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Descripció/Justificació 

Amb motiu del setzè centenari de la mort de sant Jeroni (30 de setembre del 419 o 420) volem
estudiar la vida i la producció teològica d’aquest gran Pare de l’Església llatina, nascut no abans del
347 a la ciutat d’Estridó a prop d’Haemona (avui: Liubliana, capital d’Eslovènia).

Sant Jeroni deixarà petjada en la posteritat, mitjançant la seva producció literària, per dues raons
principalment: per la seva defensa de l’ideal monàstic i de les devocions de la pietat popular, però
sobretot per haver proporcionat a l’Església llatina la que amb el pas del temps esdevingué la seva
versió oficial de l’Escriptura (la Vulgata), juntament amb molts de comentaris bíblics, en què
transmeté a l’Occident cristià diversos elements de la tradició exegètica grega i jueva. En canvi, en
altres aspectes del pensament teològic en què ell no es va interessar, com eren les polèmiques sobre el
misteri de la Trinitat i de l’encarnació del Fill de Déu, tan rellevants en la seva època, no va influir en
les generacions posteriors. Es va caracteritzar, doncs, per una personalitat pròpia, molt marcada,
diferent dels altres Pares de l’Església contemporanis.

El principal servei que Jeroni féu a la cultura monàstica consistí a ensenyar amb el seu propi exemple
que el biblicisme que la nutreix no és una vaga fantasia que frega superficialment els textos, sinó un
aliment objectiu que no es pot trobar sense esforç rigorós. El monjo ha de ser un intel·lectual que
considera una obligació essencial la de comprendre cada dia una mica millor la paraula de Déu. La
ciència de les Escriptures ha d’esdevenir la seva ciència preferida.

Temari

1. Naixement a Estridó (ca. 347) i anys d’estudi a Roma (360-367)
2. Estada a Trèveris (367-370). A la recerca de la vida ascètica
3. Primera experiència monacal a Aquileia (370-373/4)
4. Vida monacal a Antioquia (373/4-379)
5. Estada a Constantinoble (379/80-382)
6. Retorn a Roma (382-385) i secretari del papa Damas
7. Viatge de Roma a l’Orient i pelegrinatge per Terra Santa (385-386)
8. Establiment a Betlem des del 386 fins a la seva mort l’any 419/20
9. Fama pòstuma
10. Aportacions de Jeroni a la Teologia
11. La importància de sant Jeroni en la cultura occidental
12. Lectura i comentari d’obres de Jeroni: alguns Comentaris seus a llibres profètics de l’Antic
Testament (sobretot Daniel, Jonàs i Isaïes) i obres d’espiritualitat monàstica.
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