
Agustí d’Hipona, La Ciutat de Déu, Llibre dinovè

La pau universal…

13. 1. La pau del cos és l’ordenada complexió de les seves parts.

La pau de l’ànima irracional, l’ordenada calma dels seus instints.

La pau de l’ànima racional és la concòrdia ordenada entre el coneixement i l’acció.

La pau del cos i de l’ànima, la vida ordenada i la salut de l’ésser viu.

La pau entre l’home mortal i Déu és l’ordenada obediència en la fe sota la llei eterna.

La pau dels homes, la seva ordenada concòrdia.

La pau de la família és l’ordenada concòrdia entre els que manen i els qui obeeixen.

La pau de la ciutat és l’ordenada concòrdia entre els ciutadans que governen i els governats.

La pau de la ciutat celestial és la ciutat ordenadíssima i concordíssima per a gaudir de Déu i els
uns dels altres en Déu.

La pau de totes les coses, la tranquil·litat de l’orde.

L’orde és la disposició que assigna a les coses iguals i a les desiguals, a cadascuna el seu lloc.

[…]

Origen de la pau i de la discòrdia entre la societat celestial i la ciutat terrenal

XVII. La família humana que no viu de la fe busca la pau terrenal en els béns i els avantatges
d’aquesta vida temporal. En canvi aquella, la vida de la qual està regulada per la fe, està a l’espera
dels béns eterns promesos per al futur. Usa les realitats temporals d’aquesta terra com qui està en
pàtria aliena. Està alerta a no ser enganxada per elles ni desviada del seu punt de mira, Déu, i
procura recolzar-se en elles per a suportar i mai per agreujar el pes d’aquest cos corruptible que
és el llast de l’ànima. Heus ací que l’ús de les coses indispensables per a aquesta vida mortal és
comú a aquestes dues classes d’homes i de famílies. El que és totalment divers és la fi que
cadascú es proposa en aquest ús. Així, la ciutat terrenal, que no viu segons la fe, aspira a la pau
terrenal i l’harmonia ben ordenada del comandament i de l’obediència dels seus ciutadans la fa
radicar en un equilibri de les voluntats humanes en relació als afers propis de la vida mortal.

Al contrari, la ciutat celestial, o més ben dit, la part que encara està desterrada en aquesta vida
mortal, i que viu segons la fe, també té necessitat d’aquesta pau fins que passin les realitats
caduques que la necessiten. I com a tal, enmig de la ciutat terrenal va passant la seva vida d’exili
en una mena de captiveri, havent rebut la promesa de la redempció i, com a penyora, el do de
l’Esperit. No dubta d’obeir les lleis de la ciutat terrenal, promulgades per a la bona administració
i el manteniment d’aquesta vida transitòria. I, donat que ella és patrimoni comú a ambdues, es
mantindrà l’harmonia mútua en allò que es refereix a la vida mortal.
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Però la ciutat terrenal ha tingut els seus propis savis, refusats per l’ensenyament diví, que, segons
les seves teories, o tal vegada enganyats pels dimonis, han cregut com a obligació tenir propicis,
respecte als afers humans, a una multitud de déus. Cada realitat humana estaria, segons ells, en
certa manera, sota la responsabilitat d’un déu: a un li correspondria el cos, a un altre l’ànima; i
dins del cos, a un el cap, a un altre la nuca, i així cada membre a altres tants déus. I en l’ànima
quelcom semblant: a un l’ingeni, a un altre la ciència, a un altre la ira, a un altre la
concupiscència. I en el camp de les realitats concernents a la vida, a un se li assigna el bestiar, a
un altre el blat, a un altre el vi, a un altre l’oli, a un altre els boscos, a un altre el diner, a un altre
la navegació, a un altre les guerres i les victòries, a un altre els casaments, a un altre el part i la
fecunditat, i així successivament. I donat que la ciutat celestial només reconeix un Déu com a
digne d’adoració i de retre-li el culte que en grec s’anomena latreia, i creu amb religiosa fidelitat
que és exclusiu de Déu, el fet és que no pot tenir en comú les lleis religioses amb la ciutat
terrenal. D’aquí en va sorgir un desacord inevitable. Va començar a ser un pes per als qui
pensaven d’una altra manera, i va haver de suportar les seves ires, les seves rancúnies, la violència
de les seves persecucions. Només en alguna ocasió va aconseguir contenir l’animositat dels seus
adversaris pel temor al gran nombre dels seus adeptes i sempre amb l’auxili diví.

Aquesta ciutat celestial, durant el temps del seu exili en aquest món, convoca ciutadans de totes
les races i llengües, reclutant amb ells una societat en l’exili, sense preocupar-se de la seva
diversitat de costums, lleis o estructures que ells tinguin per a conquerir o mantenir la pau
terrenal. Res no els suprimeix, res no els destrueix. Més encara, conserva i afavoreix tot allò que,
divers en diferents països, s’ordena a l’únic fi comú de la pau a la terra. Només posa una
condició: que no es posin obstacles a la religió per mitjà de la qual –d’acord amb l’ensenyament
rebut– ha de ser honrat l’únic i suprem Déu veritable.

En aquesta seva vida com a estrangera, la ciutat celestial se serveix també de la pau terrenal i
protegeix i fins i tot desitja –fins on ho permet la pietat i la religió–, l’enteniment de les voluntats
humanes en el camp de les realitats transitòries d’aquesta vida. Ella ordena la pau terrenal a la
celestial, l’única pau que almenys per a l’ésser racional ha de ser reconeguda com a tal i merèixer
aquest nom, és a dir, la convivència que en perfecte orde i harmonia gaudeix de Déu i de la mútua
companyia en Déu.

Quan hagi arribat a aquest seu destí ja no viurà una vida mortal, sinó absolutament i certament
vital. El seu cos ja no serà un cos animal, que com que sofreix corrupció és llast de l’ànima, sinó
un cos espiritual, lliure de qualsevol necessitat, submís per complet a la voluntat. En el seu
caminar segons la fe per país estranger ja té aquesta pau, i guiada per la fe viu la justícia quan
totes les seves accions de cara a Déu i al proïsme les ordena a l’assoliment d’aquella pau, ja que
la vida ciutadana és, per suposat, una vida social.
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