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LlTTLE, Lestcr K.
Benedictine Maledictions. Litúrgica! Cursing in Romanesque France
Ithaca-Londres: Cornell Universiry Press, 1993. XX + 296 p.

La qüestió de la confrontado de les co-
munitats monastiques amb els pertorba-
dors de Uur propietat (anomenats en les
fonts de l'época molestatores, pertúrbalo-
res, depredatores, malefactores, persecuto-
res, raptores, ¡airones, praedones. Jures i
invasores terrarutn) ha estat profusament
estudiada en les dues darreres décades,
des de l'article de Barbara H. Rosenwein
«Feudal War and Monastk Peace: Clu-
niac Liturgy as Ritual Aggresion», Viaior,
2, 1971, p. 129-157, finsaaquestmateix
llibre de Lester K. Litde.

Ja e! propi autor havia escrit sobre el
paper de les malediccions monástiques,
com a arma espiritual, en la defensa de les

Í n e m S en dos Arieles publicacs els anys
1975 i 1979 ("Formules monástiques de
malédiction aux ixe et Xle siecles», Revue
Mabiüon, 5,1975, p. 377-399 i «La mor-
phologie des maledictions monástiques»,
Annafes ESC, 34, 1979, p. 43-60). En
certa manera, per tant, aquest llibre és el
resultat de la seva recerca continuada des-
prés d'haver aplegat 62 formules extretes
de 56 manuscrits; formules de clamor, In
spiritu humilitatis, humillado, maledic-
ció, excomunió i anatema.

Lester K. Litde, en l'actualitat Dwight
W. Morrow, profcssot d'História al Smith
College (Northampton, Massachusetts),
és conegut a Catalunya per la traducció
al castellá de la seva obra Reiigious Poverty
and the Profit Economy in Medieval
Europe, d'esplendida lectura, publicada
l'any 1978 {Pobreza voluntaria y econo-
mía de beneficio en la Europa Medieval
Madrid: Taurus, 1983), on descriu la rela-
ció entre dos models oposats de valors, el
de la pobresa voluntaria deis pauperes
Christi (espiritual), basada en una eco-
nomia de donacions, i el de la cultura deis
comerciants (material), basada en una eco-

nomia de benefici, a 1'Europa deis segles X
a XlM, i on constata una paradoxa: d'una
banda, com els religiosos vetllaren per l'á-
nima deis mercaders i, de l'altra, com
aquests últims acabaren per adoptar l'es-
piritualitat en el seu ethos, amb el desen-
volupament de la caritat urbana.

Benedictine Maledictions és un llibre
exceUent, intelligent —comencant peí
joc de paraules del títol, que Littie recull
d'un passatge de la Vita Sancti Benedkti
de Gregori el Gran— i amé, que estudia
la naturalesa, el signifícat, les circumstan-
cies i Yus de les litúrgies de maledicció
emprades per les comunitats benedicti-
nes i de canonges, en el context de la
cerimónia de clamor litúrgic, com a con-
seqüéncia de la crisi del poder públic ca-
rolingi en diverses zones del territori
franc a final del segle X. De fet, aqüestes
practiques litúrgiques foren el mitja d'au-
todefensa que permeté a les comunitats
religioses adre^ar-se a l'autoritat divina
en els casos de disputa amb els seus veíns
i exigir-li la seva intervenció per tal de
corregir les injustícies comeses pels mili-
tes. Tant el seu ús textual com narratiu sug-
gereix que aquests rituals religiosos es
desenvoluparen al voltant deis segles X a
XIll en el territori compres entre les valls
deis tius Charente i Rin, és a dir, ¡actual
nord de Franca —a excepció de Breta-
nya—, les ierres del Rin i ¡actual Bélgica.
N'hi ha, pero, alguns exemples puntuáis
—ben pocs— trobats fora d'aquesta área
geográfica.

El llibre es dívideix en dues parts ben
diferenciades, pero complementarles:
l'una {Curses in Texi, p. 15-118), centra-
da en l'examen deis diferents tipus de for-
mules de maledicció, el seguiment de les
seves fonts i l'esclariment de la seva ¡egi-
rimitat; l'altra {Curses inAction, p. 119-
229), dedicada a l'explicació histórica



d'aquestes practiques litúrgiques. Cadas-
cuna ^'estructura en tres capítols respec-
tivament, a través d'uns títols que sinte-
titzen bé el seu contingut: les formules, les
fonts, la seva justificació, el seu ús, els
especialistes i el contcxt.

Ln els tres primers capítols de la pn-.
mera part s anahtzen els orfgens histories
del clamor, (untament amb el desenvo-
lupament del ritual de la humillado de
les relíques deis sants i les formules d'ex-
comunió i anatema (Formuks.p. 17-51).
Es fa un recorregut per les fbnts literaries
i litúrgiques de la liturgia del clamor: Íes
clausules de sane i ó espiritual deis docu-
ments, la Biblia hebraica, la propia litur-
gia i els textos canonjes carolingis (Sources,
p. 52-87). I es conclou tractant, en línies
generáis, el problema moral de la legiti-
mitat de la maledicció. des d'Agustí
d'Hipona fins a Tomas d'Aquino (Justifi-
caiions, p. 88-118). El problema fou sus-
citat per Sant Agustf en el seu De sermo-
ne Domini in monte aran de l'evident
contradicció entre el rebuig de la male-
dicció en el Nou Testament i 1 ampli
reperton de malediccions presents en el
Vell Testament. Gregori el Gtan apro-
vara com a legitimes les malediccions pro-
nunciades per la gent santa, perqué es
basen en el sentit de justicia i en el desig

A continuado, el quart capítol {Uses,
p. 121 -149) tracta de l'evidéncia narrati-
va de l'ús de les formules de maledicció.

repressiu d'aquest tipus de formules. Els
capítois cinqué i sisé constitudxen l'es-
tudi historie própiament dit. Little sitúa
la influencia del monaquisme irlandés i
l'efecte de la crisi de les institucions públi-
pues com els factors que van conduir a la
práctica de les malediccions litúrgiques.
Al cinqué capítol (Experts, p. 150-185)
es tra^a la historia del cristianisme irlandés
i la seva influencia espiritual sobre el con-
tinent. Segons la tesi de Little, l'espiritua-
litat irlandesa, profundament arrelada en

porcioná 1 estructura mental necessária
per a l'ús de les malediccions litúrgiques.
El sisé capítol (Contexto, p. 186-229) s'es-
tructura en tres nivells diferenrs. El pn-
mer nivell és el de la cultura religiosa de
1'época, dominada peí desig i la necessi-
tat de freqüents i repecides benediccions
de protecció enfront de les fbrees del mal.
El segon nivell és el del coMapse de la jus-
ticia pública carolíngia. L'absencia de
mecanismes efectius per resoldre disputes
provoca que els homes d'església recorre-
guessin a la liturgia i a les assemblees de
Pau per tal de garantir la protecció de les
seves ierres. El tercer nivell resumeix els
recents estudis que han tractat els aspec-
tes legáis de les transféréncies de propie-
tat entre les comunirats monástiques i els
nobles ais segles X i X], és a dir, les obres
de Stephen D. White, Custom, Kinship,
and Gifis co Saints: The «Laudatio Paren-
lumvin Western France, 1050-1150 (Cha-
pel Hill-Londres: University of North
Carolina Press, 1988) i Barbara H. Rosen-
wein, To Be the Neighbor of Saint Peter:
The Social Meaning ofCluny's Property,
909-1049 (Ithaca-Londres: Cornell Uni-
versiry Press, 1989).

Finalment, l'epíleg (New Contexts,
p. 230-239) esrableix les causes de ¡a pra-
gressiva decadencia del recurs ais clamors
i les formules de maledicció en el trans-
curs deis segles Xlt i xtil; el ressorgiment
del dret roma, el creixement de l'autoritat
pública i els canvis en l'espiritualitat del
segle XII. El llibte es completa amb sis apen-
dixs (Appendixes, p. 241 -286) triats de for-
ma prou adient per tal de perfilar els aspee-
tes técnics de la recopilado del material.
L'apéndix B assenyala la dificultat de tro-
bar noves formules de maledicció per la
destrucció voluntaria deis llibres litúrgics.
L'apéndix C ofereix una miscellánia de
textos de formules de maledicció. Mentre
que l'apendix E tracta deis vestigis de male-
diccions litúrgiques a I época moderna,

Spinoza, promulgada per la sinagoga por-
tuguesa d'Amstetdam I'any 1656.
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Amb tot, val a dir que l'escudi histo-
rie deixa encara inrerrogants oberts. Uttle
subrarlla l'íniima relació entre rimagina-
ri religiós deis missioners irlandesos i la
formado de la maledicció litúrgica. Pero,
per qué, dones, no es va desenvolupar
aquesta mateixa via a la propia Irlanda?
Tal vegada, hom pot suposar la supre-
macía dun content historie específic sobre
l'actitud d'un grup social i les seves for-
mes d'expressió. Igualment, peí que fa ais
casos documentats a les illes britániques,
es pot fer la mateixa constatado. Si,se-
gons Little, cal atribuir-los al procés d'ex-
pansió normanda des del continent, hom
podría indoure també, amb tot el dret,
la investigado sobre les comunicáis reli-

del regne normand de Sicilia. Ha
i í?

De tota manera, l'autor no pretén que
siguí l'obra definitiva sobre el tema, sino,
mes aviat, que serveixi d'invitadó a pros-
seguir l'estudi d'aquesta materia. En
aquest sentic, caldria rastrejar els possi-
bles indicis que es puguin trobar ais com-
cacs catalans. Per exemple, el seguit d'u-
surpacions comeses peí comte Sunyer

Artau I del Pallars Sobirá —que morí
excomunicat i privat de sepultura ecle-
siástica— a la canónica d'Urgell. L'any
1079 sembla ser que el comte Sunyer
Artau s'avingud a restituir la vila de Sort
a l'església de la Seu, després que els
canonges, afligits Í en to de queixa, dema-
naren la intervenció divina, i que fos exco-
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ENGEN, Jonh van (ed.)
The Past and Future of Medieval Studies
Notre Dame, Indiana: Universiy of Notre Dame Press, 1994.
XI + 431 p.

Entre els dies 19 i 21 de febrer de l'any
1992 se celebraren a I11 ns ti tute of Me-
dieval Studies at che University of Notre
Dame (Indiana) les quartes conferencies
d'estudis medievals, amb el títol: The Past
and Future of Medieval Studies. El pre-
sent volum, compilat peí professor de la
universitat organitzadora, Jonh Van En-
gen, ofereix l'edició de les vinc-i-vuit con-
ferencies pronunciades.

La trobada cenia com a objecciu deba-
tre sobre estudis medievals des d'una
perspectiva multidisciplinaria, analitzant
d seu passat i establinc les bases del seu

futur en tres nivells principáis: científic
(análisi deis camps d'estudi), educatiu

editorial. D'aquesta manera, el llibre ens
incroducix en un interessant debac histo-
riográfic, simptomátic de les preocupa-
cions deis historiadors nordamencans, i

ca d'estudi i molts deis problemes, enca-
ra, en gran part, no ha estat plantejat. L'o-
bra s'uneix a un seguit de publicacions de

de la problemática plantejada a Notre
Dame, a tail d'exemple: M. S. Brownlee,


