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Vigor creador d’una època
El text de l’Evangeli per a Francesc és 

la regla de la seva fraternitat: s’ha de llegir 
i practicar sine glossa. El sine glossa no 
s’oposa a la seva actualització, sinó a la 
seva frivolització acomodatícia.

El segle XII fou en molts aspectes una 
edat de vida fresca i vigorosa: marcada per 
les croades, pel naixement de les ciutats 
i pels primers Estats burocràtics d’Occi-
dent. És l’època que veu la plenitud de l’art 
romànic i l’alba de l’art gòtic. És en aquest 
segle que es difonen les cultures vulgars, 
que es redescobreixen els clàssics lla-
tins; és l’època de la poesia llatina i del 
dret romà. És en aquest temps en què es 
desenvolupa l’estudi de la ciència grega i 
de la seva filosofia i l’interès pel pensament 
àrab; és el temps en què neixen les prime-
res universitats europees.

La formació de les ciutats significa l’en-
riquiment dels comerciants, les exigències 
del comerç, els estatuts dels prínceps, 
el desenvolupament de la burgesia, etc. 
Tot contribuí a modificar les situacions 
sòcio-culturals precedents, que donaven 
el primat als propietaris de terres i feien de 
les abadies els centres preeminents, quasi 
únics, de la vida intel·lectual de l’època.1  

Amb el rol que assumeixen les ciutats, 
el lloc fins aleshores ocupat pels mones-
tirs, en la vida cultural i religiosa, ara és 
assumit per les catedrals. És el moment en 
què neixen les escoles catedralícies, nai-
xement afavorit pel declivi dels monestirs, 
que al llarg de l’Alta Edat Mitjana havien 
salvat la tradició cultural d’Occident. 

1. C. H. Haskins, The Renaissance of the 12 
Century, New York, 19882.

Per altra banda, els nous Ordes monàs-
tics, com cartoixans i cistercencs, es dedi-
quen més a la contemplació i a l’ascesi que 
a la cultura.

El desenvolupament de la burgesia 
urbana i la decadència dels propietaris 
de terres, monjos i laics, que controlen 
les masses rurals, tanmateix no es tra-
dueix en un immediat accés a la vida cul-
tural per part dels laics. La vida cultural 
encara és prevalentment circumscrita a 
clergues i monjos.

Ideals pauperístics, desig de retorn a 
la vida apostòlica, recerca de la reapro-
piació de la paraula bíblica, i de la seva 
interpretació, voluntat de revaluar el lloc 
del laic enfront del predomini del poder 
monàstic i clerical. Són molts els motius 
que afavoreixen el naixement d’intents de 
reforma eclesial, que veuen els laics en 
primer pla: dels moviments de càtars i val-
desos a altres més reduïts, però no menys 
significatius.

Però, ¿on s’ha de col·locar el principi 
unificador d’aquesta renaixença del segle 
XII? La novetat està especialment en 
inserir en la relació home-Déu, que carac-
teritza tota l’Edat Mitjana, un nou element: 
la natura. El segle XII és un segle de fe, 
que es desplega en una experiència de 
bellesa, de llum, de fervor, de pregària i 
d’amor. Un segle lligat no només a Crist i 
a la Trinitat, sinó també a l’home, al servei 
dels homes.2

Per progressar en aquesta visió de la 
realitat l’home del segle XII se servia de 
tres llibres que ofereixen no únicament 

2. Cf. M. M. Davy, Initiation médiéval. La Philo-
sophie au douzième siècle, París 1980, p. 14.
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itineraris, sinó també revelacions: la 
natura, l’Escriptura i la consciència. Però 
el pecat li impedeix sovint de conèixer amb 
les pròpies forces. D’aquí el rol central de 
la interpretació de la Bíblia en la vida de 
l’home del segle XII.

Hi ha tres àmbits fonamentals en 
els quals té lloc la lectura del text de 
l’Escriptura: el claustre dels monjos, 
l’escola lligada sobretot als canonges 
regulars i els moviments evangèlics 
laicals que, a finals del segle XII, trobaran 
una resposta a les seves exigències en 
els ordes mendicants. Són aquests que 
constituiran el teixit vital de l’Església en 
aquest segle, substituint així la imatge de 
l’Església societat, representada per tres 
personatges: el sacerdot, el cavaller i el 
monjo.3 

3. M. D. CHenu, La théologie au XII siècle, París 
19712, p. 269. Chenu accentua que l’objecte 
propi de la teologia és una paraula històrica: 
és la història de la salvació: “El cristianisme, 
escriu Chenu, extreu la seva realitat de la his-
tòria, no de la metafísica. Per tant, la primera 
preocupació del teòleg ha de ser conèixer 
aquesta història... Els textos són en teologia 
el que l’experiència és en la ciència” (La 
parole de Dieu, II, París 1966, p. 247).  

Cal destacar que respecte al passat 
resta només el monjo, mentre el cavaller 
feudal és substituït per un laïcat format 
principalment per artesans i comerciants 
de les naixents ciutats, i el sacerdot, part 
integrant també ell del sistema feudal, és 
substituït pel canonge regular, general-
ment seguint la regla de sant Agustí.

L’estudi de la Bíblia a l’escola
Si passem de l’ambient del claustre al 

de l’escola no trobem un ambient fona-
mentalment diferent. Però sí que al cos-
tat de semblances, hi ha aspectes nous. 
Aquests trets propis neixen d’una pers-
pectiva diferent, d’un nou horitzó her-
menèutic en el qual es llegeix la Bíblia. 
Mentre l’exegesi monàstica sorgeix d’una 
exigència de la vida interior, l’exegesi de 
les escoles, per bé que orientada a la 
vida cristiana, neix essencialment d’una 
exigència cognoscitiva. Les escoles nei-
xen lligades a les catedrals i es desenvo-
lupen a l’intern de la comunitat cristiana 
i en el món, estan més exposades a les 
influències culturals noves i al renaixe-
ment de les arts liberals i de la dialèc-
tica. Qui guia la reflexió exegètica no és 
l’abat, pare de la vida espiritual dels seus 
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monjos, sinó el "mestre", la persona a 
l’ensenyament de la qual es recorre en 
virtut de la seva competència intel·lectual 
i cognoscitiva.

Les escoles de les catedrals en el s. XII 
reben un impuls renovador per la presèn-
cia dels canonges regulars. El moviment 
de reforma de la clerecia, a més d’in-
serir-se entre els canonges de les cate-
drals, provoca el naixement de noves fun-
dacions. Entre aquestes, emergeix la de 
l’eminent exegeta Hug de Sant Víctor, nas-
cut a Saxònia a finals del s. XI, de família 
noble i poderosa. Entre la vintena d’escrits 
que d’ell ens han arribat, hi ha dues grans 
obres que tingueren una profunda influèn-
cia en el desenvolupament de l’Escolàstica 
durant principalment els segles XII i XIII: 
el Didascalicon, excel·lent introducció a 
l’estudi de la filosofia, de la teologia i de la 
Sagrada Escriptura.4 

La segona gran obra és el tractat De 
sacramentis christianae fidei, que és la 
gran summa hugoniana de teologia, que 
contribuí de manera decisiva al desenvo-
lupament de la sacramentologia.

Però per al nostre tema són els tres 
últims llibres del Didascalicon dedicats a 
la Sagrada Escriptura que interessen. Hug 
presenta abans de tot un quadre complet 
de les fonts bíbliques, examinant tots 
els llibres de l’Antic i del Nou Testament. 
Tot seguit, recollint el millor de l’exegesi 
patrística i escolàstica, explica com s’ha 
d’interpretar l’Escriptura. Recorda que en 
el text bíblic s’ha de cercar, a més del sen-
tit literal, que resta el primari i fonamental, 
també els sentits espirituals que són de 
dos ordres: sentit al·legòric que es refereix 
a l’aprofundiment dels misteris de la fe i el 
sentit tropològic o moral que mira a l’enu-
clearització de les normes de conducta 
per al cristià.

4. R. Baron, Études sur Hugo de S. Víctor, 
Bruges 1963.

L’obra d’Hug de Sant Víctor serà 
actuada plenament per Ricard de Sant 
Víctor: aquest reproposa l’estudi de la 
Bíblia com un ingrés successiu en els 
diferents sentits: literal i espiritual, ja fixats 
per la tradició patrística.

La Bíbl ia en la predicació dels 
moviments evangèlics

Quan Innocenci III pregunta a Fran-
cesc quina és la seva regla, el fill de Pie-
tro Bernardone respon: “Jo no tinc noves 
regles, la meva única regla és l’Evan-
geli”. Així afirmava la seva irreductible 
originalitat.

El retorn a la radicalitat de l’Evangeli 
i a la imatge emblemàtica de l’Església 
primitiva apareixen decididament com la 
recerca d’un desblocatge ideològic, en 
sentit d’autocomprensió.
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El primat de la lletra
Seria un error voler identificar la “lle-

tra” dels Evangelis amb el sentit literal 
dels monjos i dels clergues de les esco-
les. Més que de sentit literal en el seu 
significat tradicional, es tracta de l’acos-
tament immediat al text, més enllà dels 
graus codificats d’interpretació. L’impera-
tiu “sine glossa” no és una apel·lació a 
la cientificitat: és més aviat una invitació 
a la “profecia” en el sentit profund del 
terme. 

Serà sempre aquesta tensió profè-
tica que guiarà decididament Francesc 
d’Assís. Aquesta tensió profètica manté 
sempre la relació entre lletra i misteri; 
l’accentuació de la lletra del text respon 
a l’imperatiu de fer prevaldre la interpre-
tació de l’Evangeli per a l’avui històric. 
El respecte més gran de la lletra és al 
mateix temps la percepció del més pro-
fund sentit espiritual del tot.

L’exegesi en el segle XII
El gran teòleg i estudiós del tema 

H. De Lubac5 diu concisament que la 
cultura medieval, gràcies a la doctrina 
dels quatre sentits, que els sentits her-
menèutics dels Pares de l’Església són 
codificats.

En el conjunt de la lectura medieval 
de l’Escriptura, sobretot en els segles 
XII i XIII, es va afirmant la centralitat 
del sentit literal invocant Jeroni. La ten-
dència literalista pren una direcció deci-
siva amb els Víctorins que preparen la 
separació de l’exegesi respecte de la 
teologia, separació que es consumarà 
en el segle XIII, iniciant-se així una certa 
exegesi en sentit modern.

Hug de Sant Víctor contribuí a reva-
loritzar la lletra de l’Escriptura, sense 
però abandonar l’al·legoria. Però els 
Victorins, malgrat el valor que conce-
deixen a la lletra de l’Escriptura, no en 
bandegen la lectura espiritual.6 Una his-
tòria de l’exegesi ha de ser una història 

del doble tipus de lectura dels escrits 
bíblics. L’existència d’aquest doble sen-
tit, literal i espiritual constitueix una dada 
inalienable de la tradició: fa part del 
patrimoni cristià.

L’anomenada correcció de Jeroni, 
segons alguns, hauria triomfat sobre 
l’al·legorisme i obert les portes a la sana 

5. H. De LuBaC, Exégèse médiéval. Les quatre 
sens de l’Écriture, II, París 19792, p. 820. A 
l’Edat Mitjana els quatre sentits escripturís-
tics són memoritzats en aquests versos lla-
tins: Littera gesta docet, quid credas allego-
ria, moralis (tropologicos) quid agas, quo 
tendas anagogia.  C f.  F.  raur eL L ,  I 
cappuccini e lo studio della Bibbia, Roma 
1997, p. 54 ss.; iD, Ermeneutica bibli-
co-bonaventuriana, Barcelona 1998, pp. 
101-134.

6. E. ernst, Gewissheit des Glaubens, Münster 
1987, pp. 32-36.
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exegesi. De fet, en l’escola franciscana, 
començant per Bonaventura,7 al·legoristes 
i literalistes no s’oposen a l’època medi-
eval, sinó simplement modulen l’accent 
sobre aquest o sobre aquell sentit bíblic 
restant ambdós en el quadre d’una visió 
de l’exegesi que harmonitza lletra i esperit.

La nova centralitat moderna de l’Escrip-
tura en relació a les ciències teològiques 
i, sobretot, a les exigències que l’herme-
nèutica bíblica moderna, proposa de cara 
a una interpretació que en tot cas no pot 
ser sinó una actualització, una comprensió 
“existencial” de text.

Conclusió
La matèria fins aquí exposada manifesta 

l’existència de dos conceptes d’exegesi i 
els autors formulen dues assercions dia-
metralment oposades pel que fa a la rela-

7. Cf. F. raureLL, Ermeneutica biblico-bona-
venturiana, pp. 101-134.

ció entre la lectura de l’Evangeli per part de 
Francesc i l’exegesi del segle XII. 

L’ideal franciscà d’una aproximació 
literal de l’Evangeli equival a una apro-
ximació més històrica, que s’acosta a la 
manera com l’entenien els Victorins. És 
el que Chenu sosté: la lectura directa de 
l’Escriptura que impulsen els moviments 
evangèlics no tarda a ésser introduïda a 
les escoles.

El literalisme de Francesc d’Assís 
només és una reacció als al·legorismes 
extrems. Francesc no és un exegeta en 
sentit estricte. L’opció de Francesc de 
retorn a la “lletra” no és estrictament una 
opció a favor del “sentit literal” contra els 
“sentits espirituals”. El que Francesc vol 
bandejar són les glosses dialèctiques, la 
casuística minimitzant. Quan Francesc lle-
geix l’Evangeli no ho fa per prendre posició 
entre les diferents escoles exegètiques, 
sinó per formular una nova proposta de 
vida eclesial. 


