[Escribir texto]

XII.- De les Baccanalia a l’Eucaristia.
Els cristians no solament van ser acusats d’incendiar Roma en temps de Neró, sinó també de
practicar els pitjors crims i aberracions. Ja se sap: els costums dee qualsevol poble, per bé que
siguin certs i documentats, poden ser fàcilment reduïts a la caricatura quan s’analitzen
s
amb una
òptica aliena al pensament que els ha originat. És el que passa, per exemple, quan des d’una
perspectiva cristiana es considera el ritual de les dones bacants que participaven en les festes
dedicades al déu Bacus: pur reduccionisme.
Intentem, doncs, pensar
ensar com un plebeu pagà d’aquella
aquella Roma imperial dels
d
primers segles
després de Crist i intentar comprendre...
comprendre
El filòsof neoplatònic Porfiri (s.III d.C.),
d.C.) a la seva obra Adversus Christianos (Contra els cristians),
acusava aquests creients monoteistes d’organitzar actes de canibalisme on es menjava carn i es
bevia sang humana. Es referia a l’Eucaristia,
l’Eucaristia i havia sentit tocar campanes, és clar.
També l’apologista cristià Minuci Fèlix (s.III d.C.) ens deixa testimonis de
d malentesos a la seva
obra Octavius. L’autor hi fa sortir un cristià –Octavi—i un pagà –Cecili-- passejant per la platja
d’Ostia i lliurats a la controvèrsia. Cecili, que personifica l’opinió de la plebs romana, fa un cant
devot als seus déus. Tot seguit arremet contra els qui per a ell eren uns ateus recalcitrants:
“No hi ha ningú inflat per tan impietosa gosadia que s’entesti –qui sap per quin
motiu-- a destruir o afeblir una religió tan antiga (...) Menyspreen els nostre temples;
miren amb horror els nostres déus; se’n riuen del nostre culte... Mig despullats,
refusen els honors dels sacerdocis i de la porpra... (Capítol 8)
Per acabar-ho d’adobar, a la mateixa obra, els cristians també són acusats de practiques
practi
incestuoses.. Per què? Doncs pel costum d’anomenar-se
d’anomenar els uns als altres germans i germanes en
aquelles trobades que celebraven clandestinament.
Les acusacions, vet-ho aquí, d’uns
’uns ciutadans acostumats a les...
les bacanals !

