es trobava fora murada, a una distància
que no podien recórrer els jueus en dissabte. És a dir, a més de 810
metres.
Es tractava, per tant, d’una sinagoga urbana, en zona de la ciutat
baixa de Magona. Era el lloc de reunió de l’aljama, en el qual hi havia els llibres sagrats, que no foren cremats pels cristians. També s’hi
guardava el tresor de la sinagoga. No sabem quan la van edificar, ni
quines dimensions tenia.
Rebuig de Sever per la discussió, i opció pels prodigis de l’Èxode

Theodorus era el cap de la sinagoga, en el doble sentit de l’expressió,
és a dir, com a cap de la comunitat jueva i doctor de la llei, legis doctor,
i com a cap del règim de l’edifici de culte. Com a cap de la comuni-
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tat jueva, Sever podia escriure que, en Theodorus, tota la sinagoga hi
confiava.
En efecte, arribat Sever a Magona, amb els cristians de Iamona,
hi havia gran expectació davant la disputa sobre les Escriptures, que
es preveia entre els dos representants de la respectiva comunitat:
Theodorus, per part dels jueus, i en la sinagoga, i l’arribat de fora,
Sever.1 En l’Antic Testament, els debats, els tenien els jueus amb els
pagans, o els profetes amb els jueus desviats. Era una qüestió entre fe
i paganisme o desviació dels jueus. A Magona, el repte era més refinat.
Eren dues comunitat bíbliques oposades les que havien de mostrar que
seguien veritablement el mateix Déu.
Ara bé, per a entaular el debat, els jueus rebutjaren anar a l’església
per no violar el repòs sabàtic. Aleshores, Sever optà per adreçar-se a
la sinagoga. Però les masses s’encalentiren, i el bisbe atribueix a un
aldarull provocat per les dones jueves el nou curs dels esdeveniments.
Aleshores, la disputa fou impossible, perquè en les discussions del
primer moment els cristians calaren foc a la sinagoga. Seguí una pedregada entre les dues comunitats bíbliques, si bé no hi hagués més
ferits que un esclau cristià.
Aquest esdeveniment luctuós serví meravellosament a Sever, el qual
trobà el gran recurs per a combatre els jueus, tot seguint la pauta que
descrigué en els somnis tinguts per ell, per Theodora, de part dels cristians, i, de part jueva, per Theodorus.
Era abandonar les disputes sobre qüestions de la fe, i emprendre
la marxa d’un nou Èxode. En definitiva, el bisbe defugia el camí nou
de la teologia, que se sustenta sobre la Paraula de Déu, que jueus
i cristians podien llegir, i retornava als antics recursos dels prodigis
miraculosos, com els de l’Èxode, cap dels quals pogué ser verificat.

1

Seu. Min. Ep. 12, 5 Rursus ego expetiui ut me ad synagogam, si mallent, opperirentur, quandoquidem
ipsis ingressus ecclesiae pollutio uideretur, non utique eos a nobis in die sabbati ad opus seruile compelli.
6 Futurum autem esse modestissimum de lege conflictum, nec excitandas lites sed fabulas esse miscendas;
aut si non astute certamen fugerent, sed simplicem afferrent excusationem.
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En efecte, a Menorca, en aquest petit microcosmos es repetirien els
prodigis del desert, en escenes anàlogues a les que s’esdevingueren en
el Sinaí.2 Aleshores era Yavéh que alliberava el poble, sota el guiatge
de Moisès. Ara era el Crist, sota la conducció del bisbe configurat per
l’esperit triomfant de l’època teodosiana, que protagonitzaria prodigis
meravellosos per convertir els jueus, que, de l’antic poble d’Israel, passarien a formar la comunitat alliberada dels anyells del Crist.
Així, destruïda la sinagoga com a edifici, buit de sentit i erm de
vida, la comunitat hebrea quedava lliure per esdevenir els camps frondosos de l’Església del Crist, que conraria el bisbe Sever. Aquella viuda
estèril, que era la sinagoga, esdevindria la mare fecunda, que és l’Església, abillada per al seu espòs, el Crist.
Aquesta gran mutació tingué una plasmació edilícia, quan els mateixos jueus començaren a reconstruir la sinagoga, però destinada a ser
una basílica cristiana. Els convertits carregaven les pedres a les seves
espatles. Ens trobam, per tant, amb la primera substitució edilícia
religiosa a Menorca.
La desaparició de la Sinagoga com a organització de l’aljama fou
l’objectiu central de la campanya del bisbe Sever

Hem assenyalat com en les forces de Theodorus hi confiava tot el
poble jueu. Tenia, per tant, una absoluta autoritat moral i religiosa,
com a summus sacerdos dels jueus, títol que estranyament li atribueix
el bisbe Sever, per tal de crear un personatge paral·lel a ell, amb el
qual s’enfrontaria al llarg d’aquella setmana tan revolucionària. Sever

2

El rebuig de la teologia era ben característic de Consentius, el qual fou aconsellat per sant Agustí,
per tal que s’afanyàs a reflexionar i no a servir-se de l’autoritat per imposar les seves conclusions.
Vegeu-ne una mostra a Josep Amengual i Batle, «Intellectum ualde ama. “estima intensament la
intel·ligència”. Sant Agustí, Ep. 120,iii,13,4», dins A la recerca del sentit de la Paraula. Miscel·lània
d’Homenatge al Prof. Dr. Josep Rius-Camps, dins Revista Catalana de Teologia. 35/2 (2010), 581617 (311-347).
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era el cap dels cristians, i Theodorus ho era dels jueus. Sant Esteve va
ser el ocasionalment i escadussera patronus dels cristians, mentre que
Theodorus ho era establement dels jueus.
D’aquí que també hom li aplicava un títol de presidència espiritual,
inspirat en la paternitat superior, d’acord amb una expressió en grec,
com a Pater pateron, és a dir, pare dels pares perquè, en la mateixa
aljama de Magona, hi havia altres jueus respectables, com ho eren els
germans Caecilianus i Florianus, ambdós considerats com a pares dels
jueus.3
Vora aquesta suprema autoritat moral, Theodorus fruïa d’un sòlid
prestigi magisterial, com a Legis doctor, doctor de la Llei, el qual, pel
que sembla, temia el mateix bisbe Sever.
Una altra clau per entendre la Circular del bisbe Sever, la tenim en
un altre referent bíblic, inspirat en el Gènesi. En efecte, el patriarca
Jacob tingué dotze fills, que anaren a Egipte, el primogènit dels quals
era Rubèn, el qual representava i estava en nom de tots els germans.
Però, vora aquesta primogenitura biològica, en sortí una de moral,
quan el penúltim dels germans, Josep, fou tirat dins una cisterna, i
Judà li va salvar la vida, proposant vendre’l a uns marxants madianites,
que el vengueren a Egipte (Gn 37, 26). Des d’aleshores és presentat
com el capdavanter d’Israel.
Amb aquest rerefons, ens trobam com Ruben, de Magona, va ser el
primer jueu que es va convertir, però no es va declarar com a cap de
l’aljama, sinó que la seva intervenció posterior va ser la d’encoratjar
Theodorus, el qual va negociar la conversió amb la seva esposa, que
residia a Mallorca, en la seva vil·la, on habitava sa mare. Una vegada
que Theodorus es va convertir, tot obrant com a primogènit, tota la
sinagoga entrà a l’Església.
Aquest era l’objectiu del bisbe Sever. La societat religiosa havia
de ser unitària, com políticament ho era l’Imperi. Observem l’escena

3

Seu. Min. Ep. 19,8.
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de la cremada de la sinagoga. El bisbe no es va lamentar; però va ser
meticulós guardant les Escriptures, que, com ho repetim, ell al·legava
que els jueus podien fer malbé, punt que no entenem. Possiblement
aquell o aquells còdexs devien ser millors que els seus. Retornem al
nostre discurs. Sever no admeté cap vessament de sang, ni cap robatori. Per això ens xoca que deixi caure l’edifici de la sinagoga, mentre no
volgué tocar ni que hom prengués cap diner dels jueus. L’esbucament
de l’edifici sinagogal significava la desaparició de l’aljama o sinagoga
jueva, a causa de la seva conversió al cristianisme. També el veiem zelós
que ningú, ni jueu ni cristià, no fos ferit físicament. Ho mostra una
escena farcida de referències bíbliques, que mostra l’enfrontament de
les dues comunitats, la sinagoga i l’església:
13 [8] De tota manera, com que hem d’evitar del tot la
mentida,4 he d’assenyalar que solament un dels cristians
fou trobat que volgué semblar-se a aquell Acam que, essent
sota els ordres de Jesús Nave,5 havia cobdiciat les despulles
destinades a l’extermini (cf. Js 7,10-26). [9] Efectivament,
l’esclau d’un cristià havia vingut atret pel botí i no per l’amor
de Crist, com ell mateix es veié obligat a reconèixer-ho. [10]
Solament ell, mentre volgué robar qualque objecte de la sinagoga, s’atragué la pedra d’ensopec (cf. 1P 2,8): un dels
nostres tira un mac, com si es tractàs [de ferir] un jueu, que,
havent pegat al cap d’aquell [esclau], fou l’avís que es recordàs de qui és el seu Cap, o sia, del Crist. [11] I encara que la
nafra no fou perillosa, no obstant això, l’obliga a descobrir

4

Vegeu-hi una altra oposició sorda al neopriscil·lianisme, que amaga la realitat i menteix.

5

Denominació de Josuè, anterior a la Vulgata.

42

Josep Amengual i Batle

el seu desig de furtar i, amb aquest càstig, tots es tingueren
per advertits per tal de no tacar-se de manera semblant.6
Tanta era la prevenció de la violència física contra els jueus que,
per tal de combatre qualsevol robatori, ens mostra que un esclau d’un
cristià, que devia també ser-ho -puix diu Sever que el seu Cap era el
Crist-, fou ferit per la pedra que tirà un altre cristià. Tot plegat serveix
a l’escriptor Sever per ressaltar que el que importava era la incorporació religiosa de la Sinagoga a l’Església. La sinagoga, com a edifici, era
menys important. Hom la podia reconstruir. També era important no
robar als jueus, per la qual cosa aquell esclau cristià que volia cometre
un furt a la sinagoga, fou l’únic ferit físicament.
En definitiva, per entendre els objectius del bisbe dels temps teodosians, en relació als jueus, hem de veure que se centraven en la
desaparició de la Sinagoga de Magona, entesa com a institució, o com
a comunitat dels jueus. Els jueus com a persones no podien patir cap
violència física ni cap robatori. No solament això, ans encara més, la
conversió al cristianisme els va ser presentada com a l’única manera
perquè conservessin el seu estatus polític, econòmic i social. Va ser un
canvi estrictament i només religiós. És moltíssim, era canviar la més
profunda fe dels jueus, en el Déu dels pares, per la fe en el Crist, que,
per als cristians, és el Fill d’aquell Déu. Ara bé, fins al segle xviii a
Europa aquests canvis eren moneda corrent. I qui no sap interpretar
aquests esdeveniments queda tancat a entendre els esdeveniments de
la història.

6

També ens trobam amb el terror, quan hom ha de garantir el compliment de la llei de l’extermini,
cf. Js 7,10-26. Crist és anomenat cap dels cristians.
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Organització civil de l’oppidum Magona

Els jueus mai no deixaren de ser ciutadans de l’Imperi, condició
que, a diferència d’altres ètnies, els feia subjectes de drets, i capaços
d’exercir càrrecs;7 però l’època tardoromana, per una banda, es va caracteritzar per un creixement del poder absolut de l’emperador i, per
l’altra, els potentiores, o els poderosos, abandonaven la gestió municipal, però el seu poder imitava sempre el de l’emperador, tendència
que pressionava el poble menut. En aquestes circumstàncies, va sorgir
una nova magistratura, que era la del defensor ciuitatis, o defensor de la
ciutat, més ben dit, defensor dels ciutadans. Fins aleshores, Theodorus
havia exercit aquesta funció, en la qual el va succeir Caecilianus, com
a elegit pel poble.
Efectivament, Theodorus havia estat ascendit a la condició de patronus municipii, fet que el convertia en benefactor del poble.8
És important prendre en compte aquesta magistratura, que exercia
un jueu, puix sant Esteve seria considerat, pel bisbe Sever, com a patronus o benefactor dels cristians.9 Evidentment, en la narració episcopal, composta en l’època dels fills de Teodosi, el patronus cristià havia
de superar el dels jueus. Més clara no podia ser la clau interpretativa
que ens ofereix el bisbe, per seguir passa a passa el desenvolupament
dels esdeveniments.
Família, propietat, antroponímia

L’elaboració literària de Sever/Consentius va comptar amb una fina
atenció al significat etimològic o històric dels noms; ho veurem.
7

J. Amengual i Batle- Margarita Orfila, «Paganos, judíos y cristianos en las Baleares: documentos
literarios y arqueológicos», dins Fernández Ubiña, José y Marcos, Mar (eds.), Libertad e intolerancia religiosa en el Imperio romano. Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Anejos. Anejo XVIII,
18 (2007) 198.

8

Seu. Min. Ep. 6,3.

9

Seu. Min. Ep. 6,4.
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Quant a la condició política dels jueus a l’oppidum romà de Magona,
observarem que, si Theodorus i Caecilianus eren els màxims magistrats
d’aquesta població, es devia, també, al concurs dels cristians que se
sumaven a la seva elecció, després que es proposaven o eren proposats,
en atenció al seu poder econòmic, i al prestigi social que havien assolit.
Des d’un altre ambient, cal que encara ens fixem en un altre règim
de propietat: consortes;10 hi havia jueus i cristians que compartien la
propietat agrària, com Sever ho recull del jove jueu Galilaeus, fet que
reafirma encara més la bona convivència tradicional de jueus i cristians
menorquins.
Vora aquests propietaris, hi trobam la família de Theodorus a
Mallorca, on residia la seva esposa, junt amb la mare d’aquesta, el
nom de les quals desconeixem. Theodorus, que quan els cristians de
Iamona, acompanyant el bisbe Sever, el dissabte dia 2 de febrer de l’any
418, era a Mallorca, va retornar, però davant les pressions del bisbe,
dels cristians i del primogènit simbòlic, Ruben, perquè es convertís,
va donar llargues a tots aquests, quan al·legà que no volia donar la
passa unilateralment, ans volia consultar-ho amb l’esposa, per tal que
aquesta, aïrada, no trencàs el matrimoni. Es tracta d’una mostra d’una
evolució en la condició social de la dona jueva, capaç de prendre la
iniciativa per obtenir el divorci.11
Observem que aquests moviments de Theodorus ens el mostren
com a membre d’una oligarquia, no solament terratinent a Menorca,
sinó també a Mallorca, combinada amb la capacitat de navegar amb
rapidesa entre les dues illes balears.
Vora el simbolisme del nom de Ruben, hi podríem veure el
de Theodorus, i el de la seva homònima cristiana, la noble i verge
Theodora, el nom dels quals significa do de Déu. Ambdós, seguint els
seus noms grecs que, seguint la seva etimologia, presenten com a do
10

Seu. Min. Ep. 19,4.

11

Seu. Min. Ep. 21,1-6.
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de Déu, prefigurarien el regal que Déu feia a l’Església, amb l’entrada
de la comunitat jueva a l’Església, i l’Església, com a creació i do diví,
era simbolitzada per la verge Theodora, fecunda i no estèril, com ho
era l’erma sinagoga.
També sembla que Sever va voler extreure profit del nom de la única dona jueva que coneixem, Artemisia, filla del comes Litorius, dona
resistent a les pressions perquè es convertís, com ho havia fet el seu
marit Meletius. Ella havia presenciat la conversió de l’aigua del seu cup
nou en dolça mel, quan fugí de l’oppidum a la seva casa de camp. Sever
insisteix en la duresa d’aquesta dama, que nosaltres consideram com a
coherent fidelitat a la seva fe en Yaveh. Sever esmenta l’aspror del judaisme, semblant a la salabror de l’aigua del llac de Marà (Èx 15,23; Rt
1,20), en el desert, que fou canviada en dolçor, quan Moisès, escoltant
Déu, hi tirà un tronc. Així, quan Artemisia acceptà la creu del Crist, va
passar de l’aspror del judaisme a la dolçor del cristianisme.12 Aquesta
mutació queda ben reflectida en el verset del llibre de Rut, suara citat.
Vers les denominacions dels jueus negatives

Ja els romans foren hàbils a trobar denominacions hostils per referir-se als cristians, com tractar-los de ser una superstitio, i d’altres
designacions. És cert que els cristians, quan dominaren, seguiren la
mateixa tàctica, i ara ho veurem breument, puix que diverses vegades
ho hem exposat amb més detenció.13 Així, a la Circular de Sever, les
denominacions dels jueus, que esdevenen més negatives, en el context
de la Romanitat Tardana, eren una autojustificació de Sever, amb què
mostrava a tots els bisbes com havia aconseguit convertir l’aljama de
Magona, conversió massiva, sense parió a l’Occident.

12

Seu. Min. Ep. 24,2-11.

13

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 147-152. Id., Judíos, católicos y herejes, 143146.
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Amb freqüència, Sever parla dels jueus, com també posa la denominació en llavis dels mateixos jueus, que parlen també de la «nostra
religió». També esmenta la religió judaica, i el judaisme. En canvi,
encara no hi trobam l’altre terme, com és el d’hebreus, que entrarà en
el codi de Justinià, perquè el de jueus havia adquirit un sentit negatiu.
Hem llegit que parlaven de la nostra religió; doncs bé, quan diverses vegades la Circular aplica el terme perfídia, o tracta els jueus de perfidi, no es refereix a ells en termes negatius. Sever vol dir que els jueus
no creuen com els cristians. Semblant sentit tenia el mot incredulitas,
aplicat als jueus.14 Això sí, amb el temps, aquests termes prengueren
un sentit moral, fins que hom té el primer com a sinònim de traïdor, i
el segon com a no creient, quan, en realitat, significava que no era creient cristià, perquè ho era en jueu.15 Ja vam resseguir breument com,
en la litúrgia romana, el Divendres Sant es pregava amb solemnitat
pro perfidis iudaeis. Originàriament, no tenia el sentit pejoratiu que
hom anava percebent, i la fossilització dels textos litúrgics va perpetuar
aquesta expressió, que tothom entenia, malgrat no saber llatí. El terme
que ens ocupa no es troba al començament de la Circular, sinó que hi
entra quan ja ha passat un 20% del text.
És clar que Sever no afavoreix la bona imatge dels jueus quan, poc
després de començar el seu escrit, els tracta de serpents i d’escorpins,
que piquen l’església cristiana;16 però, precisament en aquest context
pròxim, no els tracta de pèrfids.
Avançant en la narració de les conversions, trobam en un mateix
context l’expressió de superstició judaica, vora altres pitjors, com la
de prauus iter, o camí dolent, o d’error. Sentit negatiu té insistir en la
duresa de cor, quan els jueus i jueves lluiten per mantenir la fidelitat

14

Seu. Min. Ep. 30,1. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 152.

15

Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 149.

16

Seu. Min. Ep. 3,5.
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a la fe dels pares.17 En darrer terme, aquella fe, aquell camí, segons les
Escriptures jueves i cristianes, havia estat revelat per Déu.
La connexió mallorquina de la nissaga de Theodorus

Ja hem observat com una dona innominada, l’esposa de Theodorus,
tingué una importància cabdal en els esdeveniments del febrer de l’any
418. Aquella dama era a Mallorca, a la qual visitava Theodorus quan
el bisbe Sever arribà a Magona dia 2 de febrer. És possible que aquest
viatge fos el que va portar el matrimoni a Menorca, on, entretant,
un missatger ràpid va arribar per assabentar el patronus ciuitatis de
Magona de l’arribada del bisbe Sever, amb la seva església, i també notificar-li els seus objectius. Ens trobam, doncs, en unes circumstàncies
complexes i interessants.
L’esposa de Theodorus acompanyava sa mare, que devia ser vídua
i d’edat provecta, la qual devia exercir una prestigiosa autoritat en
la família, que es devia transmetre a l’esposa matrona de Theodorus.
En efecte, aquest, quan semblava que era a les portes de l’Església, va
al·legar que no podia entrar-hi, si abans no consultava la seva esposa,
i la portava a Mallorca. Aquesta, després que havia arribat aquell missatger, que obligà Theodorus a retornar a Menorca, devia conèixer que,
a Magona, se succeïen esdeveniments complicats; però en desconeixia
el seu descabdellament. En qualsevol cas, el temor de Theodorus ens
mostra que la condició de la dona s’havia capgirat per complet, des de
quan a Jesús de Natzaret li van posar la qüestió sobre si el marit podia
divorciar-se per qualsevol motiu, a la qual Jesús respongué declarant
la igualtat dels esposos (Mt 19,3-9). Ara bé, la reacció de Theodorus
presenta una situació de privilegi per a la seva esposa, que el podria
abandonar, si es convertia sense la seva autorització. Com reaccionà
aquesta matrona, quan la va consultar l’espòs, no ho sabem. Tampoc
se’ns diu que ella retornàs a Mallorca, ni que entràs en l’Església. El

17

Seu. Min. Ep. 15,3.
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que consta és que Theodorus va entrar en l’Església, i, amb ell, tota la
Sinagoga.18
Ignoram, també, en quin indret de Mallorca tenien les terres
aquests familiars de Theodorus. Diríem que devia ser en qualque indret
costaner, de la zona de la badia d’Alcúdia, car els viatges esmentats per
Sever es van realitzar en qüestió d’hores.
D’altra banda, no diríem que a Mallorca es reproduís la polarització
civil i religiosa de Menorca, sinó que la presència de jueus hi devia
ser més diversificada i diluïda, com hi estan els topònims de Judí,
que trobam al centre de l’illa, en el pou de Judí, prop de Ruberts,
més a l’interior encara que la presència jueva a Santa Maria, i el rafal
Judí, a Pollença.19 Afegim-hi els ploms amb inscripcions hebrees de ses
Fontanelles de Santa Maria20 i peces que precisen una nova lectura, que
inclogui més elements visibles. Sumem-hi la llumeta amb la menorà,
trobada en el baluard d’en Berard, a la murada de Palma, peça que

18

Seu. Min. Ep. 21,1-6.

19

Còdex llatinoaràbic del Llibre del Repartiment de Mallorca, ARM, s/n, dins Documents cabdals del Regne de Mallorca, Guillem Rosselló Bordoy, (ed.), (Parlament de les Illes Balears, D. L., S. 2007],
fol. 60ra, 243 i fol 57ra, 231., fol. 57ra, 231.

20

E. Hübner, Corpus Inscriptionum Latinarum, II: Inscriptiones Hispaniae, Berlin 1869, nº. 3.705;
Cristóbal Veny, Corpus de las Inscripciones Baleáricas hasta la dominación árabe, (Biblioteca de
la Escuela Española Hist. y Arq., Roma 15), Roma: 1965, nº. 12, pp. 23-24 Josep Amengual i
Batle, Els orígens del cristianisme, I, pp. 28-29; Raimondo Zucca, Insulae Baliares. Le isole Baleari
sotto il dominio romano, Marc Mayer, (pròl.). Roma: Carocci, 1998, 202. G. Rosselló-Bordoy,
«Un document excepcional sobre el mosaic de la basílica de Santa Maria del Camí», dins Spania.
Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al profesor Pere de Palol i Salellas, (Biblioteca Abat
Oliba. Sèrie il·lustrada, 12), Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1996, p. 229-234. Maria
Magdalena Estarellas Ordinas, «Poblament a Santa Maria del Camí, des de la prehistòria al món
clàssic», dins I Jornades d’estudis locals 15 i 16 de març de 1997 en memòria de Josep Capó i Juan,
Santa Maria del Camí: Ajuntament 1998, 41-58. Vegeu el llistat dels 42 jaciments, a 54-55. Mateu
Ramis Canyelles, «La basílica de Cas Frares: Per avançar en la investigació i el coneixement del
jaciment», dins II Jornades d’estudis locals 20 de març de 1999 en memòria d’Andreu Bestard i Mas,
Santa Maria del Camí: Ajuntament, 2000, 133-142; Id., «Fonts bibliogràfiques sobre el jaciment
arqueològic de Cas Frares, i fonts orals sobre la segona excavació», dins III Jornades d’estudis locals 5
i 6 de maig de 2001 en memòria de Mn. Joan Vic i Salom, Santa Maria del Camí: Ajuntament 2002,
151-174. Vegeu 153.
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podria ser el primer testimoni de la presència jueva a Mallorca, puix és
possible que dati del segle iv.21 També és cert, que una peça aïllada no
necessàriament mostra que hi hagués una presència estable dels jueus.
El fet que la família de Theodorus tingués propietats en ambdues
illes ens col·loca en un nou horitzó, ja que confirma que la proximitat
geogràfica, en la realitat, era oberta a la intercomunicació mitjançant
els fàcils viatges, fins i tot en el temps més cru de l’hivern. D’aquí que
els intercanvis de persones, d’idees, de religions, i de productes materials fossin senzills i, probablement, freqüents. És cert que es tracta
d’una seriosa hipòtesi, que ha de rebre la confirmació en els objectes
arqueològics que s’hagin trobat o que es trobin. Almenys direm que,
des del punt de vista religiós, qualque cosa va repercutir a Mallorca,
després dels esdeveniments de l’any 418. Per descomptat.
Cultura

La informació que va produir la Circular del bisbe Sever fa veure
com certs jueus menorquins es trobaven a la frontera lingüística de
l’imperi. Hem recollit com un dels títols de Theodorus es conservava
en grec, Pater pateron. Un jueu, que sembla de la mateixa nissaga,
Innocentius, fugitiu, també de la Tarraconense, a causa dels bàrbars,
manejava bé tant el llatí com el grec.
Quant a l’onomàstica dels jueus, comprovam com s’adaptaven a
cada lloc, tret de prendre noms dels seus perseguidors, com ho havien
estat Ciceró, Vespasià, Titus, etc. Axí, observam com perduren els
noms hebreus, en els casos de Ruben, i de Galilaeus, vora els quals hi
llegim els grecs, com Theodoros, Meletius, i Artemisia, i no hi manquen
els llatins, com els de Litorius, Innocentius, Caecilianus, i Florianus.

21

Francisca Torres Orell, «Restes romanes a sa Calatrava (Palma). Avanç sobre l’excavació arqueològica», dins L’Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les illes Balears, XXIII Jornades d’Estudis locals,
Palma, del 17 al 19 de novembre de 2004. Coordinació: María Luisa Sánchez León. Maria Barceló Crespí (Institut d’Estudis Baleàrics), Palma 2005, 293, amb una fotografia a la 300
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La setmana entre els dos dissabtes, dia 2 i dia 9 de febrer de l’any
418

Si tenim present com el bisbe Sever va emmetxar molt acuradament
els esdeveniments, pot ser útil que facem una proposta per establir el
calendari, segons el qual es van desenvolupar. Vegem-ho:
Antecedents immediats:
a) Tardor del 417:
Sever es ordenat bisbe (12,6; 4,l).
- Contemporàniament arriba Orosius amb les despulles de sant
Esteve (4,l-2). ¿Hauria arribat amb el mateix vaixell amb el qual algun
dels bisbes ordenants de Sever havia viatjat?
- Sembla que, immediatament, s’ordeix tota la maniobra contra els
jueus. ¿Quin paper hi jugaren Orosius i, sobretot, Consentius? (cf. Ep
12* 13,6-7)
- Trencament de la bona convivència entre els cristians i jueus de
Menorca (5,l). Durant aquest temps es prepara el Commonitorium,
que devia servir per a la disputa (18,1), que podria coincidir amb
l’obra de Consentius, amb la qual oferia «armes» al seu bisbe contra els
jueus (Ep. 12*13,6-7).
b) Desembre del 417: Els somnis.
- A finals de desembre, és a dir, uns 30 dies abans del començament
de la setmana conversionista, la verge cristiana, Theodora, i Sever, per
una part, i el jueu principal, per l’altra, contemporàniament foren
visitats per somnis profètics (10,l-11,9).
Febrer del 418: Els esdeveniments.
La setmana entre els dos dissabtes, del 2 al 9:
Dissabte, dia 2 (die quarta nonarum februariurum [...] arrepta)
(31,l). Sever i els seus iamontans parteixen cap a Magona.
- arriben a Magona (12,3)
- discussió sobre el repòs sabàtic (12,4)
- arreplegada de pedres pels jueus (12,8)
- Sever recrimina aquest procediment incivil (12,8-13)
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- els cristians cremen la sinagoga (13,12-13)
Diumenge, dia 3 (postera siquidam die) (15,1)
- conversió de Ruben, el primogènit (15,l)
Dilluns, dia 4 (Triduum [...] emensum est) (16,1). El tercer dia,
inclòs el dissabte anterior, inici dels esdeveniments (16,l).
- entra en escena Theodorus (16,2)
- discussió
- oració dels cristians
- increpació a Theodorus: Theodore, credas in Christum: «Teodor,
creguis en Crist» (16,4)
- confusió dels jueus, que pensen que Teodor ha cregut en Crist
(16,6)
- temor dels jueus
- diàleg entre Teodor i Rubèn (16,14-15)
- Teodor promet convertir-se (16,16)
- celebració de l’eucaristia (17,l)
- fuga d’Innocentius, Meletius i de les dones (18,l-25)
- conversió d’ Innocentius i de Meletius
Dimarts, dia 5 (postridie) (19,l)
- discurs de Teodor invitant els jueus a convertir-se
- conversions de Galilaeus (19,3-5), Florianus i la seva família, i de
Cecilianus, dels seus i de molts jueus (19,l0)
- celebració de la missa, hora circiter septima (20,2)
- prodigis de l’Èxode; prodigis del cel:
- el globus (20,l-17)
- el calabruix, etc.
Dimecres, dia 6 (sequenti igitur die) (21,l).
- conversió de Theodorus (al tercer dia de la seva promesa) i, amb
ell, de tota la sinagoga (21,4)
Dijous, dia 7 (tertia illuxit dies) (24,5). El tercer dia després de la
visió del globus i d’haver-se retirat les dones a la vinya
- prodigi de l’aigua convertida en mel (24,5-9)
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- conversió d’Artemisia, esposa de Meleci, i filla del comes Litorius
(24,2)
Divendres, dia 8 (per quattuor ferme dies) (27,1) després de la conversió d’Innocentius (18,l-25):
- clamorosa oració a casa d’Innocentius (27,4-7)
- conversió de l’esposa d’Innocentius (27,7)
Dissabte, dia 9 (sequenti id est octaua [...] die) (28,1)
- conversió de la viuda parenta d’Innocentius i de les dues filles seves
(28,3-7)
- final dels esdeveniments (sane post octo quibus haec omnia gesta
sunt dies) i retorn del bisbe i els cristians a Iamona (31,1)22. És la consumació de la campanya de les conversions dels jueus de Magona, al
llarg de la setmana que transcorregué entre els dies 2 i 9 de febrer de
l’any 418.
Aspectes literaris

Comencem per notar com el llatí de la Circular del bisbe Sever és
correcte, tendent a l’estil barroc,23 en el qual els experts hi han descobert el ritme prosaic.24
Quant a la construcció de la Circular, observarem com és molt
coherent. Presenta l’illa de Menorca, les dues poblacions principals,
l’estat religiós que accentuava la polarització entre un oppidum cristià,
Iamona, amb el seu bisbe, i l’altre, el de Magona, majoritàriament
22

Seu. Min., Ep. 31. 1 Haec beatitudo uestra die quarto nonarum februariarum, uirtute Domini nostri
Iesuchristi arrepta, octo diebus ab eodem consummata esse cognoscat, post consulatum domini Honorii
undecimum et Constantii iterum, uiri clarissimi.

23

C. Pauker, «De latinitate scriptorum quorundam saeculi quarti et ineuntis quinti p.e. minorum,
Observationes», dins Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 32 (1881) 481-500.

24

Gabriel Seguí Vidal, (ed.), La Carta Encíclica del Obispo Severo. Estudio de su autenticidad e integridad con un bosquejo histórico del cristianismo balear anterior al siglo viii, (Seminario de los
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Monasterio de Santa María de La Real),
Palma de Mallorca 1937.
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jueu, amb el seu Summus sacerdos, que era Theodorus. Ara bé, aquest
títol no corresponia a cap funció sacerdotal, perquè les sinagogues no
suplien el Temple de Jerusalem. Sever crea literàriament aquell títol
per poder atribuir-li una acció paral·lela a la seva, puix, aleshores, els
bisbes eren coneguts molt específicament com a sacerdots, mentre
que, anteriorment, predominava la denominació de diaques, preveres
i bisbes. En tot cas, el sacerdoci era i és una característica de tots els
batejats.
Els encontres i les lluites entre ambdós protagonistes són precedits
per uns somnis que prediuen l’esdevenidor. Pel que fa als cristians, la
verge Theodora somnia com una vídua nobilíssima entregava al bisbe
Sever tots els seus erms, que era la sinagoga, tot demanant al bisbe que
els sembràs. Sever bisbe rebé l’avís perquè es preparàs per a la sembra, i
aquell ermàs jueu esdevindria un camp esponerós. L’Església esdevindrà mare fecunda amb la nova fillada dels jueus convertits en cristians,
vora l’esterilitat de la vídua, que era la sinagoga.25
Per la seva banda, Theodorus somnià que, quan anava a la sinagoga,
dotze homes li allargaren la mà i l’advertiren que a la sinagoga hi havia un lleó. Aquest avís el va fer tremolar i, quan es disposava a fugir,
no trobà on ficar-se, fins que va refugiar-se en la mare-parenta, que
era l’Església. El lleó era el Lleó de Judà, el Crist, (Ap 5,5), i la mare
parenta era l’Església.
Després dels somnis, començaren els esdeveniments, inspirats en
uns passatges de l’Èxode, que eren molt comentats pels bisbes, més
en concret pels nord-africans, en les catequesis preparatòries per el
baptisme.26
La narració descriu la pluja com a flòbies que tenien gust de mel,
que recordava el mannà. Aparegué un globus prodigiós, que es posava

25

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 118-122.

26

Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals citacions bíbliques,
Maó: 2000.
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sobre l’església fora murada, i més lluny, tot induint a pensar en el
núvol de l’Èxode, que acompanyava el poble jueu.
Tot seguit comença la conversió dels primogènits, Ruben, Meletius,
Galilaeus, Caecilianus, Florianus, etc., fins que també Ruben va aconseguir, amb promeses de romandre en els càrrecs i en els honors, que
Theodorus entràs en l’Església, i, amb ell, tota la sinagoga, és a dir, tots
els jueus.
Però, encara romanien tres dames jueves fermes en la seva fidelitat
a la fe dels pares.27 Eren la filla del comes Litorius, Artemisia, esposa
de Meletius, el qual era germà de Theodorus. Una segona matrona
impenetrable a les paraules dels cristians i dels jueus convertits, era
l’esposa d’Innocentius. La tercera era una vídua, del cercle d’aquest
culte magnat, que volia embarcar-se amb dues filles petites, abans que
passar al cristianisme.
És important remarcar com la dona apareix com a persona capaç de
prendre decisions. Artemisia havia deixat ca seva, per defugir les pressions, i es va retirar a la seva casa, al camp. La vídua esmentada se sentia
amb capacitat per cercar un país on viure la seva fe. Encara que aquests
esdeveniments fossin falsos, hauríem d’admetre com Sever va poder
escriure aquesta narració, que ell tenia per verídica, i, nosaltres, en tot
el que podem, despullada del meravellós, també la consideram veraç.
Uns trets del procés de la conversió dels jueus

L’obra literària de Sever esdevé una interessant informació sobre el
procés de la conversió dels jueus, que, en tots els casos, és atribuïda
al Déu dels cristians, i, més particularment, al Crist amb qualque
intervenció de l’Esperit sant. Cap jueu va entrar a l’Església per obra

27

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 125-128. Id., «The Perfidia of the Jewish
Women of Magona, according to the Letter of Bishop Severus of Minorca (418). The Example of
2 Mac. 7», Miguel Ángel Cau Ontiveros, (coord.), Turnhout: Brepols, en curs de publicació.
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del bisbe, sinó indirectament. Volem dir que el bisbe i els cristians
insisteixen perquè els jueus entrin en l’Església, i per això tenen qualque disputa; però, sobretot, la Circular mostra com són els jueus els
que corren vers l’Església, representada pel bisbe, després dels prodigis
psicològics, o de la natura, com són les pluges, la rosada dolça que cau,
etc., o meravelles del cel, com fou la visió del globus.
Notem que, a diferència del que s’esdevé amb miracles del Jesús de
Natzaret, que els realitza després que les persones han cregut en ell,
en la Circular, en canvi, hi ha un plantejament que depèn de l’Antic
Testament, per exemple, com ho comprovam en el llibre de l’Èxode.
Primer assistim al prodigi, i, seguidament, el poble creu o accepta el
missatge de Moisès. D’aquesta manera, les conversions dels jueus a la
fe dels cristians són fruit dels prodigis i de les pregàries clamoroses,
dels cristians. A les darreres conversions, en aquestes pregàries, s’hi
afegeixen els jueus convertits. Hem observat com lletra i melodia dels
himnes sovint eren comuns a ambdues religions, com ho era el text i
la música dels salms.
Caldrà dir que, dels molts prodigis que Sever va descriure com
esdevinguts al llarg de la densa setmana de Magona, del febrer de
l’any 418, cap d’ells va deixar rastre, ni en els cossos de les persones,
ni en la terra, ni en cap edifici. L’únic resultat visible va ser la sinagoga
cremada i esbucada, i els jueus convertits. Però tots els fets meravellosos quedaren en les paraules de la seva narració. Per exemple, s’hi
hagués pogut esdevenir una curació d’un coix, amb la cama retornada
o curada, o qualque cec, que hi veiés. I és aquesta una altra diferència
amb els signes o miracles dels evangelis. Tota aquesta manca de verificabilitat fa que la narració dels prodigis ens deixi sense recursos per a
prendre’ls com a fets, i ens encobreix els esdeveniments. Així, pensam
que sobre els jueus es degué produir una pressió molt més forta que
la que apareix en el text.
En aquest procés de les conversions, hi trobam una sèrie d’elements
que es repeteixen. Axí, després de la primera trobada o enfrontament
dels jueus amb els cristians, hi sol seguir una por, que els empeny a
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deixar aquell lloc, com fou el cas de Theodorus, que volia refugiar-se a
la sinagoga; però va escoltar el bramul del lleó de Judà. Posteriorment
va escapar-se a Mallorca per prendre la seva esposa i dur-la a Magona.
Meletius partí cap a una de les seves propietats, acompanyat per
Innocentius. Per senderols escabrosos, amb la seva ment ferida per la
presència del nom del Crist, caminen incòmodament i es feren amb
els arbusts i pedres. Innocentius no arriba a pacificar Meletius, el qual
no es pot treure del cap el nom del Crist, per moltes paraules i renous
que faci. Innocentius arriba a pensar que aquells pensaments obsessius
podrien ser promoguts pel mateix Déu, atès que, en la biografia de
Meletius, no hi havia antecedents que els preparassin.
Menys reflexiu va ser el jove parent de Theodorus, que nomia
Galilaeus, el qual, ple de por, anà a presentar-se al bisbe perquè l’admetés; en canvi, el segon jueu principal, Caecilianus, va declarar públicament que ell i el seu germà Florianus havien madurat el seu pensament, i, amb la seva família, volien incorporar-se al cristianisme, al
qual se sentien atrets, i hi arribaren plens d’un gran goig. Però respectaven els altres, si no se sentien atrets pel Crist.28
La conversió com a fruit de l’atracció del Crist és una de les aportacions de la Circular,29 que hem de situar vora el prodigi de l’aigua
canviada en mel dolcíssima, o vora el coriandre o calabruix. També,
el nom d’Artemisia, pres de l’arbust de sabor dolç i amarg, condueix
a la mateixa experiència de l’atracció, puix Sever rememora l’escena
de l’Èxode, quan Moisès va canviar les aigües salabroses en potables,
quan hi va tirar l’arbre, element que Sever veu com a símbol de la
creu. Així, l’aspra Artemisia, jueva, en convertir-se queda endolcida
espiritualment. L’atracció que exerceix el Crist sobre la persona humana, com en temps de Sever ho recalcava sant Agustí, és superior a tota
altra, perquè, en darrer terme, és una resposta a les aspiracions més
28

Seu. Min., Ep. 19,9-10.

29

Seu. Min., Ep. 19,9-10: quod si uos ad Christum tanta eius uirtus non attrahit.
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profundes de la persona, quan ell personifica la veritat i la felicitat.30
No ens sembla indiferent observar que, paral·lelament a l’atracció,
com a mòbil per arribar a la conversió, la Circular mostra com el jueu,
que s’havia sentit atret pel Crist, volava ràpidament cap a l’Església,
presentada com a mare, que acull el convertit en el seu si.31
No deixa de tenir importància que un bisbe occidental de començaments del segle v consideri l’Esperit Sant com a actor de les conversions, des del moment en què, al començament de la setmana de
febrer, l’Esperit Sant anunciava, profetitzava, i preparava per a la lluita
l’exèrcit cristià.32 Una altra experiència de l’Esperit Sant es feu sentir
quan Artemisia deixà l’amargor del judaisme per assaborir la dolçor
del cristianisme.33
En tot el procés de la conversió, Sever es mostra conscient que
cadascun dels jueus s’oposa a la fe cristiana o l’accepta, com a fruit
d’una decisió personal. Per més que tota l’aljama de Magona es va
convertir, això no obstant, també cadascú va donar la passa quan va

30

Josep Amengual i Batle, La atracción del Padre y la fe en Cristo, (Excerpta dissertationis ad Lauream, Fac. Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae), Bilbao: Mensajero 1973.

31

Seu. Min., Ep. 12, 5 Maior illico mihi terror adiectus est et nisi in cuiusdam iudaei, nomine Ruben,
ingressus fuissem domum et inde ad matrem propinquam cursu praecipiti conuolassem; 19,7: Quibus
uerbis tantam supra memorato iuueni adiecit confidentiam, ut in conspectu omnium cursu rapidissimo,
quasi ad praeripiendum fidei brauium, ad Galilaei nostri conuolaret auxilium et ab humilitate nostra,
ut eius deinceps nomine censeretur expeteret. 21, 3 Cum haec Theodorus christianis iam acquiescentibus
perorasset, iudaeis qui conuersi fuerant acerrima commotione consistentibus, amputata dilationis mora,
ad matris propinquae sinum festinus ut in somniis uiderat conuolauit. També, quan esperaven una
conversió, amb el mateix goig s’entregaven a la pregària: 27,4 Cum, igitur, diu cassa uerba surdis
auribus ingerentes nihil profecissemus, ad cognitum orationis praesidium conuolauimus.

32

Seu. Min., Ep. 7,5 Itaque non solum libros reuoluere, sed etiam sudes, saxa, iacula, omniaque telorum
genera ad synagogam conferre coepere, ut christianorum aciem uirtute Spiritus Sancti praemunitam, si
ita res posceret, etiam corporis uiribus propulsarent.

33

Seu. Min., Ep. 24,11 Verum eadem die qua Meletii uxor amaritudinem incredulitatis abiicere ex
melle compulsa est, eadem, inquam, die qua memorata filia Israel quasi in deserto posita illum antiquum lacum Mara iniecto crucis ligno obdulcuisse persensit, ita mirifico uereque coelesti omnis ecclesia
odore fragrauit, ut praesentiam Spiritus Sancti, quam et ante iam aliquotiens sed paucissimi senseramus,
fraternitas paene uniuersa sentiret.
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madurar en el seu camí personal. Ben clarament ho diu Meletius, quan
Innocentius li fa present que el seu germà Theodorus s’havia convertit.
Meletius reacciona dient que, com Theodorus té la seva ànima, també
és responsable del seu pecat, per la qual cosa la seva conversió no el
perjudicarà en absolut.34 Aquesta responsabilitat personal, i no diluïda
dins la consciència del poble jueu, com hom ho creia en les primeres
etapes de la història d’Israel, era doctrina dels profetes, que Jesús de
Natzaret va remarcar fortament i sovint.

34

Seu. Min., Ep. 18,16 Si, enim, legisti hoc, cur me Theodori fratris mei exemplo attrahi posse ad fidem
Christi aestimas? Habet ille ut animam suam, ita etiam peccatum suum; quod quidem mihi, si Dominum Deum patrum meorum non relinquero, non nocebit.
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CAPÍTOL IV
La Circular del bisbe Sever: l’autor, l’autenticitat, la
data dels esdeveniments i la data de la seva narració

Per més que la Circular del bisbe Sever entràs a formar part de còdexs
medievals, en els quals es recollien textos hagiogràfics, cal notar que
pròpiament no ho és. És cert que el títol que li donaren alguns dels que
conjuntaven els còdexs, el posen entre els que narren prodigis atribuïts
al protomàrtir sant Esteve; però, si repassam de prim compte el text
menorquí, observarem que, a sant Esteve, pròpiament no li atribueix
un sol dels prodigis que conta, perquè el que interessa a l’autor és
mostrar com el Crist va vèncer els jueus, i els va conduir a l’Església.
En tot cas, hom podria parlar d’un escrit cristològic, i no hagiogràfic.1
És ben cert que, com ho va escriure Jacques Fontaine, el pròleg
de la Circular va inspirar una sèrie de pròlegs d’obres hagiogràfiques
tardoromanes i medievals,2 malgrat que la carta no ho sigui.
A propòsit del pròleg, a més del seu to hagiogràfic, diríem que la
intenció del bisbe Sever tenia un ingredient ideològic, que l’empenyia
a acceptar l’objectiu de l’Imperi i que consistia a mantenir la unitat
romana, a partir de la unitat religiosa, per la qual cosa era necessari i
urgent adaptar la situació religiosa de Menorca a la legislació del mo-

1

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 77-79.

2

Jacques Fontaine, Une polémique stylistique instructive dans la “lettre encyclique de Sévère de Minorque”, a EVLOGIA. Mélanges offerts à Antoon A.R. Bastiaensen à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, publiés par G.J.M. Bartelink – A. Hilhorst- C.H. Kneepens, (Instrumenta
patristica XXIV) Steenbrugis –The Hague 1991, 119-135.
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ment, segons la qual els jueus eren reconeguts; però no dominants,
com de fet ho eren a Magona.
El neopriscil·lianisme

Encara hi observam dues línies d’interès teològic. Una era la de fer
front al priscil·lianisme, en la seva evolució, que anomenam neopriscil·lianisme, que ha perdut tota aspiració de reforma, i s’ha revestit de
tendències al gnosticisme. És el priscil·lianisme d’acord amb el qual a
partir de l’any 414, Consentius i Orosi donaren a conèixer sant Agustí.
El bisbe d’Hipona se’n feu ressò en una data indeterminada, en l’Ep.
237, adreçada al bisbe Ceretius, segons el qual, a Occident ja havien
arribat els Actes dels Apòstols apòcrifs de Sant Joan, obra que conté
elements de diversa procedència, amb qualque capítol clarament gnòstic, que nega la humanitat del Crist; però, per tal d’encobrir aquesta
mancança dogmàtica, el mateix Crist hauria amagat la veritat.3
A Priscil·lià hom no el pot acusar de simulació, ni de mentider, ni
de fomentar la mentida, com ho propagava el priscil·lianisme que ataca sant Agustí i el seu deixeble Consentius, des de Menorca estant. És el
que anomenam neopriscil·lianisme, ja que el priscil·lianisme del segle
iv no era acusat de fomentar la mentida, que necessiten els priscil·lians
del segle v, per poder amagar el seu docetisme, (δοκέω, aparentar, parèixer), és a dir, allò que mostren els Actes apòcrifs de sant Joan, segons
els quals Jesús era solament una aparença, no un home vertader. Sant
Agustí, en el tractat Contra mendacium, per devers l’any 420, proposà
a Consentius una tasca teològica al servei de la veritat.4 Era la resposta

3

Josep Amengual i Batle, «El prólogo hagiográfico de la Carta de Severo de Menorca (418), primer
testimonio de la llegada de los Hechos Apócrifos de San Juan a Occidente y las transformaciones
del priscilianismo en la Tarraconense y Mediodía de las Galias», Sacris Erudiri, 50 (2011) 265-315.

4

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 245-247. Id., Consenci. Correspondència amb
Sant Agustí, II, Edició i traducció, Josep Amengual i Batle (Fundació Bernat Metge 268 [Escriptors
cristians]), Barcelona: Alpha 1991, especialment interessa el tractat Contra Mendacium ad Consentium.
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del bisbe a la narració policíaca dels esdeveniments ocorreguts a la
Tarraconense oriental, a l’eix de Tarragona a Osca, i d’aquí a Lleida,
per tirar la línia fins a Tarragona. Aquests esdeveniments mostren com
el bisbe de Lleida Sagittius devorava uns còdexs màgics, diguem-ne
gnòstics, i, una volta que el monjo Fronto els destapà davant l’episcopat, foren rebutjats popularment, i el bisbe metropolità, Titianus,
hagué de convocar el que seria el primer concili de Tarragona conegut.
També Titianus és el primer metropolità conegut a Hispània.5
Aquell monjo de Tarragona era l’emissari de Consentius. Les coses
arribaren tan amunt que el primer metropolità conegut a Hispània,
Titianus, es veié obligat a convocar un concili a Tarragona, puix els
afers dels bisbes, segons la norma canònica, els ha de tractar una assemblea d’altres bisbes. El concili es va reunir; però acabà en un des
ordre, que va afectar el mateix poble.6
El pelagianisme

Un altre corrent teològic i ascètic, que conegué Consentius, va
ser el protagonitzat pel monjo de Britània, Pelagi, el qual s’oposà als
que confiaven en la bondat de Déu, i menaven una vida mediocre,
o fins i tot de pecat, perquè s’emparaven en aquest Déu. Hom començà a conèixer-lo a principis del segle v, i sant Agustí va produir
una gran quantitat d’escrits rebatent la doctrina pelagiana. No sabem si en dependència d’ell, o perquè conegué directament l’obra de
Pelagi, Consentius va compondre una obra, avui perduda, amb el títol

5

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 259-281, amb la prosopografia de tots
els personatges que apareixen en la Circular de sever i en la correspondència escrita i rebuda per
Consentius. Id., Tarragona, Cartagena, Elx i Toledo. Metropolitans i Vicaris papals en el s. VI», «E
l’amic digué a l’amat». Miscel·lània d’homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt. Joan Planellas i
Barnosell - Cristina Godoy Fernández, (eds.), Revista Catalana de Teologia, 38/2a (2013) (189)
547-(232) 590.

6

Josep Amengual i Batle, Els orígens del Cristianisme, I, 185-248.
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Aduersus quaestiones Pelagii, de la qual, per l’any 420, en duia escrits
quatre llibres.7 El teòleg laic, establert a Menorca, a més es vantava de
posseir quasi tot el que hom havia escrit contra el bretó o britànic.8
Creiem que la insistència amb què Sever atribueix a Déu, a Crist,
la conversió dels jueus, i llevant del davant tot protagonisme humà,
pertany a la fe cristiana; però, si observam altres aportacions, en aquest
sentit, podem creure que l’antipelagianisme era present en la Circular
de Sever, de la qual ell fou el primer redactor. Vora el protagonisme de
Crist, el text ressalta com Déu se serveix de les persones insignificants
per realitzar grans obres.9 Sever insisteix en la seva petitesa, en el fet
que és un bisbe novell, en una illa petita, i, a més, afegeix que Déu se
serveix, com ho acabam de recordar, de les persones humils, fins i tot
de les terres petites,10 aspecte que no ensenya l’Escriptura.
Encara ens fa pensar que l’oposició als pelagians era, almenys, en
el subconscient de Sever i de Consentius, el fet que per aquelles saons
va rebre, amb prou celeritat, la carta Tractoria, del papa Zòsim (†
417), amb la qual quedava dirimida la qüestió pelagiana, més escairada encara amb Caelestius, l’obra del qual era coneguda pel teòleg laic
resident a Menorca.
L’autor, l’autenticitat, testimonis externs, datació i destinataris

Comencem per recollir com, en l’encapçalament de la Circular,
hi consta que l’autor és Seuerus episcopus. Malgrat aquesta dada, al
llarg de la història, des que va ser publicada per Cesare Baronio l’any

7

Vegeu Consenci, Ep. 12*, 15,2 i 162. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II,
121-123.

8

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 189, 194.

9

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 194-196.

10

Seu. Min., Ep. 3,4-5, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 16 i I, 195.

LA CIRCULAR DEL BISBE SEVER DE MENORCA SOBRE LA CONVERSIÓ DELS JUEUS 63

1594,11 no han mancat estudiosos que han posat en dubte que el
bisbe Sever l’hagués composta, i que l’escrit pertanyés a un escriptor
del segle v. L’any 1937, Gabriel Seguí Vidal va publicar la seva tesi
doctoral, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, en la qual
va mostrar amb coherència l’autenticitat de l’escrit. Tanmateix, l’investigador jueu austríac, Bernhard Blumenkranz, pocs anys més tard
va aixecar noves dificultats, i nosaltres mateixos mostràrem que l’escrit
no podia ser hispànic, dels temps visigòtics.12 L’autor era un illenc, i
en els segles vi i vii no tenia sentit que un autor peninsular entràs en
qüestions de les Balears, essent així que visigots i bizantins no es duien
bé. A més, el text bíblic que emprà Sever és anterior a la Vulgata, que
es va introduir a Hispània molt prest, en el mateix segle v.13 Ultra això,
a més del testimoni extern, del bisbe de Uzala, Evodi, la recentment
trobada carta de Consentius a sant Agustí mostrava com aquest laic
havia col·laborat en la composició de la que anomenam carta Circular
de Sever, bisbe de Menorca.
Per devers l’any 420, a la narració Miracula facta Uzali,14 del bisbe
Evodi, llegim en el llibre I, 2 que conta com li havia arribat una carta
sobre la conversió dels jueus, del bisbe Seueri nomine, minoricensis
insulae. Ell mateix li va donar gran publicitat quan, després de les lectures bíbliques, la va fe llegir des de l’ambó de la seva basílica.15
Per aquelles mateixes saons, el teòleg laic Consentius, tot referint-se
a Sever i a la Circular, sobre els esdeveniments contra els jueus, mos-

11

Cesare Baronio, Annales Ecclesiastici, V, Romae: Typographia Congregationis Oratorii, apud S.
Mariam in Vallicella, MDXCIV, 419-128.

12

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 66-72.

13

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 72-75.

14

Evodi d’Uzala, Les miracles de saint Étienne. Recherches sur le recueil pseudo-augustinien (BHL
7860-7861), Études du Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique, réunies et éditées par Jean,
Meyers, (ed., trad.), (Hagiologia, 5), Turnhout : Brepols 2006, 274-PL 41, 835.

15

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 124.
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tra que ell va contribuir a la redacció de l’informe, del qual se serví el
bisbe.16
Per tant, cal que donem per segur aquest preuat informe del que
s’havia esdevingut, motivats tant per arguments interns com pels externs.17
Quant a la datació, hem de respondre a dues qüestions. Una és
sobre la datació dels esdeveniments, i l’altra sobre quan el bisbe, amb
l’ajut de Consentius, teòleg laic, va redactar l’escrit. El primer extrem
és molt senzill de resoldre, i d’una manera taxativa, que no depèn
d’interpretacions. La mateixa carta clou la seva narració indicant que
els esdeveniments van succeir-se des del dia 2 de febrer, i acabaren vuit
dies després, és a dir, dia 9, en l’any onzè del postconsolat d’Honori I,
i del segon de Constanci III. La convergència d’aquests tres elements
solament s’ha donat l’any 418. Per tant, segons la narració del bisbe
Sever, tot es va descabdellar entre els dos dissabtes, dies 2 i 9 de febrer
del 418.18 Ara, si realment, entre dos dissabtes consecutius, és possible
que tants esdeveniments se succeïssin, és difícil de precisar, perquè la
precisió històrica podria haver estat un poc sacrificada a l’artifici literari de tancar aquella proesa entre dos dissabtes simbòlics, que marcarien
la fi de la comunitat del dissabte de Magona.
Quant a la redacció de la carta cal observar que sembla que hi
ha influxos de les catequesis baptismals, que realitzaven els bisbes en

16

Consentius, Ep. 12*13,6: Quae cum mihi beatus antistes, frater paternitatis tuae Seuerus episcopus
cum ceteris qui affuerant rettulisset, irrupit propositum meum summis uiribus caritatis et, ut epistolam
quae rei gestae ordinem contineret ipse conscriberet, sola a me uerba mutuatus est. Amengual i Batle,
Els orígens del cristianisme, II, 118.

17

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 75-76.

18

Seu. Min., Ep. 31.1 Haec beatitudo uestra die quarto nonarum februariarum, uirtute Domini nostri
Iesuchristi arrepta, octo diebus ab eodem consummata esse cognoscat, post consulatum domini Honorii
undecimum et Constantii iterum, uiri clarissimi.
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temps de Quaresma.19 D’altra banda, solament es parla d’un sol baptisme, el d’un ancià de 102 anys. Per tant, no dona a entendre que
hagués arribat la Pasqua, que es va celebrar dia 7 d’abril d’aquell any.
D’aquí que els indicis ens condueixen al fet que, durant els dos mesos
de febrer i març, el bisbe Sever, servint-se de Consentius, hauria redactat el seu escrit. Vora aquesta hipòtesi, hem de recollir dades segures,
com són les dels dos testimonis externs esmentats, el del bisbe Evodi
d’Uzala, i l’Ep. 12* de Consentius, segons els quals ambdós, amb tota
probabilitat, pertanyen a l’any 420, o abans.
Acabem aquesta secció anotant que el primer autor de l’edició crítica de la carta, Gabriel Seguí, mogut per la universalitat dels seus
destinataris, la va presentar com a Carta Encíclica. En efecte, el bisbe
Sever la va adreçar als «santíssims i beatíssims senyors bisbes, preveres,
diaques, i a la universal fraternitat de tot l’orbe de la terra». Per tant,
l’escrit el va destinar a l’Església, considerada com a fraternitat universal. És cert que no esmenta el Papa singularment, perquè el tractament
que rebia era el de bisbe de Roma, com ho expressà Consentius, en
l’Ep. 12* 16,1, quan escriu que l'any anterior, que devia ser el 418 o
419, havia arribat a Magona una carta, del bisbe de la ciutat de Roma,
Zòsim, que algú li havia enviat, en la qual demana que hom eviti el verí
de Pelagi i Caelestius.20 En canvi, el mateix autor acabà l’Ep. 119,6,14,
acomiadant-se de sant Agustí amb l’expressió tractant-lo com a: domine sancte ac beatissime papa, és a dir, senyor sant i beatíssim papa.

19

Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals citacions bíbliques,
Maó: 2000.

20

Consentius, 12*16. [1] Peruenit enim superiore anno illa ad nos epistola sanctae memoriae Zosimi
Romanae urbis episcopi, in qua subditis Pelagii et Caelestii quaestionibus mortiferum ipsorum uirus ut
euitetur ostenditur. Vegeu e text i la traducció a Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II,
122-123.
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CAPÍTOL V
L’església a Menorca

Cal ara que observem com l’església universal es presenta d’una manera visible a Menorca. Tres vegades és anomenada fraternitat, estesa per
tot l’orbe de la terra.1 No és indiferent aquesta denominació, que iguala
tots els creients davant el Crist, i la fraternitat precisament brolla del
seu cap, del seu dux, que fa de tots els creients uns servents del mateix
Crist, i, recobrant el llenguatge bíblic, en fa un poble.2 Per a Sever,
també l’Església, tot inspirant-se en Ct 6,8, esdevé la mare fecunda
que engendra els nous fills, des que la vídua, la Sinagoga, amb la mort
de Crist queda estèril.3 La nova fecunditat d’aquesta Mare, l’Església,
també es manifesta en el pas de la fe dels pares, a la nova fe en el Crist,
que, per alguns, ha estat un procés dolorós, provocat per les pressions
psicològiques que va promoure Sever, amb la seva multitud de cristians vinguts de Iamona. No oblidem que aquest pas o aquesta conversió
per als jueus era una apostasia, com ho expressa el document, quan es
refereix a l’entrada a l’Església de Theodorus. Cal no menystenir aquesta sensibilitat dels jueus, la fe dels quals resistia tota prova.4

1

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 12, a l’encapçalament, 24,11, 58: ut
praesentiam Spiritus Sancti, quam et ante iam aliquotiens sed paucissimi senseramus, fraternitas paene
uniuersa sentiret, i a 27,3, 60: ad domum in qua habitabat fraternitatis multitudo conuenit.

2

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 167-168.

3

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 168-169.

4

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 169-170.
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Ara bé, el pas del judaisme al cristianisme fou psicològicament
dolorós, en una mida per a nosaltres inabastable. Però, de cap manera
hom no pot qualificar de racista el bisbe Sever. Ell, fins i tot deixant de
banda la seva condició cristiana, era socialment integrador, com ho era
la mentalitat romana, i, físicament, en tota la Circular de Sever no hi
apareix una sola mostra d’exclusió social, ans al contrari. Molt menys
hi trobam un sentit de superioritat o de menyspreu. Ben al contrari,
vol que els jueus, tots, entrin en el catolicisme, tot conservant la seva
fortuna i el mateix estatus sociopolític. Basti recordar com Ruben,
una volta convertit, com a primogènit diguem-ne biològic, s’adreça a
Theodorus, que simbolitza el primogènit salvador, dient-li que, si vol
sentir-se segur i honorat, ha de creure en Crist, com ho fa ell, el qual
aleshores es troba entre els bisbes, que és on correspondrà correspondrà estar-hi a Theodorus tan bon punt es convertirà.5 Ruben incita
Theodorus a creure amb la promesa que, amb tal canvi, continuarà
fruint del seu estatus social, econòmic i religiós, dins el cristianisme.
En efecte, s’asseurà entre els bisbes. El cap de la Sinagoga va respondre:
faré el que voleu.6 Aquesta decisió apareix motivada pels interessos socials, polítics i religiosos, que la fan desmerèixer. Però no implica cap
tipus d’exclusió social, econòmica, ni política. És un canvi de religió.
El resultat de la redempció del Crist, aplicat a Menorca, històricament mostra, en primer terme, una comunitat animada pel bisbe
Sever,7 amb el qual s’uneix, per emprendre el camí de més de 40 km., per
arribar a Magona, i allà seguir totes les seves passes per tal d’aconseguir
la conversió dels jueus. Els cristians col·laboren amb Sever, preguen i
canten amb ell, celebren amb el bisbe l’eucaristia, perseveren llargues

5

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 36: Seu. Min., Ep. 16,14-15: “si uis certe
et securus et honoratus et diues esse, in Christum crede sicut et ego credidi. 15 Modo tu stas et ego cum
episcopis sedeo; si credideris tu sedebis et ego ante te stabo”.

6

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 36.

7

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 164-165.
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hores amb l’acció episcopal, oblidant-se del menjar. Finalment donen
gràcies al Crist per la victòria que han aconseguit, amb la conversió
dels jueus. Entre aquests cristians, hi trobam dues persones, anomenades pel seu nom, com són la verge Theodora8 i l’honorable baró Iulius,
ultra els monjos, d’un o més monestirs, per a nosaltres desconeguts.9
El bisbe compta amb els clergues, que va enviar com a missatgers.
Tot i que esmenta els diaques i els preveres en l’encapçalament del
document, no apareixen en el seu escrit com actors de qualque missió
o celebració. Deduïm coherentment la seva presència, ja que qualque prevere devia celebrar l’eucaristia a l’església de fora murada de
Magona, i a altres esglésies rurals, com era ja la praxi normal.
La comunitat cristiana coneixia salms i himnes, com ho mostra el
fet que els cantassin juntament amb els jueus.10
No sabem quina forma litúrgica seguia l’església local menorquina,
tot i que creiem que hi devien predominar els elements nord-africans,
pels motius que hem indicat.
Vora la dependència de les Escriptures, per altra banda, veiem com,
des de l’encapçalament fins a la conclusió de la Circular, Sever se sent
en comunió amb l’Església entesa com a fraternitat, present en diversos llocs, en els quals presidia el bisbe propi.
Dels sagraments, n’esmenta tres, el baptisme i l’eucaristia, i, indirectament, el de l’orde, quan recorda la seva ordenació episcopal.11
Volem remarcar que, segons els nostres coneixements, la Circular
del bisbe Sever és el primer escrit cristià que parla de la celebració de

8

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 163-164.

9

Seu. Min., Ep. 20,4-5: duo quidam monachi quos Dominus testes miraculorum suorum praeelegit, in
campo qui ante fores ecclesiae protenditur in herbis accubabant. 5 Vir etiam honoratus, nomine Iulius,
cum alio quodam de ciuitate ecclesiam petens. Amengual i Batle, Els orígens del Cristianisme, II, 50
i I, 159-163.
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Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 153-154.
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Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155-156 i 156-158.
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l’eucaristia, servint-se del terme missa, utilitzat autònomament, sense
cap aposició.12 També aquesta celebració és anomenada com a realització o confecció dels misteris, peractis mysteriis, que preparen el menjar
espiritual de l’eucaristia, que nodreix el poble,13 que de qualque manera ben real concelebra amb el bisbe: nobiscum plebs uniuersa missam
opperiretur.14 No oblidem, a més, que el bisbe exhortava els jueus al
llarg del procés de conversió: dum nos aduenientes ad fidem Christi
iudaeos uel exhortamur uel adnotamus.15
Si retornam el nostre esguard al Nou Testament i al concili Vaticà
II, en la constitució dogmàtica Lumen Gentium, 26, direm que el bisbe
Sever ens dona totes les dades per poder observar com a Menorca hi
havia una completa església local, com a realització i manifestació de
l’església universal, o catòlica.

12

Josep Amengual i Batle, «Cum igitur in ecclesia [...] nobiscum pariter plebs uniuersa missam opperiretur. Precocitat en l’ús del terme missa per Sever, bisbe de Menorca (418)», Miscelània Litúrgica
Catalana [Societat d’Estudis Litúrgics], 25 (2017) 27-52, i http://revistes.iec.cat/index.php/MLC/
index/DOI:10.2436/20.1002.01.24
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Seu. Min., Ep. 20,3: populus autem tanti gaudii epulis spiritaliter saginatus, ut carnalium non meminisset escarum, pars diei maior effluxit. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 50.
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Seu. Min., Ep. 20,4: Cum igitur in ecclesia, quae paululum a ciuitate sequestri in loco sita est et in
qua sancti martyris Stephani nuper conditae reliquiae conquiescunt, nobiscum pariter plebs uniuersa
missam opperiretur. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 50.
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Seu. Min., Ep. 20,3. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 50.
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Cloenda

Consideram que, des del segle I, els jueus són un ingredient minoritari, però permanent de la demografia balear, que amb el temps
cobra consistència, de manera que, al llarg del segle iv, si no abans, a
Menorca i a Mallorca es consolida en l’accés a la propietat agrària, i,
diríem, latifundista, pròpia dels seus contemporanis potentiores cristians. Sabem qualque cosa de les seves mansions urbanes, amb almenys
una planta superior, a Magona. I, a Mallorca, els ploms descoberts a
ses Fontanelles, a Santa Maria del Camí, prop d’una necròpolis, i no
lluny de la basílica paleocristiana, ens menen a una situació semblant
a la de Magona, tant per l’arrelament jueu, com pel dels cristians, que
denota una coexistència, els detalls de la qual els desconeixem. Dels
altres nuclis de jueus mallorquins, sabem que existiren, i que eren
allunyats de la mar, tret del que hi podia haver a Palma.
Els esdeveniments de l’any 418, protagonitzats pel bisbe Sever, amb
seu a Magona, i pel legis doctor, summus sacerdos, i patronus Theodorus,
de Magona, foren el primer cas de conversions massives de jueus a
Occident. Les pressions episcopals sobre aquesta comunitat hebrea foren psicològiques, i de caràcter religiós, tot evitant qualsevol violència
física, puix el bisbe coneixia com l’Imperi no la tolerava, amb la qual
cosa mostrava com actuava en una ciutat súbdita de les lleis romanes.
La Circular del bisbe Sever és una font abundosa d’informacions
sobre la Tardana romanitat, que mostra, per una banda, com els jueus
es podien mantenir al marge de la llei, i, fins i tot, contra la llei escalaven les més altes magistratures de l’exercit imperial, amb el comes
Litorius. D’aquí que som obligats a construir la nostra historiografia
a partir de la legislació; però, sempre, contrastada amb la praxi, car ni
en temps de l’absolutisme tardoimperial la llei era sempre observada.

Josep Amengual i Batle

72

Sabem que els jueus menorquins culturalment es romanitzaren
molt, adoptant una antroponímia en la qual els noms hebreus, grecs
i romans es barrejaven sense problemes. Observem que, a Mallorca,
l’any 484, el bisbe desterrat pel rei vàndal Hunneric nomia Helias;
sobre això volem notar dues coses. Una quant al seu nom. És el primer
cas que hem trobat en què una persona cristiana porti un nom solament existent en l’Antic Testament. Hi ha qualque autor que fa notar
que hi ha altres casos paral·lels, que ens faria goig conèixer. En qualsevol cas, l’Helias de Maiorica cristià i bisbe no seria el primer i únic, però
seria un dels pocs casos que ens indicaria com a Menorca i Mallorca,
en el segle v, malgrat la conversió dels jueus, esdevinguda de manera
desconeguda a Mallorca, no hauria portat cap trauma en la població.
Encara podem recordar que el seu company de desterrament, el bisbe
Macarius de Minorica, portava, també, un nom molt comú entre els
jueus.1 No forçarem les deduccions, però tampoc amagarem les possibilitats existents sobre una continuïtat de les relacions dels jueus amb
els cristians de les illes Balears, possibilitats que ens allunyen de tota
sospita de racisme i de discriminació dels jueus a causa de la seva pertinença ètnica. Era la unitat religiosa la que imperava en l’imperi tardà.
Unitat que fèrriament va imposar el rei vàndal Hunneric, que va desterrar els dos bisbes, amb el seu germà en la fe i en l'episcopat, Opilio
de Ebuso, els quals el martirologi romà implícitament els celebra com
a sants màrtirs, dia 12 d’octubre, sense que, fins ara, a les Balears hi
hagi hagut cap ressò de la festa dels protomàrtirs de cadascun dels seus
bisbats, els noms dels quals encapçalarien l’episcopologi a Mallorca i a
Eivissa, i el tercer seria el segon nom del llistat de Menorca.
El segon punt que volem notar és que, amb la conquesta vàndala,
esdevinguda devers l’ans 455, degué acabar tota pressió del poder polític sobre els jueus de les illes Balears i Pitiüses. Per tant, aquells jueus
menorquins, convertits de l’any 418, que no havien assumit de cor el

1

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 320-325.
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cristianisme, sense problemes pogueren retornar a la seva fe i als seus
costums. I, en qualsevol cas, la conversió esmentada no va llevar poder
polític, econòmic i social als jueus, ans al contrari, aquell canvi els va
permetre conservar la seva superioritat a Magona.
En temps bizantins ja hi hagué tendències constants al criptojudaisme, que tingué una manifestació en la coneguda Carta del cel, que,
vers l’any 483, va aparèixer a Eivissa, com ens ho feu saber el, creiem
que encara era monjo, Licinià de Cartagena, el qual posteriorment
fou bisbe.2
En altres indrets hem apuntat que la presència jueva a Balears va
travessar condreta els segles de l’època musulmana, puix els pisans i
catalans els trobaren en la seva destructora expedició dels anys 11141115 contra les Balears, mentre no aparegueren cristians, fora els que
els musulmans havien fet captius.
En definitiva, la presència dels jueus és un dels signes més clars de
la mediterraneïtat de les Balears.
Per altra banda, la Circular ens permet conèixer una església local
ben estructurada, que havia arribat a oferir un dels seus membres com
a bisbe, és a dir, ens topam amb una església condreta, i no negligida,
amb la importació dels seus ministres. La litúrgia era de qualque manera concelebrada per tota l’assemblea, i la celebració eucarística, com
ho hem vist, és coneguda com a missa, terme que, segons els textos
disponibles, per primera vegada en la història, és usat sense cap aposició, és a dir, amb completa autonomia.
Observam com durant el segon decenni del segle v, la Prouincia
Insularum Balearum es trobava en plena romanitat, com Àfrica
Proconsular i la Tarraconense oriental. L’escola, per una banda, i les
comunicacions amb l’exterior, per l’altra, seguien funcionant amb
normalitat, cosa que feia que l’intercanvi de productes es mantingués;

2
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els viatges, fins i tot per part de Consentius i d’altres, fossin freqüents,3
i transmissors de productes, d’estils arquitectònics, com es manifestarà
en les basíliques, que són mig segle posteriors a la Circular, etc. Tot
això ens explica com, des del començament del segle, es preparava l’esclat de les basíliques, aixecades segons models arquitectònics originats
a l’Orient, i adaptats a Àfrica mediterrània. És un fenomen que, en el
segle vi, es repetirà amb els esplèndids mosaics basilicals, des Fornàs
de Torelló i l’illa del Rei, a Menorca, i a Son Peretó, a Cas Frares i a
Son Fradinet, a Mallorca, que culminen les expressions artístiques
produïdes per la cristiandat balear tardoromana i bizantina.
Per a cloure aquest treball, que vol ser un subsidi per llegir aquest
singular document, ens preguntam si el bisbe de Menorca, Sever, des
de Iamona estant, va assolir el seu objectiu. Respondrem reconeixent
que el text de la Circular és una manifestació pública de l’èxit del
bisbe, en una empresa que cercava la conversió dels jueus, sense sang
ni violències físiques. Aquesta frontera en el procés de la conversió era
marcada per la legislació de l’Imperi tardoromà. Pensam que també
Sever ho veia des de l’horitzó cristià. En efecte, des del cristianisme
remarca la força de l’atracció de Crist, i de la dolçor de la fe.
Quant a l’èxit de la propaganda que va voler fer, perquè els altres
bisbes de les ciutats on hi havia jueus emprenguessin unes accions
semblants, direm que no coneixem un sol cas en què es promogués
una conversió massiva dels jueus. Sabem que, a Uzala, el bisbe va
reorientar el contingut de la Circular, quan la va considerar un escrit
hagiogràfic, destinat a promoure la veneració de les relíquies de sant
Esteve, i, des d’aleshores, sembla que la transmissió dels còdexs que
porten el text de la Circular va entrar en els petits conjunts d’obres
hagiogràfiques, separats dels que corrien amb tractats contra els jueus.
D’aquesta manera l’han editat els estudiosos moderns, a partir dels
maurins, els quals conjuntaren una sèrie d’escrits d’aquest gènere, i el

3

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 279, amb el mapa sobre aquestes connexions.
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publicaren com a un apèndix al llibre XXII de De Ciuitate Dei, en el
qual informa sobre els prodigis que s’esdevingueren amb ocasió de la
invenció de les despulles del protomàrtir sant Esteve. Així, en l’edició
de Migne, apareix la Circular, com el cinquè escrit, d’un conjunt de
sis, que porta aquest títol general: Appendix tomi septimi operum Sancti
Augustini. Exhibentur scriptores aliquot de Stephani martyris detectione,
translatione et miraculis. Segueix la relació d’aquestes obres: la Carta de
Palconi sobre les relíquies del protomàrtir, la de Lucià4 sobre el descobriment del seu cos, la d’Anastasi a Landuleu sobre el seu trasllat, una
altra invenció i trasllat de les susdites despulles a Bizanci, la Circular
de Sever sobre els miracles del màrtir, i els dos llibres d’Evodi d’Uzala
sobre els prodigis del protomàrtir.
Des del punt de vista de la transmissió del text, la pretensió de
Sever ha quedat descol·locada, ja que, en l’arribada de les despulles de
sant Esteve, no hi trobà més que un pretext per a emprendre la seva
campanya sobre els jueus, i així volia estendre la unitat religiosa de
l’Imperi romà, segons l’establia la legislació del segle v.

4

E. Vanderlinden, «Revelatio Sancti Stephani (BHL 7850-6)», Revue des Études Bizantins, 4
(1946) 177-217.
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Edició de la carta Circular del bisbe Sever de Menorca,
sobre la conversió dels jueus de Magona, l’any 418

L’actual text de la Circular del bisbe Sever és el resultat de la col·lació de vuit còdexs, que ens l’han transmesa, dels quals vam descriure
les principals característiques.1 La primera edició crítica, de Gabriel
Seguí Vidal, es va elaborar sobre sis d’aquests còdexs, atorgant, ben
científicament, la major importància el primer, el P, o Palatinus, no
principalment per la seva antiguitat, sinó per la seva major correcció.
Aquest primacia s’ha vist reforçada pel còdex W, de Wolfenbütel, que
hem conegut posteriorment. Aquí bastarà resumir allò que vam escriure, i donar les sigles corresponents als set còdexs sobre els quals
vam construir el nostre text, que són les següents:
P = Palatinus 856, del s. x, a la Biblioteca Apostolica Vaticana.
S = Saint Sepulchre 846 (751), del s. xi a la Bibliothèque Municipale
de Cambrai.
G = Liber Sancti Gysleni, 3286 (II.973), del s. xi a la Bibliothèque
Royale de Brusel·les.
C = Charleville 117, del s. xii, a la Bibliothèque Municipale de la
ciutat de Charleville.
W = Guelferbytanus 76.14 Aug. fol. del s. xii, a la Herzögliche
Bibliothek de Wolfenbüttel.
A = Saint Aubert 956 (760), del s. xiii, a la Bibliothèque Municipale
de Cambrai.

1

Vegeu Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, i el seu desenvolupament fins a l’època
musulmana, I, (Els Treballs i els Dies 36), Mallorca: Moll, 1991, 63-64, i Consenci. Correspondència amb Sant Agustí, I, Josep Amengual i Batle, (Ed. i trad.), (Fundació Bernat Metge 244 i 268,
[Escriptors cristians]), Barcelona: Alpha 1987, 21-25
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V = Vaticanus 1188 (olim 234), del s. xv, a la Biblioteca Apostolica
Vaticana.
Prescindim de les dues còpies del Vaticanus 1188, una del s. xvi,
que es conserva a la Biblioteca Vallicelliana de Roma, i l’altra del s. xvii,
de la Bibliothèque Nationale de París. Par. Lat. 12327. Ambdós manuscrits foren estudiats per Seguí i el segon va ser descrit per Delisle.2
Com ja vàrem apuntar a un altre lloc,3 no he arribat a conclusions
sòlides que obliguin a modificar notablement l’stemma de Seguí.4 Els
set còdexs que coneixem podrien pertànyer a tres nuclis: el primer, de
l’àmbit germànic, format pels còdexs P i W. El segon, representat per
tres subnuclis, podria ser classificat d’aquesta manera: l’X1, l’haurien
originat els còdexs S i A, l’X2, el G i el 3, el C. Finalment, el l’X3
estaria representat pel V.
Les edicions, com ho he indicat,5 tenen el rerefons que resumim
ara: la de Baronio 1594 (= PL 20,731-746, de 1845) respon al V. La
dels Maurins 1685 (= PL 41,821-832, de 1900) depèn de Baronio i,
possiblement, dels còdexs A i C.6 Roig, 1787, depèn de Baronio, dels
Maurins i del còdex P. Com ho hem indicat, Seguí va utilitzar cinc dels
còdexs esmentats, i totes les edicions citades, amb particular reconei-

2

La Carta Encíclica del Obispo Severo. Estudio de su autenticidad e integridad con un bosquejo histórico
del cristianismo balear anterior al siglo viii, Gabriel Seguí Vidal, (ed.), (Seminario de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Monasterio de Santa María de La Real), Palma
de Mallorca, 1937, 23-24 i el segon fou descrit per L. Delisle, Inventaire des manuscrits de Saint
Germain des Près, conservés à la Bibliothèque Impériale, sous les numéros 11504-14231, du fons latin,
Paris l868, 48.

3

Josep Amengual i Batle Correspondència I, 21.

4

Gabriel Seguí, La Carta-Encíclica, 29.

5

Josep Amengual i Batle Correspondència I, 59-61.

6

Cf. PL 41,824, nota 2, que assenyala una variant dels esmentats còdexs, praemisisse, que pertany a
10,2.
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xement per la de Baronio, tot i que fa una crítica al mètode seguit pel
primer editor de la carta severiana.7
Com Seguí, la nostra edició concedeix particular autoritat al còdex
P, amb més raó, si cal, perquè ara coneixem un altre còdex que concorda amb ell, com és el W. En els casos de concordança d’ambdós,
davant casos de divergència dels còdexs en general, donam preferència
a la lectura que se’n deriva de la confluència dels dos còdexs darrerament esmentats.
La nostra edició dels anys 1987 i 1992, en l’aparat crític, recollí
totes les variants dels vuit còdexs, mentre la de S. Bardbury ofereix un
text quasi idèntic al nostre, puix amb Seguí, els tres editors, com ho
hem remarcat, donam preferència al còdex P. Observem que l’editor
anglès simplifica molt l’aparat crític, quan apunta solament les variants
que tenen qualque importància textual, cosa que és una opció que ens
sembla prou justificada, donant joc al còdex W. D’aquí que Bradbury
adopti el nostre calendari, que vam elaborar tot seguint Seguí, tret de
qualque canvi degut a qualque lectura diferent que feim del text.

7

Gabriel Seguí, La Carta-Encíclica, 25-28.
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Textus latinus

[Epistula de conuersione iudaeorum apud Minoricam insulam
meritis sancti Stephani facta. Anno 418. (Clavis Patrum Latinorum,
nº. 576)1].
Sanctissimis ac beatissimis dominis episcopis, presbyteris, diaconibus,
et uniuersae fraternitati totius orbis terrarum, Seuerus episcopus, misericordia Dei indigens et omnium ultimus in Christo redemptore
nostro, aeternam salutem.
1. 1 Cum opera Dei reuelare et confiteri honorificum esse Raphael
archangelus moneat, profecto silere uel celare miracula Christi periculosum est, in quibus tamen annuntiandis maior gratia est si communi ac simplici sermone referantur. 2 Celatur, enim, quodammodo
speciosissima pulchritudo uirtutis, si abundantiori eloquio circumlita
fuerit ac fucata. 3 Quapropter, ego quoque magnalia quae apud nos
Christus operatus est, beatitudini uestrae non compto sed ueridico
sermone referre aggrediar.
2. 1 Insula Minorica una ex Balearibus insulis est, quarum nomen
cunctis populis saecularium quoque auctorum litteris peruulgatum
est. 2 Haec, inter Mauritaniam Caesariensem et Hispaniam medio
propemodum aequoris spatio sita, angustis admodum terminis clauditur; 3 longitudinem triginta latitudinem uero decem fere milia passuum habens; 4 quae nunc idcirco commemoraui, ut agnosci possit
contemptibilia mundi a Domino, non solum in hominibus, sed etiam

1

E. Dekkers- [Ae. Gaar], Clavis patrum latinorum, Steenbrugis: Brepols 31995, nº. 576. Corrigendum: littera scripta fuit anno 418.
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in locis eligi. 5 In hac itaque insula, quae omnium terrarum paruitate,
ariditate, asperitate, postrema est, duo parua oppida a poenis, sicut
inditum nomen indicio est, e regione fundata sunt: Iamona ad occasum, Magona ad orientem spectat. 6 In his, mihi omnium mortalium
ultimo, nuper sacerdotalis officii pondus impositum est.
3. 1 Sed Iamona antiquum a Deo munus etiam nunc retinet, ut
iudaei habitare in ea nequaquam possint; 2 multos siquidem id temere audentes, aut aegritudine praeuentos ac repulsos aut morte subita
extinctos aut etiam fulmine trucidatos, tradit uetustas, adeo ut celebris huius rei fama ipsis quoque iudaeis ne id ultra temptare audeant
metum fecerit. 3 Nec hoc fide indignum ducimus, cum etiam uulpes
luposque et omnia noxia animalia deesse uideamus, cum earum quae
ad uescendum bonae sunt ferarum magna copia sit. 4 Illud etiam
magis mirum est quod colubri atque scorpiones sunt quidem plurimi, sed amiserunt omnem nocendi uiolentiam. 5 Cum igitur Iamona
nullus iudaeorum, qui lupis ac uulpibus feritate atque nequitia merito
comparantur, ne hospitii quidem iure succedere audeat. 6 Magona
tantis iudaeorum populis uelut colubris scorpionibusque feruebat, ut
cotidie ab his Christi ecclesia morderetur. 7 Sed antiquum illud carnale beneficium nuper nobis in spirituale conuersum est, ut illa, sicut scriptum est, generatio uiperarum quae uenenatis ictibus seuiebat,
subito diuina uirtute compulsa, mortiferum illud uirus incredulitatis
abiecerit.
4. 1 Namque, diebus paene eisdem quibus ego tanti sacerdotii
nomen, licet indignus, adeptus sum, presbyter quidam sanctitate
praecipuus, ab Hierosolima ueniens, Magonae non longo tempore
immoratus est, qui, postquam transuehi ad Hispanias, sicut desiderabat nequiuit, remeare denuo ad Africam statuit. 2 Hic beati martyris Stephani reliquias, quae nuper reuelatae sunt, cum ad Hispanias
portare constituisset, ipso sine dubio martyre inspirante, in memorati
oppidi ecclesia collocauit. 3 Quo facto, protinus ille quem Dominus
uenit mittere in terram et quem ualde ardere cupit caritatis eius ignis
accensus est. 4 Statim siquidem tepor noster incaluit et factum est
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cor nostrum, sicut scriptum est, ardens in uia. Nunc enim illud fidei
amburebat zelus, nunc spes saluandae multitudinis erigebat.
5. 1 Denique, statim intercisa sunt etiam salutationis officia et non
solum familiaritatis consuetudo diuulsa est, sed etiam noxia inueteratae species caritatis ad odium temporale sed pro aeternae salutis amore
translata est. 2 In omnibus plateis aduersus iudaeos pugnae legis, in
omnibus domibus fidei proelia gerebantur.
6. 1 Iudaeorum populus maxime cuiusdam Theodori auctoritate
atque peritia nitebatur, qui non solum inter iudaeos uerum etiam inter
christianos eiusdem oppidi et censu et honore saeculi praecipuus erat.
2 Siquidem apud illos legis doctor et, ut ipsorum utar uerbo, pater
pateron fuit. 3 In ciuitate, autem, cunctis curiae muniis exsolutis et
defensor iam extiterat et etiam nunc patronus municipii habetur. 4
Christiani, autem, ut corde ita etiam et uiribus humiles, sed ueritatis
robore superiores, patroni Stephani auxilium deprecabantur, donec
utrique exercitus, cum iam diem certaminis condixissent, datis tunc
induciis, discesserunt.
7. 1 Iudaeis id magnopere expetentibus, ut scilicet, Theodorus, in
cuius se omnis synagoga uiribus acclinabat, ex Maioricensi insula reuerteretur, ad quam tunc forte uisendae possessionis gratia perrexerat.
2 Qui, quidem, statim ut ad eum missa legatio est, remeans, auctoritate sua multos terruit et non extinxit, sed paululum sopiuit contentionis incendium, maiore siquidem illico exardescens uiolentia; etiam uicinum oppidum fidei flamma corripuit. 3 Et, ut illa Salomonis
impleretur sententia frater fratrem adiuuans exaltabitur sicut ciuitas
firma et alta, statuerunt multi famuli Christi, laborem itineris minime
recusantes, cunctas animae uires huic bello tradere.
8. 1 Pendente igitur proelio, nos quidem qualia praeparauerimus
arma subditum huic epistolae commonitorium probat. 2 Quod quidem non pro quorumdam instructione edi uoluimus, quippe qua penitus egemus et quam a beatitudine uestra magis speramus, sed ut
animaduerti possit non minimam nos sollicitudinem, secundum modulum possibilitatis nostrae, suscepti habuisse certaminis. 3 Christus,
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uero, cuius regnum non in sermone sed in uirtute est, nobis ne uerbum
quidem proferentibus, suis omnia uiribus consummasse et absque ullo
sudore certaminis, exercitui suo hanc quam nemo aut optare audebat
aut sperare poterat uictoriam concessisse. 4 Iudaei, igitur, exemplis se
Machabaei temporis cohortantes, mortem quoque pro defendendis
legitimis suis desiderabant. 5 Itaque non solum libros reuoluere, sed
etiam sudes, saxa, iacula, omniaque telorum genera ad synagogam
conferre coepere, ut christianorum aciem uirtute Spiritus Sancti praemunitam, si ita res posceret, etiam corporis uiribus propulsarent.
9. 1 Interea, dum hi apparatus geruntur, magno quoque altrinsecus studio futurum instruitur bellum, utrique exercitus innumerabilibus atque absolutissimis somniis commonentur; 2 quorum si nullam
penitus fecero mentionem, non minimam uidebor partem diuinae
gloriae operuisse. 3 Si enim sancti apostoli Pauli somnium Lucas sacrae historiae scriptor inseruit, dicens: uirum macedonem astitisse in
uisione noctis orantem, ut adiuuaretur ab eo, et hac apostolum uisione
praemonitum, itineris alio destinati cursum ad Macedoniam conuertisse, quanto itaque Domini nostri Iesu Christi maior est gloria, qui
id minimis atque indignis famulis reuelare dignatus est, quod etiam
beato apostolo demonstratum scriptura celare noluit? 4 Igitur, breuitatis causa, ne beatitudini uestrae fastidium fortasse ingeratur, duo
tantum somnia inseram.
10. 1 Apud nos deuota quaedam ac religiosissima, nomine
Theodora, quae et uirginitate corporis et religione propositi et nominis etiam interpretatione typum portare ecclesiae meretur, 2 uidit
in uisione noctis uiduam quamdam nobilissimam ad me, qui non
pro merito sed pro diuini muneris largitate sacerdotio fungor, insertas
litteris preces misisse, quibus mihi cunctos agros suos ad seminandum suppliciter offerret. 3 Simili etiam somnio, me quoque ultimum
omnium peccatorum, ut me ad seminandum praecingerem Christus
commonere dignatus est; 4 vidua enim quaedam altera nobilissima,
quam synagogae speciem habuisse non dubium est, me ut agros suos
incultos susciperem eosque, quoniam tempus sementis surgeret, dili-
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genter excolerem deprecabatur. 5 Quae est autem altera nobilissima
uidua nisi illa quae, Christum impie perimendo, semetipsam crudelissime uiduauit? 6 Hoc somnium utriusque unum est; ante triginta
ferme quam implerentur dies et uidisse nos et licet absolutionem eius
ignoraremus, tamen fratribus indicasse manifestum est.
11. 1 Apud iudaeos, quoque miro diuinae dispensationis ordine, ut
et nominis Theodori et officii mei in uno homine societas conueniret.
2 Theodorus, qui summus sacerdos perfidi populi erat, somnium quod
uiderat non solum iudaeis, sed etiam propinquae cuidam matrifamilias primariae ipsius ciuitatis multisque etiam christianis, ante non paruum quam impleretur tempus his sermonibus propalauit: 3 «Eunti,
mihi», inquit, «secundum consuetudinem ad synagogam, duodecim
uiri manus obuias obtulerunt dicentes: `Quo uadis?, leo illic est’. 4
Cum ego, audito leonis nomine, trepidare coepissem, locum tamen
dum fugam paro unde introspicerem repperi et uidi monachos illic
mira suauitate psallentes. 5 Maior illico mihi terror adiectus est et
nisi in cuiusdam iudaei, nomine Ruben, ingressus fuissem domum
et inde ad matrem propinquam cursu praecipiti conuolassem, nequaquam uim mortiferi terroris euasissem. 6 Illa, inquam, me exanimem
sinu suo confouens et a discrimine pariter et a metu eripuit». 7 Hoc
eius somnium ualde clarum est et interpretatione non indiget. 8 Quis
enim leo, nisi ille de tribu Iuda, radix Dauid? Quae propinqua, nisi
illa de qua scriptum est: una est propinqua mea? 9 Illud ergo solum
uidebatur obscurum, quod in domum Ruben iudaei, cum a leone terreretur, ingressus est, quod quidem nobis postmodum ab ipso leone,
qui terruit ut saluaret, euidentissime expositum est; quod dehinc suo
explicabimus loco.
12. 1 Nunc autem, ut coeptae rei ordinem prosequar, maior ex
Iamonensi ciuitate ad profectionem parata famulorum Christi multitudo conuenit, quam in ipso oppido putabatur consistere. 2 Tantaque
difficillimi itineris laborem alacritate confecit, ut triginta milia passuum iucundius transuolaret, quam si ad suburbanum aliquod amoenissimum ad conuiuii epulas euocaretur. 3 Igitur, Magonam perueni-

86

Josep Amengual i Batle

mus, statimque ego, missis clericis, aduentum meum iudaeis nuntiaui
et, ut ad ecclesiam succedere dignarentur poposci. 4 Illi autem inopinatum nobis nuntium remittentes mandauerunt, ecclesiam sibi credo
ne polluerentur ingredi non oportere, esse enim diem sabbati, cuius
festiuitatem si ullis actibus corrupissent, summum transgressionis
facinus incurrissent. 5 Rursus ego expetiui ut me ad synagogam, si
mallent, opperirentur, quandoquidem ipsis ingressus ecclesiae pollutio uideretur, non utique eos a nobis in die sabbati ad opus seruile
compelli. 6 Futurum autem esse modestissimum de lege conflictum,
nec excitandas lites sed fabulas esse miscendas; aut si non astute certamen fugerent, sed simplicem afferrent excusationem, ostenderent
praeceptum quo in die festo sermonem his conferre prohibitum sit. 7
Ad haec illi, cum in omnibus contradictionem obstinatissimam pertulissent, tandem illius leonis terrore compulsi, ad domum in qua hospitio accesseram confluxerunt. 8 Ibi, ego, «”quaeso”, inquam, “fratres,
quare quasi aduersum latrones praesertim in ciuitate romanis legibus
subdita, aceruos saxorum, omniaque armorum genera congregastis? 9
Nos codices ad docendum detulimus, uos ad occidendum gladios ac
uectes. 10 Nos acquirere cupimus, uos perdere desideratis. Non est,
quantum arbitror, aequum, ut tam uaria lite alterutrum laboremus;
uos uero, ut uideo, sititis nostrum sanguinem, nos uestram salutem».
11 Ad haec illi, paululum territi, negauere factum; nostrisque affirmantibus ita rem se habere etiam cum iureiurando renitebantur. 12
Tum, ego, ut nodum coeptae contentionis absciderem, «“ubi res”, inquam, “oculis probari potest, iuratione quid opus est? 13 Eamus, igitur, ad synagogam et utrum periurio an ueritate uestra nitatur assertio,
uobismetipsis testibus comprobabitur».
13. 1 Pergere, igitur, ad synagogam coepimus et hymnum Christo
per plateam, ex multitudine laetitiae, canebamus. 2 Psalmus autem,
quem, mira iucunditate, etiam iudaeorum populus decantabat, hic fuit:
Periit memoria eorum cum strepitu et Dominus in aeternum permanet.
3 Sed, antequam ad synagogam perueniremus, quaedam iudaeae mulieres, credo ordinatione Domini, audaciam praesumentes, ut scilicet
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nostrorum lenitas incitaretur, lapides in nos, ex superiori loco, immanissimos iactare coeperunt. 4 Qui, mirum dictu! cum super confertissimam multitudinem grandinis instar deciderent, neminem nostrum,
non solum ictu, sed nec tactu quidem uexauere. 5 Hic agnis suis ille
terribilis mansuetudinem leo paululum abstulit. 6 Omnes, quidem,
frustra reclamantibus nobis, saxa corripiunt et pastoris commonitione
posthabita, cum unum cunctis consilium zelus potius Christi quam ira
suggereret, lupos cornibus impetendos censuerunt; quamuis hoc illius,
qui solus uerus et bonus pastor est, nutu factum esse, nulli dubium
sit. 7 Denique, ne cruentam gregi suo uideretur praestitisse uictoriam,
nemo iudaeorum se contactum saltem fuisse, ne pro inuidia quidem,
ut mos est, simulauit. 8 Sane, quoniam omnimodis debemus uitare
mendacium, unus ex omni christianorum numero inuentus est, qui
Achar illi similis esse uellet, qui sub Iesu Naue quaedam de anathemate
spolia concupiuit. 9 Nam seruus cuiusdam christiani, sicut ipse post
compulsus est confiteri, non Christi illuc sed praedae amore adtractus
aduenerat; 10 qui solus, dum aliquid a synagoga diripere concupiscit,
in lapidem offensionis incurrit: quidam enim nostrorum quasi aduersus iudaeum saxum iniecit, quod capiti eius illisum, ut capitis sui,
id est Christi, meminisset admonuit; 11 quod uulnus, licet periculosum non fuerit, tamen et illum rapinae suae confiteri concupiscentiam
compulit et cunctos, ne similiter laberentur, praesenti terruit ultione. 12 Igitur posteaquam, iudaeis cedentibus, synagoga potiti sumus,
nullus ex ea quicquam non dico abstulit, sed nec cogitauit diripere. 13
Omnia eius ornamenta, exceptis tamen libris atque argento, cum ipsa
pariter ignis absumpsit: libros enim sanctos, ne apud iudaeos iniuriam
paterentur, nos abstulimus; argentum uero, ne uel de praeda nostra uel
de suo dispendio quererentur, ipsis reddidimus.
14. 1 Euersa, itaque cunctis iudaeis stupentibus, synagoga, ad
ecclesiam cum hymnis perreximus. Et auctori uictoriae nostrae gratias referentes, effusis fletibus, poscebamus ut uera perfidiae antra
Dominus expugnaret et tenebrosorum pectorum infidelitas coargueretur a lumine.
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15. 1 Nec ulla in effectu mora: postera siquidem die, ut congruentia
nominum in omnibus seruaretur, Ruben quidam iudaeus a Domino
ut primogenitus omnium constitueretur electus est. 2 Nam, clamore
sanctissimo laetificans corda cunctorum, absolui se a uinculis iudaicae superstitionis deprecabatur. 3 Statimque, primitiuus Iacob factus,
signum salutare suscepit; et, exinde, nostris adhaerens lateribus atque
consiliis, obstinatissimam cunctorum duritiam nobiscum increpabat.
16. 1 Triduum, ni fallor, emensum est, in quo et nostri in orationibus et iudaei in perfidia perstiterunt. 2 Post id uenit Theodorus,
multitudinis suae agmine circumseptus, ad locum in quo soli synagogae parietes, qui postea a credentibus iudaeis subuersi sunt, superesse
uidebantur, ad quem locum etiam christianorum mecum pariter multitudo conuenit, ubi Theodorus, cum audacter de lege contendens,
omnia quae obiiciebantur irrideret atque peruerteret; 3 populus christianus, uidens quia uerbis superari non posset humanis, auxilium de
coelo implorauit. 4 Omnes, itaque, pariter conclamantes, cum summo unitae uocis fragore, dixerunt: «Theodore, credas in Christum». 5
Mira indulgentissimi Domini misericordia, adhuc parua petebantur,
et iam maiora concesserat. 6 Immo non mirum est de Omnipotente
miraculum, ipse, enim, uirtutem clamoris huius in auribus iudaeorum commutauit, qui olim effecit ut quattuor leprosi regis Syriae,
qui Samariam obsederat, castris potirentur, et qui per Gedeon madianitarum agmina conturbauit, deditque trecentis eius uiris ingentem sine labore uictoriam, efficiens, per terrorem, ut mutuis hostium
multitudo uulneribus prosterneretur, ita et nunc ista uox longe aliter
a circumstantibus iudaeis suscepta est quam a nostris emittebatur;
omnes, enim, putauere dictum: «Theodorus in Christum credidit».
7 Itaque, estimantes principem perfidiae suae ad Christi fidem fuisse
conuersum, cuncti pariter trepidi, ubi timor non erat, terrebantur. 8
Mulieres eorum, sparsis crinibus concurrentes, cum ferali ululatu nomen Theodori, repetitis uocibus, accusabant dicentes: «O Theodore,
quid fecisti?». 9 Viri, autem, alii ad deuios saltus et fissuras montium
confugere, alii per ipsius oppidi angiportus discurrebant, locum in
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quo delitescerent inuenire cupientes. 10 Ipse Theodorus, stupore perculsus, diuinam sententiam in plebe sua uidebat impletam: Fugit impius nemine persequente; sed tamen non nemine: persequebatur, enim,
eos ille leo terribilis, qui de synagogae loco, sicut Theodoro fuerat
reuelatum, per monachos rugitum emiserat, quo resistentes tremefecit
inimicos. 11 Stabat, igitur, Theodorus in loco prorsus eodem in quo
ei pridem per somnium terror leonis fuerat iniectus; et cum causam
tantae trepidationis inquireret et nomen solummodo nostri leonis audiret, nullam illic sicut uerebatur feritatem uidens, tantum psallentes monachos intuebatur; et ab omni suorum multitudine destitutus
atque elabi parans, etiam ipse pedum uiam prospiciebat. 12 Quem,
cum horribili formidine, apprehensum et non solum colore uultus
uerum etiam uocis officio destitutum, Ruben ille sanctissimus aspexisset, propere accessit et trementem, blando sermone compellans, ad
fidem Christi cohortabatur, atque ingerens ei pro suffragio metus suae
credulitatis exemplum, domum fidei suae, ad quam a leonis pauore
confugeret, quodammodo patefacere uidebatur. 13 Verumtamen, ut
et nos uniuersa fideliter narremus et uos, qui non eloquii ornatum
sed ueritatem quaeritis, libentius audiatis, ipsius Ruben uerba inserens, nihil ex simplicitate dictorum eius subtraham. 14 Aiebat, enim:
«Quid times, domine Theodore? si uis certe et securus et honoratus
et diues esse, in Christum crede sicut et ego credidi. 15 Modo tu
stas et ego cum episcopis sedeo; si credideris tu sedebis et ego ante
te stabo». 16 Hos sermones Theodorus alta mente suscipiens ad nos
ait: «”Faciam quod uultis, tenete”, inquit, “promissionem hanc; sed
permittite mihi prius ut alloquar plebem meam, ut maiorem conuersionis meae, etiam ex reliquis possim habere mercedem”». 17 Haec
eius sponsio cum inaestimabili cunctorum exultatione suscepta est.
18 Alii in eum amabiliter irruentes os ipsum osculis et colla mulcebant; alii eum ulnis mollibus complectebantur; alii autem dexteram
dexterae adiungere aut sermonem conserere gestiebant. 19 Perrexit,
igitur, Theodorus ad atrium suum, quamlibet officio nostrorum laetus, tamen anxietate non penitus carens, nam licet in domum Ruben
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per promissionem suam iam uideretur ingressus, tamen etiam nunc
trepidus erat, quia necdum ad propinquam peruenerat, quae eum,
post triduum, materno suscepit sinu et ab omni perturbatione trepidationis absoluit. 20 Nos autem ad ecclesiam cum hymnis, ex more,
perreximus cantantes et psallentes: benedictus est Pater misericordiarum
et Deus totius consolationis, qui dedit capiti nostro aquam et oculis nostris
fontem lacrimarum, ut ploraremus uulneratos populi nostri.
17. 1 Peractis siquidem mysteriis, ecclesiam egressi, non minimam
in occursum nostrum iudaeorum multitudinem conuenisse inspeximus, 2 qui omnes unanimiter deprecabantur, ut Christi caracterem a
me, licet indigno pastore, susciperent. 3 Reuersi itaque ad ecclesiam
et misericordi Domino gratias referentes, illico in frontibus eorum
signum salutis impressimus.
18. 1 Quae, autem, cum his qui ad siluas siue ad antra confugerant,
Christi uirtute gesta sint, quae lingua effabitur, praesertim cum unusquisque eorum propriam conuersionis suae habeat historiam? 2 Sicut
itaque impossibile est nobis omnia dicere, sic ingratum cuncta praeterire; 3 quapropter, unum Christi miraculum, quod tamen a fidelissimis probatissimisque uiris comperimus, precibus uestris adiutus, euoluam. 4 Duo quidam primarii iudaeorum, id est, Meletius, Theodori
frater, et Innocentius qui Hispaniarum cladem nuper fugiens, cum
familiis suis, ad hanc insulam uenerat, sicut ipsi etiam nunc cum sacramentorum terribili interpositione confirmant, ad unam speluncam
uel potius rupem conuenerunt, associantibus se duobus quibusdam
iudaeis humili loco ortis, qui istos communis fugae principes elegerant. 5 Igitur, cum in eodem loco trepidi anhelantesque paululum
resedissent, duos illos qui aetate alacres et audaces erant, quasi explorandi gratia, ad oppidum remittentes, soli derelicti sunt ibi. 6 Tunc
prior Meletius: «“quid est hoc”, inquit, “frater, quod uerbum, sicut
docet religio nostra blasphemum, auellere a corde meo nequeo? Ex
quo, enim, fratrem meum fuisse conuersum christianorum populus
inclamauit, nihil mihi aliud in corde suggeritur nisi hoc uerbum, mihi
usque ad hunc diem penitus ignoratum: “Christe, in tuo nomine”;
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quantoque magis hoc propulsare ab animo meo nitor, tanto uiolentius
tenaciusque inhaerescit». 7 Ad haec Innocentius:«“non”, inquit, “frustra hic sermo quem neque cor tuum, ut apud cunctos probatissimum
est, antea cogitauit, neque os tuum unquam protulit, hoc praesertim
tempore menti tuae, ut asseris, tam uiolenter insertus est, ex Deo hoc
esse arbitror, uerumtamen elabora, obsecro, et fabulis alio declinatis,
interpellationem molestae cogitationis expelle». 8 Tunc Meletius ita
obstrepere et confusis clamoribus personare coepit, ut eum cum sua
mente luctari, non solum nutibus uultus, sed etiam totius corporis
indicio Innocentius cerneret. 9 Quod, posteaquam ne parum quidem proficere intellexit adiecit etiam illud ut uerba quaedam profana ac turpia loqueretur et nunc, naribus corrugatis, aerem sorbens,
inhonestos strepitus promeret, nunc foetidis risibus cachinnaret. 10
Sed haec ab animo eius nomen Christi extinguere nequiuit insania,
quia iam cunctas eius medullas sanitatis ignis peruaserat. 11 «“Quid
ago”, inquit, “Innocenti frater? In contrarium remedia ista uertuntur. Abolitionem mihi nominis Christi nec scurrilitate uerborum nec
ipsis possum obsceni sonitus extorquere blasphemiis. Alium, siquidem, mihi crede, sentio, qui cordis mei auribus, quas frustra obstruere
nitor, Christi nomen ingerere incessabili clamore non desinit». 12 His
Meletii uerbis, talia Innocentius retulit: «Fratrem tuum Theodorum,
doctrina, honore, aetate maiorem, ad fidem Christi conuersum, his
auribus audientibus, plebs christiana testata est. 13 Poteritne fieri ut
non etiam tu, germani constrictus exemplo, religionem iudaicam deseras? Quid ergo in hac terribili solitudine diutius tempus terimus?
Quamdiu etiam inopia uictus laborare poterimus, praesertim cum et
illi duo iuuenes quos remisimus moram faciant et famulis nostris locus
hic in quem deuenimus penitus ignotus sit? Quo autem fructu poenam nobis tam laboriosae mortis inferimus? Quid causae est, ut fame
tabescamus, arescamus siti, obrigescamus algore? Et, postremo, quod
iam patimur uastae huius solitudinis horribili terreamur silentio? 14
Numquid latronum uincula, numquid barbarorum gladios fugimus?
Numquid sanguinem nostrum plebs tam misericors, quam pro nobis
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flere conspeximus, concupiscit? Recordemur, obsecro, quem unquam
laeserit, cui nostrorum uerbo saltem irrogarit iniuriam et reuertamur
ad innoxios quos in nullo sensimus inimicos et quod Deo placuerit
fiat». 15 Ad haec Meletius: «“Ego te”, inquit, “Innocenti frater, qui
non solum latinis uerum etiam graecis litteris eruditus es et legem iugiter meditaris, oblitum reor quod per Ezechielem prophetam Dominus
ait: `anima quae peccauerit ipsa morietur?’ 16 Si, enim, legisti hoc,
cur me Theodori fratris mei exemplo attrahi posse ad fidem Christi
aestimas? Habet ille ut animam suam, ita etiam peccatum suum; quod
quidem mihi, si Dominum Deum patrum meorum non relinquero,
non nocebit. 17 Testor autem illum, qui eduxit patres nostros de terra
Egypti, me, si hiemis inclementia non obesset, abrepto qualicumque
nauigio, ad quaslibet terras solum uelle migrare; nec me possessionum
amor, nec affectuum caritas detinet, quorum facilis mihi iactura est;
tantum ne Deum patrum nostrorum negare compellar. 18 Quod autem consilio inutili ad ciuitatem remeandum decernis, miror te prudentissimum uirum non animo praeuidere quid de nobis futurum
censeas, si Theodorus columna synagogae nostrae, in quo omnem
fiduciam reponebamus, apostatare compulsus est. 19 Hoc ergo sanius
est, ut eamus potius ad agrum meum, nec nos ultro christianorum
oculis ingeramus. Possumus autem illic interim delitescere, donec
oportuno tempore ad peregrina migremus, quamquidem in hac insula
ita apud cunctos odium nostrae religionis increuit, ut qui patriam non
reliquerit, fidem patrum tenere non possit. Cur itaque non uoluntarium suscipiamus exilium, ad quod, sicut res indicat, odiis ciuium, etiam si nolumus, extrudendi sumus?» 20 Hoc igitur consilio utriusque
sententia confirmato, laborem destinati itineris arripiunt. 21 Sed dum
per angustissimum gradiuntur callem cogitationum, tenebris lucem
excaecantibus oculorum, ipsum quem inscii sequebantur tramitem
perdiderunt, et in locis sentis atque inuiis decidentes, cum aut scinderentur uepribus, aut rupibus arcerentur; 22 postquam corpus suum
longis foedauere uulneribus, ad tantam primo quidem anxietatem,
deinde etiam desperationem atque formidinem uenere, ut compelle-
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rentur fateri se hoc iusto iudicio Dei ob incredulitatem perpeti; 23
igitur, nomen Christi quod ante se ultro ingerens repellebant, laceratis
iam cruribus, inuocantes, semitam quae eos contra uoluntatem ac
propositum suum ad oppidum retraxit corripuerunt. 24 Sed cum ad
ciuitatem inuiti ac trepidi peruenissent, curiosius omnia percontantes,
audiunt Theodorum etiam nunc iudaeum esse, nec ullam, sicut aestimauerant, christiani populi pertulisse uiolentiam. 25 Stupentes itaque
et quod ipsis acciderat non credentes, ad domum Theodori gressus
dirigunt, ubi cum eos iam paene exacto prandio ille excepisset, illico
inquirit causam cur a se atque a ciuitate abscessissent, uniuersumque
ordinem gestae rei magis cum risu quam cum admiratione cognoscit.
19. 1 Posttridie, Theodorus, cum concionari ad plebem suam eosque ad fidem Christi prouocare disponeret, ultro se ad conuersionem
ingerentium iudaeorum etiam seditionem pertulit; 2 nemo enim ferme eorum erat qui non se palam sensisse Christi potentiam contestaretur. 3 Nam primo, in concilio eorum, adolescens quidam, ipsius
Theodori consobrinus, nomine Galilaeus, ut congruis, sicut iam saepe
dictum est, nominibus mysterium gestae rei usque ad finem deduceretur, cum ingenti inuidia proclamare hoc coepit: 4 «“Contestor”,
inquit, “uos omnes me iudaeum esse non posse. In possessione siquidem mea christianos consortes habeo, quorum odiis, si in iudaismo
perseuerare uoluero, forsitan perimendus sum. 5 Ego, igitur, uitae
meae periculo consulens, ad ecclesiam iam nunc pergam, ut necem
quae mihi praeparatur effugiam». Haec, Galilaeus, cum ad tempus
confingere se putaret, quasi ut causas conuersionis suae reddidisse uideretur, de futuri saeculi morte tunc nihil cogitans, ueritatem inscius
loquebatur. 6 Huic sermoni paene praeripiens, uir honestus et non solum inter iudaeos, uerum etiam in ciuitate usque adeo praecipuus, ut
etiam nunc defensor ciuitatis electus sit, Caecilianus uera Galilaeum
dicere seque similem causam habere et similia formidare attestabatur.
7 Quibus uerbis tantam supra memorato iuueni adiecit confidentiam, ut in conspectu omnium cursu rapidissimo, quasi ad praeripiendum fidei brauium, ad Galilaei nostri conuolaret auxilium et ab
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humilitate nostra, ut eius deinceps nomine censeretur expeteret. 8
Caecilianus, autem, cum esset iudaeorum pater, habito cum Floriano
fratre suo, aeque iudaeorum patre, maturiore consilio, huiuscemodi
sicut agnouimus uerbis synagogam adorsus est: «“Ego”, inquit, “cum
sim in honore synagogae post Theodorum primus, non sicut iuuenis
Galilaeus, cunctos quasi trepidus consulo contestorque, sed potius adhortor atque commoneo, denuntians ut errore praui itineris derelicto,
si fieri potest, omnes pariter ad fidem ecclesiasticam concurramus; 9
quod si uos ad Christum tanta eius uirtus non attrahit, ego certe et
Florianus frater meus, sicut recusantibus uobis tantam salutem, uim
inferre non possumus, ita nos cum uniuersa domo nostra religionis
huius quam astruere non ualemus ludibria deserentes, christianorum
numero fideique sociabimur, qui numquam utique innumerabilibus
scripturarum testimoniis, non solum te frater Theodore, qui peritior
reliquis uideris, sed etiam cunctos conuincerent, nisi ueritatem quae
uinci non potest sectarentur”». 10 Tali Caecilianum sensu plebem
suam affatum comperimus, multosque iudaeorum eadem die ad fidem Christi cum ipso pariter concurrentes, cum ineffabili exultatione,
suscepimus.
20. 1 Prodigia sane quae de coelo tunc facta sunt, cum eloqui digne
non ualeam, silere non audeo. 2 Hora circiter septima, missam dominicam solemniter coepimus celebrare. 3 Nam, dum nos aduenientes
ad fidem Christi iudaeos uel exhortamur uel adnotamus siquidem nomina eorum descripsimus, populus autem tanti gaudii epulis spiritaliter saginatus, ut carnalium non meminisset escarum, pars diei maior
effluxit. 4 Cum igitur in ecclesia, quae paululum a ciuitate sequestri in
loco sita est et in qua sancti martyris Stephani nuper conditae reliquiae
conquiescunt, nobiscum pariter plebs uniuersa missam opperiretur,
duo quidam monachi quos Dominus testes miraculorum suorum
praeelegit, in campo qui ante fores ecclesiae protenditur in herbis accubabant. 5 Vir etiam honoratus, nomine Iulius, cum alio quodam
de ciuitate ecclesiam petens, cum per ipsos praeterire cepisset, repente
unus ex monachis, uiso miraculi signo, conturbatus confusum emisit
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clamorem, conuersisque ad se, protenta manu, quia uerbo explicare
non poterat, quod uideret ostendit. 6 Erat, autem, globus quidam
candidissimi luminis, proceritate sua staturam quasi hominis adaequans, instar uasculorum quae uulgo orcae appellantur. 7 Tantae uero
claritatis atque fulgoris fuit quod uisum est, ut fratri qui id prior notauit, sicut ipso referente cognouimus, sol decedere uideretur. 8 Hoc,
sicut istis uisum est, quasi trans basilicam in qua uniuersus nobiscum
populus consistebat, lento lapsu dimittebatur. 9 Verum id ita propinquum putauere, ut se idem frater stupore percitus cursu proriperet,
aestimans id post basilicam decidisse; sed, ab alio retractus fratre, gressum inhibuit; 10 ille enim ita quidem etiam sibi uisum tamen longius
fuisse, non quasi certus sed ut aestimans astruebat. 11 Mulieres, autem, quaedam, tunc iudaeae, inter quas matrona Meletii, illius cuius
supra mentio habita est, de coenaculo prospicientes, ita sibi id ipsum
uisum esse confirmabant quasi supra basilicam decidisset; 12 uerum
hoc utrum angelus an ipse sanctus Stephanus quod uisum est fuerit,
incertum etiam nunc est. 13 Eadem sane die, hora circiter quarta, id
est paulo antequam hoc signum demonstraretur, grando minutissima,
quam incolae insulae huius gentili sermone argistinum uocant, non
usquequaque copiosa defluxit. 14 Haec, cum odor ex ea mellis fragrare
coepisset, a multis quos per uiam uerberaueratdegustata, dulcior melle
comperta est. 15 Multi itaque sapientes, cum eadem die filios Israel ab
Egypto perfidiae suae atque a seruitute egressos uiderent, haec quae
facta sunt signis illis quae in Exodo legimus comparabant; dum huic
populo, qui Deum credulo corde intuens uerum iam Israelis nomen
meruit, manna crederent renouatum; 16 columnam quoque ignis quae
patres in heremo praecedebat, ut etiam et filiis a uera Egypto atque a
fornace, sicut scriptum est, ferrea egressis, ducatum praeberet ad uitam,
ostensam fuisse aestimarent. 17 Et reuera, sicut lectio Exodi attestatur,
similitudo signorum minime discrepabat, nam et illud quod niuem
fuisse credimus semen coriandri minuti adaequabat, mellis saporem
referebat, et hoc quod apparuit columnae igneae specimen habuisse
manifestum est. 18 Utrumque autem signum etiam Iamonae consis-
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tentibus fratribus reuelatum fuisse cognouimus; 19 nam, et pluuiam
mellis multi quibus intellectus requirendi id et pergustus agnoscendi
datus est probauere, et columna candidissimi illius luminis multorum
quos dignos Dominus iudicauit se ingessit aspectibus. 20 Unde intelligi datur iudaeos per uniuersum orbem fidei lumine uisitandos; 21
quoniam quidem nobis, qui in hac insula atque in hoc paruulo, ut ita
dixerim, orbe consistimus, tantus coelestis gratiae splendor illuxit, ut
usque ad extremos terrae nostrae terminos signorum uisio perueniret.
21. 1 Sequenti igitur die, summa omnium expectatio Theodorum
ut sponsioni suae satisfaceret admonebat, 2 qui cum iustis, quantum
ipsi uidebatur, allegationibus cunctorum uota crederet differenda, dicens matronam prius suam, quam in maioricensi reliquisset insula,
huc se uelle deducere, ne forte si absque consensu suo uirum suum
conuersum fuisse agnouisset, sicut solet pertinax perfidiae esse et persuasione matris praecipue suae, quae adhuc supererat consiliis dementata et a coniugio et a religione discederet. 3 Cum haec Theodorus
christianis iam acquiescentibus perorasset, iudaeis qui conuersi fuerant acerrima commotione consistentibus, amputata dilationis mora,
ad matris propinquae sinum festinus ut in somniis uiderat conuolauit;
4 post quem omnis, tamquam remoto obice, ad ecclesiam synagoga
confluxit. 5 Mirum dictu! inueterati illi legis doctores, sine ulla altercatione uerborum, sine ullo scripturarum certamine crediderunt. 6
Tantum percontati an uellent fidem Christi suscipere, credere se in
Christum et christianos statim fieri cupere profitebantur.
22. 1 Centum quidam et duos, ut asserunt, aetatis atque perfidiae
suae habens annos, sine trium commutatione uerborum, spe futurae
uitae alacer decrepitus proclamauit optare se ut, in fine temporum
suorum per fidem Christi, ad spiritualem reuerteretur infantiam, nobisque putrefacta iam senio membra, ut quantocius per baptismum
regenerarentur ingessit.
23. 1 Fuere quidam iudaei qui praetereuntes illuc appulsi, opportunitatem temporis atque uentorum aucupabantur, qui nauigandi libertate concessa credere maluerunt.
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24. 1 Tres, igitur, tantummodo feminas sed nobilissimas iudaeorum, ad uirtutis suae gloriam dilatandam, in duritia perfidiae suae
Christus permanere aliquantulum passus est. 2 Artemisia, siquidem,
Litorii, qui nuper hanc prouinciam rexit et nunc comes esse dicitur, filia, coniugis sui Meletii conuersione commota, cum una ferme amica
et nutrice et paucis ancillulis domum uiri sui deserens, ad quamdam
speluncam licet in uinea tamen remotiore paululum in loco sita, oblita
femineae infirmitatis euasit. 3 Erat in eo paruum nouumque torcular,
lacusque nuper factus, figuram quodammodo gerere credentis populi
uidebatur. 4 Non enim istos, sicut utres ueteres, sed sicut nouos lacus
mustum noui testamenti recepisse aut credimus aut uidemus. 5 In
eo igitur loco, cum per biduum matrona a uiro suo offensa inexorabilis permansisset, ut primum tertia illuxit dies, aquam ex eodem
lacu quae illic ante id temporis ex pluuia confluxerat, ut faciem, ex
more, elueret, famulae haurire imperauit, quam cum et odore et sapore mellis dulcedinem referre sensisset, primo quidem etiam succensere ministrae coepit et cur in eodem urceo mel iniecisset indignans
inquirebat. 6 Postea, autem, ut quasi negantem conuinceret, ad lacum
pergit, de quo, paululum concauis manibus hauriens, reperit aquam
de qua per biduum usa fuerat in mellis suauissimi uersam dulcedinem.
7 Aduocans itaque cunctas quae aderant, ut gustarent rogat, ne forte
fallax sapor in faucibus tantum ipsius suauitatem mentiretur, 8 omnes
gustantes ita mira oblectatione affectae sunt, ut non aquam mellis
sapore delibutam, sed mel sincerissimum solam aquae similitudinem
retinere censerent. 9 Stupore, igitur, percitae, dum ad ciuitatem reuerti parant, curiosius agentes, etiam rorem qui in herbis plurimus
erat degustatum similem repererunt. 10 Pergens, itaque ad ciuitatem
matrona memorata, haecque marito retulit ipsa et per eum omnibus indicauit statimque ad fidem Christi sine reluctatione consensit.
11 Verum eadem die qua Meletii uxor amaritudinem incredulitatis
abiicere ex melle compulsa est, eadem, inquam, die qua memorata
filia Israel quasi in deserto posita illum antiquum lacum Mara iniecto
crucis ligno obdulcuisse persensit, ita mirifico uereque coelesti omnis

98

Josep Amengual i Batle

ecclesia odore fragrauit, ut praesentiam Spiritus Sancti, quam et ante
iam aliquotiens sed paucissimi senseramus, fraternitas paene uniuersa
sentiret.
25. 1 Et mirum cunctis illud etiam fuit, quod per eosdem dies serenitate propemodum iugiter permanente, creberrimi imbres demittebantur. 2 Et paulatim aduenientes ad fidem Christi iudaeos pluuia
praecedebat, ita ut, hoc animaduertentes, uulgo inter nos et quasi
ioculariter diceremus: »Ecce iam pluit, scitote quoscumque iudaeos ad
fidem Christi accessuros». Mirum dictu!. Frequenter, dum adhuc talia
loqueremur, a quibusdam iudaeis fidei ianua pulsabatur. 3 Nec immerito, cum, sicut scriptum est, pluuiam uoluntariam segregans Deus
hereditati suae, crediturum populum imbres laetissimi nuntiabant.
26. 1 Duae adhuc supererant feminae quae in odorem unguentorum Christi currere recusabant: Innocentii illius, cuius supra fecimus
mentionem, matrona cum sorore sua uenerabili, sicut fama testis est
uidua, 2 quae tamen illico, ut Innocentium sororis coniugem conuersum esse conspexit, nauim conscendit, non solum permittentibus
uerum etiam suadentibus nobis, quia ad fidem Christi nec uerbis nec
miraculis flecteretur.
27. 1 Uxor uero Innocentii per quattuor ferme dies uerbum salutis
quod ingerebamus, obduratis auribus, reiciebat. 2 Haec, cum omnem
respuens medicinam insanabili incredulitatis ualitudine opprimeretur; 3 nullisque Innocentii coniugis uel minis uel precibus uel lacrimis
moueri posset, uniuersa Innocentio rogante ad domum in qua habitabat fraternitatis multitudo conuenit, habens magnum dolorem animi
quod tantae laetitiae plenitudini una mulier obsisteret, quia iam soror
eiusdem nauigasse putabatur. 4 Cum, igitur, diu cassa uerba surdis
auribus ingerentes nihil profecissemus, ad cognitum orationis praesidium conuolauimus, precesque, quas humana repellebat impietas, ad
coelestem misericordiam uertimus; 5 itaque, usque in horam ferme
tertiam, hymnorum atque orationum proeliis aduersus Amalech hostem Iesu ducis nostri sudauit exercitus. 6 Inde, cum iam paene, quod
fatendum est, desperantes abscessionem moliremur, resumptis rursum
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uiribus orationem cunctis indiximus, soloque prostrati diu fleuimus.
7 Et, cum in consummatione orationis Amen populus inclamasset, illa
credere se et christianam fieri uelle subiunxit; nos, itaque, etiam hac a
diaboli laqueis eruta, laeti ad habitacula nostra perreximus.
28. 1 Sequenti, igitur, id est, octaua demum postquam ueneramus
die, Iamonam remeare statuimus; opima praeclarae uictoriae gaudiorum spolia reportantes; 2 sed, cum iam in procinctu itineris constituti ciuitatem digrederemur, Dominus populo suo quasi pro uiatico
gaudium quod solum deesse uidebatur, adiecit: 3 affinis, siquidem,
Innocentii illa uidua de pelago reducta est; 4 quae subito meis se genibus aduoluens, fidei nostrae auxilium cum lacrimis deprecabatur.
5 Cui ego: «“Cur”, inquam, “mulier, tanta animi leuitate fratres tuos
deserere uoluisti?». Ad haec illa: ««et Ionas», inquit, «propheta a facie Domini fugere uoluit, et tamen uoluntatem Domini, licet inuitus,
impleuit. 6 Suscipe, ergo, et tu, non solum me, uerum etiam et istas
orphanas et Christo eas nutri»». 7 Et hoc miserabiliter inclamans,
duas filias suas paruulas mihi cum fletibus ingerebat. 8 Quis non prae
gaudio fleuit? Cui non extorsit lacrimas laetitiae magnitudo? 9 Suscepi
plane ouem quam ex omni numero solam errasse putabamus, eamque
cum gemino foetu ad Christi ouilia reuocaui.
29. 1 Sane per hos octo quibus haec omnia gesta sunt dies, ante
initium quadragesimae, quasi paschae a nobis est celebrata festiuitas.
2 Quingentas siquidem et quadraginta animas ad ecclesiam constat
adiectas. 3 Inane autem et superuacuum non reor ut, cum multa propter infinitam copiam pretermisero, in fine commemorem neminem
ex tanta iamonensis populi multitudine, praesertim quae per triginta
milia passuum ante tot dies uenerat, aut curam domus suae, aut prouisionem substantiae, aut desiderium affectuum huic operi praetulisse.
30. 1 Illud magis mirum magisque gaudendum est, quod ipsam
iudaicae plebis terram diu inertem, nunc autem, recisis incredulitatis
uepribus et recepto uerbi semine, multiplicem fructum iustitiae germinare conspicimus, ita ut nos in spe tantorum noualium gaudeamus.
2 Nam unde insignem perfidiae eruimus siluam, illic laetissima fidei
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opera pullularunt. Primum, enim, ipsa synagogae fundamenta uertere
deinde ad nouam basilicam construendam non solum impendia conferunt, sed etiam humeris saxa comportant.
31. 1 Haec beatitudo uestra die quarto nonarum februariarum,
uirtute Domini nostri Iesuchristi arrepta, octo diebus ab eodem consummata esse cognoscat, post consulatum domini Honorii undecimum et Constantii iterum, uiri clarissimi. 2 Quamobrem, si indigni
et peccatoris uerbum dignanter admittitis, zelum Christi aduersum
iudaeos sed pro eorumdem perpetua salute suscipite; 3 forsitan, enim,
iam illud praedictum ab Apostolo uenit tempus ut, plenitudine gentium ingressa, omnis Israel saluus fiat. 4 Et, fortasse, hanc ab extremo
terrae scintillam uoluit Dominus excitare, ut uniuersus orbis terrarum
caritatis flagraret incendio ad exurendam infidelitatis siluam.
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Traducció al català

[Epistula de conuersione iudaeorum apud Minoricam insulam meritis
sancti Stephani facta. Anno 418. (Clavis Patrum Latinorum,
nº. 576)1]
Sever, bisbe, necessitat de la misericòrdia de Déu i el darrer de tots
(cf. Ef 3,8),2 als santíssims i beatíssims senyors bisbes, preveres, diaques i a la universal fraternitat3 de tot l’orbe de la terra, salut eterna
en Crist, redemptor nostre.
1

En la presentació que fa E. Dekkers- [Ae. Gaar], Clavis patrum latinorum, Steenbrugis: Brepols
1995, núm. 576, cal corregir la datació, que correspon a l’any 418, i precisar que, en cap moment,
la conversió dels jueus és atribuïda a Sant Esteve.
3

2

Dues cartes, probablement conegudes per Sever/Consenci, pogueren inspirar l’adreça i els tractaments que obren la Circular, car la d’Avit la portava Orosi, cf. 4,1-2 i la de Lucià també pogué
dur-la, en còpia, el mateix prevere. Vegeu els dos encapçalaments, Avit, Ep. ad Palchonium, PL
41,805, ed. E. Vanderlinden, RÉB, 4 (1946) 188: Beatissimo dilectissimoque semper in Domino
Papae Balconio atque universo clero et plebi ecclesiae Bracarensis, Avitus presbyter in Domino aeternam
salutem; Lucià, Epistola ad omnem ecclesiam, Ibid. col. 807 i 190: Lucianus misericordia indigens et
omnium hominum minimus, presbyter ecclesiae Dei quae est in villa Caphargamala in territorio Hierosolymorum, sanctae ecclesiae omnibus sanctis qui sunt in Christo Iesu in universo mundo, in Domino
salutem. Adreça semblant a la carta dels bisbes reunits contra Pau de Samosata, a Antioquia, l’any
269, cf. Eusebi de Cesarea, HE VII 30,2, A. Velasco Delgado, (ed.), ed.), (BAC 350), Madrid:
Católica, 21997, 489: «A Dionís i a Màxim i als nostres col·legues en el ministeri, de tot l’univers,
bisbes, preveres, diaques i a tota l’església catòlica que és sota el cel»; cf. St. Cebrià, Ep. 38; 39; 40 i
81, G. Hartel, (ed.), CSEL, 3/2 1871) 579, 581, 585 i 841; vegeu St. Cebriá, Epistolari, I-II, text
revisat per Josep Vergés; traducció de Tomàs Bellpuig, (FBM 44 i 45), Barcelona: Alpha 1929 i
1931. Les lletres són adreçades als presbyteris et diaconibus et plebi universae [de Carthago]. Cf. Ep.
1; 43 i 76, CSEL, 3/2, 465, 590 i 827; en aquesta darrera diu així: [...] coepiscopis, item compresbyteris et diaconibus et ceteris fratribus in metallo constitutis martyribus Dei Patris Omnipotentis et Iesu
Christi Domini Nostri Iesu Christi et Dei conservatoris nostri, aeternam salutem.

3

El terme fraternitas es repeteix en el nostre text, 24,11; 27,3. Vegeu-ne antecedents a St. Cebrià,
particularment al comiat de les cartes, Ep. 5,2, CSEL, 3/2, 479; 12,2, 504; 14,4, 513; 18,2, 524;
19,2, 526; 26,1, 540; 29,1, 548; 32,1, 565; 34,4, 571; 46,1 i 2, 604 i 605; 63,15 i 16, 713 i
714; 67,5, 739; 75,25, 827 (aquesta darrera és de Firmilià). També llegim el terme a l’altre escrit
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I. Justificació de la circular i descripció de la situació
geográfico-religiosa de Menorca
1. La proclamació de les gestes del Crist

[1] Com sia que l’arcàngel Rafel ens adverteix que és «cosa digna
descobrir i proclamar les obres de Déu» (Tb 12,7b),4 seria, per tant,
perillós callar i amagar els miracles del Crist, els quals cobren major
atractiu si es comuniquen amb un llenguatge sobri i verídic.5 [2] En

cipriànic, De unitate Ecclesiae 5, G. Hartel, (ed.), CSEL, 3/3, 1868, 211; St. Jeroni. Ep. 172
(inter Ep. Augustini), Isidorus Hilberg, (ed.), 2, CSEL 44, 638-639-PL 33,753. Les expressions
de modèstia, com s’ha vist per les altres lletres, no tenen res d’original i podrien estar arrelades en
l’antipelagianisme que caracteritzava els cercles pròxims a Orosi. La Circular hi retornarà a 2,6;
10,2; 17,2; 31,2. No oblidem que Consentius va intervenir en la redacció de la lletra, i era autor de
diversos llibres antipelagians, que posseïa moltes obres sobre ells.
4

Citació de Tb 12,7b, per reacció contra els priscil·lianistes, que llegien l’escrit docetista, que s’emparava en Tb 12,7a, on hom mana guardar el secret del rei. Així, Jesús hauria simulat i mentit, com
ho llegim en els actes Apòcrifs de St. Joan, 96,3,5-6, Hechos apócrifos de los Apóstoles, I, Hechos de
Andrés, Juan y Pedro, A. Piñero, y G. Del Cerro, (eds.), (BAC, 646) Madrid: Católica, 2004,
338-355, passatge coneguts i ja denunciat per St. Agustí, Ep. 237, ad Ceretium, S. Aureli Augustini
hipponiensis episcopi Epistulae, Al. Goldbacher, (ed.), Viena, 1911, (CSEL, 57), 526-532; PL 33,
col. 1034-1038. Obras completas de San Agustín. XIb. Cartas (3º) 188-270; 1*-29*, L. Cilleruelo,
(ed., trad.). De Luis, (Rev., not.), De Luis- M. Mª. Campelo, (índ.) (BAC 99b), Madrid: Católica
1991, 412-421. Cf. Josep Amengual i Batle, «El prólogo hagiográfico de la Carta de Severo de
Menorca (418), primer testimonio de la llegada de los Hechos Apócrifos de San Juan a Occidente
y las transformaciones del priscilianismo en la Tarraconense y Mediodía de las Galias», dins Sacris
Erudiri, 50 (2011) 265-315. És la primera noticia sobre la pràctica de la mentida pels priscil·lianistes, comprovació important per a la historia del priscil·lianisme. Id., Els orígens del cristianisme,
74, 91, 174, 192 i en Evodi d’Uzala, Les miracles de saint Étienne, 266.

5

Sulpici Sever, Vita Martini, proem. 1, C. Halm, (ed.), CSEL, 1, 1866, 109-110, J. Fontaine,
(ed.), Sources Chretiennes, 133, Paris: Cerf 1967, 248-250, lamenta el seu estil inculte, sermo incultior, cf. Fontaine, Cammentaire, Sources Chretiennes, 134, 371-380; Gerhard Strunk, Kunst
und Glaube in der Lateinischen Heiligenlegende. Zu ihrem Selbstverständnis in den Prologen, (Medium Aevum. Philologische Studien, 12), München 1970, 14; Sever no fa un plantejament de
tipus ascètic, sinó empès per la seva oposició al neopriscil·lianisme, més que per problemes d’estil
literari: s’estima més la redacció planera per a parlar de les meravelles del Crist; el va seguir l’autor
de Miracula facta Vzali, PL 41,833, citat a Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I,
174-175. Vegeu que l’antònim del llenguatge que Sever qualifica de sobri, compto, no és el de ser
ampul·lós, sinó ueridico.
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efecte, l’esplendent formosor de la virtut s’enterboleix si hom la maquilla i tenyeix amb un discurs exuberant. [3] És per aquest motiu que
jo començaré a contar a la vostra beatitud les meravelles que Crist ha
obrat entre nosaltres (cf. Ef 3,8) amb un estil no recercat, sinó verídic.
2. Situació de Menorca i sentit providencial de la seva petitesa

[1] L’illa de Menorca6 és una de les Balears,7 el nom de les quals
és estat divulgat entre tots els pobles pels escrits dels autors pro-

6

Minorica, forma per a designar la Balear Menor, que té el paral·lel adjectivat per a designar la
Major, a 7,1; 21,2. Cf. Joan Coromines, Entre dos llenguatges, I, (Biblioteca de Cultura Catalana
19), Barcelona 1976, 46-48, n. 44, atribueix a Maiorica una arrel indígena, l’evolució de la qual
«en realitat és un misteri»; cf. també, Miquel Dolç, «La toponímia més remota de les Illes», Randa
9 (1979), 10, n. 4. Tanmateix, el primer testimoni que en tenim sembla ser el d’Hipòlit, Liber
Generationis, 1, 216, probablement del segle iii, citat a Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 419-420, cf. 514-515, 530-531, també 432 i 475. La forma Minorica/Maiorica, coexistí
llargament, sota l’influx dels clàssics, amb Baliaris Minor/Maior, i amb la genèrica de Gymnesiai,
que és més antiga. Com ho mostram a Josep Amengual i Batle, «The Origin and Timespan of the
Archipielagos’ Names, the Islands and Cities of the Balearic and Pitiusan Island», dins Javier Velaza, (ed.), Insularity, identity and epigraphy in the Roman world. Newcastle upon Tyne: Cambridge
Scholars Publishing 2017, 197-220 i Id., «Els arxipèlags, les illes i les ciutats balears a les èpoques
tardoromana, vàndala i bizantina», dins M.L. Sánchez León, (ed.), 2015, en vies de publicació,
creiem que els nesònims Maiorica i Minorica foren el final d’una substantivació dels dos adjectius
aplicats a Balearis maior i a la Balearis minor. Modestament opinam que si es tractàs d’una forma
indígena de designar les illes, és fa ardu pensar que hagueren de passar uns cinc segles perquè afloris
aquesta manera de designar les dues Balears. Per això, més tost creiem que fou des de l’exterior que
es van contreure els nesònims.

7

Cf. Consenci, Ep. 12*4,1, forma tardana, a partir de Βαλιαρεῖς, en grec o de la llatina Baliares. BaliareîV es troba, per primera vegada, probablement, a un papir d’època dels Tolomeus, cf. H. Diels,
Laterculi Alexandrini aus einem Papyrus ptolomäischer Zeit, Abhandlungen der königlich-preussische
Akademie der Wissenschaften 1904/II, Berlin 1904, 10: Βαλ[ε]αρ[εῖ]ς κατὰ τὴν Ἰβηρίαν. L’autor
més clar al respecte és Polibi, (ca. 200-120 a. C.), Historia, 167,7; III, 33,11.16; 72,7; 83,3; 113,6,
A. Ramon, (ed.), FBM 39, 1929, 78; FBM 46, 1930, 102; FBM 75, 1935, 17, 27, 58, W. R. Paton, (ed.), LCL 128, 1960, 182 i LCL 137, 1960, 76, 78, 178, 202, 280. Les Balears pròpiament
dites eren la major i la menor (= Mallorca i Menorca), ben diferenciades de les Pitiüses o Pitiüsa
(= Eivissa), encara que cal veure Hipòlit, citat a la nota anterior i les fonts administratives Notitia
Dignitatum Occidentis I,105; III, 13; XI, 71; XXI, 15 i el Laterculus Polemii Siluii, IV, 7, que, sota
Baleares, enclouen també les Pitiüses. Notem que Orosi, el qual versemblantment visità Menorca,
cf. notes 13-17, a cap passatge on esmenta les Balears no en dóna el nom propi de les diverses illes,
cf. Hist. adv. paganos, I, 2, 66, 70, 102, 103, 104 i V,13. Vegeu els textos d’Orosi i els administratius
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fans.8 [2] Jeu a mitjan lloc del braç de mar que hi ha entre la
Mauritània Cesariense i la Hispània.9 [3] Es troba reclòs per unes
dimensions força estretes, és a dir, té una llargària de trenta mil
passes per una amplària d’aproximadament de deu mil. [4] He advertit tot això, perquè es pugui reconèixer de part de tothom que
el Senyor no solament elegeix allò que és menyspreable del món
(cf. 1Co 1,27-28), pel que es refereix als homes, ans també pel que
fa als llocs. [5] A aquesta illa, que és la darrera de totes per la seva
petitesa,10 aridesa i aspror −tal com els noms imposats ho donen a
entendre−, els cartaginesos hi fundaren dues ciutats,11 situades en
línia recta, una a cada extrem: Iamona, orientada cap a ponent, i

a aquest Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament
fins a l’època musulmana, II, (Els Treballs i els Dies 37), Mallorca: Moll 1992, 8-10 i 12.
8

L’adjectiu saecularium es troba a les versions del Nou Testament, 1Co 6,4; Tt 2,12; 2Tm 2,4 Vegeu,
entre molts altres, St. Cebrià, Ep. 60,3, G. Hartel, (ed.), CSEL, 3/2, 694: magis durus saecularis philosophia prauitate quam sophiae dominicae lenitate pacificus; Ep. 63,1, 710: et poculo salutari exponatur
me moria ueteris hominis et fiat obliuio conuersationis pristinae saecularis; Id. Ad. Donatum 11, G. Hartel, (ed.), CSEL, 3/1 1868, 12: illa quae ignorantia saecularis bona opinatur ostendam; St. Ambrós,
Exp. euan. Sec. Luc 1, VI 69, M. Adriaen (ed.), CCL 14, 1957, 198: non in ciuitate quasi in synagoga
uel saeculari dignitate residentibus, sed inter deserta quaerentibus Christum; qui enim non fastidiunt ipsi
ex cipiuntur a Christo et cum ipsis loquitur dei uerbum non de saecularibus, sed de regno caelorum; cf.
St. Agustí, De ciuitate Dei, 14,8, CCL 48,424-PL 41,482: apud auctores saecularium litterarum; cf.
Consenci, Ep. 119,6,5, Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, amb la nota 36.

9

Referència que no sembla inspirada en els autors profans al·ludits, ans a la situació contemporània
seva. Mauritània Cesariense s’estenia des de la que, aproximadament, és l’actual frontera del Marroc, fins a un límit oriental, més enllà de l’actual ciutat d’Alger, on, des del 293, començava la
Mauritània Sitifense. Contràriament als Itineraria i a altres noticies geogràfiques, que situen les
Balears per referència a la Hispània o a l’estret de Gibraltar, Sever ho fa començant per la Mauritània, possiblement tenint presents els destinataris de la Circular. Menorca dista 200 km. de la
costa catalana i 320 de l’Algèria. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 90.

10

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 89-90 i 194; Consenci, Ep. 11*5,3;
7,3; 12,4.6, i passim.

11

El text diu oppida, que, tot i que ho traduïm per ciutats, no ho podem entendre en sentit jurídic.
Foren, al principi, unes places fortificades.
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Magona, que mira cap a llevant.12 [6] Per a aquests llocs, a mi, el
darrer dels mortals (cf. Ef 3,8), fa poc m’han imposat la càrrega de
l’ofici episcopal.13
3. Contraposada evolució religiosa a Iamona i a Magona

[1] Ara bé, Iamona encara conserva l’antic do de Déu, que en ella
no hi puguin habitar els jueus.14 [2] Molts ho han pretès temerària12

Plini, NH, III, 77, H. Rackham (ed.), LCL 352, 1961, 58: [Baliaris] minor, longitudine XL [passus] circuitu CL; ciuitates habet Iamonem, Saniseram, Magonem. Pomponi Mela, Chorographia ,II,
7,12, cf. Frick-add. W. Schaub, (eds.), Leipzig 1968, 55: castella sunt in minoribus Iamno et Mago.
Tot i ser anterior a Plini, Mela omet Sanissera, com també la silencia el Liber Generationis, cf.
Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 8, com també ho fa el Pseudofredeguer, Chronicarum I,8, MGH. SS. rer. Mer. II, 1888, 25. Les restes d’una necròpolis paleocristiana -notícia
que he d’agrair a Cristina Rita Larrucea, qui n’ha dirigit l’excavació- s’afegeixen a altres troballes de
peces tardanes, cf. Joan C. de Nicolás i Mascaró, a Mª.L. Serra i altres, Historia de Menorca, I,
Maó 1977, p 120, n. 22*. El passatge de Sever, que comentam, no pot prejutjar en cap sentit l’existència d’una tercera ciutat o oppidum. L’objecte de la seva afirmació es circumscriu a l’escenari dels
esdeveniments que narrarà, que no és altre que Iamona i Magona i, de passada, el camí que mena
de la primera a la segona. Quant als duo oppida afirma que, segons es dedueix dels noms, foren fundades pels cartaginesos. Sembla que Mago és topònim púnic. La resta es discuteix. La identificació
de Magona amb Maó no presenta dificultats, a no ser la de precisar quina zona ocupava en relació
a l’actual perímetre urbà. Quant a Iamona-Ciutadella, si als textos clàssics hi afegim les precisions
que dóna Sever sobre la distancia a que es troba Iamona de Magona, sembla raonable identificar-les
igualment, quedant, també, sense resoldre la completa ubicació dins l’àmbit urbà posterior. Quant
al seu status municipal, cf. C. Veny, CIB, 140-142; 152-154, per a Magona, i 246 per a Iamona, i,
més amunt, Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 165.

13

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 164-165. St. Ambròs, Ep. 22,12, PL
16,1066: Perdiderat ciuitas suos martyres, quae rapuit alienos. Etsi hoc Dei munus est, tamen gratiam
quam temporibus sacerdotii mei Dominus Jesu tribuit, negare non possum. Són diversos els temes
d’aquesta carta que es repeteixen a la Circular, vegeu les notes 39 i 70.

14

El contrast entre Iamona i Magona, que Sever estableix a partir del fet que a la primera no hi poden
habitar els jueus i, en canvi, a Magona hi eren en majoria, degué tenir bona part de fonament
real, tot i que ell ho descrigui amb formes llegendàries, inspirades en els que ell anomena autors
profans, com poden ser Plini, NH III, 78 i XXXV 49,202, LCL 352 (56 i 410) i, sobretot, Mela,
Chorographia, II, 7,125-126, 55, quant a Ebusos i Colubraria (=Formentera): Ebusos [...] frumentis
tantum non fecunda ad alia largior, et omnium animalium quae nocent adeo expers, ut ne ea quidem
quae de agrestibus mitia sunt aut generet aut si injecta sunt sustineat. Contra est Colubraria cuius meminisse succurrit, quod cum scateat multo ac malefico genere serpentium et sit adeo inhabitabilis, tamen
ingressis eam intra id spatium quod Ebusitana humo circumsignaverunt sine pernicie et grata est, isdem

Josep Amengual i Batle

106

ment; però, com ho diuen els antics, o els ha expulsat una malaltia imprevista, o els ha fet desaparèixer una mort sobtada o, fins i tot, els ha
xapat un llamp, de tal manera que la notòria fama d’aquests incidents
ha fet tal por als jueus que no tornen a intentar-ho. [3] No ens sembla
que això no es pugui creure, ja que no s’hi troben ni raboses, ni llops,
ni cap casta d’animals nocius, mentre que hi ha una gran abundància
d’aquelles bèsties bones per menjar. [4] Això encara és més admirable,
si hom té present que hi ha força serps i escorpins, els quals han perdut tota força danyosa. [5] Doncs, mentre a Iamona, encara que sia
de pas, no gosa romandre-hi cap jueu que, per la seva feresa i malícia,
amb raó són comparats amb els llops i les raboses, [6] Magona estava
tan infestada de tants de jueus −que són com a serps i escorpins− que
diàriament l’església de Crist era mortificada per ells. [7] Ara bé, aquell
privilegi corporal suara se’ns ha convertit en espiritual, de manera que,
com esta escrit, aquella cria d’escurçons (cf. Mt 3,7; 12,34; 23,33; Lc
3,7), ferida de sobte per una força divina, ha vomitat aquell verí de la
incredulitat.15

illis serpentibus qui alioqui solent obvios adpetere adspectum eius pulveris, aliudve quod virus, procul
et cum pavore fugientibus. Diodor, 4,17, i altres autors atribuïren l’absència d’animals verinosos a
algunes illes a llur especial relació amb algun déu o a un heroi, cf. A.A. Barb, «Gift», Real Lexikon
für Antike und Christentum, 10 (1978) 1215. Sever atribueix l’absència del «verí jueu» a Iamona
a un antic do de Déu, cf. la nota següent. De tota manera, l’influx de Mela és més que possible.
Vegeu altres complements a Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 99 i 101.
15

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 92.
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II. Inici de la confrontació amb els jueus
4. L’arribada de les relíquies de Sant Esteve a Magona,
detonador de l’enfrontament

[1] Efectivament, quasi pels mateixos dies en què jo, encara que
indigne, he assolit l’episcopat,16 un prevere que excel·leix per la seva
santedat,17 venint de Jerusalem, romangué no gaire temps a Magona
i, per no poder traslladar-se a les Hispànies, com era el seu desig, resolgué navegar de bell nou cap a Àfrica. [2] Ell, que havia projectat
portar a les Hispànies les relíquies del beat màrtir Esteve, descobertes
recentment,18 les diposità a l’església de l’esmentada ciutat;19 cosa que,
sens dubte, fou per inspiració del màrtir. [3] Havent-les-hi deposades, immediatament s’encengué amb el seu amor aquell foc que el
Senyor vingué a calar a la terra i que volgué que cremàs amb força
(cf. Lc 12,49). [4] A l’instant la nostra tebior es transforma en fervor

16

No sabem on i quan va ser ordenat bisbe Seuerus. Probablement va ser a Menorca, i no seria estrany
que hagués arribat algun bisbe de la Tarraconense i d’Àfrica, atès que, segons la disciplina occidental, almenys havien de ser tres els bisbes ordenants. Essent Menorca un lloc en el qual es creuaven
les línies de navegació, aquesta hipòtesi és molt probable.

17

Sanctitas és un terme freqüent dins el vocabulari eclesiàstic, per al tractament episcopal, cf.
Consenci, Ep. 11*1,1; Ep. 12*3,1, cf. 16,5; referit al mateix Sever; Miracula facta Vzali I,2, PL
41,83: i Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 124: sancti episcopi, Severi nomine;
St. Agustí, Ep. Timasii et Iacobi, dins el De gestis Pelagi. 24,48: CSEL, 41, 77-78; 81-82: sane ea
diligentia ventilas se Sanctitatem tuam textum eiusdem libelli reperimus [...]. Sanctitatis tuae sermone
pandente; St. Agustí, Ep. 250,1; CSEL, 57, 593-595; Ep. 4*4,2, 5,1; Ep. 6*1,1; 2,1 i altres casos
a CSEL, 88, índex, 220, s. v. Valentí, Ad Augustinum, Ep. 2l6 (passim). CSEL, 57, 396-402. St.
Jeroni, l’aplica a un personatge de condició desconeguda, a l’Ep. 62, ad Tranquillinum, CSEL, 54,
583-584: dum et mihi sanctitas tua haeret animo cf. nota 1, 2 Ep. 11*. A 4,3, acabam de veure una
clara indicació sobre el canvi sobtat que hi hagué a Magona i també a Iamona, respecte als jueus.
Sever hi introduirà l’altre element: el zel ardent. També Miracula facta Vzali I,1, PL 41,834, parla
enigmàticament d’Orosi. Sobre Orosi, cf. «Prosopografia», n. 20. Josep Amengual i Batle, Els
orígens del cristianisme, I, 268-269.

18

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 170-173.

19

Cf. 20,4.5 i 30,2. Vegeu Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 166.
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i el nostre cor s’encengué pel camí, com està escrit (cf. Lc 24,32). [5]
Llavors ens abrasava el zel de la fe, i ens excitava l’esperança de salvar
aquella multitud.20
5. L’entusiasme antijueu s’estén a Iamona

[1] Finalment, de seguida deixàrem de saludar-los, i no sols rompérem el tracte familiar, ans més encara el dany de l’antiga aparença de
caritat s’ha convertit en un odi temporal; però per amor de la salvació
eterna. [2] A totes les places, hi havia bregues contra els jueus sobre la
Llei, i a totes les cases es mantenien disputes sobre la fe.
6. Diversitat entre el patronus Teodor i el dels cristians, Sant
Esteve

[1] El poble jueu es recolzava sobretot en l’autoritat i destresa d’un
tal Teodor, el qual era l’home més important d’aquella ciutat, no tan
sols entre els jueus, sinó també entre els cristians, per la seva fortuna i
pels càrrecs civils.21 [2] És que entre ells fou doctor de la llei22 i, per
emprar un terme seu, havia estat «pare dels pares».23 [3] En la ciutat
havia exercit tots els càrrecs municipals, havia estat ja «defensor»24 i
encara avui és «patró» del municipi.25 [4] Per altra banda, els cristians,
20

Cf. 19,4. Vegeu Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 108-112.

21

Dins aquesta primera presentació de Teodor destaca la seva funció civil, cf. la segona a 11,1-2.
Vegeu Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 129 i 144.

22

Títol que indica la funció de guiatge espiritual dels jueus.

23

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 105-106; notau que el títol es transmet
en grec. Raúl González Salinero, «La figura del “pater patrum” como “archisynagogus” en las
comunidades judías del Imperio romano», dins Visiones mítico-religiosas del padre en la antigüedad
clásica, Marcos Ruiz Sánchez, (coord.), Madrid 2004, 61-62 y 73-78.

24

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 102-105.

25

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 101.
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com eren més humils d’esperit i de forces, però superiors pel vigor de
la veritat, imploraven l’ajut del seu «patró» Esteve, fins que els dos
exèrcits, després de concertar el dia de la disputa,26 es retiraren per a
una treva.
7. Treva a causa de l‘estada de Teodor a Mallorca

[1] Els jueus estaven ansiosos esperant que Teodor tornàs de l’illa de
Mallorca, a la qual casualment s’havia encaminat per visitar les seves
propietats.27 En les seves forces descansava confiada tota la sinagoga.
[2] Ell, perquè li havien enviat uns emissaris, retorna de seguida i, amb
la seva autoritat, n’espanta molts; però no va extingir, sinó solament
apaivaga l’incendi de la disputa, que es reencengué amb més violència, de manera que la flamarada de la fe abrasa la ciutat veïna.28 [3]
I, perquè es complís el proverbi de Salomó: «el germà que ajuda el
germà serà exaltat com una ciutat ferma i elevada» (Pr 18,19), molts
de servents de Crist, sens plànyer-se per la fatiga del camí, decidiren
consagrar les seves forces del seu esperit a aquesta lluita.29
8. Diversitat dels preparatius per a la confrontació

[1] El memorial30 adjunt a aquesta carta demostra amb quines
armes ens preparàvem mentre s’esperava la batalla. [2] No us el feim
26

La Circular gairebé prescindeix de la disputa, cf. 20,12 i també 19,9.

27

Cf. 21,2; vegeu Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 142.

28

La narració donaria a entendre que hi hagué un enfrontament a Magona, lloc on residiria Consentius, i on encara s’hi podria trobar Orosius, que hauria acabat amb una efímera victòria de Teodor,
de manera que l’entusiasme, degut a la presencia del patronus Esteve, hauria mancabat.

29

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 79-80.

30

El Commonitorium podria ser l’obra que compongué Consenci, segons l’Ep. 12*17,7, contra els
jueus, després d’una lectura de la Bíblia. Sobre les di verses accepcions del terme Commonitorium,
cf. Ep. 11*2,1; 10,3, on significa tractats antipriscil·lianistes, cf. 1,1.5. Les Ep. 11* i 12*, des de
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conèixer per donar lliçons a ningú, perquè més aviat les necessitam,
i les esperam certament de la vostra beatitud, sinó que ho hem fet
perquè hom pugui adonar-se de la gran preocupació que hem tingut,
segons la mesura de les nostres possibilitats, per la confrontació que
havíem assumit. [3] Però Crist, el regne del qual no es fonamenta en
les paraules, sinó en la fortalesa (cf. 1C 4,20), sens que nosaltres pronunciàssim una sola paraula, tot ho dugué a terme, i sens cap suor per
la confrontació, concedí al seu exèrcit aquesta victòria que ningú no
gosava desitjar ni podia esperar.31 [4] Els jueus, estimulats pels exemples del temps de Macabeu (cf. 2 Ma 7),32 estaven disposts a morir
per defensar els seus drets legals. [5] Així, no solament començaren a
repassar els llibres, sinó que també carregaren cap a la sinagoga garrots,
pedres, dardells i tota casta de projectils per tal de repel·lir amb les forces corporals, si la situació ho requerís, la host dels cristians equipada
amb la força de l’Esperit Sant.33

III. Els somnis profètics
9. La teoria sobre els somnis

[1] Mentre es fan aquests preparatius, i per una i altra banda s’ordeix la guerra propera amb un gran esment, ambdós exèrcits foren

l’encapçalament es presenten com a Commonitorium. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del
cristianisme, I, 92-94.
31

El pas de la disputa a la confrontació violenta es fonamenta, altre cop, en l’Escriptura.

32

Cf. Josep Amengual i Batle, «The Perfidia of the Jewish Women of Magona, according to the
Letter of Bishop Severus of Minorca (418). The Example of 2 Mac. 7», en premsa.

33

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 96-98
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advertits per innombrables somnis totalment independents;34 [2] si
no fes cap esment d’ells, em semblaria que hauria amagat no poca part
de la glòria divina.35 [3] Si Lluc, autor de la sagrada història, hi va incloure el somni del sant apòstol Pau, dient que l’home de Macedònia
se li feu present en una visió durant la nit, suplicant-li que l’ajudàs i,
advertit per aquesta visió, l’apòstol va canviar el destí del seu viatge,
adreçant-se cap a Macedònia (cf. Act 16,9-10) ¿com no serà major la
glòria de nostre Senyor Jesucrist, el qual s’ha dignat revelar a aquests
menuts36 i indignes servents allò que fou descobert al benaurat apòstol
Pau i que l’escriptura no volgué encobrir? [4] Per això, en raó de la
brevetat, no sia que entri cansament37 a la vostra beatitud, inclouré
solament dos somnis.
10. El somni de la Verge Teodora i del bisbe Sever: el camp erm

[1] Entre nosaltres hi ha una dona devota, religiosíssima, que nom
Teodora, la qual, per la virginitat del seu cos, la puresa del seu propòsit
religiós i també pel significat del seu nom, mereix ser presa com a tipus
de l’església.38 [2] A una visió nocturna veié que una viuda39 nobilíssima a mi, que no pels meus mèrits, sinó per do de la bondat divina,
exercesc l’episcopat, em feia arribar unes súpliques, mitjançant una
carta, amb les quals m’oferia tots els seus camps, demanant-me que els
34

Digressió, que abasta els núms. 9 a 11, dins la qual s’intercalen els somnis. S’introdueix el tema
església-sinagoga. cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 118-123.

35

Retorna el tema antipriscil·lianista, esmentat en el pròleg.

36

Cf. referències a nota 13.

37

Cf. Consenci, Ep. 11*1,2, amb la corresponent nota, dins Amengual i Batle, Els orígens del
cristianisme, II, 83.

38

Cf. 30,1-2 i 31,4, i Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 119-121.

39

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens, I, 119-121. Cf. St. Ambròs, Ep. 22,7, PL 16,1061 i Rita
Lizi, Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica, (L’Italia Annonaria nel iv-v secolo d. C.),
(Biblioteca Athaeneum 9), Como 1989, 90.
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sembràs. [3] Amb un somni semblant, Crist s’ha dignat advertir-me
a mi, que som el darrer de tots els pecadors (cf. 1Co 15,9), perquè
m’afanyàs a sembrar: [4] una altra viuda nobilíssima, de la qual no hi
ha cap dubte que tenia l’aspecte de la sinagoga, em suplicava que amb
diligència conràs els seus camps fets un ermàs (cf. Mt 13,3-8)40, car
el temps de la sembra era avançat. [5] ¿Qui és aquesta altra viuda nobilíssima, si no aquella que, condemnant impiament Crist, amb gran
crueltat es feu viuda a si mateixa? [6] El sentit d’aquest doble somni
és un mateix.41 És prou sabut que, abans que passassin una trentena
de dies, des de la nostra visió, tot i que nosaltres n’ignoràssim la interpretació, comunicarem els nostres somnis als germans.
11. El somni de Teodor: el lleó de Judà i la Matrona

[1] Entre els jueus, i per admirable pla de la providència divina, en
un sol home es donava la conjunció del nom de Teodor amb l’exercici
del meu ofici.42 [2] Teodor, que era el summe sacerdot del poble incrèdul, va contar el somni que havia vist43 no solament als jueus, sinó
40

Referència suggerida per Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals citacions bíbliques, Maó 2000, 44.

41

La unitat del somni seria més palesa si hom pogués provar que Teodora és un personatge literari.
Sever deixa entreveure que els somnis precediren el seu compliment amb una trentena de dies
d’antelació, extrem que no sembla fàcil de concordar amb allò que llegim a 11,2 respecte al temps
en què Teodor somnia quelcom semblant i ho va publicar, fins i tot a l’«església mare-parenta», cf.
11,2.6-7 i 21,3; si aquest calendari fos atendible, cf. 1, 132-137, el viatge de Teodor a Mallorca no
tindria sentit, per imprudent. Evidentment, hem d’optar per la realització del viatge.

42

Tenim una segona presentació de Teodor, que contrasta amb l’anterior, 6,1-2; en aquesta darrera
es destaquen les funcions merament religioses, no exactament coincidents amb les esmentades anteriorment, juntament amb els càrrecs civils de Teodor. El summus sacerdos perfidi populi”, Teodor
rep l’anunci, en somni, que se sotmetrà a Sever, investit tanti sacerdotii nomen. La funció sacerdotal
de Teodor sembla que es va introduir per fer més clar l’antagonisme amb Sever. És possible que
aquesta secció, que trenca el fil de la narració, s’introduís posteriorment, quan ja el primer esborrany s’hagué fet. Observau l’interès per recordar l’etimologia del nom, com en el cas de Teodora.

43

Veure un somni té antecedents en el text de la Vulgata, i possiblement, en la versió bíblica que usava
Sever, cf. Gn 40, 5, viderunt ambo [eunuchi] somnium nocte una; 8, somnium vidimus, 41,1: post
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també a una parenta, matrona principal de la ciutat, i també a molts
cristians, molt abans que es complís el temps. [3] Deia: «Anant jo, com
de costum, cap a la sinagoga, dotze homes, allargant-me les mans, em
digueren: “On vas? Allà hi ha un lleó”44 [4] Quan vaig sentir el nom
de lleó em vaig posar a tremolar; tanmateix, mentre em disposava a fugir, vaig trobar on ficar-me i hi vaig veure uns monjos45 que cantaven
salms amb suavitat admirable. [5] Amb això, el meu terror fou més
gran, de forma que, si no hagués entrat a la casa d’un jueu anomenat
Rubèn,46 i d’allà no hagués partit de pressa cap a la matrona-parenta,
de cap manera no m’hauria alliberat de l’ànsia d’aquell terror mortal.
[6] A mi, extenuat, ella em va reanimar en el seu si i em va alliberar
ensems del perill i de la por.» [7] Aquest somni seu és prou clar, i no
necessita interpretació. [8] ¿Qui es el lleó si no aquell «lleó de la tribu
de Judà»,47 «l’arrel de David» (cf. Ap 5,5; Gn 40,9; Is 1l,10)? ¿Qui és
la parenta si no aquella de la qual esta escrit: «Una és la meva parenta»
(Ct 6,8)?48 [9] Només quedava obscur el fet que s’havia amagat a
casa de Rubèn jueu, quan se sentia perseguit pel lleó, cosa que ens fou
aclarida de manera evident pel mateix lleó que va regirar per a salvar,
cosa que ja explicarem al seu lloc.49

duos annos vidit Pharao somnium. 5, rursum dormivit et vidit alterum somnium. 17, narravit quod
viderat.
44

Sobre l’escena, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 85-87

45

Primera presencia dels monjos, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 129, 159.
Cf. 11,9; 15,1-3; 16,10.11.12.

46

Cf. 11,9; 5,1-3; 16,10.11.12, i Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 129.

47

Leo Iuda, es el títol cristològic més freqüent dins la Circular, cf. 11,3.4.8.9; 12,7; 13,5; 16,10.11.12,
cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 79-82.

48

Es desconeixen paral·lels d’aquesta traducció, que la Vulgata dona com perfecta/electa. Sever li dóna
sentit eclesiologia, com ho havia fet St. Cebrià, Ep. 69,2, 718: Quod ecclesia una sit declarat in
Cantico Canticorum Spiritus ex persona Christi dicens: «Una est columba mea, perfecta mea, una est
matri suae, electa genitrici suae» (Ct 6,8).

49

Cf. les referències de la nota 47.

Josep Amengual i Batle

114

IV. La confrontació a Magona
12. Arribada de Sever a Magona
Els jueus rebutgen la proposta de disputa sobre la Llei

[1] Ara, per seguir el fil de la narració,50 diré que es va congregar,
preparada per partir, una multitud de servents de Déu de la ciutat de
Iamona, major de la que es creia que hi habitava. [2] La gentada prengué la difícil caminada amb tant d’entusiasme que feren les trenta mil
passes amb tal agilitat, com si es tractàs d’anar a fer una berenada a un
paratge deliciós dels afores.51 [3] Així arribàrem a Magona; immediatament vaig enviar uns clergues per anunciar la meva vinguda als jueus
pregant-los que es dignassin a venir a l’església.52 [4] Ells em feren arribar un sorprenent avís amb el qual ens assabentaren que aquell dia no
els convenia entrar a l’església –pens que era per no contaminar-se−,
essent com era un dissabte,53 festivitat que si l’haguessin violada d’al-

50

Reprèn la narració interrompuda a 7,3. Sobre la distància entre les dues ciutats, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens,I, 80.

51

Cf. Consenci, Ep. 11*13,3.

52

La referència indeterminada a la clerecia no ens permet precisar si els seus components eren d’una
o altra localitat. L’església, lloc on es guardaven les despulles de sant Esteve, era on Sever esperava
els jueus, cf. nota 20.

53

L’observança del repòs sabàtic era protegida per la legislació romana, cf. Jean Juster, Les juifs dans
l’Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale, I, Paris: Librairie Paul Geuthner
1914, 354-356. Opus seruile, aquí, es refereix al camí que havien de fer els jueus per arribar a l’església cristiana Un paral·lel es troba a St. Jeroni, In die dominica Paschae, G. Morin, (ed.), CCL
78, 1968, 546. Per a la pervivència del vocabulari, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 398-412. Un passatge que pogué inspirar Sever seria el dels Act, 1,12: «Els apòstols se’n
tornaren a Jerusalem des de la muntanya de les oliveres, que és a prop de la ciutat, a la distància que
és permès de recórrer en dissabte». Aquesta distància era de 2.000 colzades, segons el Talmud, Erubim, 4,3-5, cf. La Misna, Carlos del Valle, (ed.), (Clásicos para una biblioteca contemporánea,
6), Madrid: Editora Nacional 1981, 269-270. Vegeu una exposició detallada i amb indicació de
fonts a Hermann L. Strack-Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und
Midrasch, II: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Joahnnes und die Apostelgeschichte, erläutert
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guna manera, haurien incorregut en el màxim dels crims. [5] Pel meu
compte, vaig replicar que, si així ho preferien, em podrien esperar a la
sinagoga; atès que ells trobaven que entrar a l’església era una màcula,
nosaltres no volíem que es veiessin obligats a fer un treball servil en dissabte. [6] Havia de tenir lloc una senzillíssima disputa sobre la Llei; no
es tractava de provocar bregues i, sobretot, no s’hi havien de mesclar
xafarderies; i, si no era per ganes d’evitar amb astúcia la concertació,
que ens donassin una simple excusa, mostrant en quin precepte es prohibeix que en dia de festa es dugui a la conversa tota aquesta qüestió.
[7] A la meva proposta respongueren amb grandíssima oposició; però,
finalment, intimidats per aquell lleó,54 comparegueren a la casa on
m’hostatjava. [8] Llavors els vaig dir: «¿Per què, us deman, germans,
com si fóssim lladres, heu acumulat quantitats de pedres i tota mena
d’armes, tot i trobar-nos a una ciutat regida per les lleis romanes?55 [9]
Nosaltres hem duit els llibres per ensenyar; vosaltres, espases i garrots
per matar. [10] Nosaltres volem salvar-vos i, en canvi, vosaltres ens
voleu destruir. No trob gens raonable que cadascú treballi per a una
batalla tan diferent. Veig que vosaltres teniu set de la nostra sang;
nosaltres, en canvi, volem la vostra salvació.» [11] Ells, esglaiats per
aquestes paraules, negaven els fets i als nostres, que afirmaven que les
coses eren així, els responien negant-ho amb juraments. [12] Llavors,

aus Talmud und Midrasch, München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 21956, 590-594 i a
Eduard Lohse, Σάββατον, dins G. Kittel- G. Friedrich, Theologisches Wörterbuch zum Neuen
Testament, 7, Stuttgart-.Berlin-Köln 1990, 14. Alfred Wikenhauser, Los Hechos de los Apóstoles,
(Biblioteca Herder, 96), Barcelona: Herder 1967, 45, indicant la distància de 810 m, equivalent a
les 2.000 colzades, però sense indicació de les fonts. Així sabem que la basílica cristiana extramurs
de Magona era més lluny de la sinagoga que els 810 metres permesos per caminar en dissabte.
54

Hom no sap precisar en què va consistir l’acció que va terroritzar els jueus. Cf. Josep Amengual
i Batle, Els orígens del cristianisme, 153-154. Tot i que els cants en hebreu eren permesos per la
llei romana, cf. Jean Juster, Les Juifs dans l’Empire romain, I, 368, veiem que aquí jueus i cristians
canten en llatí. La sinagoga es trobava en un lloc baix. Crida l’atenció el to llegendari i hagiogràfic
amb què es dóna el resultat de la pedregada que van llançar les dones jueves sobre els cristians.

55

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 114-115.
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jo, per desfer el nus de la disputa que s’havia encetat, vaig dir: «Quan
una cosa es pot provar amb els ulls, quina necessitat tenim de juraments? [13] Anem, doncs, a la sinagoga i vegem si la vostra afirmació
es fonamenta en el perjuri o en la veritat, cosa que es comprovarà i en
sereu testimonis vosaltres mateixos.»
13. Els cristians destrueixen la sinagoga

[1] Ens encaminàrem cap a la sinagoga i, plens d’immensa alegria,
cantàvem per la plaça un himne a Crist. [2] El salm que, amb goig
admirable, també cantaven els jueus56 fou aquest: «La seva memòria
s’enfonsa estrepitosament; en canvi, el Senyor resta per sempre» (Sl
9,7-8). [3] Però, abans que arribàssim a la sinagoga, algunes dones
jueves, crec que per voluntat de Déu, feren exhibició de gran valentia,
per tal d’excitar la nostra mansuetud, des d’una altura començaren
a tirar damunt nosaltres pedres esfereïdores.57 [4] I, cosa admirable,
caient com una calabruixada sobre una gernació ben apinyada, no en
feriren i ni tan sols en tocaren cap de nosaltres.58 [5] Aquí, aquell lleó
terrible llevà una mica la mansuetud als seus anyells. [6] Tots, encara
que en debades ens hi oposàssim, començaren a agafar pedres i, fent
cas omís de l’advertència del pastor, essent que era un de sol el mòbil
que els impulsava, el zel de Crist i no la ira, cregueren que havien
d’atacar llops amb banyam; tanmateix, no hi ha cap dubte que això

56

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 153-154. Tot i que els cants en hebreu
eren permesos per la llei romana, cf. Jean Juster, Les juifs dans l’Empire romain, I, 368, veiem que
aquí jueus i cristians canten en llatí, com a mostra d’una antiga relació

57

Per tant, un altre indicatiu per emplaçar la sinagoga és que es trobava en una part baixa, al costat
d’una forta pendent.

58

Crida l’atenció el to llegendari i hagiogràfic amb què es dona el resultat de la pedregada de les dones
jueves sobre els cristians. Això va servir de pretext per a la revenja dels cristians. Apareix el títol
cristològic de Bon Pastor, combinat amb l’altre de Lleó de Judà. Així, el text atribueix la venjança
al mateix Crist, mentre que el bisbe, per raons jurídiques, es presenta com pacificador. Tampoc
l’agressió dels cristians no va produir ferits, gràcies a Crist.
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esdevingué per voluntat d’aquell que és l’únic vertader i bon Pastor
(cf. Jo 10,11.14.16).59 [7] Finalment, no fos cosa que semblàs que havia concedit una victòria cruenta al seu ramat, cap dels jueus fou atès
[per cap pedra] i ni tan sols cap d’ells maliciosament gosà fingir-ho,
com ho solen fer. [8] De tota manera, com que hem d’evitar del tot
la mentida,60 he d’assenyalar que solament un dels cristians fou trobat
que volgué semblar-se a aquell Acam que, essent sota els ordres de
Jesús Nave,61 havia cobdiciat les despulles destinades a l’extermini (cf.
Js 7,10-26). [9] Efectivament, l’esclau d’un cristià havia vingut atret
pel botí i no per l’amor de Crist, com ell mateix es veié obligat a reconèixer-ho. [10] Solament ell, mentre volgué robar qualque objecte de
la sinagoga, s’atragué la pedra d’ensopec (cf. 1Pe 2,8): un dels nostres
tira un mac, com si es tractàs [de ferir] un jueu, que, havent pegat al
cap d’aquell [esclau], fou l’avís que es recordàs de qui és el seu Cap, o
sia, del Crist. [11] I encara que la nafra no fou perillosa, no obstant
això, l’obliga a descobrir el seu desig de furtar i, amb aquest càstig, tots
es tingueren per advertits per tal de no tacar-se de manera semblant.62
[12] Havent-se retirat els jueus, prenguérem la sinagoga i ningú no tan
sols no agafa res, sinó que ni els passa per l’enteniment. [13] Tots els
seus objectes, exceptuats els llibres63 i l’argent [sagrat], feren flamada

59

La pedregada serveix de pretext per a la revenja dels cristians. Apareix el títol cristològic de Bon
Pastor, combinat amb l’altre de Lleó de Judà. Així, el text atribueix la venjança al mateix Crist,
mentre el bisbe, per raons jurídiques, es presenta com a pacificador. Tampoc l’agressió dels cristians
no produí ferits, gracies al Crist.

60

Vegeu-hi una altra oposició sorda al neopriscil·lianisme, que amaga la realitat i menteix.

61

Denominació de Josuè, anterior a la Vulgata.

62

També ens trobam amb el terror, quan hom ha de garantir el compliment de la llei de l’extermini,
cf. Js 7,10-26. Crist és anomenat cap dels cristians.

63

No sabem quin fonament hi hagué per sospitar que els jueus malmenassin els seus llibres sagrats.
Volia Consenci justificar el seu afany de posseir els llibres? cf. Ep. 12*1,1 i 16,2. Robar aquests
llibres dels jueus havia estat declarat un crim de sacrilegi per August, segons Flavi Josep, Antiquitates Judaicae, 16,6,2, en Flavii Josephi opera, graece et latine, recognovit Gulielmus Dindorfius,
I, (Editore Ambrosio Firmin Dicot), Paris 1865, 630-Antiquities, v. VIII, Lib. XV-XVII, (ed.), R.
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amb la mateixa sinagoga. Per tal que no fossin malmenats pels jueus,
nosaltres prenguérem els llibres sants; en canvi, els tornàrem la plata per
tal de no donar-los motiu de queixa pel nostre lladronici o pel dany seu.
14. Acció de gràcies i pregaria

[1] Abrasada la sinagoga, amb espant dels jueus, ens dirigírem a
l’església, entonant himnes i, mentre donàvem gràcies a l’autor de la
nostra victòria,64 amb plors suplicàvem que el Senyor assolàs les coves de la incredulitat i que la infidelitat d’aquells cors tenebrosos fos
vençuda per la llum.65

Markus, LCL 410, 1963, 270-275. Vegeu la traducció castellana, Flavio Josefo, Antiguedades
judías, Libros XII-XX, José Vara Donado, (ed.), (Akal/Clásica, 46. Clásicos Griegos), Madrid:
Akal 2013, nº. 162,2, 974. Cf. Jean Juster, Les juifs dans l’empire romain, I, 368. Tot jueu havia
de pagar mig sicle per al Temple de Jerusalem, cf. Èxode, 30,11-16, taxa que va restar fixa, cf. 377378. El patriarca jueu de Palestina, reconegut ja des dels temps dels Macabeus, va rebre el privilegi
d’imposar un impost fix i anual. Hi ha mostres que aquest impost es pagava i sant Joan Crisòstom
va denunciar que de vegades els patriarques abusaven del seu dret, cf. 385-388.
64

Antoni Roig i Reixart, Oración que en la solemne fiesta celebrada en la iglesia del Convento de
Religiosas de la Puríssima Concepción de Mahon, Dia 28 de abril de 1782. En acción de gracias al
Señor por la rendición del castillo de San Felipe, Mallorca [s.d.], cf. 3,21. Altres temes de Sever,
com el record de Josuè, 13 y 17; Gedeó i els Macabeus, 19. Cf. Amengual i Batle, Els orígens del
cristianisme, I, 80.

65

La destrucció de la sinagoga clou el primer dels vuit dies que durà la campanya severiana. Era un
dissabte.
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V. La intimidació: la conversió dels primogenits
15. Rubèn

[1] I no hi hagué cap dilació en el resultat car, al dia següent,66 i
perquè en tot es mantingués la conformitat amb els noms, un cert jueu
anomenat Rubèn fou elegit pel Senyor perquè fos el primogènit de
tots. [2] Ell, pegant un crit beneït, que alegrà el cor de tots, demanava esser deslliurat de la creença jueva. [3] Immediatament, constituït
primogènit de Jacob (cf. Gn 49,3), rebé el signe de la salvació i,67 des
d’aleshores, em fa costat i, tot col·laborant amb nosaltres, increpava
l’obstinada duresa de tots.
16. Es prepara la conversió de Teodor

[1] Si no m’err, havien passat tres dies,68 durant els quals els nostres
havien perseverat en la pregària i els jueus en la incredulitat.69 [2]
Després d’aquest temps, rodejat de la seva tropa, Teodor comparegué
al lloc on solament quedaven les parets de la sinagoga, que més tard
esbucaren els jueus que havien cregut. Al mateix lloc, amb mi, es
congregà la multitud dels cristians. Allà, com que Teodor començà a
disputar sobre la Llei amb gran audàcia i es reia dels arguments que

66

El diumenge comença amb la primera conversió, del primogènit Rubèn, cf. nota 53.

67

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155.

68

Som al tercer dia. Entra en escena Teodor.

69

Perfidia conserva el seu sentit merament religiós, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 149-151. St. Ambrós, Ep. 22,16, CCL, 16,1067: els heretges invidis animis ferre non
possunt [...], in tantam amentiam prodeunt. [...] Sed hoc non mirum; siquidem tanta est incredulorum
perfidia, ut tolerabilior sit diaboli plerumque confessió. J. Amengual i Batle, «The Perfidia of the
Jewish Women of Magona, according to the Letter of Bishop Severus of Minorca (418). The Example of 2 Mac. 7». En premsa. Cf. Lizi, Vescovi, 90. La força dels cristians resideix en la pregària
insistent i clamorosa, cf. 16,1.4; 27,4-7.
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se li oposaven i els desfeia per complet, [3] el poble cristià, veient que
no el podia vèncer amb paraules humanes, implora l’auxili del cel.
[4] Tots, clamant a cor, amb la major cridadissa, digueren a l’uníson:
«Teodor, creu en Crist». [5] Fins aquest moment li demanàvem coses
petites, per la misericòrdia del liberalíssim Senyor, ell ja ens en concedia de majors. [6] Fou un meravellós miracle de l’Omnipotent, el
qual dins l’oïda dels jueus canvià el sentit del nostre clamor. El qui,
un temps, feu que quatre leprosos ocupassin el campament del rei
de Síria, que assetjava Samaria (cf. 2 R 7,3-7), i el qui, per mitja de
Gedeó, desbaratà les hosts dels madianites i donà als seus tres-cents
homes una Victòria sense treball, fent que, pel terror, l’estol dels enemics es destruís amb les mútues envestides (cf. Jt 7,6-23), així feu ara
que aquest crit fos entès pels jueus, que ens enrevoltaven, de manera
ben diversa de com era proferit pels nostres. Tots ells, doncs, pensaren que s’havia cridat: «Teodor ha cregut en Crist!»70 [7] D’aquesta
manera, pensant que el cabdill de la seva incredulitat s’havia convertit
a la fe de Crist, tots començaren a tremolar, quan no hi havia cap
motiu per tenir por. [8] Les seves dones, descambuixant-se els cabells,
corrien amb crits ferotges, acusant i repetint el nom de Teodor, dient:
«Teodor, què has fet!» [9] Els homes, els uns fugiren pels abruptes
turons i cap a les encletxes de les muntanyes; els altres, pels carrerons
de la mateixa ciutat, cercaven un racó on amagar-se. [10] El mateix
Teodor, ferit per l’espant, veia que s’acomplia sobre el seu poble la
sentencia divina: «Fuig l’impiu, sense que ningú el persegueixi» (Pr
28,1).71 Però no era que ningú no el perseguís. Els encalçava certament aquell lleó terrible que, des de dins la sinagoga, per mitja dels
monjos havia proferit aquell bramul, amb el qual havia espaordit

70

Cf. 16,5 i Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 123-124.

71

Cf. el somni profètic sobre aquesta fugida, al núm. 11,4, i com l’anunciada por del lleó fou superada, amb la suavitat del càntics dels monjos, 25. Aquí, els amables modals de Ruben ajuden a superar
la por de Theodorus.
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els enemics que es resistien, com havia estat revelat a Teodor. [11]
Teodor72 es trobava pràcticament al mateix lloc on abans, segons el
somni, li havia entrat la por del lleó. I, com que, quan cercava la
causa d’aquell espant, sentí solament el nom del nostre Lleó, i no
experimentà, com ell temia, cap ferotgia, veia únicament els monjos
que entonaven salms; desassistit de tots els seus, preparava la fuita i ja
ho donava a les cames. [12] Veient-lo posseït per la por i no sols amb
els colors perduts, ans també la veu, el piadosíssim Rubèn se li acosta
amb diligència i, adreçant-se-li amb expressions suaus, l’exhortava a
la fe de Crist i, per confortar-lo en el seu temor, li proposava l’exemple
de la pròpia conversió; la casa de la seva fe, a la qual s’havia acostat
per mor de la por del lleó, semblava que començava a obrir-se. [13]
Però, per tal que nosaltres ho contem tot amb fidelitat i vosaltres,
que no cercau l’afectació de les paraules sinó la veritat, la sentiu amb
més gust transcriuré les paraules del mateix Rubèn, sense restar-los
res de llur senzillesa. [14] Li deia: «¿De què tens por, senyor Teodor?
Si vols seriosament trobar-te segur i desitges sentir-te respectat i ric,
creu en Crist, així com jo hi he cregut. [15] Tu ara estàs dret; jo, en
canvi, m’assec entre els bisbes. Si tu creguessis, tu t’hi asseuries i jo
estaria dret davant teu.»73 [16] Sentint aquestes reconvencions amb
profunda atenció, Teodor ens digué: «Faré allò que vosaltres voleu;
rebeu aquesta promesa; però permeteu-me que primer em dirigeixi
al meu poble, per tal que tregui major profit de la meva conversió
amb la dels altres.» [17] Aquesta promesa fou rebuda amb incomparable gaubança de part de tots. [18] Els uns, tirant-se cap a ell, el
besaven a la boca mateixa i al coll, uns altres l’abraçaven suaument;
els altres li estrenyien la mà dreta amb la seva, o s’omplien de goig

72

Comença l’acompliment del somni de Theodorus, cf. notes 51-56.

73

Els mòbils de la conversió de Rubén són poc religiosos. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens
del cristianisme, I, 91, nota 93 i 129, nota 334. Pretén que es mantingui l’estatus social, polític i
econòmic de qual havien fruït el jueus de Magona.
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de poder parlar amb ell. [19] Teodor partí cap a ca seva gojós de la
nostra incomparable acollida; però no se n’anà lliure d’una profunda
intranquil·litat, perquè, per més que sentia que havia entrat a la casa
de Rubèn mitjançant la seva promesa, l’entrada encara era trepidant,
perquè no havia arribat a ca la parenta,74 que, al cap de tres dies,75 el
rebé en el seu si maternal i l’alliberà de qualsevol motiu de preocupació. [20] Per la nostra banda, segons el costum, ens encaminarem
a l’església cantant i entonant l’himne: «Beneït sigui el Pare de les
misericòrdies i el Déu de tot consol» (2 C 1,3), que «ha donat aigua
al nostre cap, i als nostres ulls una font de llàgrimes perquè ploràssim
els ferits del nostre poble» (Jr 8,23-V 9,1).
17. Primeres conversions massives

[1] Acabades les celebracions dels misteris,76 i sortits de l’església,
veiérem que ens venia a l’encontre una gran multitud de jueus. [2]
Tots unànimement demanaven rebre de mi, indigne pastor, el signe de
Crist.77 [3] Retornats, per tant, a l’església i donant gràcies al Senyor
misericordiós, a l’instant signàrem els seus fronts amb el senyal de la
salvació.

74

Cf. notes 48-52. Observau la terminologia eclesiològica romana de las relacions familiars.

75

Torna a acomplir-se el període de tres dies, des del somni preanunciador de la conversió.

76

Sembla que l’expressió indica la celebració de l’eucaristia, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens,
I, 156-157.

77

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155
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VI. Els prodigis

a) Prodigis psicològics
18. Fuita i conversió de Meleci i d’Innocenci

[1] Quina llengua podrà explicar tot el que per la força de Crist
s’esdevingué amb aquells que fugiren a les muntanyes o a les coves,
sobretot tenint present que cadascun té la particular historia de la seva
conversió? [2] I, així com ens és impossible dir-ho tot, també seria ingratitud ometre-ho completament. [3] Per tant, ajudat per les vostres
oracions, us contaré un miracle de Crist, tal com nosaltres l’hem conegut, mitjançant el testimoni d’homes del tot fiables i segurs. [4] Dos
jueus principals, o sigui, Meleci,78 germà de Teodor, i Innocenci,79
que, fugint de la desfeta de les Hispànies, recentment havia vingut a
aquesta illa amb els seus servents, com ells mateixos afirmen, després de
l’emissió sagrada dels juraments, s’havien refugiat a una cova o, més ben
dit, a una caverna, unint-se a dos jueus nascuts a casa humil; aquells els
havien elegits capdavanters de la fuga comuna. [5] Tremolosos i plens
d’ànsia, romangueren alguns instants al mateix lloc; però, havent enviat
a la ciutat aquells dos que per la seva edat eren més falaguers i coratjosos, per tal que s’informassin, ells restaren allà tot sols. [6] Llavors el
primer, Meleci, digué: «Com és això, germà, que no puc treure del meu
cor aquella paraula que, segons la nostra religió, és blasfèmia? Des que
el poble dels cristians crida que el meu germà s’havia convertit, no em
ve al cor més que aquesta expressió, que fins avui m’era ignorada per
complet: “Crist, en el teu nom!”. Quant més la vull apartar, tant més
vivament s’hi fica.» [7] A això respongué Innocenci: «Aquesta expressió
que, com és ben notori, mai abans no estigué en ton cor, ni tampoc
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Cf. «Prosopografia», n. 19*, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 267-268.
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Cf. «Prosopografia», n. 13*, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 266; cf. 18,4 a
26-28 es descriu la conversió de la seva esposa.
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la pronuncià la teva boca, no en va, precisament ara, ha penetrat tan
fortament en la ment, si és com tu dius. Pens que això ve de Déu; però
treballa per fer desaparèixer aquestes faules, de tal manera que et vegis
lliure d’aquestes idees molestes.» [8] De seguida Meleci començà a fer
uns murmuris i a produir uns renous confusos, de forma que Innocenci
s’adonà que lluitava amb la seva ment, no solament a través les convulsions del rostre, sinó també a través dels moviments de tot el cos. [9]
Llavors veié que tot allò li aprofitava poc, hi afegí més: començà a dir
paraules vulgars i malsonants; arrufant el nas, aspirant l’aire, es posà a
fer renous descomposts i a fer befa amb rialles repugnants. [10] Però
aquests desequilibris no pogueren esborrar del seu cor el nom de Crist,
perquè el foc de la salvació li havia penetrat fins al més íntim de seves
entranyes. [11] I digué: «Què he de fer, Innocenci? Aquests remeis
produeixen l’efecte contrari. No puc esborrar dins meu el nom de Crist
amb paraules grosseres ni fins i tot amb blasfèmies puc fugir d’una
veu funesta. Creu-me, sent que un altre no s’atura de ficar-me el nom
de Crist amb clamor incessant a l’oïda del meu cor que, en debades,
cerc tancar.» [12] A aquestes paraules de Meleci, Innocenci respongué
d’aquesta forma: «El poble cristià ha testimoniat, com ho he sentit amb
les meves orelles, que el teu germà Teodor, que et guanya en ciència,
reputació i edat, s’ha convertit a la fe de Crist,80 [13] ¿serà possible que
tu, empès per l’exemple fraternal, no abandonis la religió jueva? ¿Per
què romanem encara en aquesta terrible solitud? ¿Durant quin temps
podrem resistir amb l’escassetat de queviures, sobretot quan aquells dos
joves que hem enviat a la ciutat es torben a retornar, i els nostres esclaus
desconeixen per complet el lloc on hem arribat? ¿Amb quin profit ens
infligim la pena d’una mort tan enutjosa? ¿Quina raó hi ha perquè ens
consumim per la fam, ens abrasem per la set, i ens enravenem amb la
gelada? ¿I per què, al final, hem de suportar el silenci horrible d’aquesta
immensa solitud, que ja ens cau damunt? [14] ¿Per ventura fugim de
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Una altra expressió del malentès dels jueus; cf. també 16,5.8 i 18,24.
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les cadenes dels lladres o de les espases dels bàrbars? ¿És possible que
un poble tan misericordiós, que l’hem vist plorar per nosaltres, desitgi
la nostra sang? Facem memòria, per favor, per veure quants n’han ferit,
quants de nosaltres han injuriat i tornem cap a aquells inofensius i que,
en res, hem experimentat com a enemics, i serà el que Déu voldrà».81
[15] A tot això, Meleci replica: «Germà, Innocenci, tu que no solament
ets entès en la literatura llatina, sinó que també ho ets en la grega82 i
que medites assíduament la Llei, veig que t’has oblidat d’allò que diu
el profeta Ezequiel: «L’anima que pequi serà la que morirà» (Ez 18,20).
[16] Si, certament, has llegit això, ¿per què penses que l’exemple del
meu germà Teodor em pugui atreure a la fe de Crist? Ell té la seva anima, i així també té el seu pecat, pecat que no em farà cap mal, si jo no
deix el Déu dels meus pares. [17] Pos per testimoni aquell que tragué
els nostres pares de la terra d’Egipte, que jo, si no em trobàs impedit
per les inclemències de l’hivern, prenent un vaixell qualsevol, emigraria
onsevulla. No em deté l’estim a les meves propietats, ni l’amor als fills,
la pèrdua dels quals em resultaria lleugera, solament per no veure’m
empès a negar el Déu dels nostres pares. [18] Quant a la teva decisió
de retornar tan lleugerament a la ciutat, m’admira que un home prudentíssim com tu no hagi arribat a preveure quina seria la nostra sort,
si Teodor, tot i ser la columna de la nostra sinagoga, es veu obligat a
apostatar. [19] Trob molt més raonable que anem, més aviat, a la meva
finca i que de cap manera no ens fiquem dins la mirada dels cristians.
Allà podrem estar amagats fins que arribi el temps oportú per emigrar
a terres estranyes, com sia que a aquesta illa l’odi per la nostra religió ha
crescut de tal manera que qui no deixa la seva pàtria no pot seguir en la
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Observau la mà tendenciosa de Sever i de Consenci. Si els cristians fossin tan mansuets, seria
irracional el temor dels jueus.
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Reiteració del caràcter hel·lenitzant de la comunitat jueva de Magona; cf. 18,15, recorda Ciceró,
Brutus Gumersind Alabart, (ed.), 1924 i Eduard Valentí, (ed.), 1936, FBM 7, 32 - G. L. Hendrickson, (ed.), LCL 342, 1962 96, Brutus XXVIII, 107: [D. Brutus] erat cum litteris latinis tum
etiam graecis [..] eruditus”, cf. LVI, 205, 62 i 174, respectivament.
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fe dels seus pares. ¿Per què no ens exiliam voluntàriament,83 ja que, tal
com van les coses, encara que no ho volguéssim, ens hi empenyeria l’odi
dels ciutadans?” [20] Confirmada aquesta decisió amb l’assentiment
d’ambdós, emprengueren la tasca del camí que havien elegit. [21] Però,
mentre seguien el caminoi estretíssim de llurs cavil·lacions, els seus ulls
ofuscats per les tenebres perderen el senderol que seguien d’esma, anaren a parar entre espinalers i llocs sense sortida, perquè o vorejaven un
precipici o la impedien les roques. [22] Després d’haver-se espanyat el
cos amb grosses nafres, els agafà primer una tal angúnia, i després una
tan gran desesperació i por que es veieren obligats a reconèixer que allò
els succeïa per just judici de Déu, a causa de la seva incredulitat. [23] En
aquestes circumstancies, tenint les cames malmeses, invocant el nom
de Crist, que abans els venia sense voler i l’havien rebutjat, prengueren
el camí que a contracor i sense pretendre-ho els conduí a la ciutat. [24]
Havent-hi arribat amb neguit i esporuguits, amb curiositat inquireixen
totes les coses, i escolten que Teodor encara ara és jueu, i que no havia
sofert cap violència de part del poble cristià, com ells havien cregut.
[25] Astorats i no podent-se avenir del que a ells mateixos els havia
ocorregut, encaminaren llurs passes cap a la casa de Teodor, on els rebé
quan tot just acabaven de dinar, i els preguntà tot d’una per quin motiu
s’havien separat d’ell i havien deixat la ciutat, i pogué assabentar-se de
tota la trama dels esdeveniments, amb més rialles que admiració.
19. Pànic i conversió de Galileu, Florià i Cecilià

[1] L’endemà,84 al moment que Teodor es disposava a exhortar el
seu poble i incitar-los a la fe de Crist, per contra, hagué d’aguantar
un aldarull dels jueus qui l’incitaven a la conversió; [2] perquè no n’hi
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La Circular no amaga fins a quin extrem arribava la repressió que patien els jueus.
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Comencen els esdeveniments del dimarts, amb la conversió dels jueus notables, i amb la reproducció dels prodigis de l’Èxode, previs a la conversió de les masses i de Teodor.
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havia quasi cap que no manifestàs públicament que havia experimentat la força del Crist. [3] Doncs bé, en la seva assemblea, un jovençà
cosí del mateix Teodor, anomenat Galileu85 −perquè, com ho hem
dit repetidament, s’ha de guardar fins i tot la correspondència entre el
misteri dels esdeveniments i els noms−, amb gran neguit comença a
cridar això: [4] «A tots us pos per testimonis que jo no puc continuar
essent jueu, perquè dins la meva heretat tenc copropietaris86 cristians,
amb els odis dels quals possiblement periria, si volgués romandre dins
el judaisme.87 [5] Per tant, adonant-me del perill que corre la meva
vida, tot d’una me n’aniré cap a l’església, per tal d’evitar la mort que
se’m va preparant.» Pensant Galileu que, d’aquesta manera, s’aferrava
al temps, quan explicava les causes de la seva conversió, en realitat
inconscientment s’expressava sobre la mort eterna, encara que no hi
pensàs gens. [6] Aferrant-se a aquestes raons, un home honest i de
reconeguda preeminència, no solament entre els jueus, ans també dins
tota la ciutat, fins al fet que acabava de ser elegit defensor de la ciutat,
Cecilià,88 reconegué que Galileu parlava segons veritat, i que ell mateix
tenia les mateixes causes per témer cosa semblant. [7] Amb aquestes
paraules, afegí tanta confiança a l’esmentat jove que, a la vista de tots,
amb una correguda rapidíssima, volà cap al refugi del nostre Galileu,
com si volgués guanyar la joia de la fe (cf. 1Co 9,24 - FI 3,14), i
demanà a la meva humil persona que l’allistàssim amb el seu nom.
[8] En canvi, Cecilià, essent «pare» dels jueus, després d’una consulta
més reposada amb el seu germà Florià,89 igualment «pare» dels jueus,
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Etimologia molt lliure del nom Galileu.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 140. Els possessores formaven un estament alt i poderós, cf. CTh, 9,31,1, (21-01-409), vol. 1/2, 485, cf. 7,1;18,17.
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Una sola vegada recorre a aquest terme, tot i llegir-se a Gl,13 i a molts autors cristians.
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Cf. «Prosopografia» 6*, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 101-108, 263. Més
avall, en aquest núm., 8.

89

Cf. nota anterior.
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adreçant-se a la sinagoga, segons hem sentit, començà d’aquesta manera: «Jo, que després de Teodor som el primer en categoria dins la
sinagoga, altrament a com ho ha fet el jove Galileu, no em decidesc
i manifest amb tremolor, sinó que exhort i recoman a tots i proclam
que, deixat l’error del nostre mal camí, si és possible, tots plegats ens
incorporem a la fe eclesiàstica. [9] Per tant, així com a vosaltres Crist
no us atreu amb tanta força i encara que rebutgeu tan gran salvació,
no us podem fer cap violència, de manera semblant jo i el meu germà
Florià, amb tota la nostra família, deixant els enganys d’aquesta religió
nostra que no podem mantenir més, ens adherirem als cristians i a la
seva fe, els quals, encara que fos amb innombrables argumentacions
de l’Escriptura, no solament no et convencerien a tu, Teodor, que ets
el més expert, sinó que tampoc no en convencerien cap si no seguissin
la veritat que mai no pot ser vençuda.» [10] Amb aquest to, segons
sabem, va parlar Cecilià al seu poble, i nosaltres rebérem amb exultació
indescriptible molts de jueus que amb ell s’acostaren a la fe de Crist,
el mateix dia.
b) Prodigis del nou Èxode
20. Conversions massives

[1] Els prodigis del cel que s’esdevingueren,90 així com reconec
que no els sabré contar dignament, tampoc no vull silenciar-los. [2]
Prop de l’hora setena, començàrem91 a celebrar solemnement la missa del Senyor.92 [3] Perquè entre que exhortàvem i apuntàvem, car
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Prodigis segons l’Èxode: en el cel i a la natura.
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El terme es refereix, almenys, als preveres i podria estendre’s a tot l’estol dels cristians. L’hora de la
concelebració va ser després del migdia, precisió que ens fa comprendre que hom no es record as
del menjar, cf. 29,3.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 156-158 i Id., (Ed. i trad.), Consenci.
Correspondència amb Sant Agustí, I, (FBM, 244, [Escriptors cristians]), Barcelona 1987 71, n. 81.

LA CIRCULAR DEL BISBE SEVER DE MENORCA SOBRE LA CONVERSIÓ DELS JUEUS 129

registrarem els noms dels jueus que venien a la fe de Crist,93 el poble
[cristià] alimentat espiritualment per tals aliments, no es recordava
del menjar corporal, i així ens passà la major part del dia. [4] Mentre
amb nosaltres tot el poble esperava la missa a l’església, que és situada
un poc als afores de la ciutat,94 en la qual reposen les relíquies de sant
Esteve recentment trobades, dos monjos, que estaven ajaguts damunt
l’herba del camp de davant l’església,95 foren elegits pel Senyor com
a testimonis dels seus miracles. [5] Un home respectable, anomenat
Juli,96 acompanyat d’un altre, anava des de la ciutat cap a l’església i,
quan passava davant ells, de sobte, un dels monjos veié el senyal del
miracle i quedà fora de si proferint un clamor estrany; als que es giraven cap a ell, allargant la mà els mostrava el que havia vist, puix no ho
podia explicar de paraula. [6] Era un globus tot resplendent,97 d’una
envergadura poc més o menys igual a l’estatura d’un home, semblant
a uns vasos que anomenam alfàbies. [7] Era tanta la seva claredat
i resplendor que, al germà que en fou el primer testimoni, com ell
mateix ho ha contat, li semblà que queia el sol. [8] Això, tal com fou
vist per ells, descendia lentament darrere la basílica, dins la qual, amb
mi, estava reunit tot el poble. [9] Ells cregueren que estava tan a prop
que el mateix germà, excitat per l’esglai, començava a córrer, pensant
que el globus havia caigut darrere la basílica: però, detingut per l’altre
germà, s’aturà. [10] Aquell, que també ho havia vist, assegurava que
Amb les dades que he ofert a ambdós llocs, crec que queda clar que aquest passatge no serveix per
a testimoniar la celebració de la missa dominical, sinó que parla de la celebració entre setmana.
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Es parla d’una llista dels qui demanaven el baptisme. Cf. nota 124.
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Comparau la ubicació de la sinagoga amb la de la basílica cristiana, cf. nota 66. Els jueus devien ser
més antics a Magona.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 170-173, i la nota 66. Cf. 11,4; 16,1112.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, «Prosopografia» n. 14*, 266. Possiblement la qualificació d’honoratus li vingués del fet que era un terratinent o possessor.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 124.
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havia tingut lloc més lluny; per més que no n’estava del tot segur. [11]
Unes dones, aleshores jueves, entre les quals hi havia la muller d’aquell
Meleci,98 del qual hem parlat, afirmaven haver vist allò mateix, com
si caigués sobre la basílica99 mentre elles guaitaven des de l’estança
superior de ca seva. [12] Però, pel que fa al que veié, encara no s’ha
aclarit si fou un àngel (cf. Ex 14,19)100 o el mateix sant Esteve.101 [13]
El mateix dia, devers l’hora quarta, o sia poc abans que aquest senyal
es manifestàs, féu un calabruix petitíssim, que els nadius d’aquesta
illa, en llengua vernacla, anomenen argistinum,102 en caigué en una
quantitat fins ara desconeguda. [14] Com que començà a desprendre
una aroma de mel, molts dels qui l’havien emparat pel carrer el tastaren i el trobaren més dolç que la mel. [15] Molts dels qui l’assaboriren
d’aquesta faisó, veient que el mateix dia els fills d’Israel havien sortit
de l’Egipte de la seva incredulitat i de la seva esclavitud, comparaven
aquest esdeveniment amb els signes que llegim a l’Èxode, i cregueren
que a favor d’aquest poble, que mereixé ja el nom de vertader Israel,
perquè mirà Déu amb cor creient, s’havia renovat el prodigi del mannà
(cf. Ex 16,31-35); [16] igualment, molts pensaren que havia aparegut
la columna de foc que anava al capdavant dels pares al desert (cf. Nm
14,14), per tal que també als fills que sortiren del «vertader Egipte i
del forn de ferro» (Dt 4,20), com està escrit, els fos la capdavantera en
el camí que du a la vida. [17] Com ho testifica la lectura de l’Èxode,
la semblança dels signes no discrepava gens: en efecte, allò que creim
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Cf. 24. Llegim dues formes del nom: Artemia o Artemísia. Cf. Josep Amengual i Batle, Els
orígens, I, 125-127 i 131-132 i «Prosopografia» 3*, 260. Cf. Joaquín Mª. Bover, Diccionario
Histórico– Geográfico– Estadístico de las Islas Baleares, Palma 1843, CVI.
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Vegeu la indicació arquitectònica del text.

100 Cf. Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca, 43.
101 La presencia de St. Esteve queda en segon terme. No li atribueix el prodigi.
102 Argistinum/abgistinum, és una resta de la llengua preromana de Menorca, cf. Josep Amengual i
Batle, Els orígens, I, 124 i 145-147.
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que era neu s’assemblava a la llavor de coriandre menut, i tenia sabor
de mel (cf. Ex 16-14), i allò que aparegué és ben clar que tenia la forma
de columna de foc (cf. Ex 16,31-Nm 11,17). [18] Sabem que ambdós
signes foren manifestats als germans que quedaren a Iamona.103 [19]
Perquè la pluja de mel la tastaren molts (cf. Nm 16,18-19),104 als quals
fou donat l’enteniment per cercar i el paladar per tastar; i la columna
d’aquella llum blanquíssima penetrà per la mirada de molts que Déu
en considera dignes. [20] Per la qual cosa, es dona a entendre que
els jueus seran visitats per la llum de la fe pertot arreu del món. [21]
Perquè, a nosaltres que vivim en aquesta illa o, per dir-ho de qualque
manera, habitam en aquest microcosmos, ens ha il·luminat una resplendor tan gran de la gràcia, celestial, que la visió dels signes ha estat
perceptible fins a l’extrem de la nostra terra.
21. Conversió de Teodor

[1] Per tant, l’endemà,105 l’extrema expectació general era una advertència a Teodor perquè donàs compliment a la seva promesa. [2]
Ell, amb al·legacions que considerava justes, creia que havia de diferir
la realització dels desitjos de tothom, perquè deia que abans volia dur
aquí la seva esposa que havia deixat a l’illa de Mallorca,106 no fos cosa
que, si ella s’adonava que el seu marit s’havia convertit sense el seu consentiment, no se separàs tant matrimonialment com religiosament,
persuadida i pertorbada, sobretot pels raonaments de la seva mare,

103 Generalització de la percepció dels prodigis. Torna a reiterar la teologia de la petitesa, aplicada al
microcosmos menorquí.
104 Cf. Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca, 43.
105 El dimecres comença amb una gran expectació sobre la conversió de Teodor. Quan s’acompleixi, la
sinagoga quedarà incorporada a l’església, cf. 6,1; 11,1; 18,18; 19,9, etc.
106 Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens, I, 142-144. Cf. 7,1. Sever prescindeix de tota indicació
sobre l’evolució religiosa de seva dona i de la sogra.
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que encara vivia, com sol succeir dins l’obstinació d’aquesta infidelitat.
[3] Mentre Teodor feia aquesta explicació als cristians, que s’anaven
convencent, els jueus ja convertits insistien amb un avalot enverinat;
així, eliminat tot pretext dilatori, tal com ho havia vist en els somnis,
amb prestesa volà cap al sí de la mare-parenta. [4] I, darrere ell, havent
desaparegut tot obstacle, tota la sinagoga entra en l’església. [5] Qui ho
podia sospitar! Aquells experts doctors de la Llei cregueren sense cap
disputa, ni cap discussió sobre les Escriptures. [6] Bastava demanar si
volien rebre la fe de Crist i, a l’instant, manifestaven que desitjaven
creure en Crist i fer-se cristians.107
22. Conversió d’un vell de 102 anys

[1] Un vell que, segons diuen, tenia cent dos anys, i que els havia
passats en la seva incredulitat, tot i sentir-se decrèpit, però coratjós
amb l’esperança de la vida futura, sens intercanviar un parell de paraules, digué que, a les acaballes de la seva vida, volia retornar a la
infància espiritual, per la fe de Crist, i ens instava que els seus membres
consumits per la vellesa, com més aviat millor, fossin regenerats pel
baptisme.108

107 Ignoram de quina classe fou la pressió que forçà els jueus a convertir-se. El Commonitorium, cf. 7,1,
fou inútil.
108 No sabem si el baptisme se celebrà. Mn. Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca,
91, ha suggerit que la Circular podria tenir com a rerefons un escrit baptismal, car a les catequesis
baptismals es troben molts dels textos bíblics citats per la Circular, com també cal posar esment al
fet que la Pasqua sigui un punt de referència central del nostre escrit. Aquest bon amic de Menorca
ens oferirà altres dades i també ens enriquirà amb la identificació de més referències bíbliques. sobre
els baptismes forçats, vegeu Friedrich Lotter, «Die Zwangsbekehrung der Juden von Menorca
um 418 im Rahmen der Entwicklung des Judenrechts der Spätantike», dins Historische Zeitschrift,
242/2 (1986) 291-326. G. Stemberger, «Zwangstaufen von Juden im 4. Bis 7. Jahrhundert Mythos oder Wirklichkeit», dins Judentum-Ausblicke und Einsichten. Festgabe für Kurt Schubert zum
siebzigsten Geburtstag. Cl. Thoma - G. Stemberger, - J. Meier, (eds.), Frankfurt am Main 1993,
81-114.
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23. Conversió d’uns jueus transeünts

[1] Hi havia uns jueus que, havent desembarcat allà, es trobaven en
transit,109 els quals, mentre observaven l’estat del temps i la direcció
dels vents, tot i tenir l’avinentesa de fer-se a la mar, preferien creure.
24. Fuga i conversió d’Artemísia

[1] Crist, per manifestar encara més la seva glòria, permeté que, per
algun temps, tres dones jueves nobilíssimes, restassin en la duresa de
la seva incredulitat.110 [2] Artemísia,111 filla de Litori,112 que regí no fa
gaire aquesta província i, segons sembla, ara és «comes»,113 sorpresa per
la conversió del seu marit, Meleci, havent deixat la casa del seu espòs,
amb una amiga, dida seva, i algunes esclaves, oblidant la seva feblesa
femenina, es fugà a una cova, que, encara que es trobi a una vinya, no
obstant això, està situada a un indret relativament apartat. [3] Hi havia

109 Crida l’atenció com es parla de la facilitat de navegar a l’hivern. No s’entén per què l’autor oposa
navegar a creure.
110 Sobre la misogínia, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 200-201.
111 Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 125-127 i 131-132.
112 Sobre l’únic praeses conegut de la Baleàrica, cf. «Prosopografia» 17*, Josep Amengual i Batle, Els
orígens, I, 267 i 107-108. Id, Josep Amengual i Batle, «Litorius, qui nuper hanc prouinciam rexit et
nunc comes esse dicitur, i la província Insularum Balearum (ca. a. 395-418)», M.L. Sánchez León,
(ed.), Les Balears romanes. Nous estudis, Palma de Mallorca: Documenta Balear, 2012, 139-169. Id.
«El comes Litorius i Asterius, comes Hispaniarum», 171-185. Encara que no puguem assegurar que
sant Jeroni hagués comprovat exactament si hi havia senadors jueus bretons, hispans, gals, etc., el
seu escrit dels anys 408-409 almenys afirma que en general els hi havia, cf. Sant Jerònim, Commentarii in Isaiam, 66,20, lib. 18, M. Adriaen-F. Glorie, CCL 73A, 1959, 792-793-PL 24, 672:
quod uidelicet in consummatione mundi, quando christus hierusalem regnaturus aduenerit, et templum
fuerit instauratum, et immolatae iudaicae uictimae, de toto orbe reducantur filii israel, nequaquam
super equos, sed super mulos numidiae. qui autem senatoriae fuerint dignitatis, et locum principum
obtinuerint, de britannis, hispanis, gallis que extremis hominum morinis et ubi bicornis finditur rhenus,
in carrucis ueniant, occurrentibus sibi cunctis gentibus, quae eorum seruituti fuerint praeparatae.
113 A l’època, el comes era el militar de més alt rang en una molt àmplia demarcació de l’Imperi, com
podia ser la Hispània, encara que no sembla que aquesta fos la destinació de Litorius.
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allà una premsa petita i nova, i un cup acabat de fer,114 que semblava
ser d’alguna manera figura del poble creient. [4] Perquè, pensam i
veim que els jueus havien de rebre el most del Nou Testament, no com
odres vells, sinó com botes noves (cf. Mc 2,22- Lc 5,37). [5] Aquella
matrona contrariada pel seu marit, inflexible, hi romangué durant
dos dies; quan, a l’albada del tercer dia,115 com era costum, envià una
esclava a cercar aigua al cup, que s’havia recollit abans durant la pluja,
per rentar-se la cara; ella, quan comença a témer-se que feia l’olor i
tenia el sabor dolç de la mel, començà a enfadar-se i preguntava a la
serventa per quin motiu havia posat mel dins la gerra. [6] Després, per
convèncer la criada que ho negava, l’acompanyà al cup del qual prengué, amb les mans, una mica d’aigua de la que havia emprat els dos
dies abans, i s’adonà que s’havia convertit en dolcíssim sabor de mel.
[7] De seguida crida les altres dones que eren amb ella, i els demanà
que també la tastassin, no fos cosa que solament el gust viciat del seu
paladar aparentàs aquella dolçor. [8] Totes la tastaren i els vingué un
tal plaer que jutjaren que no es tractava d’aigua untada amb mel, sinó
de mel puríssima, que només conservava les aparences d’aigua. [9]
Excitades per l’estupefacció rebuda, mentre es disposaven per tornar
a la ciutat, mogudes per la curiositat, tastaren també la rosada que
havia caigut damunt les herbes, i tingué un gust semblant. 116 [10]
Arribada a la ciutat, aquella matrona ho contà tot al seu marit, i, per
mitja d’ell, tothom i, de seguida, sense cap resistència, acceptà la fe
de Crist. [11] Precisament el mateix dia en què l’esposa de Meleci fou
obligada a expulsar l’aspror117 de la incredulitat, per la força de la mel,

114 Tornau a veure la coincidència del cup nou en connexió amb Lc 5,37, i el vi nou de la fe, prefigurat
en l’aigua convertida en mel dins aquest cup.
115 Comença el dijous, tercer dia respecte a la visió del globus, cf. 20,11.
116 Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 131-132.
117 Aspror i dolçor de la mel, segons el nèctar xuclat per les abelles, permetia fer un joc amb el nom
d’Artemísia.
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precisament aquell mateix dia en què l’esmentada filla d’Israel, duita
al desert, experimentà com l’antic llac de Marà (cf. Ex 15,23-25) s’havia endolcit, quan se li ficà la creu, de la mateixa guisa tota l’església
exhalà un meravellós i realment celestial perfum, de tal manera que, si
ja abans, solament alguns, en qualque mesura, havien experimentat la
presència de l’Esperit Sant, ara ja en gaudí tota la fraternitat.
25. Conversions intermitents

[1] També causà l’admiració de tots que, per aquells mateixos dies,
tot i estar el cel constantment estirat, caigueren unes ruixades intensíssimes, [2] que precedien els jueus que, espaiadament, s’acostaven a
la fe de Crist, de tal forma que nosaltres ens adonàrem d’aquesta circumstància, i, entre nosaltres, de forma col·loquial i humorísticament
dèiem: «Ja plou, estau segurs que alguns jueus vindran a la fe de Crist»
i, cosa admirable, quasi sempre, i mentre encara dèiem aquelles coses,
alguns jueus tocaven a la porta de la fe, [3] cosa gens d’estranyar, car,
com està escrit, que «Déu farà caure una pluja espontània al seu poble»
(Sl 68(67),10),118 les agradables ruixades que queien anunciaven el
poble que havia de creure.

118 El Sl 68(67) idealitza els durs esdeveniments de l’Èxode.
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VII. La pregária com a darrer recurs per a la conversió
26. Resistència de les dones

[1] Hi havia encara dues dones que es resistien a córrer darrere el
perfum de Crist (cf. Ct 1,3).119 Eren l’esposa d’Innocenci, del qual
hem parlat més amunt, i la seva venerable germana, viuda, segons és
ben notori, [2] la qual, tot d’una que s’adona que el marit de la seva
germana, Innocenci, s’havia convertit, davallà a un vaixell,120 decisió
que no solament vàrem permetre, sinó que més tost la vàrem suggerir,
puix no es doblegava cap a la fe de Crist, ni per les paraules ni pels
miracles.
27. Resistència i conversió de l’esposa d’Innocenci

[1] L’esposa d’Innocenci durant quasi quatre dies121 rebia la paraula
de salvació amb l’oïda ben sorda. [2] Rebutjant tota medicina, es trobava aclaparada per la incurable malaltia de la incredulitat.122 [3] No
podent-la fer canviar ni les combinacions ni les súpliques del seu espòs
Innocenci; no commovent-se tampoc per les seves llàgrimes, demanant-ho el mateix Innocenci, tota la multitud de la fraternitat es reuní
a la casa on habitava, perquè tenia un gran dol pel fet que la resistència
d’una sola muller, frustràs una alegria tan complida -es pensava que
la seva germana ja s’havia fet a la mar. [4] Com que, ficant només

119 S’aplica Ct 1,3, per recalcar que les dones jueves no senten l’atracció del Crist, cf. 19,9, tant Cecilià
i Florià són moguts pel poder del Crist.
120 Un nou cas de navegació a l’hivern. Cf. més endavant 4 i tot el núm. 28. Al fons hi ha la tesi que
sempre hi havia una alternativa a la conversió: marxar de Menorca.
121 Són els quatre dies posteriors a la conversió d’Innocenci, cf. 18.
122 S’emet un judici molt negatiu sobre els que romangueren en el judaisme. Al núm. 7, la conversió
al cristianisme es considera com un alliberament dels llaços del diable.
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paraules dins les orelles sordes, res no aconseguírem, ens dirigírem al
reconegut refugi de la pregaria; així les súpliques que rebutjava la impietat humana, les traspassàrem a la misericòrdia celestial. [5] D’aquesta
faisó, l’exercit del nostre cabdill Jesús s’abraonà amb les conteses del
cant d’himnes i de pregaries contra Amalec (cf. Ex 17,9-13), l’enemic,
fins que s’havia fet prop de l’hora tercera. [6] Arribat aquest moment,
hem de confessar que, plens de desesperació, ens disposàvem per retirar-nos; però, traient de bell nou totes les forces, reemprenguérem
la pregària i, prostrats en terra ploràrem llargament, [7] i, quan a la
conclusió de l’oració tot el poble respongué amb l’Amèn, ella afegí
que volia creure i fer-se cristiana. Una volta que aquella havia quedat
alliberada dels llaços del diable, nosaltres, plens de goig, ens retiràrem
als nostres estatges.123
28. Fuita i conversió de la cunyada d’Innocenci

[1] Finalment, al dia següent, o sia el vuitè des que érem vinguts,124
decidírem regressar a Iamona, emportant-nos els abundosos trofeus
de tan insigne victòria. [2] Però, tot just ens havíem equipat pel camí
i ja deixàvem la ciutat, el Senyor afegí al seu poble l’únic goig que li
mancava, com a proveïment per a la caminada. [3] En efecte, aquella
viuda, familiar d’Innocenci, havia desembarcat de la mar. [4] Ella tot
d’una s’aferrà als meus genolls i, amb llàgrimes, demanava l’ajut de
la nostra fe. [5] Jo li vaig fer: «¿Com, dona, volgueres deixar els teus
germans amb tanta lleugeresa?» Ella em respongué: «També Jonàs,
profeta, volgué fugir de davant el Senyor; tanmateix, encara que a
contracor, hagué de complir la voluntat de Déu (cf. Jo 1-3). [6] Per

123 Parla de les cases on romangueren els cristians vinguts de Iamona i també de les pròpies dels de Magona, les quals, almenys en part, devien coincidir amb les primeres; cf. 12,7, pel que toca a Sever.
124 El dia vuitè, des de l’arribada de Sever i els seus a Magona, que coincideix amb el segon dissabte de
la campanya, en el qual es consumarà la destrucció religiosa de la sinagoga.
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tant, rep-me i no solament a mi, sinó també rep aquestes dues òrfenes i
alimenta-les amb Crist.» [7] I, suplicant-ho patèticament, m’entregava
amb llàgrimes les seves dues tendres filles. [8] Qui no havia de plorar
de goig? A qui no arrabassaria llàgrimes la grandesa de l’alegria? [9]
Vaig rebre l’ovella, l’única que sabíem que s’havia esgarriat de tota la
multitud (cf. Mt 18,12); amb la doble prole la vaig conduir a la guarda
de Crist.

VIII. Conclusió: la conversió dels jueus magontans,
preludi de la conversió de tot el poble jueu
29. El fruit acomplert al cap de vuit dies, al segon dissabte

[1] Certament, durant aquests vuit dies, en què totes aquestes coses
han succeït, abans de la Quaresma, nosaltres gairebé hem celebrat la
festivitat de la Pasqua.125 [2] Tenim constància que foren agregades a
l’església cinc-centes quaranta. [3] No consider va ni superflu afegir al
final, tot i que he omès molts de detalls per la seva infinita quantitat,
que cap de la munió de Iamona, atès que tants de dies abans vingué,
havent hagut de córrer trenta mil passes, posà de banda aquesta empresa, fos per feines domèstiques o per raó de procurar-se aliments, o
per enyorança dels infants.

125 Cf. la nota anterior. La quaresma, l’any 418, començà el diumenge 24 de febrer, i la Pasqua es
celebrà dia 7 d’abril. La sensació que dona Sever és com si ja haguessin celebrat la Pasqua, amb el
baptisme dels 540 jueus de Magona, comptant-hi els transeünts, cf. 23,1. Però res no sabem de
la celebració del baptisme. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155-156 i
308-311. Afegim que no té sentit aplicar, en aquest cas, la forma catecumenal ordinària, ja que els
jueus van ser els destinataris primers de l’Antic Testament, que, com ho hem vist, era a la base de la
catequesi baptismal. Si ells estaven tan assabentats de les Escriptures, no calia recomençar de nou i
una instrucció, com si fossin pagans.
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30. El que era un ermàs fructifica

[1] I encara hom s’ha de congratular més, per quant el poble jueu,
que tant de temps havia romàs en ermàs,126 ara, una volta arrabassades
les espines de la incredulitat i rebuda la llavor de la paraula (cf. Mt
11,3.8), contemplam el néixer d’un multiplicat fruit de justícia, de
manera que ens alegram amb l’esperança de tantes messes. [2] Perquè
on hem arrabassat la frondosa selva de la incredulitat, al seu lloc han
brostat esponeroses obres de fe: [els jueus] primer esbucaren els fonaments de la sinagoga i, a continuació, per a edificar una nova basílica,127 no solament hi aporten el capital, sinó que carreguen les pedres
damunt les seves espatlles.
31. Datació i profecia dels esdeveniments menorquins

[1] Sàpiga la vostra beatitud que tots aquests esdeveniments començaren, per la força del Senyor Nostre Jesucrist, el dia quart abans
de les nones de febrer, i arribaren al seu termini al cap de vuit dies, després de l’onzè consolat del senyor Honori128 i del segon de Constanci,

126 Cf. notes 42-43. L’al·lusió a les espines de la incredulitat podria inspirar-se en Mt 13,3-8.
127 Una segona basílica, a l'interior de Magona.
128 L’onzè consolat d’Honori I i el segon de qui seria Constanci III, correspon a l’any 417. La fórmula
post consulatum no era infreqüent, Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 6566. Tot i que a l’esmentada p. 65, hem identificat la datació que dóna la Circular als esdeveniments
de la simbòlica setmana menorquina (2-9 febrer 418) amb la data de la redacció d’aquest escrit.
Tanmateix, el testimoni extern de la Circular, que és l’Ep. 12* 12,5-6, condueix a proposar una
redacció de la Circular una mica més tardana o, almenys, es pot pensar que se’n va fer una revisió
que hauríem de retardar fins al final del 419 i, si poguéssim demostrar que els passatges que manifesten el rebuig de l’engany i de la mentida, alguns tan clars com el del paràgraf 13,8, depenen de
l’advertència de sant Agustí, tal vegada ens hauríem de situar a l’any 420, després que Consenci i
Sever haguessin llegit el Contra mendacium (420), del susdit bisbe. Vegeu, Consenci. Correspondència amb Sant Agustí, II, Josep Amengual i Batle, (ed. i trad.), (FBM 268), [Escriptors cristians]),
Barcelona: Alpha 1991, 14.
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baró il·lustríssim.129 [2] Per la qual cosa, si escoltau amb comprensió la
paraula d’aquest pecador, revestiu-vos del zel de Crist contra els jueus,130
no per a la seva condemnació eterna, sinó per a llur salvació. [3] Tal
volta arriba el temps ja anunciat per l’Apòstol que, havent-se convertit
la totalitat dels gentils, «tot Israel se salvarà» (Rm 11,25-26). [4] I, tal
vegada, el Senyor volgué encendre aquesta espira des d’aquest extrem
de la terra (cf. Lc 12,49), perquè tot l’orbe de la terra s’abrandi amb
l’incendi de la caritat, per consumir la selva de la infidelitat.131

129 Es tracta de la setmana que va transcórrer entre el 2 i el 9 de febrer de l’any 418. El punt de referència són els consolats de l’emperador Honori I i del futur Constanci III (de febrer a setembre de l’any
421). La datació post consulatum no és infreqüent. El rang de Constanci era el de vir clarissimus.
130 La Circular es clou amb la invitació a revestir-se del zel, semblant al dels cristians menorquins, cf.
4,4; 5,1, car allò que han protagonitzat és entès com un do profètic de Déu, que podria anunciar
la proximitat de l’acompliment de Rm 11,25-26; cf. Ep. 11*24,3, Josep Amengual i Batle, Els
orígens del cristianisme, II, 105, amb la nota 57.
131 Per inhumans que fossin els mètodes de Seuerus, no es pot veure en ells un antecedent de racisme
ni d’odi a les persones, ans al contrari, cercava el seu bé d’una manera, per als nostres dies, fonamentalista, sense valorar el respecte que mereixen les consciències, com si fos possible creure sense
llibertat. Una altra cosa és arribar a persuadir-se, després de les pressions, així com hi ha la possibilitat de veure un profit en això, que no exclouen la simulació més o menys duradora.
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La Circular de Severo de Menorca (418)

Epistula de conuersione iudaeorum apud Minoricam insulam meritis
sancti Stephani facta. Anno 418. (Clavis Patrum Latinorum,
nº. 576)1
Versión castellana
Severo, obispo, que necesitado de la misericordia de Dios, y el
último de todos (cf. Ef 3,8)2, a los santísimos y beatísimos señores

1

En la presentación que hace E. Dekkers- [Ae. Gaar], Clavis patrum latinorum, Steenbrugis: Brepols 31995, nº. 576, cabría corregir dos cosas: una la datación. Donde pone que la Circular se
escribió el año 417, pero hay que decir que fue en el año 418. En segundo lugar, como repetimos,
la conversión en ningún momento se atribuye a la protección de san Esteban.

2

Dos cartas, que probablemente conocieron Seuerus/Consentius, pudieron inspirar la dirección y los
tratamientos que abren la Circular, puesto que la de Avito la tenía en sus manos Orosius, cf. 4,1-2
y la de Luciano también pudo llevarla, en copia, el mismo presbítero. Véanse los dos encabezamientos, Avito, Ep. ad Palchonium, PL 41,805, (Ed.), E. Vanderlinden, RÉB, 4 (1946) 188:
Beatissimo dilectissimoque semper in Domino Papae Balconio atque universo clero et plebi ecclesiae
Bracarensis, Avitus presbyter in Domino aeternam salutem; Luciano, Epistola ad omnem ecclesiam,
Ibid. col. 807 y 190: Lucianus misericordia indigens et omnium hominum minimus, presbyter ecclesiae
Dei quae est in villa Caphargamala in territorio Hierosolymorum, sanctae ecclesiae omnibus sanctis
qui sunt in Christo Iesu in universo mundo, in Domino salutem. Dirección parecida a la carta de los
obispos reunidos contra Pablo de Samosata, en Antioquía, a comienzos del año 269, cf. Eusebio
de Cesarea, Historia Ecclesiastica, VII 30,2, A. Velasco Delgado, (ed.), (BAC 350), Madrid:
Católica 21997, 489: « A Dionisio y a Máximo y a nuestros colegas en el ministerio, de todo el
universo, obispos, presbíteros, diáconos y a toda la iglesia católica que está bajo el cielo»; cf. san
Cipriano, Ep. 38; 39; 40 y 81, G. Hartel, CSEL 3/2, 1871, 579, 581,585 y 841, en san Cipriano, Epistolari, I-II, texto revisado por Josep Vergés; traducción de Tomàs Bellpuig, FBM 44 y
45, Barcelona: Alpha 1929 y 1931. Las cartas van dirigidas a los presbyteris et diaconibus et plebi
universae [de Carthago]. Cf. Ep. 1; 43 y 76, CSEL 3/2, 465, 590 y 827; en esta última dice así: [...]
coepiscopis, item compresbyteris et diaconibus et ceteris fra¬tribus in metallo constitutis martyribus Dei
Patris Omnipotentis et Iesu Christi Domine Nostri Iesu Christi et Dei conservatoris nostri, aeternam
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obispos, presbíteros y diáconos y a la universal fraternidad3 de todo
el orbe de la tierra, salud eterna en Cristo nuestro Redentor.

I. Justificación de la Circular y descripción de la
situación geográfico-religiosa de Menorca
1. La proclamación de las gestas de Cristo

[1] Siendo así que el arcángel Rafael nos trae a la memoria que es
«honorífico manifestar y proclamar las gestas de Dios» (Tb 12,7)4,

salutem. Véase Obras de San Cipriano. Tratados. Cartas, Julio Campos, . (ed.), (BAC 241), Madrid:
Católica 1964, 364,488,725.
3

El término fraternitas se repite en nuestro texto, 24,11; 27,3. Encontramos antecedentes en san Cipriano, particularmente en la despedida de las cartas, Ep. 5,2, G. Hartel, CSEL 3/2, 479; 12,2,
504; 14,4, 513; 18,2, 524; 19,2, 526; 26,1, 540; 29,1, 548; 32,1, 565; 34,4, 571; 46,1 y 2, 604 y
605; 63,15 y 16, 713 y 714; 67,5, 739; 75,25, 827 (esta última es de Firmiliano). También leemos
el término en otro escrito cipriánico, De unitate Ecclesiae, 5, G. Hartel, CSEL 3/3, 1868), 211;
san Jerónimo, Ep. 172 (inter Ep. Augustini), 2, CSEL 44, 638-639-PL 33,753. Las expresiones de
modestia, como se ha visto comparándolas con estas otras cartas, no tienen nada de original y podrían encontrar su humus en antipelagianismo que caracterizaba a los círculos próximos a Orosius.
La Circular incidirá de nuevo en el tema, en 2,6; 10,2; 17,2; 31,2.

4

Es muy probable que esta inspiración bíblica, que resaltó Jacques Fontaine, « Une polémique
stylistique instructive dans la “lettre encyclique de Sévère de Minorque», en EVLOGIA. Mélanges offerts
à Antoon A. R. Bastiaensen à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, publiés par G. J. M.
BArtelink, A. Hilhorst, C. H. Kneepens, (Instrumenta patristica XXIV), Steenbrugis –The
Hague 1991, 122-124, tenga sus orígenes en una sorda respuesta a los libros apócrifos priscilianistas, que justificaban su secretismo en el mismo texto de Tobías, pero aduciendo sólo el versículo 6,
mientras la Circular se apoya intencionadamente en el 7. Por su parte, un escrito africano, ajeno a la
controversia hispánica mencionada, se basa en ambos versículos. Véase, a este propósito, Evodio de
Uzala, Les miracles de saint Étienne. Recherches sur le recueil pseudo-augustinien (BHL 7860-7861),
avec édition critique, traduction et commentaire. Études du Groupe de Recherches sur l’Afrique
Antique, réunies et éditées par Jean Meyers, (Hagiologia. 5), Turnhout : Brepols 2006, I, prologus,
266, cita el texto completo: Sacramentum regis bonum est abscondere, opera autem Dei reuelare et
confiteri honorificum est, Tb 12,6-7. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, i el
seu desenvolupament fins a l’època musulmana, I (Els Treballs i els Dies 36), Mallorca: Moll, 1991,
74, 91, 174, 192. Severo, por influencia de Consencio, se opuso claramente a los neopriscilianis-
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resulta, por tanto, peligroso silenciar y esconder los milagros de Cristo,
los cuales cobran mayor relieve, si se anuncian con un lenguaje sobrio
y verídico.5 [2] Porque se encubre el claro fulgor de la virtud, si se maquilla y tiñe con un exuberante discurso. [3] Esto es lo que me mueve a
relatar a vuestra beatitud las maravillas que Cristo ha obrado en medio
de nosotros con un estilo no rebuscado, sino acorde con los hechos.

tass, que, por influjo de la lectura de los Actos de los Apóstoles de san Juan, que contienen pasajes
claramente gnósticos, i docetistas, querían ocultar sus doctrinas, y, para encubrirlas, adoptaron el
sistema de la simulación y de la mentira, a diferencia de Prisciliano. Por esto, en su cita de Tb 12,7,
hacía especial hincapié en el segundo miembro, que invita en magnificar a Dios, por oposición a los
priscilianistas, que forzaban el primero, que reclama que hay que guardar el secreto del rey. Véase
Josep Amengual i Batle, «El prólogo hagiográfico de la Carta de Severo de Menorca (418), primer
testimonio de la llegada de los Hechos Apócrifos de San Juan a Occidente y las transformaciones
del priscilianismo en la Tarraconense y Mediodía de las Galias», Sacris Erudiri, 50 (2011) 265-315.
5

Sulpicio Severo, Vita Martini, proem, 1, C. Halm, CSEL 1 1866, 109-110, J. Fontaine 1967,
SCh 133, 248-250, lamenta su estilo inculto, sermo incultior, cf. J. Fontaine, Cammentaire, SCh
134, 371-380; Gerhard Strunk, Kunst und Glaube in der Lateinischen Heiligenlegende. Zu ihrem
Selbstverständnis in den Prologen, (Medium Aevum. Philologische Studien, 12), München 1970,
14; Severo no propone un planteamiento de tipo ascético, sino que está preocupado por problemas neopriscilianismo, que recurre a la mentira, más que por razones de estilo literario: prefiere la
redacción escueta para hablar de las maravillas de Cristo; lo siguió el autor de los Miracula facta
Vzali, PL 41,833, citado en Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 174-175 y en
Les miracles de saint Étienne, 266. Podemos observar que el antónimo del latín compto, es decir,
compuesto, ajustado, sobrio, no és el término ampuloso, sino ueridico.
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2. Situación de Menorca y sentido providencial de su pequeñez

[1] La isla de Menorca6 es una de las Baleares7, cuyo nombre han
propagado entre todos los pueblos los escritores profanos.8 [2] Yace
aproximadamente al centro del brazo de mar que se extiende entre
6

Minorica, forma para designar la Balear Menor, que tiene el paralelo adjetivado para designar a la
Mayor, en 7,1; 21,2. Cf. Joan Coromines, Entre dos llenguatges, I, (Biblioteca de Cultura Catalana
19), Barcelona 1976, 46-48, n. 44, atribuye a Maiorica una raíz indígena, la evolución de la cual
«en realidad es un misterio». Cf. también M. Dolç, «Toponimia», 10, n. 4. El primer testimonio
que tenemos parece ser el de Hipólito, Liber Generationis, I, 216, citado en Amengual i Batle,
Els orígens del cristianisme, I, 419-420, cf. 514-515, 530-531, también 432 y 475. La forma Minorica/Maiorica, coexistió largamente, bajo el influjo de los clásicos, con Baliaris Minor/Maior, y
con la genérica de Gymnesiai, que es más antigua. Con todo preferimos creer que, con el tiempo, la
denominación Baliaris Minor/Maior, se fue contrayendo, y con Hipólito apareció por primera vez
una denominación que podia contar ya con decenios, si no algún siglo. Véase Josep Amengual i
Batle, «The Origin and Timespan of the Archipielagos’ Names, the Islands and Cities of the Balearic and Pitiusan Island», dins Velaza, Javier (ed.), Insularity, identity and epigraphy in the Roman
world. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, 197-220. Id., «Els arxipèlags,
les illes i les ciutats balears a les èpoques tardoromana, vàndala i bizantina», dins M.L. Sánchez
León, (ed.), 2015, en curso de publicación.

7

Cf. Consentius, Ep. 12*4,1, forma tardía, a partir de Βαλιαρεῖς, en griego o de la latina Baliares.
BaliareîV, por vez primera, se encuentra probablemente, en un papiro de la época de los Tolomeos,
cf. H. Diels, «Laterculi Alexandrini aus einem Papyrus ptolomäischer Zeit», en Abhandlungen
der königlich-preussische Akademie der Wissenschaften, 1904/II, Berlin 1904, 10: Βαλ[ε]αρ[εῖ]ς
κατὰ τὴν Ἰβηρίαν. Más claramente se expresa Polibio, (ca. 200-120 a. C.), Historia, I, 67,7; III
33,11.16; 72,7; 83,3; 113,6, A. Ramon, FBM 39, 1929, 78; A. Ramon, FBM 46, 1930, 102;
A. Ramon, FBM 75, 1935, 17, 27, 58-W. R. Paton, LCL 128, 1960, 182 y W. R. Paton, LCL
137 (1960), 76, 78, 178, 202 y 280. Las Baleares propiamente dichas eran la mayor y la menor (=
Mallorca y Menorca), diferenciadas de las Pitiusas o Pitiusa (= Ibiza), si bien hemos de atender a
Hipólito, citado en la nota anterior y las fuentes administrativas, Notitia Dignitatum Occidentis I,
105; III, 13; XI, 71; XXI, 15 y el Laterculus Polemii Siluii, IV, 7, donde, bajo el término Baleares,
incluyen también las Pitiusas. Notemos que Orosius, que verosímilmente visitó Menorca, cf. notas
13-17, en pasaje alguno de los que mencionan a las Baleares precisa el nombre de las islas en particular, cf. Hist. adv. Paganos, I,2, 66, 70, 112, 66, 70, 102, 103, 104 y V,13. Véanse los textos de
Orosius y los administrativos en Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 8-10 y 12.

8

El adjetivo saecularium se encuentra en las versiones del Nuevo Testamento, 1C 6,4; Tt 2,12; 2
Tm 2,4 Antecedentes en autores cristianos se pueden observar en san Cipriano, Ep. 60,3, CSEL
3/2, 694: magis durus saecularis philosophia prauitate quam sophiae dominicae lenitate pacificus; Ep.
63,1, 710: et poculo salutari exponatur memoria ueteris hominis et fiat obliuio conuersationis pristinae
saecularis; Id. Ad. Donatum 11, G. Hartel, CSEL 3/1, 1868), 12: illa quae ignorantia saecularis
bona opinatur ostendam; Ambrosio, Exp. euan. Sec. Luc 1, VI 69, M. Adriaen, CCL 14, 1957),
198: non in ciuitate quasi in synagoga uel saeculari dignitate residentibus, sed inter deserta quaerentibus
Christum; qui enim non fastidiunt ipsi excipiuntur a Christo et cum ipsis loquitur dei uerbum non de
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Mauritania Cesariense e Hispania.9 [3] La delimitan unos confines
notablemente angostos, o sea, tiene una longitud de treinta mil pasos,
por una anchura de cerca de diez mil. [4] He recordado esto para que
se aprecie que el Señor elige lo despreciable de este mundo, no sólo
entre los hombres (cf. 1 Cor 1, 2728), sino que también hace lo mismo
entre los lugares. [5] En esta isla, que por su pequeñez,10 por su aridez
y aspereza, es la última de la tierra, los cartaginenses, como se deduce
de los nombres impuestos, fundaron dos pequeñas ciudades11 situadas en línea recta, una a cada extremo, Iamona orientada a poniente,
Magona, en cambio, lo está hacia levante.12 [6] Recientemente, a mí,
saecularibus, sed de regno caelorum; cf. san Agustín, De ciuitate Dei 14,8, CCL 48,424- PL 41,482:
apud auctores saecularium litterarum; cf. Consentius, Ep. 119,6,5, con la nota 38.
9

Referencia que no parece inspirada en los autores profanos aludidos, sino que tiene que ver con
la su situación contemporánea. La Mauritania Cesariense se extendía desde la que, aproximadamente, es la actual frontera de Marruecos, hasta un límite oriental, más allá de la actual ciudad de
Argel, donde, desde el 293, empezaba la Mauritania Sitifense. Contrariamente a los Itineraria y a
otras noticias geográficas, que sitúan a las Baleares por referencia a Hispania o al estrecho de Gibraltar, Severo lo hace empezando por la Mauritania, posiblemente teniendo presentes los destinatarios
de la Circular. Menorca dista 200 km. de la costa catalana y 320 de la de Argelia. Cf. Amengual i
Batle, Els orígens del cristianisme, I, 90.

10

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens, I, 89-90 y 194; Consentius, Ep. 11*5,3; 7,3; 12,4.6, y
passim.

11

El texto dice oppida, que, aunque traduzacamos el término como ciudades, no podem entendelo
en sentdo jurídico. Fueron, en los inicios, unas plazas fortificadas.

12

Plinio, Naturalis Historia, III, 77, H. Rackham, LCL 352, 1961, 58: [Baliaris] minor, longitudine
XL [passus] circuitu CL; ciuitates habet Iamonem, Saniseram, Magonem. Pomponio Mela, Chorographia, II, 7,12, cf. Frick-add. W. Schaub, (Bibliotheca Teubneriana, 1635), Leipzig: Teubner 1968,
55: castella sunt in minoribus Iamno et Mago. Aún siendo anterior a Plinio, Mela omite Sanisera,
como también la silencian el Liber Generationis, citado en Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 438. y II, 8, como también lo hace el Pseudofredegario, Chronicarum quae dicuntur
Fredegarii Scolastici. Libri IV, cum Continuationibus, I,8, (Ed.), B. Krusch, MGH, SS. rer. mer. II,
1888, 25. Los restos de una necrópolis paleocristiana se añaden a otros hallazgos de piezas tardías,
cf. Joan C. de Nicolás y Mascaró en Serra y otros, en Historia de Menorca, I, Maó 1977, p 120,
n. 22*. El pasaje de Severo, que comentamos, no puede prejuzgar la existencia de una tercera ciudad u oppidum. El autor se circunscribe al escenario de los acontecimientos que narrará, que no es
otro que Iamona y Magona y, de paso, el camino que va de la primera a la segunda. Respecto de los
duo oppida, afirma que, según resulta de los nombres, serían fundadas por los cartagineses. Parece
que Mago es topónimo púnico. El resto se discute. La identificación de Magona con Maó no pre-
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el último de los mortales (cf. Ef 3,8), se me ha impuesto el peso del
oficio episcopal de estos lugares13.
3. Contrapuesta evolución religiosa en Iamona y Magona

[1] Ahora bien, Iamona conserva todavía el antiguo don de Dios,
que los judíos14 nunca hayan podido habitar en ella. [2] Muchos lo
intentaron temerariamente; sin embargo, como dicen los antiguos, o

senta dificultades, a no ser la de precisar qué zona ocupaba respecto al actual perímetro urbano. En
cuanto a Iamona-Ciutadella, si a los textos clásicos añadimos las precisiones que da Seuerus sobre la
distancia a que se encuentra de Magona, parece razonable identificarla igualmente, quedando, también, sin resolver la completa ubicación dentro del ámbito urbano posterior. En cuanto a su status
Enrique García Riaza - María Luisa Sánchez León, Roma y la municipalización de las Baleares,
(Col·lecció 2000 i UIB, 2), Palma 2000; Mateu Riera Rullan, «Les ciutats romanes de Menorca
(ss. II aC-V dC)», en Margarita Orfila Pons- Miguel A. Cau, (Coord.), Les ciutats romanes del
llevant peninsular i les Illes Balears, (Els Juliols, Biblioteca Universitària), Barcelona: Pòrtic 2004,
239-260. cf. C. Veny, CIB, 140-142; 152-154, para Magona y 246 para Iamona, y más arriba,
Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 165.
13

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 164-165. San Ambrosio, Ep. 22,12, PL
16,1066: Perdiderat ciuitas suos martyres, quae rapuit alienos. Etsi hoc Dei munus est, tamen gratiam
quam temporibus sacerdotii mei Dominus Jesu tribuit, negare non possum. Diversos temas de esta
carta se repiten en la Epistula, cf. las notas 39 y 70.

14

El contraste entre Iamona y Magona, que Severo establece a partir del hecho que a la primera no
pueden habitar los judíos y, en cambio, a Magona eran en mayoría, debió de tener buena parte
de fundamento real, aun cuando él lo describa con formas legendarias, inspiradas en los que él
denomina autores profanos, cómo pueden ser Plinio, Naturalis Historia, III, 78 y XXXV 49,202,
LCL 352 ( 56 y 410) y, sobre todo Mela, Chorographia, II 7,125-126, 55, respecto de Ebusos y
Colubraria (=Formentera): Ebusos [...] frumentis tantum non fecunda ad alia largior, et omnium animalium quae nocent adeo expers, ut ne ea quidem quae de agrestibus mitia sunt aut generet aut si injecta sunt sustineat. Contra est Colubraria cuius meminisse succurrit, quod cum scateat multo ac malefico
genere serpentium et sit adeo inhabitabilis, tamen ingressis eam intra id spatium quod Ebusitana humo
circumsignaverunt sine pernicie et grata est, isdem illis serpentibus qui alioqui solent obvios adpetere
adspectum eius pulveris, aliudve quod virus, procul et cum pavore fugientibus. Diodoro, 4,17, otros
autores atribuyeron la ausencia de animales venenosos en algunas islas a su especial relación con
algún dios o con un héroe, cf. A. A. Barb, «Gift», en RAC, 10 (1978) 1215. Severo atribuye la
ausencia del «veneno judío» en Iamona a un antiguo don de Dios, con lo que muestra que asume
la creencia de los paganos, reinterpretándola en sentido cristiano, cf. la nota siguiente. De todas
maneras, el influjo de Mela es más que posible. Véanse otros complementos en Amengual i Batle,
Els orígens del cristianisme, I, 99 y 101.
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los expulsó una enfermedad que les sobrevino imprevistamente, o los
hizo perecer una muerte repentina, o hasta los descuartizó un rayo; tan
notoria es la difusión de estos incidentes, que ha provocado tal miedo
a los judíos que ya no se atreven a pretenderlo de nuevo. [3] Y no
consideramos esto como algo que no se pueda creer, siendo así que no
existen raposas, ni lobos, ni otra especie de animales dañinos, mientras
hay una gran abundancia de animales aptos para comer. [4] Y todavía
causa más sorpresa el hecho de que menudean en cantidad las serpientes y escorpiones; pero han perdido la capacidad de dañar. [5] Así,
por tanto, mientras ni aunque sea de paso, ningún judío se aventura a
habitar en Iamona y con razón, puesto que, dada su fiereza y malicia,
los judíos son comparables a los lobos y raposas. [6] Magona rebosaba
de tanta gente judía como si fueran serpientes y escorpiones, y por
ellas la iglesia de Cristo era constantemente mortificada. [7] Con todo,
aquel beneficio carnal recientemente se nos ha trocado en espiritual,
de forma que, como está escrito, aquella generación de víboras (cf. Mt
3,7; 12,34; 23,33), que se enfurecía con ataques de veneno, herida súbitamente por la fuerza divina, arrojó la ponzoña de la incredulidad.15

II. Comienza la confrontación con los judíos
4. La llegada de las reliquias de S. Esteban de Magona,
detonante del enfrentamiento

[1] Efectivamente, coincidiendo casi con los días en que yo, aunque indigno, he sido promovido al episcopado,16 cierto presbítero que

15

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 92.

16

No sabemos dónde y cuándo fue ordenado obispo Seuerus. Probablemente fue en Menorca, y no
sería extraño que hubiera llegado algún obispo de la Tarraconense y de África, dado que, según la
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sobresale en santidad,17 regresando de Jerusalén,18 se detuvo por breve
tiempo en Magona, el cual, siéndole imposible pasar a las Hispanias,
como era su voluntad, decidió navegar de nuevo hacia África. [2] Él se
había propuesto llevar a las Hispanias las reliquias del bienaventurado
mártir Esteban, recientemente descubiertas;19 pero, inspirado sin duda
por el mismo mártir, las colocó en la iglesia de la mencionada ciudad.20
[3] Realizado esto, inmediatamente se encendió aquel fuego de amor,
que el Señor vino a prender en la tierra y que quiso que ardiera con
fuerza (cf. Lc 12,49). [4] De repente nuestra tibieza se transformó en
fervor, y nuestro corazón se encendió en el camino, como está escrito
(cf. Lc 24,32). [5] Entonces nos abrasaba el celo de la fe, y nos entusiasmaba la esperanza de salvar aquella multitud.21

disciplina occidental al menos debían ser tres los obispos ordenantes. Siendo Menorca un lugar en
el cual se cruzaban las líneas de navegación, esta hipótesis es muy probable.
17

Sanctitas pertenece al vocabulario eclesiástico, y sirvió especialmente para el tratamiento episcopal,
cf. Consentius, Ep. 11*1,1; Ep. 12*3,1, cf. 16,5; refiriéndose al mismo Seuerus; Miracula facta
Vzali, I,2, PL 41,835; Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 124: sancti episcopi, Severi
nomine; también, Ep. Timasii et Iacobi, en el De gestis Pelagii, 24,48: CSEL 41, 77-78; 81-82:
sane ea diligentia ventilasse Sanctitatem tuam textum eiusdem libelli reperimus [...]. Sanctitatis tuae
sermone pandente; san Agustín, Ep. 250,1; CSEL 57, 593-595; Ep. 4*4,2;5,1; Ep. 6*1,1; 2,1, y
en otros casos en CSEL 88, índice, 220, s. v. Valentín, Ad Augustinum Ep. 216 (passim), CSEL
57, 396-402. san Jerónimo, lo aplica a un personaje de condición desconocida, en la Ep. 62, ad
Tranquillinum, CSEL 54, 583-584: dum et mihi sanctitas tua haeret animo cf. nota 1, a la Ep. 11*.
En 4,3, acabamos de ver una clara indicación sobre el cambio repentino que hubo en Magona y
también en Iamona, respecto de los judíos. Seuerus introducirá el otro elemento: el celo ardiente.
También, ver Miracula facta Vzali I,1, PL 41,834, habla enigmáticamente de Orosius. Sobre Orosius, cf. «Prosopografia», n. 20, en Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 268-269.

18

Este presbítero debe identificarse con Orosius.

19

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 170-173.

20

Cf. 20,4.5 y 30,2. Véase Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 166.

21

Cf. 19,4. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 108-112.

LA CIRCULAR DEL BISBE SEVER DE MENORCA SOBRE LA CONVERSIÓ DELS JUEUS 149

5. El sentimiento antijudío se extiende en Iamona

[1] Finalmente, de inmediato, interrumpimos también nuestra
costumbre de saludarlos, y no sólo cortamos el hábito del trato familiar, sino que el error de una antigua apariencia de caridad se trocó
en odio temporal, pero por amor de la salvación eterna. [2] En todas
las plazas había contiendas sobre la ley con los judíos, y en todos los
hogares se mantenían disputas acerca de la fe.
6. Diversidad entre el patronus Teodoro y el patronus de los
cristianos, S. Esteban

[1] El pueblo de los judíos se apoyaba sobre todo en la autoridad y
habilidad de un cierto Teodoro, el cual era la persona más importante
de aquella ciudad, no sólo de entre los judíos, sino también de entre
los cristianos, debido a su fortuna y a sus cargos civiles.22 [2] Porque
entre los judíos fue doctor de la ley,23 y, para usar una expresión suya,
fue padre de los padres.24 [3] En la Ciudad, había ejercido todos los
cargos municipales, y había sido defensor25 y, actualmente, es reconocido como patrono del municipio.26 [4] Por su parte, los cristianos,
como más humildes de corazón y de fuerzas, pero más fuertes por el
vigor de la verdad, suplicaban el auxilio de su patrón Esteban, hasta

22

En esta primera presentación de Theodorus, destaca su alta función civil, cf. la segunda, 11,1-2. Cf.
Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 129 y 144.

23

Título que señala la función de guía espiritual que ejercía Theodorus.

24

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 105-106; nótese que el título se transmite
en griego, lo cual es un indicio más del carácter cultural y lingüísticamente fronterizo que distinguía a las Baleares, en esta época. Ver, más arriba, y Raúl González Salinero, «La figura del “pater patrum” como “archisynagogus” en las comunidades judías del Imperio romano», en Visiones
mítico-religiosas del padre en la antigüedad clásica, coordinado por Marcos Ruiz Sánchez, Madrid
2004, 61-62 y 73-79

25

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 102-105.

26

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 101.
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que los dos ejércitos, que habían concertado el día de la contienda,27
se habían retirado para una tregua.
7. Tregua motivada por la estancia de Teodoro en Mallorca

[1] Los judíos deseaban vivamente que Teodoro, en quien toda la
sinagoga depositaba su confianza, regresara de la isla de Mallorca, a la
cual se había dirigido con el objeto de visitar sus propiedades.28 [2]
Habiéndole enviado una legación, reembarcó de inmediato. Con su
autoridad atemorizó a muchos, pero no apagó, sino solamente mitigó
un tanto el incendio de la contienda, que se reencendió con mayor
violencia, de tal manera que hasta en la ciudad vecina29 prendió la
llama de la fe. [3] Y para que se cumpliera el proverbio de Salomón:
«el hermano que ayuda a su hermano será exaltado como una ciudad
fuerte y elevada» (Pr 18,19), muchos siervos de Cristo decidieron empeñarse en esta lucha, con todas las fuerzas de su espíritu, sin ahorrarse
la fatiga del camino.30
8. Diversidad de los preparativos para la confrontación

[1] El memorial,31 que adjuntamos a esta carta, muestra con qué
armas nos disponíamos, mientras esperábamos el combate. [2] No lo

27

La Epistula, en la práctica, prescinde de la disputa, cf. 20,12, y también 19,9.

28

Cf. 21,2; cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 142.

29

La narración daría a entender que hubo un enfrentamiento en Magona, lugar dónde residiría
Consentius, y donde todavía podría encontrarse Orosius, que habría acabado con una efímera victoria de Theodorus, de forma que el entusiasmo, debido a la presencia del patronus Esteban, habría
bajado de tono.

30

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 79-80.

31

El Commonitorium podría ser la obra que compuso Consentius, según la Ep. 12*17,7, contra los
judíos, tras una lectura de la Biblia. Sobre las diversas acepciones del término Commonitorium, cf.
Ep. 11*2,1; 10,3, dónde significa tratados antipriscilianistas, cf. 1,1.5. Las Ep. 11* y 12*, desde el
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damos a conocer con la intención de enseñaros algo, ya que somos
nosotros quienes precisamos de instrucción y la esperamos de vuestra beatitud, sino que lo hemos hecho para que podáis apreciar cuán
grande ha sido nuestra preocupación, atendidas las posibilidades de
nuestra capacidad, en razón de la confrontación que habíamos asumido. [3] Pero Cristo, cuyo reino no está fundado sobre las palabras,
sino en la fortaleza (cf. 1Cor 4,20), sin que nosotros pronunciáramos
una palabra, todo lo llevó a término, y, sin ningún sudor a causa de la
lucha, concedió a su ejército esta victoria, que nadie osaba desear o podía esperar.32 [4] Los judíos, estimulados por los ejemplos del tiempo
del Macabeo (cf. 2Mac 7),33 estaban dispuestos a morir para defender
su patrimonio [religioso]. [5] De esta manera, no sólo empezaron a
examinar los libros, sino que también cargaron hacia la sinagoga palos,
piedras, guijarros, y toda clase de proyectiles para repeler con la fuerza
física, si la necesidad lo requería, las huestes de los cristianos, equipadas con la fuerza del Espíritu Santo.34

III. Los sueños
9. Teoría sobre los sueños

[1] Mientras se realizan estos preparativos, y por uno y otro bando
se prepara la guerra con gran esmero, ambos ejércitos fueron alertados

encabezamiento se presentan como Commonitorium. Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del
cristianisme, I, 92-94.
32

El paso de la disputa a la confrontación violenta se fundamenta, de nuevo, en la Escritura.

33

Cf. Josep Amengual i Batle, «The Perfidia of the Jewish Women of Magona, according to the
Letter of Bishop Severus of Minorca (418). The Example of 2 Mac. 7», en prensa.

34

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 96-98.
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con innumerables sueños, independientes entre sí.35 [2] Si no hablara
de ellos, no poca parte de la gloria de Dios permanecería oculta.36 [3]
De esta suerte, si Lucas, autor de la sagrada historia, introdujo el sueño
de Pablo apóstol, diciendo que el hombre de Macedonia se le hizo
presente en una visión nocturna, suplicándole ayuda, y, advertido por
esta visión, el apóstol modificó el rumbo de su viaje, encaminándose
hacia Macedonia (cf. Hch 16, 910), ¿cómo no será de mayor gloria de
Nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha dignado revelar a estos ínfimos
e indignos siervos37 aquello que fue descubierto al bienaventurado
apóstol Pablo, y la misma Escritura no quiso esconder? [4] Por tanto, y
en gracia de la brevedad, para que el tedio38 no se engendre en vuestra
beatitud, solamente voy a incluir dos sueños en esta narración.
10. El sueño de la virgen Teodora: el campo yermo

[1] Hay entre nosotros una dama devota y muy religiosa, llamada
Teodora, la cual merece ser tomada como tipo de la Iglesia,39 sea por
la virginidad de su cuerpo y por su objetivo religioso, sea también
por el significado de su nombre. [2] Ella, en una visión nocturna, vio
como una viuda nobilísima40 a mí, que no por mis merecimientos,
sino por el don de la divina bondad ejerzo el episcopado, me hacía
llegar unas súplicas escritas en una carta, mediante la cual me entre-

35

Digresión, que abarca los núms. 9 a 11, dentro de la cual se intercalan los sueños. Se introduce el
tema iglesia-sinagoga. cf. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 118-123.

36

Retorna el tema antipriscilianista, que ya aparece en el prólogo.

37

Cf. referencias en la nota 13.

38

Cf. Consentius, Ep. 11*1,2, con la nota correspondiente.

39

Cf. 30,1-2 y 31,4, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 119-121.

40

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 119-121. Cf. San Ambrosio, Ep. 22,7,
PL 16,1061 y Rita Lizi, Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica, (L’ltalia Annonaria
nel iv-v secolo d. C.), (Biblioteca Athaeneum, 9), Como 1989, 90.
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gaba todos sus campos, pidiéndome que los sembrara. [3] Con un
sueño parecido, Cristo se ha dignado advertirme -a mí que soy el
último de los pecadores (cf. 1Cor 15,9)- que me ajustara la cintura
para la siembra. [4] Otra viuda nobilísima, respecto de la cual no hay
duda que tenía la semblanza de la sinagoga, me suplicaba insistentemente que tomara sus campos en barbecho (cf. Mt 13,3-8),41 para
que los cultivara, puesto que el tiempo de la siembra había ya llegado.
[5] ¿Quién es, pues, esta segunda nobilísima viuda, sino aquella que,
condenando impíamente a Cristo, se enviudó cruelmente a sí misma?
[6] Uno mismo es el significado de ambos sueños.42 Antes de que
transcurrieran unos treinta días y aunque nosotros ignoráramos su interpretación, es bien sabido que habíamos comunicado a los hermanos
nuestros sueños.
11. El sueño de Teodoro: el león y la matrona

[1] Por admirable disposición de la providencia, entre los judíos,
en un solo hombre se daba la conjunción del nombre de Teodoro y
el ejercicio de mi oficio.43 [2] Teodoro, que era el sumo sacerdote del
41

Referencia sugerida por Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals citacions bíbliques, Maó 2000, 44.

42

La unidad del sueño sería más patente si se pudiera probar que Teodora es un personaje literario.
Severo deja entrever que los sueños precedieron su cumplimiento con unos treinta días de antelación, extremo que no parece fácil de concordar con lo que leemos en 11,2, respecto al tiempo en
que Teodoro sueña algo semejante y lo publicó, incluso a la «iglesia madre-parienta», cf. 11,2.6-7 y
21,3; si este calendario fuera atendible, cf. Josep Amengual i Batle, del cristianisme, I, 132-137, el
viaje de Teodoro a Mallorca no tendría sentido, por imprudente. Evidentemente, hemos de optar
por la realización del viaje.

43

Tenemos una segunda presentación de Teodoro, que contrasta con el anterior, 6,1-2; en esta segunda se destacan las funciones meramente religiosas, no exactamente coincidentes con las mencionadas anteriormente, junto con los cargos civiles de Teodoro. El summus sacerdos perfidi populi,
Teodoro recibe el anuncio, en sueños, de que se someterá a Severo, investido tanti sacerdotii nomen.
La función sacerdotal de Teodoro parece que se introdujo para hacer más claro el antagonismo o,
si se prefiere, el paralelismo, con Severo. Es posible que esta sección, que rompe el hilo de la narración, se introdujera posteriormente, cuando ya el primer borrador se había extendido. Podemos
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pueblo incrédulo, contó el sueño que había visto,44 no sólo a los judíos
sino también a una parienta, matrona principal de la ciudad y además
a muchos cristianos, bastante antes de que se cumpliera el tiempo. [3]
Decía: «Dirigiéndome yo a la sinagoga, doce hombres alargándome las
manos, me dijeron: “¿a dónde vas?, allí hay un león”.45 [4] Oyendo yo
el nombre de león empecé a temblar. Mientras me disponía a la fuga,
descubrí un lugar donde meterme, y vi unos monjes,46 que entonaban
salmos con admirable suavidad. [5] Allí me sobrevino todavía un mayor
temor, y, si no hubiera sido que me introduje en la casa de cierto judío,
llamado Rubén,47 y desde allí marché precipitadamente hacia la matrona parienta, de ninguna manera me hubiera librado de aquel terror
mortal. [6] Ella, acogiéndome extenuado en su regazo, me libró del
peligro y también del miedo». [7] Este sueño es lo suficientemente claro,
por lo que no precisa de interpretación. [8] ¿Quién es, pues, el león,
sino «el león de la tribu de Judá,48 la raíz de David?» (cf. Ap 5,5 Gn 40,
9; Is 11,10). ¿Quién es la parienta, sino aquella de la cual está escrito:
«Una es mi parienta?» (Ct 6,8)49. [9] Por tanto, solamente quedaba en

notar el interés en recordar la etimología del nombre de Theodorus, como también en el caso de
Teodora.
44

«Ver un sueño» tiene antecedentes en el texto de la Vulgata, y posiblemente, en la versión bíblica
que usaba Severo, cf. Gn 40, 5, viderunt ambo [eunuchi] somnium nocte una; 8, somnium vidimus,
41,1: post duos annos vidit Pharao somnium. 5, rursum dormivit et vidit alterum somnium. 17, narravit quod viderat.

45

Sobre la escena, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 85-87.

46

Primera presencia de los monjes, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 159 y
129. Cf. 11,9; 15,1-3; 16,10.11.12, cf. 129.

47

Véase, 11,9; 15,1-3; 16,10.11.12 y Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 159.

48

Leo Ioda, es el título cristológico más frecuente que contiene la Epistula, cf. 11,3.4.8.9; 12,7; 13,5;
16,10.11.12, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 79-82.

49

Se desconocen paralelos de esta traducción, que la Vulgata da como perfecta/electa. Severo le da sentido eclesiológico, como lo había hecho san Cipriano, Ep. 69,2, 718: Quod ecclesia una sit declarat
in Cantico Canticorum Spiritus ex persona Christi dicens: «Una est columba mea, perfecta mea, una est
matri suae, electa genitrici suae» (Ct 6,8).
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la oscuridad el hecho de que, al verse atemorizado por el león, entró en
casa del judío Rubén, lo cual nos fue aclarado por el mismo león, que
atemorizó para salvar, extremo que explicaremos más adelante.50

IV. La confrontación en Magona

12. Severo llega a Magona. Propone una discusión a los judíos.
Éstos la rechazan

[1] Ahora, para seguir ordenadamente esta narración,51 diré que
era tal la multitud de la ciudad de Iamona que se congregó, dispuesta
para marchar, que parecía como si fuera mayor que la que se creía
que habitaba en la población. [2] Aquel gentío emprendió con tal
entusiasmo la fatiga de un camino dificilísimo, que recorrió los treinta mil pasos con tanta agilidad, como si se tratase de llegar hasta un
paraje delicioso de las afueras para merendar.52 [3] Con esto llegamos
a Magona; inmediatamente comisioné unos clérigos para que anunciaran mi llegada a los judíos, con el ruego de que se dignaran venir
a la iglesia.53 [4] Pero ellos hiciéronme llegar un aviso sorprendente,
o sea, que aquel día no podían pisar la iglesia, por ser sábado,54 creo

50

Cf. las referencias de la nota 53.

51

Retoma la narración interrumpida en 7,3. Sobre la distancia entre las dos ciudades, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 80.

52

Cf. Consentius, Ep. 11*13,3.

53

La referencia indeterminada a la clerecía, no nos permite precisar si sus componentes eran de una u
otra localidad. La iglesia, lugar dónde se guardaban los despojos de san Esteban, era dónde Severo
esperaba los judíos, cf. nota 20.

54

La observancia del reposo sabático estaba protegida por la legislación romana, cf. Jean Juster, Les
juifs dans l’Empire romain, I, 354-356. Opus seruile, aquí, se refiere al camino que debían hacer los
judíos por llegar a la iglesia cristiana. Un paralelo se encuentra en san Jerónimo, In die dominica
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que por el temor de contaminarse, puesto que, si de alguna manera
hubiesen violado aquella festividad, hubieran incurrido en el mayor de
los crímenes. [5] A lo cual yo repliqué que, si así lo preferían, podrían
esperarme en la sinagoga. Si les parecía que entrar en la iglesia era mancillarse, nosotros no queríamos que ellos se vieran obligados a realizar
un acto servil en sábado. [6] Debía tener lugar un sencillísimo debate
sobre la ley; no se trataba de provocar contiendas ni, sobre todo, de
enredarse con habladurías y, si astutamente no rehuían la discusión,
debían presentar una simple excusa, mostrando en qué precepto está
prohibido discutir de semejantes asuntos en día festivo. [7] A todo
esto respondieron con una fortísima oposición, hasta que, finalmente,
obligados por el terror de aquel león,55 se acercaron a la casa en la cual
me hospedaba. [8] Entonces les dije: «¿Por qué, os ruego, hermanos,
habéis amontonado tanta cantidad de piedras y toda clase de armas,
como si fuéramos ladrones, hallándonos precisamente en una ciudad

Paschae, en G. Morin, CCL 78, 1968, 546. Para la pervivencia del vocabulario, cf. Amengual i
Batle, Els orígens del cristianisme, I, 398-412. Un pasaje que pudo inspirar a Severo sería el de los
Hechos de los Apóstoles, 1,12: «Los apóstoles volvieron a Jerusalén desde la montaña de los olivos,
que es cerca de la ciudad, a la distancia que está permitido recorrer en sábado». Esta distancia era
de 2.000 codos, según el Talmud, Erubim, 4,3-5, cf. La Misna, Edición preparada por Carlos del
Valle, (Clásicos para una biblioteca contemporánea, Madrid: Editora Nacional 1981, 269-270.
Véase una exposición detallada y con indicación de fuentes en Hermann L. Strack-Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. II: Das Evangelium nach Markus,
Lukas und Joahnnes und die Apostelgeschichte, erläutert aus Talmud und Midrasch, München: C. H.
Beck’sche Verlagsbuchhandlung 21956, 590-594 y a Eduard Lohse, Σάββατον, en G. Kittel- G.
Friedrich, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 7, Stuttgart-.Berlin-Köln 1990, 14.
Alfred Wikenhauser, Los Hechos de los Apóstoles, (Biblioteca Herder, 96), Barcelona 1967, 45,
indicando la distancia de 810 m. equivalente a las 2.000 codos, pero sin señalar las fuentes. Así
sabemos que la basílica cristiana extramuros de Magona estaba más lejos de la sinagoga que los 810
metros permitidos, para poder andar en sábado.
55

No podemos precisar en que consistió la acción que aterrorizó a los judíos. Cf. Amengual i Batle,
Els orígens, 153-154. Aun cuando los cantos en hebreo eran permitidos por la ley romana, cf. Jean
Juster, Les Juifs dans l’Empire romain, I, 368, vemos que aquí judíos y cristianos cantan en latín. La
sinagoga se encontraba en un lugar bajo. Llama la atención el tono legendario y hagiográfico con
que se da el resultado de la pedrea que lanzaron las mujeres judías sobre los cristianos.
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regida por las leyes romanas?56 [9] Nosotros hemos traído los códices
para enseñar, sin embargo vosotros habéis acumulado espadas y palos para matar. [10] Nosotros queremos salvaros. En cambio vosotros
buscáis nuestra perdición. No estimo justo que cada uno trabaje para
un combate tan dispar. Vosotros estáis sedientos de nuestra sangre;
nosotros de vuestra salvación». [11] Algo atemorizados por estas palabras, negaban los hechos y, a los nuestros, que afirmaban que las
cosas eran de tal manera, respondían con negativas confirmándolas
con juramentos. [12] Entonces, para deshacer el nudo de la discusión
que habíamos iniciado, dije: «Donde la cosa puede probarse con los
ojos, ¿qué necesidad hay de juramentos? [13] Vayamos, por tanto, a
la sinagoga y allí vosotros mismos seréis testigos sobre si vuestras afirmaciones se apoyan en la verdad o en el perjurio».
13. Los cristianos destruyen la sinagoga

[1] Comenzamos a dirigirnos hacia la sinagoga, y de la gran alegría
que nos embargaba, por la plaza entonamos un himno a Cristo. [2]
El salmo que, con gozo admirable, también coreaba el pueblo de los
judíos57 era este: «Su memoria se derrumba estrepitosamente: pero la
misericordia del Señor permanece por siempre» (Sl 9, 78). [3] Pero,
antes de que llegáramos a la sinagoga, algunas mujeres judías, creo que
por voluntad de Dios, hicieron alarde de gran audacia, para excitar
nuestra mansedumbre: desde una altura empezaron a tirar piedras
enormes sobre nosotros.58 [4] Y, ¡quién lo diría!, cayendo sobre una
apretada multitud, no sólo no hirieron a ninguno de nosotros, sino
56

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 114-115.

57

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 153-154. Aunque los cantos en hebreo
eran permitidos por la ley romana, cf. Jean Juster, Les Juifs dans l’Empire romain, I, 368, vemos
que aquí judíos y cristianos cantan en latín, como muestra de una antigua relación.

58

Por tanto, otro indicativo para emplazar la sinagoga es que se encontraba en una parte baja, al lado
de una fuerte pendiente.
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que ni siquiera nos rozaron.59 [5] En esto, aquel terrible león quitó un
tanto la mansedumbre de sus corderos: [6] todos, aunque nos opusiéramos, comenzaron a recoger piedras, y desoyendo el grito del pastor,
impulsados por un sólo móvil cual es el celo por Cristo, más que por
la ira, creyeron que habían de atacar aquellos lobos con cuernos. Y,
no cabe duda alguna, todo sucedió por voluntad de aquel que es el
único verdadero y buen pastor (cf. Jn 10,11.14.16).60 [7] Finalmente,
para quitar toda sospecha de que había concedido una cruenta victoria
a su grey, ningún judío fue alcanzado [por las piedras] y ni siquiera
ninguno de entre ellos intentó fingirlo maliciosamente, como es su
costumbre hacerlo. [8] Con todo, como debemos evitar todo viso de
falsedad, 61 hay que decir que uno de los cristianos, que quiso parecerse
a Acam, el cual estuvo a las órdenes de Jesús Nave62 (cf. Js 7,1026), y
había codiciado los despojos destinados al exterminio. [9] Así pues, el
siervo de cierto cristiano, como él mismo hubo de confesar, se hallaba
allí no por amor a Cristo, sino por afán de botín. [10] Únicamente él,
al intentar arrebatar algún objeto de la sinagoga atrajo sobre sí la piedra del tropiezo (cf. 1Pe 2, 8). En efecto, uno de los nuestros lanzó un
guijarro para herir a un judío, pero habiendo herido la cabeza de aquel
[siervo], le sirvió de aviso para que recordara quien es su Cabeza, o sea,
Cristo. [11] Y aunque la herida no revestía peligro alguno, aquél tuvo
que reconocer la codicia por su hurto y todos, con semejante castigo,
59

Llama la atención el tono legendario y hagiográfico con que se da el resultado de la pedrea de
las mujeres judías sobre los cristianos. Esto sirvió de pretexto para la revancha de los cristianos.
Aparece el título cristológico de Buen Pastor, combinado con el otro de León de Judá. Así, el texto
atribuye la venganza al mismo Cristo, mientras el obispo, por razones jurídicas, se presenta como
pacificador. Tampoco la agresión de los cristianos produjo heridos, gracias a Cristo.

60

El apedreamiento sirve de pretexto para la revancha de los cristianos. Aparece el título cristológico
del Buen Pastor, combinado con el otro de León de Judá. Así, el texto atribuye la venganza al
mismo Cristo, mientras el obispo, por razones jurídicas, se presenta como pacificador. Tampoco la
agresión de los cristianos produjo heridos, gracias a Cristo.

61

Observamos otro sordo rechazo del neopriscilianismo, fautor de la simulación y de la mentira.

62

Denominación de Josué, anterior a la Vulgata.
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quedaron avisados para no obrar de modo semejante.63 [12] Después
que los judíos se hubieron retirado, nosotros tomamos la sinagoga sin
que nadie no diré que se apropiara de algo, sino que ni siquiera se le
ocurrió cosa del género. [13] El fuego consumió la sinagoga con todos
sus objetos, a excepción de los libros64 y la plata [sagrada]. Para que
los libros sagrados no fueran maltratados por los judíos, nosotros los
guardamos; en cambio, para que ellos no nos recriminaran por apropiación indebida, o por el gravamen que les hubiéramos inferido, les
entregamos la plata.
14. Acción de gracias y súplica

[1] Ante el estupor de los judíos por la destrucción de la sinagoga, nosotros nos encaminamos hacia la iglesia entonando himnos, y
mientras dábamos gracias al Autor de nuestra victoria,65 con sollozos
suplicábamos que desalojara aquellos auténticos antros de la incre-

63

También nos encontramos con el terror, cuando se debe garantizar el cumplimiento de la ley del
exterminio, cf. Js 7,10-26. Cristo es denominado cabeza de los cristianos.

64

No sabemos qué fundamento hubo por sospechar que los judíos maltrataran a sus libros sagrados.
Quería Consentius justificar su afán de poseer los libros, cf. Ep. 12*1,1 y 16,2. Robar estos libros
de los judíos había sido declarado un crimen de sacrilegio por Augusto, según Flavio Josefo,
Antiquitates Judaicae, 16,6,2, en Flavii Josephi opera, graece et latine, Gulielmus Dindorfius (ed.),
I, Paris: Ambrosio Firmin Dicot 1865, 630-Antiquities, v. VIII, Lib. XV-XVII, (Ed.), R. Markus,
LCL 410, 1963, 270-275. Cf. Jean Juster, Les juifs dans l’empire romain, I, 368. Todo judío debía
pagar medio siclo para el Templo de Jerusalén, cf. Éxodo, 30,11-16, tasa que restó fija, cf. 377-378.
El patriarca judío de Palestina, reconocido ya desde los tiempos de los Macabeos, recibió el privilegio de imponer un impuesto fijo y anual. Hay muestras de que este impuesto se pagaba y san Joan
Crisóstomo denunció que a veces los patriarcas abusaban de su derecho, cf. 385-388.

65

Antoni Roig i Reixart, Oración que en la solemne fiesta celebrada en la iglesia del Convento de Religiosas de la Puríssima Concepción de Mahon, Dia 28 de abril de 1782. En acción de gracias al Señor
por la rendición del castillo de San Felipe, Mallorca [s.d.], cf. 3, 21. Otros temas severianos, como
el recuerdo de Josué, 13 y 17; Gedeón y los Macabeos, 19. Cf. Amengual i Batle, Els orígens del
cristianisme, I, 80.
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dulidad, y que la infidelidad de aquellos corazones tenebrosos fuera
vencida por la luz.66

66

La destrucción de la sinagoga cierra el primero de los ocho días que llevará la campaña severiana.
Era un sábado.
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V. La intimidación: la conversión de los primogénitos
15. Rubén

[1] Y no hubo dilación alguna en el resultado: puesto que, al día
siguiente,67 y para que en todo se guardara la correspondencia con los
nombres, un cierto judío llamado Rubén, fue elegido por el Señor para
constituirle el primogénito de todos. [2] Con un bendito clamor, que
alegró el corazón de todos, suplicaba que fuera librado de los lazos de
la infidelidad judaica. [3] Inmediatamente fue constituido en primogénito de Jacob (cf. Gn 49, 3), y recibió la señal de la salvación.68 Y
desde aquel instante empezó a estar a nuestro lado, y apoyarnos con
sus consejos mientras increpaba juntamente con nosotros la obstinada
dureza de todos [los judíos].
16. Se prepara la conversión de Teodoro

[1] Si no me equivoco, transcurrieron tres días69 durante los cuales los nuestros permanecían en oración y los judíos en su incredulidad.70 [2] Después de este intervalo apareció Teodoro, rodeado con
la tropa de su gente, en el lugar donde sólo se veían los muros de la
sinagoga, que luego los judíos que creyeron acabaron de arrasar. Allí,

67

El domingo empieza con la primera conversión, del primogénito Ruben, cf. nota 53.

68

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155.

69

Nos hallamos en el tercer día. Entra en escena Theodorus.

70

Perfidia conserva su sentido meramente religioso, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 149-151. san Ambrosio, Ep. 22,16, PL, 16,1067: los herejes invidis animis ferre non
possunt [...], in tantam amentiam prodeunt. [...] Sed hoc non mirum; siquidem tanta est incredulorum
perfidia, ut tolerabilior sit diaboli plerumque confessio. J. Amengual i Batle, «The Perfidia of the
Jewish Women of Magona, according to the Letter of Bishop Severus of Minorca (418). The Example of 2 Mac. 7». En prensa. Cf. Lizi, Vescovi, 90. La fuerza de los cristianos reside en la oración
indeficiente y clamorosa, cf. 16,1.4; 27,4-7.
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como quiera que Teodoro comenzó a discutir con audacia sobre la ley,
y se burlaba de los argumentos que se le oponían y los deshacía por
completo, [3] viendo el pueblo cristiano que no podía vencerlo con
las palabras humanas, imploró el auxilio del cielo. [4] Todos, gritando
al unísono, con gran vocerío dijeron a una voz: «¡Teodoro, cree en
Cristo!». [5] Hasta entonces le suplicábamos cosas pequeñas. Por la
maravillosa misericordia del liberalísimo Señor, Él ya nos las concedía
grandes. [6] ¡Fue milagro maravilloso del Todopoderoso!, el cual cambió el sentido de nuestro clamor en el oído de los judíos. El que antiguamente hizo que cuatro leprosos ocupasen el campamento de Siria,
que había asediado Samaría (cf. 2R 7, 37), y que, mediante Gedeón,
dispersó las huestes de los madianitas, y concedió una gran victoria
a sus trescientos hombres, sin que tuvieran que afanarse, haciendo
que, mediante el terror, la muchedumbre de los enemigos sucumbiera
a causa de las heridas que se causaron mutuamente (cf. Ju 7, 623);
así, ahora, el grito fue entendido por los judíos presentes de manera
muy diversa a como fue proferido por los nuestros. Efectivamente
todos aquellos pensaron que se había dicho: «¡Teodoro ha creído en
Cristo!»71 [7] De esta manera, pensando que el jefe de su incredulidad
se había convertido a la fe de Cristo, de todos se posesionó un temor
igual, cuando nada había que temer. [8] Sus mujeres comparecían
de todas partes descomponiéndose la cabellera y, con alaridos, como
si de fieras se tratara, acusaban insistentemente a Teodoro diciendo:
«¡Oh Teodoro, qué has hecho!». [9] Por su parte los hombres, unos
se escaparon por los campos, por los montes y barrancos; otros huyeron por las callejuelas de la misma ciudad, buscando un lugar donde
esconderse. [10] El mismo Teodoro, presa del miedo, pensó que la
sentencia divina caía sobre su pueblo: «Huye el impío, sin que nadie

71

Cf. 16,5 y Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 123-124.
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le persiga»72 (Pr 28,1). Pero no se trataba de que nadie persiguiera.
Le perseguía aquel terrible león73 que, como había sido revelado a
Teodoro, había lanzado un rugido desde la sinagoga por boca de los
monjes, con el cual había intimidado a los enemigos que se resistían. [11] Teodoro74 se hallaba prácticamente en el mismo lugar en el
cual, según el sueño, le había entrado el espanto del león. Y, puesto a
inquirir la causa de tan gran pavor, escuchaba únicamente el nombre
de nuestro León, no hallando, como se temía, ninguna fiereza, puesto que solamente veía a los monjes que salmodiaban.75 Abandonado
por su gente, preparaba la huida y estaba dispuesto a correr. [12]
Contemplándolo sobrecogido por el espanto, y perdido el color de
su rostro, y sin poder hablar, se le acercó aquel piadosísimo Rubén,
exhortando con suaves palabras al que se hallaba asustado para que
se convirtiera a la fe de Cristo, proponiéndole para su tranquilidad
el ejemplo de su conversión. La puerta de la casa de su fe, a la cual se
había dirigido, movido por el temor, del león, empezaba a entreabrirse. [13] Sin embargo, para que nosotros contemos fielmente cuanto
aconteció, y vosotros, que no buscáis un relato embellecido, sino que
preferís la verdad, para que la oigáis con mayor agrado, voy a reproducir las mismas palabras de Rubén, sin quitar nada de la sencillez
de sus expresiones. [14] Decía: «¿Por qué temes, Teodoro? Si quieres
seriamente estar seguro, ser honrado y rico, cree en Cristo, como yo
he creído. [15] Tú ahora estás de pie; yo me siento entre los obispos.

72

Cf. 11,2-9, donde se describe el sueño profético de Theodorus, en el cual se representó huyendo
despavorido de la sinagoga, y como el terror por el rugido del león quedo superado por el canto
salmódico de los monjes, 25. Más aún, la amabilidad de Ruben facilita que Theodorus pierda el
miedo.

73

Cf. Ibid.

74

Comienza el cumplimiento del sueño de Theodorus, cf. notas 51-56.

75

Véase, 11,4, donde en el sueño los monjes aparecieron salmodiando con suavidad.
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Si tú crees, tú te sentarás con ellos, y yo estaré de pie ante ti».76 [16]
Oyendo Teodoro estas reflexiones, con gran atención, nos dijo: «Haré
lo que queréis; mantened esta promesa; pero dejad que antes me dirija
a mi pueblo, para que pueda alcanzar un premio mayor de mi conversión con la de los demás».[17] Esta promesa fue recibida con gran alborozo de todos: [18] unos tirándose amablemente hacia él le besaban
su misma boca y en el cuello, otros le abrazaban suavemente, todavía
unos terceros le estrechaban su mano derecha con la suya o buscaban
ardientemente hablar con él. [19] Teodoro partió hacia su domicilio,
contento de nuestra acogida: pero no libre de profunda inquietud,
porque, por más que había llegado ya a la casa de Rubén, mediante
su promesa, su entrada era zozobrante, por cuanto todavía no había
penetrado en la casa de aquella parienta,77 la cual, al cabo de tres días,
le recibió en su seno maternal y le libró de toda intranquilidad. [20]
Por nuestra parte, siguiendo la costumbre, nos encaminamos hacia
la iglesia, cantando y entonando el himno: «Bendito sea Dios Padre
de las misericordias, y Dios de todo Consuelo» (2Cor 1, 3), «el cual
nos ha dado agua para nuestra cabeza y a nuestros ojos una fuente de
lágrimas para que lloremos por los heridos de nuestros pueblos» (Jr
8, 23 Vulgata 9, 1).
17. Primeras conversiones masivas

[1] Una vez que hubimos celebrado los misterios,78 y fuera ya de
la iglesia, observamos que una multitud de judíos venía a nuestro
encuentro. [2] Unánimemente pedían poder recibir de mí, indigno
76

Los móviles de la conversión que propone Ruben a Theodorus no tienen carácter religioso. Pretende
que se mantenga el status social, político y económico de que habían gozado los judíos de Magona.
Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 91, nota 93 i 129, nota 334.

77

Véanse las notas 48 y 52. Nótese la terminología eclesiológica romana de las relaciones familiares.

78

Todo da a entender que se trata de la celebración de la eucaristía, cf. Josep Amengual i Batle, Els
orígens, I, 156-157.
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pastor, el signo de Cristo.79 [3] Por lo que, retornando a la iglesia, y
dando gracias al Dios misericordioso, al instante signamos sus frentes
con la señal de la salvación.

VI. Los prodigios

a) Prodigios psicológicos
18. Fuga y conversión de Melecio e Inocencio

[1] ¿Qué lengua podrá expresar todo lo que, por gracia de Cristo,
aconteció con aquellos que se habían escapado a los montes y cuevas,
tanto más cuanto que cada uno de ellos tiene la propia historia de
su conversión? [2] Por lo cual, así como resultaría imposible decirlo
con todo detalle, sería igualmente una ingratitud omitirlo por completo. [3] Por tanto, ayudado con vuestras oraciones, voy a contar
un milagro de Cristo, que hemos conocido mediante el testimonio
de hombres fiables y de toda solvencia. [4] Dos judíos principales, es
decir, Melecio,80 hermano de Teodoro, e Inocencio81, que acababa de
llegar a esta isla con toda su servidumbre, huyendo del desastre que
asolaba las Hispanias, los dos -como ahora ellos mismos confirman
con el sagrado compromiso del juramento- se habían refugiado en
una cueva, o mejor dicho, en una caverna, tomando consigo dos judíos de humilde cuna a quienes constituyeron como guías de la fuga
común. [5] Temerosos y angustiados, descansaron brevemente en el
mismo sitio y, habiendo enviado a la ciudad a aquellos dos, que por

79

Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155.

80

Cf. «Prosopografia», n. 19*, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 267-268.

81

Cf. «Prosopografia», n. 13*, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 266; cf. 18,4 a
26-28 donde se describe la conversión de su esposa.
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su edad eran más fuertes y animosos, con el objetivo de investigar lo
que sucedía, [Melecio e Inocencio] se quedaron solos allí. [6] Entonces
el primero, Melecio, dijo: «¿Por qué, hermano, no puedo sacar de mi
corazón aquella palabra que, según nuestra religión, es una blasfemia?
Desde que el pueblo cristiano gritó que mi hermano se había convertido, en mi corazón no brota sino esta expresión, que hasta hoy me
era desconocida por completo: ”Cristo, en tu nombre”. Y cuanto más
me esfuerzo por expelerla de mi ánimo, con tanta más fuerza se me
pega». [7] A lo que replicó Inocencio: «No será en vano que, como
afirmas, haya penetrado tan fuertemente en ti una exclamación que,
como está de sobra probado ante todos, nunca habías pensado, ni
jamás la habías pronunciado. Pienso que esto proviene de Dios. Sin
embargo, haz un esfuerzo, abandona estas imaginaciones y saca de ti
las instigaciones de estos pensamientos molestos». [8] Al momento,
Melecio comenzó a hacer unos murmullos y a proferir unos gritos
inconexos, de tal manera que Inocencio percibió que aquél luchaba
interiormente, no sólo por las muecas de su rostro, sino con las convulsiones de todo su cuerpo. [9] Viendo [Melecio] que esto le servía
de poco, añadió algo más: profirió unas palabras malsonantes y torpes
y ora frunciendo la nariz y aspirando el aire producía unos ruidos descompuestos, ora hacia burlas con risotadas repugnantes. [10] Pero esta
locura no pudo apagar en su intimidad el nombre de Cristo, porque el
fuego de la salvación había penetrado completamente hasta la médula
de sus entrañas. [11] Por lo que dijo: «¿Qué debo hacer, Inocencio?
Estos recursos producen un efecto contrario. No puedo sacar de mí
el nombre de Cristo con palabras groseras, ni hasta con blasfemias
puedo librarme de una funesta voz. Créeme, siento que otro no deja
de introducir el nombre de Cristo con un clamor incesante en los oídos de mi corazón, que en vano intento cerrar». [12] A tales palabras
de Melecio respondió Inocencio con estas otras: «Con mis propios
oídos he escuchado al pueblo cristiano que tu hermano Teodoro, que
te supera en ciencia, en consideración pública y en edad, se convirtió
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a la fe de Cristo.82 [13] ¿Por tanto, será posible que tú, constreñido
por el ejemplo fraterno, no dejes la religión judaica? ¿Con qué objeto
permanecemos en esta horrible soledad? ¿Cuánto tiempo podremos
aguantar con la escasez de víveres, teniendo presente, sobre todo, que
aquellos dos jóvenes, que hemos enviado [a la ciudad] tardan tanto,
y nuestros esclavos desconocen por completo este lugar al que hemos
venido? ¿Con qué provecho nos infligimos la pena de una muerte tan
dolorosa? ¿Con qué finalidad hemos de consumirnos por el hambre,
hemos de abrasarnos de sed y hemos de agarrotarnos con el frío? Y,
finalmente, ¿por qué hemos de aguantar el terror del silencio horrible
de esta inmensa soledad? [14] ¿Acaso estamos huyendo de las cadenas
de los ladrones o de la espada de los bárbaros? ¿Es posible que un
pueblo, que hemos visto llorar por nosotros, tenga sed de nuestra
sangre? Hagamos memoria, por favor, y veamos a quién han dañado,
a quién de nosotros han injuriado aunque sea de palabra, y regresemos
a aquellos inofensivos, a quienes en ningún caso hemos experimentado como enemigos, y suceda lo que Dios quiera».83 [15] A lo cual
replicó Melecio: «Inocencio, hermano, veo que tú, versado no sólo en
la literatura latina, sino también en la griega,84 y que meditas asiduamente la ley, has olvidado lo que el Señor dice por el profeta Ezequiel:
“El alma que pecare será la que muera” (Ez 18, 20). [16] Si has leído
esto, ¿por qué piensas que el ejemplo de mi hermano Teodoro pueda
arrastrarme a la fe de Cristo? Él tiene su alma, y por consiguiente
también su pecado, pecado que, si no abandono al Señor, Dios de
mis padres, no me dañará. [17] Pongo por testigo Aquel que sacó nu-
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Otra muestra del malentendido en el que cayeron los judíos. Cf., también, 16,5.8 y 18,24.

83

Obsérvese la mano tendenciosa de Seuerus y de Consentius. Si los cristianos fueran tan mansos, seria
irracional el temor de los judíos.

84

Reiteración del carácter helenizante de la comunidad judía de Magona; cf. 18,15, recuerda Cicerón, Brutus, Gumersind Alabart, 1924 y Eduard Valentí, 1936, FBM 7, 32 - G. L. Hendrickson, LCL 342, 1962, 96, Brutus XXVIII, 107: [D. Brutus] erat cum litteris latinis tum etiam
graecis [...] eruditus, cf. LVI, 205, 62 y 174 respectivamente.
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estros padres de la tierra de Egipto que, si la inclemencia del tiempo
no lo impidiera, tomaría una nave cualquiera, y me dirigiría yo solo
a cualquier país. Ni el apego a mis propiedades, ni el amor a los hijos
me detiene; su pérdida me resultaría llevadera, con tal de que no me
viera obligado a renegar del Dios de nuestros padres. [18] En cuanto
a que decidas regresar tan ligeramente a la ciudad, me admira que una
persona, sensatísima como tú, no prevea en su mente lo que sucedería
con nosotros, siendo así que Teodoro, columna de nuestra sinagoga,
fue obligado a apostatar. [19] Por tanto, es más prudente que vayamos
a mi casa de campo, para que no caigamos de nuevo a la vista de los
cristianos. Allí podremos mantenernos escondidos, hasta que llegue el
tiempo oportuno para emigrar a tierras extrañas, siendo así que en esta
isla, entre todos ha crecido tanto el odio contra nuestra religión, hasta
el punto que quien no abandona su patria, no puede conservar la fe
de sus mayores. ¿Por qué no tomamos voluntariamente el camino del
exilio,85 puesto que de todos modos nos veremos abocados a él, como
se infiere del odio que nos tienen los ciudadanos?» [20] Asumida esta
propuesta, tomada con el asentimiento de ambos, cargaron sobre sí
la tarea de realizar el camino decidido; [21] pero mientras se movían
por el angostísimo sendero de sus cavilaciones, las tinieblas les cegaron
los ojos y, sin que se dieran cuenta, perdieron el atajo que seguían sin
conocerlo, yendo a parar entre espinos y a un lugar sin salida que, por
una parte, acababa en precipicio, y por otra las rocas impedían seguir
a delante. [22] Después de haberse rasgado el cuerpo con grandes
heridas, primeramente cayeron en gran angustia, luego hasta en la
desesperación y temor, de modo que se vieron obligados a confesar
que, a causa de su incredulidad, debían soportar todo aquello por el
justo designio de Dios. [23] Por lo que invocaron el nombre de Cristo
que anteriormente rechazaban cuando espontáneamente se les metía
dentro; con las piernas heridas tomaron el camino que, contra su vo-
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La Circular no esconde hasta qué extremo llegaba la represión que sufrían los judíos.
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luntad y contra su plan, les retornó a la ciudad. [24] Pero, cuando a
pesar suyo y con temor llegaron a ella, informándose con curiosidad de
todos los detalles, se enteran de que Teodoro todavía permanece judío
y de que, al contrario de lo que habían presumido, no había padecido
ninguna violencia de parte del pueblo cristiano. [25] Maravillados y
sin poder dar crédito a lo que les había ocurrido, dirigen sus pasos
hacia la casa de Teodoro. Allí él los recibió apenas hubo acabado de
comer, y en seguida quiso saber el motivo por qué se habían separado
de él y habían abandonado la ciudad. [Teodoro] se enteró de todo lo
ocurrido con más risa que admiración.
19. Pánico y conversión de Galileo, Floriano y Ceciliano

[1] Al día siguiente,86 cuando Teodoro se disponía a exhortar a su
pueblo y a prepararlos para que aceptaran la fe de Cristo, a su pesar
hubo de soportar un alboroto de los judíos que, espontáneamente, le
incitaban a la conversión. [2] Porque no había casi ninguno de ellos
que no manifestara que había experimentado abiertamente la fuerza
de Cristo. [3] Pues bien, en su asamblea, un joven, primo de Teodoro,
llamado Galileo,87 -para que, como hemos dicho a menudo, se mantuviera hasta el final el significado secreto de los acontecimientos con
los adecuados nombres- , con gran hostilidad empezó a proclamar:
[4] «A todos os pongo por testigos de que, en mi heredad, no puedo
continuar siendo judío, puesto que en ella tengo copropietarios cristianos,88 y, si quisiera mantenerme en el judaísmo,89 posiblemente pere-
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Empiezan los acontecimientos del martes, con la conversión de los judíos notables, y con la reproducción de los prodigios del Éxodo, previos a la conversión de las masas y de Teodoro.
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Etimología muy libre del nombre de Galileo.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 140. Los possessores formaban un estamento alto y poderoso, cf. CTh, 9,31,1, (21-01-409), 1/2, 485, cf. 7,1;18,17.
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Una sola vez recurre a este término, aunque puede leerse en Gl 1,13 y en muchos autores cristianos.
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cería a causa de su odio. [5] Por tanto, apercibiéndome del peligro que
corre mi vida, me iré inmediatamente a la iglesia, para escapar de la
muerte que se me prepara». Pensando Galileo que, declarando los motivos de su conversión se aseguraba [la vida] temporal, sin saberlo decía
la verdad respecto de la vida del tiempo futuro, en la cual no pensaba
para nada. [6] Inspirándose en estas palabras, un varón honrado, y de
reconocida preeminencia, no sólo entre los judíos, sino también en la
ciudad, hasta el punto que acaba de ser elegido defensor de la ciudad,
o sea Ceciliano90, manifestó que Galileo había dicho la verdad, y que
él tenía razones semejantes para temer algo igual. [7] Con sus palabras
causó tanta confianza al mencionado joven que, a la vista de todos,
con una carrera velocísima, como si de ganar el trofeo (cf. 1Cor 9,24
Flp 3,14) de la fe se tratara, voló hacia el cobijo de nuestro Galileo, y
pidió a mi humilde persona que le apuntara en la lista con su nombre.
[8] Por su parte, Ceciliano, que era padre de los judíos, después de una
consulta más reposada con su hermano Floriano,91 igualmente padre,
según nuestras noticias comenzó a dirigirse a la sinagoga con estas palabras: «Yo que, después de Teodoro, soy el principal de la sinagoga, a
diferencia del joven Galileo, no me decido y me expreso con temblor,
sino que a todos exhorto, recomiendo y proclamo que, abandonado el
error del mal camino, si es posible, todos a una nos incorporemos a la
fe eclesiástica. [9] Por tanto, así como a vosotros Cristo no os atrae a sí
con tanta potencia, y por más que rehuséis una tan grande salvación,
no os podemos hacer violencia alguna, con la misma razón yo y mi
hermano Floriano, con toda nuestra familia, abandonando el escarnio de nuestra religión, que no podemos seguir por más tiempo, nos
adherimos a los cristianos y a su fe, los cuales, aunque se sirvieran de
innumerables testimonios de las escrituras no sólo no te convencerían

90

Cf. «Prosopografia», 6*, Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 263, cf. 101-108,
y más adelante, en este párrafo, 18.

91

Cf. nota anterior.
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a ti, Teodoro, que eres el más versado de todos, sino que tampoco a los
demás, si no es porque siguen a la verdad que no puede ser vencida».
[10] Según supimos, Ceciliano se dirigió a su pueblo con este tenor, y
nosotros recibimos con gozo inefable a muchos judíos que, con él, el
mismo día abrazaron la fe de Cristo.
b) Prodigios del Nuevo Éxodo
20. Conversiones masivas

[1] De la misma manera que no me siento capaz de contar los
prodigios del cielo que acaecieron,92 tampoco me atrevo a silenciarlos.
[2] Alrededor de la hora séptima, empezamos93 a celebrar la misa del
Señor.94 [3] Pues, entre que exhortábamos y anotábamos a los judíos
que se acercaban a la fe de Cristo,95 puesto que efectivamente escribimos sus nombres, el pueblo alimentado espiritualmente con dulce
deleite, olvidaba la comida carnal, y de esta manera pasó la mayor parte del día. [4] Mientras, pues, todo el pueblo con nosotros empezaba
la misa en la iglesia -que se halla situada un tanto a las afueras de la
Ciudad,96 y en la cual descansan las reliquias del santo mártir Esteban
recientemente descubiertas-, dos monjes que descansaban sobre la
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Prodigios según el Éxodo: en el cielo y a la naturaleza.

93

El término en plural se refiere, al menos, a los presbíteros y podría extenderse a todo el pueblo
de los cristianos. La hora de la concelebración fue después del mediodía, precisión que nos hace
comprender que se aluda a que los cristianos no se habían acordado de comer, cf. 29,3.
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Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 156-158 e Id., (ed. y trad.), Consenci.
Correspondència amb Sant Agustí, I, I, 71, n. 81. Con los elementos que hemos ofrecido en otros
lugares, creo queda claro que este pasaje no sirve para testimoniar la celebración de la misa dominical, porque habla de la celebración entre semana.

95

Se trata de una lista de los que solicitaban el bautismo. Cf. nota 124

96

Compárese la ubicación de la sinagoga con la de la basílica cristiana, cf. nota 66. Los judíos eran
más antiguos en Magona.
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hierba del campo que hay enfrente de la iglesia,97 fueron escogidos
por el Señor como testigos de sus milagros. [5] En efecto, un varón
honorable, llamado Julio,98 acompañado de otro, se dirigía desde la
ciudad hacia la iglesia, y cuando empezó a pasar por delante de ellos,
de repente, uno de los monjes, viendo la señal del milagro, quedó fuera
de sí y profirió un grito extraño; vuelto en sí, puesto que no podía
explicarlo con palabras, extendiendo la mano mostraba lo que había
visto. [6] Se trataba de un globo resplandeciente99 con luz clarísima,
cuya envergadura igualaba casi la altura de un hombre, y se parecía a
unos recipientes que nosotros llamamos tinajas. [7] Tan grande era su
claridad y resplandor, que el hermano que lo vio el primero, según sabemos por su relato, creyó que se desplomaba el sol. [8] Esto, tal como
fue visto por ellos, descendía lentamente detrás de la basílica, en la cual
conmigo estaba reunido todo el pueblo; [9] de tal manera lo creyeron
tan próximo, que el mismo hermano, estremecido por el susto, empezó a correr, pensando que se había desplomado detrás de la basílica.
Pero fue cogido por el otro hermano y dejó de correr. [10] Aquél, que
también lo había presenciado, decía que había ocurrido más lejos,
aunque lo afirmaba con dudas. [11] Unas mujeres, todavía judías,
entre las cuales se hallaba la esposa de aquel Melecio,100 que hemos
mencionado más arriba, aseguraban que, desde la estancia superior de
su casa, habían visto aquello mismo como si cayera sobre la basílica.101
[12] De todas formas, si lo que fue visto era el mismo san Esteban o
97

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 170-173, y la nota 19. Cf. 11,4; 16,1112.

98

Cf. «Prosopografia» n. 14*. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 266. Posiblemente su
condición de honoratus le viniera del hecho que era un terrateniente o possessor.

99

Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 124.

100 Cf. 24. Leemos dos formas del nombre: Artemia o Artemisia. Cf. Josep Amengual i Batle, Els
orígens del cristianisme, I, 125-127 y 131-132 y «Prosopografia» 3*, 260. Cf. Joaquim Ma. Bover,
Diccionario histórico-geográfico, estadístico de las Islas Baleares, I, Palma 1843, CVI.
101 Véase la indicación arquitectónica del texto.
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un ángel (cf. Éx 14,19),102 queda todavía oscuro. [13] El mismo día,
alrededor de la hora cuarta, es decir poco antes de que se manifestara
aquella señal, cayó un granizo diminutísimo, que los nativos de esta
isla llaman en su lengua vernácula argistinum.103 Nunca había caído en
tan gran cantidad. [14] Habiendo comenzado a desprender un aroma
como de miel, muchos sobre los cuales había caído por la calle, lo
probaron, y lo hallaron más dulce que la miel. [15] Muchos de los que
apreciaron este sabor, reconociendo que el mismo día muchos hijos de
Israel habían salido del Egipto de su incredulidad y de su esclavitud,
parangonaban estos acontecimientos con los signos que leemos en el
Éxodo, y creyeron que se había renovado el prodigio del maná (cf. Ex
16, 3135), a favor de este pueblo, que mereció el nombre de verdadero
Israel, por haber mirado a Dios con un corazón creyente; [16] también muchos pensaron que había aparecido la columna de fuego que
precedía a los padres en el desierto (cf. Nm 14, 14), para que también
a los hijos que salieron del «verdadero horno de hierro que es Egipto»
(Dt 4, 20), según está escrito, les sirviera de guía en el camino hacia
la vida. [17] Ciertamente, como lo atestigua la lectura del Éxodo, la
semejanza de las señales no ofrece discrepancias; porque aquello que
pensamos que se trataba de nieve, era tan semejante a la semilla de
coriandro diminuto, sabía como miel (cf. Ex 16, 14) y lo que apareció
está claro que tenía la forma de la columna de fuego (cf. Ex 16, 31 Nm
11, 7). [18] Sabemos que ambos signos fueron revelados también a los
hermanos que se habían quedado en Iamona.104 [19] Porque la lluvia
de miel fue probada por muchos a quienes se les dio entendimiento

102 Cf. Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les principals citacions bíbliques,
Maó 2000, 43. La presencia de san Esteban queda en segundo término. No le atribuye el prodigio.
103 Argistinum/abgistinum, podría ser un vestigio de la lengua menorquina del talaiótico, cf. Josep
Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 124 y 145-147.
104 Generalización de la percepción de los prodigios. Vuelve reiterar la teología de la pequeñez, aplicada al microcosmos menorquín.

174

Josep Amengual i Batle

para conocer y paladar para gustar, (cf. Nm 16,18-19)105 y la columna
de aquella luz blanquísima penetró en la vista de muchos, que Dios
consideró dignos de ello. [20] Con esto se da a entender que los judíos
de todo el mundo serán visitados por la luz de la fe; [21] porque a
nosotros, que habitamos en esta isla y vivimos en este, por decirlo de
algún modo, microcosmos, nos ha iluminado un tan gran resplandor
de la gracia celestial, que la percepción de aquellas señales llegó a los
confines de nuestra tierra.
21. Conversión de Teodoro

[1] Por ello, al día siguiente,106 la gran expectación de todos era una
advertencia para que Teodoro cumpliera su promesa. [2] Él, con alegaciones que consideraba justas, creía que debía posponer la realización
de los deseos de todos diciendo que antes quería traer a su esposa que
había dejado en la isla de Mallorca,107 no fuera que, si ella se enteraba
de que su marido se había convertido sin su consentimiento, se separase de él tanto matrimonialmente como en la religión, persuadida
y perturbada, sobre todo, por los razonamientos de su madre que
aún vivía, como suele suceder en la obstinación de esta infidelidad.
[3] Mientras Teodoro daba estas justificaciones a los cristianos, que
ya asentían, los judíos presentes, que se habían convertido, insistían
obstinadamente, por lo que, alejado todo pretexto dilatorio, voló velozmente hacia la madreparienta, como lo había visto en sueños. [4]
Y tras él, habiendo desaparecido todo obstáculo, la sinagoga entró
en la iglesia. [5] ¡Qué maravilla! Aquellos expertos doctores de la ley

105 Cf. Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca, 43.
106 El miércoles empieza con una gran expectación sobre la conversión de Teodoro. Cuando ésta se
cumpla, la sinagoga quedará incorporada a la iglesia, cf. 6,1; 11,1; 18,18; 19,9, etc.
107 Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 142-144. Cf. 7,1. Severo prescinde de
toda indicación sobre la evolución religiosa de su mujer y de la suegra.
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creyeron, sin discusión alguna, y sin ninguna controversia sobre las
escrituras. [6] Bastaba preguntarles si deseaban recibir la fe de Cristo,
y al momento manifestaban que querían creer en Cristo y hacerse
cristianos.108
22. Conversión de un anciano de 102 años

[1] Un anciano que, según dicen, tiene ciento dos años, pasados en
su incredulidad, sin intercambiar siquiera un par de palabras, animoso
por la esperanza de la vida futura, proclamó su decisión de retornar
a la infancia espiritual, al final de sus días, mediante la fe de Cristo y
nos presentaba sus miembros ya consumidos por la vejez, para que los
regeneráramos cuanto antes mediante el bautismo.109
23. Conversión de judíos transeúntes

[1] Se encontraban allí en tránsito unos judíos que habían desembarcado,110 los cuales observaban el estado del tiempo y el movimiento
de los vientos, y, aunque se les ofrecía la posibilidad de hacerse a la
mar, prefirieron creer.

108 Ignoramos de qué clase fue la presión que forzó a los judíos a convertirse. El Commonitorium, cf.
7,1, fue inútil.
109 No sabemos si el bautismo se celebra. Josep Sastre Portella, La Carta de Sever de Menorca, ha sugerido que la Circular podría tener como trasfondo un escrito bautismal, puesto que en las catequesis bautismales se encuentran muchos de los textos bíblicos citados por la Epistola, como también
es interesante atender a que Pascua sea un punto de referencia central de nuestro escrito. Sobre los
bautismos forzados, cf. Friedrich Lotter, «Die Zwangsbekehrung der Juden von Menorca um 418
im Rahmen der Entwicklung des Judenrechts der Spätantike», dins Historische Zeitschrift, 242/2
(1986) 291-326. G. Stemberger, «Zwangstaufen von Juden im 4. Bis 7. Jahrhundert Mythos oder
Wirklichkeit», en Judentum-Ausblicke und Einsichten. Festgabe für Kurt Schubert zum siebzigsten
Geburtstag. Cl. Thoma - G. Stemberger, - J. Meier, (eds.), Frankfurt am Main 1993, 81-114.
110 Llama la atención como se habla de la facilidad de navegar en invierno. No se entiende porqué el
autor opone navegar a creer. ¿Será que también ejerció su presión sobre ellos, de manera que, de
haber podido embarcarse, se hubieran librado de ella y no se habrían convertido?
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24. Fuga y conversión de Artemisia

[1] Para manifestar más la fuerza de su gloria, Cristo permitió que
solamente tres nobilísimas mujeres de los judíos permanecieran, por
algún tiempo, en la dureza de su incredulidad:111 [2] Artemisia,112 hija
de Litorio113 -el cual rigió recientemente esta provincia y actualmente
es comes,114 según se dice-, conmovida por la conversación de su marido Melecio, habiendo abandonado la casa de su esposo juntamente
con una amiga, nodriza suya, y algunas esclavas, olvidándose de su
debilidad femenina, se fugó a una cueva que, aunque situada en una
viña, se halla algo apartada. [3] Había allí una pequeña prensa recién
fabricada y un lagar acabado de construir,115 que semejaban ser en cierto modo la figura del pueblo creyente. [4] Porque creemos y estamos
convencidos de que éstos habían de recibir la fe no al igual de viejos
odres, sino como nuevas cubas habían de recibir el mosto del Nuevo
Testamento (cf. Mc 2, 22 Mt 9, 17). [5] Aquella matrona, contrariada

111 Sobre la misoginia, cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 200-201.
112 Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 125-127 y 131-132.
113 Sobre el único praeses conocido de la Baleárica, cf. «Prosopografia» 17*, Josep Amengual i Batle,
Els orígens del cristianisme, I, 267 y 107-108; Id, Amengual i Batle, «Litorius, qui nuper hanc
prouinciam rexit et nunc comes esse dicitur, i la província Insularum Balearum (ca. a. 395-418)»,
M.L. Sánchez León, (ed.), Les Balears romanes. Nous estudis, Palma de Mallorca: Documenta
Balear, 2012, 139-169. Id. «El comes Litorius i Asterius, comes Hispaniarum», 171-185. Aunque no
podamos asegurar que san Jerónimo hubiera comprobado exactamente si había senadores judíos
bretones, hispanos, galos, etc., su escrito de los años 408-409 al menos afirma que en general los
había, cf. san Jerónimo, Commentarii in Isaiam, 66,20, lib. 18, M. Adriaen-F. Glorie, CCL 73A,
1959, 792-793-PL 24, 672: quod uidelicet in consummatione mundi, quando christus hierusalem
regnaturus aduenerit, et templum fuerit instauratum, et immolatae iudaicae uictimae, de toto orbe
reducantur filii israel, nequaquam super equos, sed super mulos numidiae. qui autem senatoriae fuerint
dignitatis, et locum principum obtinuerint, de britannis, hispanis, gallis que extremis hominum morinis
et ubi bicornis finditur rhenus, in carrucis ueniant, occurrentibus sibi cunctis gentibus, quae eorum
seruituti fuerint praeparatae.
114 En la época el comes era el militar de más alto rango en una muy amplia demarcación del Imperio,
como podía ser la Hispania, aunque no parece que éste fuera el caso de Litorius.
115 Se reitera la coincidencia del lagar nuevo en conexión con Lc 5,37, y el vino nuevo de la fe, prefigurado en el agua convertida en miel dentro este lagar.
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por su marido, permaneció allí inflexible durante dos días; al alba del
tercer día,116 como de costumbre, envió a las esclavas a buscar agua, de
la que anteriormente con la lluvia se había recogido en el lagar, para lavarse la cara. Percibiendo que el agua tenía la dulzura de la miel por su
olor y sabor, enseguida se irritó, e, indignada, preguntaba a la esclava
por qué había metido miel en el jarro. [6] Luego, para convencer a la
esclava, que negaba haber hecho aquello, se dirigió al lagar, y tomando
de él con la cavidad de las manos observó que el agua de la cual se
había servido durante dos días se había convertido en la dulzura de
suavísima miel. [7] Llama inmediatamente a todas las que estaban allí,
y les ruega que también prueben, no fuera que un gusto engañoso de
su paladar aparentara aquella suavidad. [8] Habiendo gustado todas,
percibieron un tal regusto, de forma tal que estimaron que no habían
saboreado agua que sabía a miel, sino miel purísima que, del agua,
solamente tenía la apariencia. [9] Excitadas por la sorpresa recibida,
mientras se preparaban para regresar a la ciudad, picadas por la curiosidad, degustaron el rocío que tenían las muchas hierbas, y percibieron
también un sabor igual.117 [10] Una vez de vuelta a la ciudad, aquella
matrona contó todo esto a su marido, y por medio de él lo puso en
conocimiento de todos, e inmediatamente, sin ninguna resistencia,
aceptó la fe de Cristo. [11] Precisamente el mismo día en que la esposa
de Melecio se vio obligada a expeler de sí la amargura de la incredulidad por la fuerza de la miel,118 precisamente aquella jornada en que
la mencionada hija de Israel se hallaba como transportada al desierto,
experimentó como el antiguo lago de Mará (cf. Ex 15, 2324) se había
endulzado al serle introducida la cruz; de manera igual toda la iglesia
percibió un maravilloso pero real aroma celestial, hasta el punto que,

116 Empieza el jueves, tercer día respeto a la visión del globo, cf. 20,11.
117 Cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 131-132.
118 Aspereza y dulzura de la miel, según el néctar chupado por las abejas, permitía hacer un juego con
el nombre de Artemisia.

178

Josep Amengual i Batle

si con anterioridad algunos habían sentido la presencia del Espíritu
Santo, ahora la disfrutó toda la fraternidad.
25. Conversiones intermitentes

[1] También despertó la admiración de todos el hecho de que, estando el tiempo sereno por completo, cayeron unos copiosos chaparrones. [2] La lluvia precedía a la lenta venida de los judíos a la fe de
Cristo, hasta que el hecho fue advertido, de forma que entre nosotros
decíamos en broma: «Ya llueve, estad seguros que algunos judíos están
llegando a la fe de Cristo». [4] Y, cosa admirable, generalmente mientras todavía estábamos diciendo tales cosas, se encontraban ya algunos
judíos que llamaban a la puerta; lo cual no tenía nada extraño, puesto
que, como estaba escrito, «Dios hará descender una lluvia espontánea
sobre su pueblo» (Sl 68 (67), 10),119 los agradables chubascos anunciaban al pueblo que había de creer.

119 El Sl 68(67) idealiza los duros acontecimientos del Éxodo.
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VII. La plegaria, último recurso para obtener la
conversión
26. Las mujeres se resisten

[1] Quedaban todavía dos mujeres que se resistían a correr tras
el aroma del perfume de Cristo (cf. Ct 1, 3):120 eran la esposa de
Inocencio, de quien hemos hecho mención más arriba, y su venerable
hermana, viuda, según es de todos sabido, la cual, [2] inmediatamente
que se enteró de que el marido de su hermana, Inocencio, se había
convertido, bajó a una barca,121 decisión ésta que no sólo toleramos
sino que hasta la sugerimos, porque no había forma de que se doblegara a la fe de Cristo, ni con las palabras ni con los milagros.
27. Resistencia y conversión de la esposa de Inocencio

[1] La esposa de Inocencio recibió con oídos sordos la palabra de la
salvación durante casi cuatro días.122 [2] Rechazando toda medicina,
estaba sojuzgada por la incurable enfermedad de la incredulidad,123 [3]
y de nada servían las amenazas ni los ruegos de Inocencio, su marido;
a instancias de Inocencio toda la multitud de la fraternidad se reunió
en la casa donde vivía, puesto que sentía un profundo duelo de que
sólo una mujer empañara una alegría tan grande, porque estaban en la
creencia de que su hermana se había hecho a la mar. [4] Como nada

120 Se aplica Ct 1,3, para recalcar que las mujeres judías no sienten la atracción de Cristo, cf. 19,9,
Ceciliano y Floriano son movidos por el poder del Cristo.
121 Un nuevo caso de navegación en invierno. cf. más adelante 4 y todo el nº 28. En el fondo hay la
tesis de que siempre había una alternativa a la conversión; el marchar de Menorca.
122 Son los cuatro días posteriores a la conversión de Inocencio, cf. 18.
123 Se emite un juicio muy negativo sobre los que permanecieron en el judaísmo. Al nº. 7, la conversión al cristianismo se considera como una liberación de los lazos del diablo.
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consiguiéramos acumulando voces en los oídos sordos, recurrimos al
conocido refugio de la oración; así pasamos a la misericordia celestial
las súplicas que rechazaba la impiedad humana. [5] De esta manera,
el ejército de nuestro caudillo Jesucristo luchó en el combate contra
Amalec (cf. Ex 17, 913), el enemigo, con himnos y plegarias, hasta
cerca de la hora tercera. [6] Llegado este momento, hemos de confesarlo, llenos de desespero, estábamos dispuestos a retirarnos; pero,
retomando de nuevo todas nuestras fuerzas, y postrados en el suelo,
lloramos largamente, [7] y, cuando a la conclusión de la oración el
pueblo respondió con el Amén, ella añadió que quería creer y hacerse
cristiana. Una vez que ella había quedado libre de los lazos del diablo,
nosotros nos retiramos con alborozo a nuestro lugar de hospedaje.124
28. Fuga y conversión de la cuñada de Inocencio

[1] Finalmente, al día siguiente, o sea al día octavo desde nuestra
llegada,125 decidimos regresar a Iamona, llevándonos los copiosos trofeos de tan brillante victoria. [2] Con todo, cuando ya estábamos preparados para emprender el camino y ya dejábamos la ciudad, el Señor
quiso darnos como viático el único consuelo que parecía faltarnos. [3]
En efecto, aquella viuda, pariente de Inocencio, había regresado del
mar [4] y, tomándome por las rodillas, con grandes lágrimas suplicaba
el auxilio de nuestra fe. [5] A lo que yo le repliqué: «¿Por qué motivo,
mujer, con tanta ligereza quisiste abandonar a tus hermanos?». Ella
me contestó: «También el profeta Jonás quiso huir de la presencia del
Señor, pero también a su pesar se vio constreñido a cumplir su voluntad (cf. Jon 13). [6] Por tanto recíbeme, y no sólo a mí, sino que acepta
124 Habla de las casas donde permanecieron los cristianos venidos de Iamona y también de las propias
de los de Magona, las cuales al menos en parte, debían de coincidir con las primeras; cf. 12,7, respeto a Severo.
125 El día octavo, desde la llegada de Severo y los suyos a Magona, que coincide con el segundo sábado
de la campaña, en el cual se consumará la destrucción religiosa de la sinagoga.
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también estas dos huérfanas y nútrelas con Cristo». [7] Y, suplicándomelo patéticamente, entre lágrimas me entregaba a sus dos hijitas.
[8] ¿Quién no lloraría de alegría? ¿A quién no arrancaría lágrimas la
magnitud del gozo? [9] Recibí la oveja, la única que conocíamos que
se había extraviado de toda la multitud (cf. Mt 18,2), y con la doble
prole, la conduje al redil de Cristo.

VIII. Conclusión: la conversión de los judíos de Magona
como preludio de la conversión de todo el pueblo judío
29. Fruto sazonado al cumplirse los ocho días

[1] Ciertamente lo que ha sucedido durante estos ocho días anteriores a la Cuaresma, ha sido para nosotros como la celebración de la
festividad de la Pascua.126 [2] Puesto que tenemos constancia de que se
agregaron a la iglesia quinientas cuarenta almas. [3] Aunque he omitido infinidad de detalles, porque eran demasiados, no será vano que al
final mencione que ninguno de entre la multitud, llegada tantos días
antes después de recorrer treinta mil pasos, antepuso a esta empresa
ni el cuidado de su casa, ni la preocupación por los alimentos, ni la
añoranza de los hijos.

126 Cf. la nota anterior. La cuaresma del año 418, empezó el domingo 24 de febrero, y Pascua se celebró el día 7 de abril. La sensación que da Severo, es como si ya hubieran celebrado la Pascua, con
el bautismo de los 540 judíos de Magona, contando los transeúntes, cf. 23,1. Pero nada sabemos
de la celebración del bautismo, a pesar de que a veces se atribuye una pastoral bautismal a Seuerus,
cf. Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, I, 155-156 y 308-311. Añadamos que
no tiene sentido aplicar en este caso la forma catecumenal ordinaria, puesto que los judíos fueron
los destinatarios primeros del antiguo Testamento, que como hemos visto, estaba a la base de la
catequesis bautismal. Si ellos estaban tan enterados, no era preciso recomenzar de nuevo y una
instrucción, como si fueran paganos.
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30. El campo yermo fructifica

[1] Y todavía causa mayor maravilla y es un gran motivo de alegría
el hecho de que el pueblo judío, tanto tiempo reducido a tierra improductiva,127 ahora, después de que han sido arrancadas las espinas de la
incredulidad, y recibida la palabra, podemos contemplar el germinar
de un copioso fruto de justicia, por lo que nosotros nos consolamos
con la esperanza de tan abundante cosecha. [2] Donde hemos arrancado una densa selva de la incredulidad, allí proliferan excelentes obras
de la fe. [Los judíos] han comenzado por derribar los fundamentos
de la sinagoga, y después no solamente han aportado los subsidios
para construir una nueva basílica,128 sino que también arriman sus
hombros para ello.
31. Datación y sentido profético de los hechos menorquines

[1] Sepa, vuestra beatitud, que todos estos acontecimientos comenzaron, con la fuerza del Señor nuestro Jesucristo, el cuarto día antes
de las nonas de febrero y llegaron a su conclusión al cabo de ocho
días, después del decimoprimer consulado del Señor Honorio129 y del

127 Cf. notas 42-43. La alusión a las espinas de la incredulidad podrían inspirarse en Mt 13,3-8.
128 Se refiere a la que sería la segunda basílica de Magona, esta vez en el interior de las murallas. Se trata
de la primera suplantación de edificios de culto que se conoce en las Baleares.
129 El decimoprimer consulado de Honorio I y el segundo de quien sería Constancio II, corresponde
al año 417. La fórmula post consulatum no era infrecuente, cf. Amengual i Batle, Els orígens del
cristianisme, I, 65-66. Aun cuando a la mencionada p. 65 he identificado la datación que da la Circular a los acontecimientos de la simbólica semana menorquina (2-9 febrero 418) con la fecha de la
redacción de este escrito. Aun así, el testimonio externo de la Epistula, que es la Ep. 12* 12,5-6 de
Consentius conduce a proponer una redacción de la Circular algo más tardía, o, al menos, se puede
pensar que se hizo una revisión que deberíamos retrasar hasta el final del 419 y, si pudiéramos
demostrar que los pasajes que manifiestan el rechazo del engaño y de la mentira, algunos tan claros
como el del párrafo 13,8, dependen de la advertencia de San Agustín, tal vez deberíamos situarnos
en el año 420, después de que Consencio y Severo hubieran leído el Contra mendacium (420), de
San Agustín.. Cf. Correspondencia, II, Josep Amengual i Batle, (FBM 268), 14.
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segundo de Constancio, varón ilustrísimo.130 [2] Por todo lo cual, si
escucháis con comprensión las palabras de este indigno pecador, revestíos del celo de Cristo contra los judíos,131 no para su condenación
eterna, sino para lograr su salvación.132 [3] Porque tal vez ha llegado
el tiempo predicho por el Apóstol en que, habiéndose ya convertido
la totalidad de los gentiles, «todo Israel se salvará» (Rm 11,25). [4] Y,
posiblemente, el Señor quiso prender esta chispa desde este extremo
de la tierra (cf. Lc 12,49), para que todo el orbe terrestre arda en el
incendio de la caridad, para consumir la selva de la infidelidad.

130 Se trata de la semana que transcurrió entre el 2 y el 9 de febrero del año 418. El punto de referencia
son los consulados del emperador Honorio I y del futuro Constancio III (de febrero a septiembre
del año 421). La datación post consulatum no es infrecuente. El rango de Constancio era el de vir
clarissimus.
131 La Circular se cierra con la invitación a revestirse del celo, semejante a la de los cristianos menorquines, cf. 4,4; 5,1, puesto que lo que han protagonizado se entiende como un don profético de
Dios, que podría anunciar la proximidad del cumplimiento de Rm 11,25-26; cf. Ep. 11*24,3,
Josep Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme, II, 105, con la nota 57.
132 Por inhumanos que fueran los métodos de Seuerus, no se puede ver en ellos un antecedente de racismo ni de odio a las personas, antes al contrario, buscaba su bien de una manera fundamentalista,
según nuestra actual mentalidad, sin valorar el respeto que merecen las conciencias, como si fuera
posible creer sin libertad. Otra cosa es llegar a persuadirse, después de las presiones, así como existe
la posibilidad de ver un provecho en ello, que no excluyen la simulación más o menos duradera.
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