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Algunes notes sobre el concepte del 
purgatori

D’acord amb la teologia catòlica i segons el Gran Diccionari de la 
llengua l’infern és el «lloc o estat d’expiació temporal en el qual les 
ànimes dels justos, morts en estat de gràcia però no ben nets encara 
de les culpes venials o de les penes per culpes mortals ja perdonades, 
satisfan abans d’ésser admeses definitivament al cel».
El terme «purgatori» apareix en català en el segle XIV, procedent del 
llatí «purgatorius», paraula que es forja al segle XII en el si de l’església 
catòlica, encara que investigadors com Le Goff1 no han dubtat a trobar 
els seus antecedents en el culte als morts, malgrat que hagi excel·lit 
de manera ben definida en el món judeocristià. 

L’expiació en els textos sagrats judeocristians

El primer testimoni bíblic que se sol interpretar com una concepció 
primitiva del Purgatori es troba a l’Antic Testament, en el segon llibre 
dels Macabeus. S’esmenta la celebració d’un sacrifici pels morts en 
batalla i es presenta la resurrecció subordinada a l’expiació a l’altra 
vida dels pecats comesos, sent la súplica i el sacrifici expiatori eficaços 
per a la remissió dels pecats dels difunts.

«Sacrificis pels difunts. Judes va reunir l’exèrcit i es dirigí a 
la ciutat d’Adul·lam. Com que estava a punt de començar el 
dissabte, es van purificar segons el costum i van celebrar el 
dissabte allí mateix. L’endemà, Judes i els seus van veure 
que era urgent recollir els cadàvers dels qui havien caigut 
en la batalla i enterrar-los al costat dels seus parents en 
els sepulcres familiars. Però sota els vestits de cada un 
dels morts van trobar-hi objectes consagrats als ídols de 
Jàmnia2. Ara bé, la Llei prohibeix als jueus de conservar 
aquests objectes. Així, doncs, tots van poder veure amb 
claredat la raó per la qual havien caigut en la batalla. Tots 
van lloar els designis del Senyor, jutge just que revela 
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les coses amagades. Després li van adreçar súpliques 
demanant que esborrés completament el pecat que havien 
comès aquells homes. El valerós Judes va exhortar la tropa 
a guardar-se nets de culpa, ara que havien vist amb els 
propis ulls les conseqüències del pecat dels qui havien 
caigut en la batalla. Judes va fer una col·lecta entre tots i 
cada un dels seus homes i va recollir dues mil monedes 
de plata, que envià a Jerusalem per oferir un sacrifici pel 
pecat. Un gest bell i noble, inspirat en el pensament de la 
resurrecció. En efecte, si no hagués esperat que els caiguts 
en la batalla un dia ressuscitarien, hauria estat superflu i 
ridícul de pregar pels difunts. (45) Judes pensava, a més, 
que els qui han mort piadosament tenen reservada una 
magnífica recompensa. Pensament sant i piadós! Per això 
va fer el sacrifici d’expiació pels morts, per a què fossin 
alliberats del pecat (2  M: 12, 38-46)».

D’altres possibles al·lusions al Purgatori s’han vist en els llibres 
veterotestamentaris de Daniel3 i de Zecaries4.
En el Nou Testament, també hi ha escrits que podrien esbossar una 
certa concepció del Purgatori. A la Primera Carta als Corintis de Sant 
Pau apareix un text que s’ha interpretat en el sentit que l’home que 
comet errors se salvarà amb un cert càstig:

«De fonament, ningú no en pot posar cap altre fora del que 
està posat, que és Jesucrist. Sobre aquest fonament es 
pot construir amb or, amb plata, amb pedres precioses, o 
bé amb fusta, amb herba seca o amb palla, i ja es veurà 
què val l’obra de cadascú: el dia del judici la posarà en 
evidència, perquè es manifestarà acompanyat de foc, i el 
foc comprovarà el valor de cada obra. Si l’obra resisteix, 
el qui l’ha construïda en rebrà la recompensa, mentre que, 
si crema, en sofrirà la pèrdua, tot i que ell se salvarà, però 
com qui s’escapa just del foc» (1 Co 3, 15).

Aquest fragment va tenir força importància alhora d’elaborar el 
concepte d’un càstig després de la mort física amb la finalitat de 
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purificar l’ànima. No es pot oblidar que el foc tenia gran importància en 
les ordalies durant l’Edat Mitjana (Kirsch 1913). Així, fins el segle XIII, 
la idea més acceptada era que, en morir, les ànimes passaven per una 
prova de foc. Aquells que estaven lliures de pecats no experimentaven 
patiments, però la resta que no mereixia condemnar-se, experimentava 
els turments purificadors del foc, de manera que sortia convenientment 
purificat per abastar el cel. Contràriament, els que havien comés greus 
pecats i no se n’havien penedit, cremaven eternament (Le Goff 1989: 
18)5. 
Una idea similar s’ha vist a l’Evangeli de Lluc:

«El servent que, coneixent la voluntat del seu amo, no ha 
preparat o no ha fet allò que l’amo volia, rebrà molts assots. 
En canvi, el qui, sense conèixer-la, s’ha fet mereixedor d’un 
càstig, rebrà menys assots. Déu demanarà molt d’aquells a 
qui ha donat molt, reclamarà més d’aquells a qui ha confiat 
més» (Lc 12, 47-48).

Els Evangelis també fan referència a determinats pecats que serien 
perdonats en l’«altre món»i d’altres que no. Aquest altre món seria el 
purgatori. 

«Per això us dic: els homes obtindran el perdó per tots els 
pecats i per totes les blasfèmies, però la blasfèmia contra 
l’Esperit no serà perdonada. El qui parli contra el Fill de 
l’home serà perdonat, però el qui parli contra l’Esperit Sant 
no serà perdonat ni en aquest món ni en l’altre» (Mt 12, 
32).

Tot i que aquestes referències no són gens clares i que hi van haver 
molts detractors, sembla que els cristians des d’un principi «en resar 
per llurs difunts creuen possible una condonació de les culpes després 
de mort» (Le Goff 1991: 44). De fet, la creença era més acceptada pels 
cristians llatins que per l’església grega que defensava l’existència d’un 
cel i un infern sense llocs intermediaris. Les tradicions paganes i jueves 
en general acceptaven que l’ànima era premiada pel comportament a 
la terra; o bé, es condemnava.
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La idea llatina d’aquest lloc intermedi s’apropa més a una mena de 
preparadís, a un lloc com el de refrigerium o el si d’Abraham, que a 
un horripilant infern.
A l’antiga Roma, el terme refrigerium –refrigeri– era un àpat 
commemoratiu pels morts que es feia en el mateix fossar el dia 
de l’enterrament; se’n feia un altre de nou el novè dia després de 
la inhumació; i, posteriorment cada any. Els primers cristians van 
continuar el costum del refrigerium portant aliments a les tombes i 
catacumbes de llurs familiars i màrtirs. Aquest costum de deixar menjar 
i begudes s’ha prolongat en alguns indrets fins avui en dia. 
Tertulià va utilitzar el terme refrigerium per a descriure una sensació 
de felicitat en la qual les ànimes benaurades reposen mentre esperen 
el judici final i la seva entrada al cel. Aquesta noció va formar part d’un 
debat sobre si les ànimes havien d’esperar al final dels temps per a ser 
jutjades o bé tal judici es produïa immediatament després de mort.
Els escriptors cristians posteriors com Agustí d’Hipona i Gregori 
Magne es refereixen a un estat intermedi de gràcia força semblant 
al de Tertulià. De vegades, se l’anomenava el si d’Abraham. Aquest 
concepte apareix a la paràbola de l’home ric i Llàtzer a l’evangeli de 
Lluc que reprodueix prou bé les representacions populars del món 
invisible dels morts a l’inici de la nostra era:

«Hi havia un home ric que portava vestits de porpra i de lli 
i celebrava cada dia festes esplèndides. Un pobre que es 
deia Llàtzer s’estava ajagut vora el seu portal amb tot el 
cos nafrat, esperant de satisfer la fam amb les engrunes 
que queien de la taula del ric; fins i tot venien els gossos 
a llepar-li les nafres.
– El pobre va morir, i els àngels el portaren al costat 
d’Abraham6. El ric també morí i el van sepultar.
Arribat al reialme de la mort, enmig de turments, alçà els 
ulls i veié de lluny Abraham, amb Llàtzer al seu costat. 
Llavors va exclamar:
– Abraham, pare meu, tingues pietat de mi i envia Llàtzer 
que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la 
llengua, perquè sofreixo terriblement enmig d’aquestes 
flames.
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Abraham li respongué:
– Fill, recorda’t que en vida et van tocar béns de tota mena, 
mentre que Llàtzer només va rebre mals. Ara, doncs, ell 
troba aquí consol i tu, en canvi, sofriments. A més, entre 
nosaltres i vosaltres hi ha oberta una fossa tan immensa, 
que ningú, per més que vulgui, no pot travessar d’aquí on 
som cap a vosaltres, ni d’on sou vosaltres cap aquí.
El ric va insistir:
– Llavors, pare, t’ho prego: envia’l a casa del meu pare, 
on tinc encara cinc germans. Que Llàtzer els adverteixi, 
perquè no acabin també ells en aquest lloc de turments.
Abraham li respongué:
– Ja tenen Moisès i els Profetes: que els escoltin.
El ric insistí encara:
– No, pare meu Abraham, no els escoltaran. Però si un 
mort va a trobar-los, sí que es convertiran.
Abraham li digué:
– Si no escolten Moisès i els Profetes, tampoc no els 
convencerà cap mort que ressusciti» (Lc 16, 19-31).

Segons la manera de pensar dels jueus del període del segon 
temple (530 a. e. c. – 70 e. C), les ànimes es separaven en el sheol7 
segons els actes de la seva vida mortal. En aquest món invisible els 
justos ocupaven un espai propi separat per un mur o un abisme d’on 
eren enviades per patir les ànimes dels rèprobes . Aquest lloc se 
l’anomena en el nou testament gehenna. Llavors l’ensenyament grec 
de la immortalitat de l’ànima humana i de l’hades, s’havia infiltrat en 
el pensament religiós jueu. En canvi, a l’antic testament el sehol no se 
l’associa amb cap tipus de recompensa ni de càstig, ni la condició dels 
morts era de plaer o de dolor8. És la sepultura comuna de la humanitat, 
un lloc d’inconsciència com deixa clar el Cohèlet (Eclesiàstic):

«Doncs bé, mentre hi ha vida hi ha esperança, perquè “Val 
més un gos viu que un lleó mort”. Almenys els vius saben 
que han de morir, mentre que els morts ja no saben res, i 
tampoc no poden esperar res, perquè el seu record s’ha 
esborrat. Els seus amors, els seus odis, les seves gelosies 
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han mort amb ells, i ja no tindran mai més part en tot el 
que es fa sota el sol. 
Vés, menja amb alegria el teu pa i beu satisfet el teu vi, 
que Déu s’ha complagut en les teves obres. Porta en tota 
ocasió vestits blancs i que no falti mai perfum en el teu 
cap. Frueix de la vida amb la dona que estimes durant 
tots els dies de la teva efímera existència, perquè Déu et 
concedeix de viure sota el sol tots els teus efímers dies. 
Aquesta és la teva part en la vida i en el treball amb què 
t’afanyes sota el sol. El que ara et vegis capaç de fer, 
fes-ho de la manera que puguis, perquè en el món dels 
morts on hauràs d’anar, no hi ha obres ni projectes, no hi 
ha coneixement ni saviesa» (Coh 9, 4-10). 

Ara bé, no significa un estat separat de déu; de fet deu pot treure les 
ànimes que es troben allà. 

«On aniria lluny del teu esperit? 
On fugiria lluny de la teva presència? 
Si pujava dalt al cel, hi ets present, 
si m’ajeia al sheol, també t’hi trobo» 
(Sl 139, 7-8). 

«L’aigua podria sortir de la mar,
i els rius escolar-se i quedar secs,
però l’home no s’alçarà de la tomba.
Primer s’acabarà el cel abans que ell es desperti,
abans que es desvetlli d’aquest son.
Tant de bo que m’amaguessis al sheol
fins que passés el teu enuig,
i que fixessis un temps per recordar-te de mi!
Però, pot un mort tornar a la vida?
Jo suportaria un temps de feixuguesa
fins que m’arribés el relleu!
Em cridaries, i jo et respondria,
miraries amb afecte l’obra de les teves mans».
(Jb 14, 11-15). 
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I sota certes condicions poden entrar en contacte amb els vius, com 
es mostra en la famosa història de la nigromant d’Endor que es llegeix 
al primer llibre de Samuel9.
Per la seva banda, en el nou testament i en les primeres escriptures 
cristianes, el gehenna és un lloc on el mal ha de ser destruït, però 
originalment era una vall real, fora de la muralla sud de l’antiga 
Jerusalem10. El terme va ser allevat per l’islam. Segons l’Alcorà, només 
Déu sap qui anirà a l’Aljahannam i qui al paradís, l’Aljanna11. 

El naixement del purgatori

Le Goff (1989: 80-82) considera a Agustí d’Hipona (354-430) – junt 
amb d’altres dels anomenats pares de l’església – el creador del 
concepte del purgatori, puix va desenvolupar  algunes nocions sobre 
aquest lloc intermedi, si bé sense aclarir del tot, car per a ell, la font 
de totes les creences cristianes s’havia de trobar en la Bíblia; i, allò 
que no es localitzés allà, no es podia definir clarament. Per aquest 
motiu es resisteix a adoptar tradicions populars per a això, ja que les 
concep vulgars i materialistes. Com s’ha vist, els textos judeocristians 
no presentaven explícitament el concepte, sinó que era resultat d’una 
interpretació, sovint sofisticada. Agustí d’Hipona es mostra molt cautelós 
en un tema tan delicat com la salvació. Ara bé, en defensar l’eficàcia 
dels sufragis per a la salvació dels difunts, influeix en la popularització 
d’aquesta idea. Le Goff anota que a les Confessions (llib.  IX, cap. IX-
XIII), en escriure sobre la mort de la seva mare, demana que es resi 
per ella, una bona dona, que mereixia ser salvada, malgrat aquells 
pecats venials que hagués pogut cometre. No obstant això, a La Ciutat 
de Déu (cap. XIII), explica com els sufragis no serveixen de res per a 
aquelles ànimes marcades per pecats mortals. «Agustí afirma que hi 
ha efectivament dos focs, un d’etern destinat als condemnats, respecte 
dels quals és inútil qualsevol sufragi, foc sobre el qual insisteix amb 
tot rigor; i, un foc de purgació, sobre el qual es mostra més vacil·lant» 
(Le Goff 1989: 80-82).
Gregori el Gran (v. 540-604) proposa en els seu Diàlegs que l’ànima 
del difunt, després de mort, s’enfrontaria a un primer judici particular 
sobre les culpes a expiar.
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«Pel que fa a certes faltes lleugeres, cal creure que, 
abans del judici [final], hi ha un foc purificador, segons el 
que afirma Aquell que és la Veritat, al dir que si algú ha 
pronunciat una blasfèmia contra l’Esperit Sant, això no li 
serà perdonat ni en aquest món, ni en el futur (Mt 12, 31). 
En aquesta frase podem entendre que algunes faltes poden 
ser perdonades en aquest temps, però altres en el temps 
futur» (Diàlegs 4, 39). 

Gregori també explica en els seus diàlegs que, sent abat a la muntanya 
de Celi a Roma, un dels monjos anomenat Justus estant malalt, es va 
descobrir que havia trencat el seu vot de pobresa. Va morir i se li va 
negar un enterrament cristià. Als pocs dies  Gregori se’n va penedir de 
la seva ànima i va manar dir per ell trenta misses, al cap de les quals 
va aparèixer el monjo comunicant-li que havia estat alliberat de les 
penes que el turmentaven i per fi admès a la comunió dels escollits. 
Arran d’aquesta narració es va estendre el costum del trentenari de 
misses votives per als difunts (Le Goff 1989: 109-110).
El cristianisme manifestava la preocupació pels difunts mitjançant el 
record al Memento dels difunts, durant la litúrgia que es va introduir per 
tradició apostòlica. També es resava per ells, fet que ja era present en 
els sacramentals romans, on s’estipulaven misses de commemoració. 
I a l’època carolíngia hi havia registres on s’anotaven els noms de tots 
els membres de la comunitat, tant vius i morts, per recordar-los en el 
Cànon de la missa: els Llibres de Vida.
La idea d’un lloc intermedi es va anar forjant progressivament a partir 
de les tradicions populars. Le Goff destaca com l’establiment de la festa 
dels difunts, a principis del segle XI, va preparar el terreny per crear un 
concepte de Purgatori més definit. Inicialment la diada no tindrà una 
data fixa. Però l’influent abat de Cluny, Odiló de Mercoeur (961-1049), 
gran reformador de l’orde benedictí, preferia el 2 de novembre, i seria 
aquesta la data establerta en tots els monestir cluniacencs l’any 998, 
estenent-se posteriorment a tota l’església llatina. Segons la llegenda, 
l’origen de la celebració seria la trobada d’un monjo cluniacenc, que 
tornava d’un pelegrinatge a Jerusalem, amb un ermità sicilià que li 
va narrar una revelació que havia tingut: en ella va saber que Déu 
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s’alegrava molt amb les misses que els monjos de Cluny oferien pels 
difunts, ja que així moltes ànimes eren rescatades de la condemna. 

«Un monjo natural de Roergue tornava de Jerusalem. 
Exactament enmig del mar que s’estén des de Sicília 
a Tessalònica, va trobar un vent molt violent que va 
empènyer el seu navili cap a un illot rocós on vivia un 
ermità, servidor de Déu. Quan el nostre home va veure 
que el mar s’assossegava, es va posar a xerrar amb ell de 
tota mena de coses. L’home de Déu li va preguntar que de 
quin país era i ell va respondre que d’Aquitània. Llavors, 
l’home de Déu va voler saber si coneixia un monestir que 
portava el nom de Cluny i l’abat del mateix, Odiló. El monjo 
va respondre: “El conec i molt bé, però m’agradaria saber 
per què em fas aquesta pregunta”; i, l’altre: “T’ho diré, i 
et conjuro per a què mai oblidis el que vas a sentir. No 
lluny de nosaltres es troben uns llocs que, per manifesta 
voluntat de Déu, llencen amb la major violència un foc 
abrasador. Les ànimes dels pecadors, durant un temps 
determinat, es purguen allà enmig de variats suplicis. Una 
multitud de dimonis està encarregada de renovar sense 
parar els seus turments: reanimant les penes dia rere dia, 
fent cada vegada més intolerables els dolors. De vegades, 
jo mateix he escoltat les lamentacions d’aquests homes 
que es queixaven amb vehemència: la misericòrdia de Déu 
permet, en efecte, que les ànimes d’aquests condemnats 
es vegin lliures de les seves penes gràcies a les pregàries 
dels monjos i en les almoines donades als pobres en 
llocs sants. En els seus plors, es dirigeixen sobretot a la 
comunitat de Cluny i al seu abat» (Le Goff 1989: 147).

Aquesta narració va ser recollida a la biografia de l’abat del seu deixeble 
Iotsaldus i, posteriorment per la d’en Pere Damià (1007-1072). Més tard 
Jacopo da Varazze (Jaume de Voràgine) va narrar-la en la Llegenda 
Àuria (Legenda Aurea, vers 1260), una col·lecció d’hagiografies 
d’extraordinària difusió al final de l’edat mitjana. Le Goff es fixa amb 
aquests tres autors com una mostra de l’evolució que pateix la idea 
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del purgatori: de discutida i indefinida al segle XI, a ben arrelada al 
segle XIII. 
Durant el segle XII van sorgir nombrosos escrits que narren 
experiències, imaginàries o que es presenten com a revelacions, que 
descriuen la sort de l’ànima en el purgatori, com ara la visió de la mare 
de Guilbert de Nogent (1053-1124), que es descriu a De vita sua sive 
monodiarum suarum libri tres. O bé la coneguda com Visio Alberici 
(1127) del monjo de Montecassino Alberic de Setefratti (1101- v 1154). 
En aquesta narració el monjo té de guia a Sant Pere i recorre sobretot 
els llocs de càstig, sigui definitiu o bé purgatori. Des d’aquest lloc es 
trasllada al refrigerium, un indret de joia i pau, amb aroma ambiental 
de liles i roses. Dins d’aquest lloc es troba el paradís, on la major part 
d’ànimes candidates hi entraran després del judici final. De moment 
només s’hi troben els sants i els àngels (Delumeau 2000: 36). 
Molt influent va ser la història d’un cistercenc anglès, escrita vers l’any 
1190, que explicava la llegenda del cavaller Owen que hauria entrat 
en l’anomenat Purgatori de Sant Patrici l’any 1158. Situat en una illa 
del llac Lough Dearg, al nord d’Irlanda, es tracta d’una cavitat on es 
purguen les penes. Si s’aconsegueix resistir una nit, es retorna a la 
terra completament purificat i tan espantat pels horribles patiments, 
que hom no torna a pecar.
Inspirat en l’Apocalipsi de Pau, va ser un relat summament divulgat, 
puix apareixen versions llatines de la narració en gran nombre de 
manuscrits. Així, es recull en les Flors historiarum de Roger de 
Wendover, en la Llegenda àuria, o a l’Speculum historiale de Vicent 
de Beauvais12. La història és la següent: Després de quinze dies de 
dejuni i oració el cavaller Owen entra en una cova a la recerca del 
Purgatori. Al principi tot és fosc, després comença a haver-hi llum. 
Segueix endavant fins que arriba a una planúria oberta on hi ha un 
edifici com un claustre, on uns monjos blancs el posen en guàrdia 
contra la imminent temptació dels dimonis. Arriben i el condueixen a 
través d’un desert on la terra és negra i bufa un vent gèlid. Diverses 
planícies de càstig apareixen davant d’ell i també una casa de banys 
amb pous de sulfur i metall fos on submergeixen els pecadors a 
diverses profunditats. A continuació, el porten al cim d’una muntanya 
molt alta, on hi ha gent nua, abatuda per una tempesta que la llança 
a un riu fètid i gelat. Veu un profund fossat de flames i un ample riu de 
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foc ple de dimonis per sobre del qual hi ha un pont relliscós tan estret 
que ningú no es podia mantenir sobre ell; i, tan alt que donava vertigen 
treure el cap des de dalt. No obstant això, Owen invoca el nom de Déu 
i el pont s’eixampla a mesura que per ell camina. Finament, arriba al 
paradís, el qual està envoltat per una gran muralla i una de les portes 
està adornada amb pedres i metalls preciosos. La porta s’obre i un 
corrent d’aire fragant l’envolta. Surt a trobar una processó encapçalada 
per dos arquebisbes. Més tard tindrà una visió fugaç del cel.
Fins el segle XII es consideraven els laics bàsicament com a pecadors, 
car s’entregaven als plaers mundans. En canvi, els religiosos amb la 
seva renúncia per a seguir a Crist, estaven immediatament salvats 
(Swanson 1995: 31). Aquesta percepció canvia vers els segle XIII, 
conforme pren més valor la vida del laic alhora que la mentalitat de 
l’època es preocupa cada més «pel propi destí individual en el més 
enllà» (Cerdà Subirachs 2006: 19) abandonant una actitud resignada 
més d’acord amb un interium refrigerium vers una esforçada a 
preocupar-se en la salvació fins que a finals del segle XIV i principis 
del XV es converteix en una actitud obsessiva. Així descriu Sara Louis 
aquesta preocupació al llemosí de finals del segle XIII:

«Els ritus funeraris s’amplifiquen. El laics més rics en 
l’enterrament disposen fastuosos funerals amb una 
nombrosa assistència, abundància il·luminació i grans 
almoines. Tothom vol garantir una estada al Purgatori 
el més breu possible i per això, encomana estrictament 
la seva ànima a Déu, a la Verge i als sants i, sobretot, 
multiplica els serveis commemoratius. Els laics llemosins 
arreglen la presència de multituds als seus funerals, fan 
regals als pobres i al clergat per tal d’atraure el màxim 
d’oracions possibles. Aquest mateix anhel de solidaritat 
humana és el causant de la proliferació de les fraternitats 
dins dels ritus de les quals l’organització de funerals i el 
culte als morts tenen un lloc més i més creixent conforme 
avança en el temps (Louis 1981: 51).

La idea del Purgatori serà molt influent en les noves formes en què els 
fidels manifestaran la seva pietat. Cobrarà importància la imatge, tan 
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difosa pels Ars moriendi, de l’home moribund que en el seu llit de mort 
és acompanyat per dimonis, intentant temptar-lo per última vegada, i 
d’àngels, intentant salvar-lo. Una mena de lluita entre el bé i el mal per 
l’ànima del difunt.
El Purgatori esdevé «un lloc doblement intermedi: en ell no s’és tan 
feliç com al Paradís ni tan desgraciat com en l’Infern i només durarà 
fins al Judici Final. Per a fer-lo realment intermedi, només cal situar-
lo entre el Paradís i l’Infern» (Le Goff 1989: 259). Aquest concepte 
fornit durant segles es constituirà i organitzarà durant el segle XIII i 
els debats al voltant d’aquest tema, duts a terme pels escolàstics a la 
Universitat de París, van tenir-hi molta influència. Per exemple, Alesius 
(Alexandre de Hales Alexandre de Hales (1183-1245), va desenvolupar 
certa sistemàtica teològica i va incloure en els seus debats la idea sobre 
la purga dels pecats de manera que són ben pocs els que es lliuren 
d’haver d’anar a purgar els pecats venials i també els mortals, quan 
no han estat expiats convenientment en vida. Els càstigs soferts en el 
lloc de purgues són més terribles que qualsevol sofriment temporal; i 
s’interroga sobre la seva justícia i proporcionalitat. Explica també que 
allà hi ha confiança i esperança, però no visió beatífica. D’altra banda, 
Bonaventura de Bagnoregio (1221-1274) el concep com un lloc neutre, 
una «terra de ningú entre el domini dels àngels i el dels dimonis» (Le 
Goff 1989: 276), encara que més proper al Paradís que a l’Infern. 
Perquè, qui arriba al Purgatori és aquell que, malgrat els seus pecats, 
és prou bo per, després d’una dura purificació, poder ingressar al cel. 
Per la seva banda, Tomàs d’Aquino (1225-1274), centrant-se en el 
tema del pecat, subratllaria el fet que després de la mort, l’ànima rep 
els premis o càstigs que es mereix.
Un altre factor del notable ressò del purgatori durant el segle XIII i 
XIV es degué també a l’afany de predicació de les ordes mendicants. 
L’establiment d’un espai definit per a la purga dels pecats de les ànimes 
desencarnades i la seva predicació són fenòmens inseparables. Un 
dels mitjans més importants que van utilitzar els predicadors per a 
la seva difusió van ser els exempla, els quals van ser pràcticament 
l’únic referent del purgatori fins el Concili de Trent (1545-1563) (Zarri 
1982: 468). Els exempla van incorporar les Visions que havien 
tingut un origen monàstic i un de públic essencialment del clergat, 
de manera que aquestes històries van arribar a tota la població. El 
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textos divulgats i traduïts a les llengües vulgars, van incorporar-se a 
l’imaginari popular13.
Però també es va produir el fenomen contrari; aquest tipus de 
narracions breus van incorporar força sovint contes de tipus tradicional 
en els països nòrdics; i de la literatura sapiencial en els més influïts 
per la cultura clàssica. Com assenyala Cerdà Subirach (2006: 20), 
les relacions entre cultura tradicional (popular) i la de l’església (la 
de l’alt clergat) «tenen, pel que fa a la història del purgatori, un paper 
configurador». I és que la cultura tradicional dels països cristians no 
admetia de la mateixa manera l’existència dels éssers meravellosos. 
Els pobles del nord i del centre d’Europa d’influència germànica es 
prodigaven en apareguts i en contes de fades. I, per tant, eren força 
més permeables a les creences d’un purgatori. De fet l’existència 
d’aquest «nou» espai servia per a justificar des de la perspectiva 
cristiana aquests apareguts que pidolaven sufragis per les seves 
ànimes. Per contra, en els països del sud, de l’àrea mediterrània, els 
protagonistes dels contes sobrenaturals eren més aviat els sants i els 
dimonis; i sense revinguts, no deixaven tant de marge per aquest estadi 
intermedi que tampoc apareixia a les Sagrades escriptures. 
Així que l’èxit del purgatori no es produeix en tot el món cristià. Entre els 
detractors d’aquest concepte, estaven els cristians d’Orient, heretges 
com els càtars i els valdesos i alguns intel·lectuals llatins, que més que 
rebutjar la idea, es mostraven desconfiats i dubtosos. En una època 
en què es feien esforços per a què les esglésies Oriental i Occidental 
tornessin a unir-se, es va intentar que els ortodoxes acceptessin la 
idea del lloc intermedi. L’Església ortodoxa acceptava el poder dels 
sufragis i les oracions, per a alliberar a les ànimes de la condemna 
eterna, però sense arribar a acceptar l’existència d’un Purgatori. Enmig 
dels intents d’acostament entre les dues Esglésies, es redacta el que 
per a Le Goff es pot considerar l’«acta de naixement» del Purgatori: 
una carta que el Papa Innocenci IV envia a les autoritats de l’Església 
de Xipre el 1254, seguint la interpretació de Gregori el Gran de les 
paraules de l’Evangeli segons Sant Mateu.

«Ja que la Veritat afirma a l’Evangeli que, si algú blasfema 
contra l’Esperit Sant, aquest pecat no li serà perdonat ni 
en aquest món ni en l’altre: per on se’ns dóna a entendre 
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que certes faltes es perdonen en el temps present, i d’altres 
en l’altra vida; ja que l’Apòstol declara també que l’obra de 
cada un, qualsevol que sigui, serà provada pel foc i que, 
si crema, l’obrer patirà la seva pèrdua, però ell mateix es 
salvarà pel foc; ja que els mateixos grecs, segons es diu, 
creuen i professen veritablement i sense vacil·lació que 
les ànimes dels que moren, havent rebut la penitència 
però sense haver tingut temps per al seu compliment, o 
que moren sense pecat mortal, però culpables de [pecats] 
venials o de faltes lleugeres, es purguen després de la mort 
i poden rebre ajuda dels sufragis de l’Església, nosaltres, 
considerant que els grecs afirmen no trobar entre els seus 
doctors cap nom propi i cert per designar el lloc d’aquesta 
purgació, i que, d’altra banda, d’acord amb les tradicions i 
les autoritats dels sants pares, aquest nom és el Purgatori, 
volem que en el futur aquesta expressió sigui rebuda 
igualment per ells» (Le Goff 1989: 326).

Purga de penes i indulgències

L’home és absolt dels seus pecats, però només Déu pot decidir si 
la penitència establerta pel sacerdot ha estat un càstig suficient per 
esmenar les faltes comeses. La confessió i l’absolució eren necessàries 
per ser alliberat de les culpes, però el Purgatori era un lloc per expiar les 
penes que marcaven l’ànima del pecador. Un lloc de càstig, com l’infern, 
però que al no ser etern, no era com ell, ja que oferia l’esperança de 
la salvació, un cop que s’han purgat totes les faltes comeses. 
L’home té consciència que la noció de temps és humana i pròpia de 
la seva vida terrenal. Després d’aquesta, no existeix. Déu és fora del 
temps. Però, tot i això, encara que en rigor el Purgatori està fora de la 
nostra dimensió, l’única forma de quantificar l’estada allà que no era 
eterna, era mesurant-la en unitats de temps. Les oracions i misses que 
es fan per als difunts, buscaven reduir aquest període de purificació, 
convertint-se en la base del que seran les commemoracions post 
mortem a la Baixa Edat Mitjana, a més de ser una nova forma de 
caritat (Swanson 1995: 36-37). 
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En general, el temps que han de romandre les ànimes al Purgatori 
per esmenar les seves faltes són curts segons els relats medievals 
que narren estades. Una excepció és l’usurer de Lieja, condemnat a 
14 anys. La resta, la purga dels pecats és en qüestió de dies. Per a 
Le Goff (1989: 338) aquesta idea podria servir per reforçar la duresa 
dels càstigs soferts allà, en el qual un dia equival a un any. Però també 
és cert que estades curtes encaixen millor amb la memòria i el dia a 
dia dels vius. 
Una de les conseqüències de l’existència del purgatori va ser la 
importància que van cobrar les indulgències, puix aquestes donen la 
possibilitat d’esmenar les penes produïdes pels pecats. Una manera de 
disminuir els seus efectes és aconseguir la remissió de la pena a través 
de mèrits, com a peregrinacions i donacions. Una idea formalment 
establerta pel papa Climent VI el 1343, encara que en la pràctica existia 
de molt abans, ja que els pelegrinatges, croades i jubileus tenien ja 
aquesta connotació14.

Gravat amb les ànimes del purgatori de procedència desconeguda. 
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Tanmateix, aquesta pràctica s’anirà desvirtuant i en els segles XV i 
XVI s’acusen els Papes i els Bisbes de traficar amb elles. Perquè les 
indulgències van servir per finançar econòmicament les causes de 
l’Església: creuades, fundació d’hospitals, construcció de temples, 
etc. Luter al segle XVI denuncia que Juli II «ven» les indulgències 
per finançar la reconstrucció de Sant Pere15; i, un segle abans, Hus 
considerava un escàndol que Joan XXIII oferís indulgències plenàries 
per als que el recolzessin en la seva lluita contra el rei Ladislau de 
Nàpols. 
Inicialment, les indulgències es concedien durant certs períodes de 
temps, en general curts i establerts, com el Jubileu que va promulgar 
Bonifaci VIII el 1300. I fins a 1350, no van tenir realment importància. 
Però després d’aquesta data els esforços per a obtenir indulgències, 
augmenten en totes les seves formes: visites a Roma o als altres 
centres de peregrinació, recitacions de gran quantitat d’oracions davant 
d’imatges religiosa, col·laboracions amb les causes recolzades pel 
Papa (creuades, obres públiques, actes caritatius), etc. 

El purgatori de Dante

La Divina Comèdia està considerada l’obra culminant de la literatura 
medieval europea i en ella s’hi descriu el fantasiós viatge del poeta a 
través dels diversos cercles de l’Infern, el Purgatori i el Paradís a la 
recerca de la seva estimada Beatriu, sota el guiatge de Virgili.
S’han esmentat diverses possibles influències per al purgatori de Dante 
Alighieri (1265?-1321). Le Goff, veu una fusió de tradicions i doctrines 
eclesiàstiques que circulen per tota l’Europa Medieval. Ioan Couliano 
(1993) considera que es va inspirar en les visions de Sant Pau; mentre 
que Kenelm Foster (1984) creu que va poder basar-se en uns sermons 
dels predicadors, molt influents a Itàlia. Perquè, tot i que el 1274, el II 
Concili de Lió havia establert les bases doctrinals del Purgatori, mai 
no es va fer una descripció de la seva geografia o dels turments que 
patirien les víctimes. Es mantindrà la mateixa cautela respecte a això, 
que en el seu temps havia mostrat Sant Agustí. Per això, el Purgatori 
es defineix com un estat de l’ànima i no com un lloc on aquesta va a 
esmenar les seves faltes. 
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Ara bé, Dante, assigna un lloc geogràfic concret –les antípodes de 
Jerusalem–, cosa que l’Església mai no va acceptar. Però a més, 
l’autor de la Divina Comèdia assigna a aquest lloc la funció de purgar 
els set pecats capitals, idea que no està present entre els teòlegs, que 
parlen que al purgatori només es poden esmenar els pecats venials, 
que Dante gairebé ni menciona. (Le Goff 1989: 393).
Tot i que per a Le Goff les descripcions dantesques sobre el Purgatori 
són el triomf d’aquesta idea en la literatura, encara no estava del tot 
difosa la creença en aquest tercer lloc. Per exemple, Bernardí de Siena 
(1380-1444), un destacat predicador mai no va esmentar el Purgatori 
en els seus sermons. Encara que la Divina Comèdia es va publicar el 
1321, cent anys després el tema era encara objecte de controvèrsies: 
grups heterodoxos com els valdesos, els hussites i els seguidors de 
John Wycliff ho posaven en dubte. A més de diversos grecs ortodoxos. 
A causa d’això, el Concili de Florència va haver de publicar un decret 
acceptant l’existència del Purgatori el 1439. No obstant això, d’altres 
predicadors sí difondran la idea del Purgatori en els seus sermons, 
com Jaume de Vitry (v. 1160- v. 1240), Cesari de Heisleuerbach (1180-
1240) i Esteve de Bourbon (?-1256). Ells relaten històries en les quals 
subratllen la importància de les oracions que els vius encomanen per 
a l’ànima d’aquells que pateixen les penes del purgatori. És comú que 
descriguin com una persona rep la visita d’un familiar o persona propera, 
mort pocs dies abans, manifestant proves d’un marcat sofriment, que li 
prega que continuï resant per ell, ja que els seus precs li són de molta 
ajuda, per després reaparèixer, dies més tard, completament purificats 
i agraïts (Le Goff 1989: 341).
Aquesta creença ha arribat fins els nostres dies. Una de les mostres 
més singulars és l’anomenat Museu de les ànimes del purgatori de 
Roma. 

Notes
1 Jacques Le Goff (nascut el 1924) és un historiador medieval francès 
especialitzat en els segles XII i XIII. Se’l considera un dels màxims 
especialistes en la història del purgatori i és autor de La Naissance du 
purgatoire (Paris: Gallimard, 1981) entre moltes altres obres.
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2 Els ídols de Jàmnia devien ésser exvots o amulets procedents del 
saqueig del temple de Jàmnia. Aquests objectes s’havien de llançar 
al foc. 
3 «Vés-te’n, Daniel, perquè tot això serà un secret guardat i segellat 
fins als temps darrers. Molts seran rentats, blanquejats i purificats al 
gresol, però els malvats persistiran en la seva maldat; ningú d’ells no 
ho comprendrà, però els assenyats sí que ho entendran. A partir del 
moment en què serà abolit el sacrifici perpetu i erigida l’abominació 
devastadora, passaran mil dos-cents noranta dies». (Dn 12, 9-11).
4 «Jo refinaré i purificaré aquests supervivents com l’or i la plata que 
es passen pel foc. Llavors m’invocaran i jo els escoltaré. Els diré: 
“Vosaltres sou el meu poble”, i ells respondran: “El Senyor és el nostre 
Déu». (Ze 13, 9).
Compari’s aquesta versió cristiana amb la interpretació dels textos 
rabínics dels shammaïtes –de la casa de Shamai (50 a. n. e. – 30 n. 
e.): «El dia del judici final hi haurà tres classes d’ànimes: els justos 
que se’ls anota immediatament per a la vida eterna, els dolents, al 
gehenna, però aquells en els quals les virtuts i pecats s’equilibren entre 
si, van a gehenna i suren cap amunt i cap avall fins que ixen purificats, 
perquè d’ells es diu: ‘Jo portaré la tercera part al foc, i els refinaré com 
es refina la plata, i els tractaré com l’or es tractat».
5 La idea que l’ànima es purga mitjançant el foc sembla que es troba 
ja en l’antic zoroastrisme. Així en el capítol 30 del Bundahishn titulat 
«De la resurrecció i l’existència futura» podem llegir: «Llavors tots els 
homes passaran pel metall fos i es purificaran. Quan sigui el just, llavors 
li semblarà com si caminés sobre càlida llet, però quan sigui l’impiu, li 
semblarà sempre que camina sobre metall fos» (Bundahis, 30, 20).
6 El ressaltat és nostre, naturalment. 
7 L’origen de la paraula és discutit, però el més probable és que derivi 
de scha-’ál, que significa demanar (Longenecker 2003: 188). 
8 En les bíblies cristianes, segons el passatge, s’acostuma a traduir 
adés per infern, adés per país dels morts.
9 «Samuel havia mort i tot Israel havia fet dol per ell. L’havien 
enterrat a Ramà, la seva població. Saül havia proscrit del país tots 
els nigromants i endevins. 
Els filisteus van concentrar les tropes i acamparen a Xunem. Igualment 
Saül va reunir tot Israel i acampà a Guilboa. En veure el campament 
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dels filisteus, Saül va tenir por i, ple d’esglai, va consultar el Senyor. 
Però el Senyor no responia, ni per somnis, ni per les sorts sacerdotals, 
ni pels profetes. Llavors Saül digué als seus oficials: 
– Busqueu-me una nigromant i aniré a consultar-la. 
Li van respondre: 
– A Endor n’hi ha una. 
Saül, disfressat perquè no el reconeguessin i acompanyat només 
de dos homes, va arribar de nit a casa de la dona nigromant. Saül li 
digué: 
– Endevina’m el futur fent que pugi l’esperit del mort que jo 
t’indicaré. 
La dona li va objectar: 
– Ja saps el que ha fet Saül: ha exterminat del país els nigromants i 
endevins. Tu em pares una trampa que pot costar-me la vida. 
Saül li va jurar: 
– Per la vida del Senyor, t’asseguro que no et passarà res. 
Llavors ella li va preguntar: 
– Qui vols que t’evoqui? 
Saül va dir: 
– Evoca’m Samuel. 
La dona va veure Samuel, va fer un xiscle i digué a Saül: 
– Per què m’has enganyat? Tu ets Saül! 
– El rei va respondre: 
– No tinguis por. Digues què veus. 
La dona va dir: 
– Veig un esperit que puja del fons de la terra. 
El rei va preguntar: 
– Digues quin aspecte té. 
Ella va respondre: 
– És un ancià que puja cobert amb el mantell de profeta. 
Saül va comprendre que es tractava de Samuel i es va agenollar i es 
prosternà amb el front a terra. Samuel digué a Saül: 
– Per què em véns a pertorbar, evocant-me així? 
Saül li va respondre: 
– Em trobo en una situació desesperada. Els filisteus em fan la guerra i 
Déu s’ha allunyat de mi: ja no em respon ni pels profetes ni per somnis. 
Per això t’he evocat, perquè m’indiquis què haig de fer. 
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Samuel va dir: 
– Si el Senyor s’ha allunyat de tu i va contra tu, per què m’interrogues? 
El Senyor compleix allò que ja havia anunciat per la meva boca: t’ha 
pres el regne de les mans i l’ha passat a un altre, a David. Ja que tu 
vas desobeir el Senyor i no vas executar la seva condemna contra 
els amalequites, ara el Senyor compleix amb tu això que va dir. Més 
encara: junt amb tu, el Senyor posarà tot Israel en mans dels filisteus. 
Demà, tu i els teus fills sereu on jo sóc, i el Senyor haurà fet caure 
l’exèrcit d’Israel en mans dels filisteus. 
A l’instant, Saül es va desplomar tan llarg com era, esglaiat per les 
paraules de Samuel. A més, li fallaven les forces, perquè no havia 
menjat res en tot el dia i en tota la nit. Aquella dona se li va acostar i, 
veient-lo tan trasbalsat, li digué: 
– La teva serventa t’ha cregut. M’he jugat la vida fent el que tu deies. 
Ara creu-me tu a mi: fes-me el favor de prendre el mos de pa que et 
prepararé. Menja i reprèn les forces per a continuar el camí. 
Ell s’hi negava i deia que no volia menjar res, però tant van insistir els 
seus homes i la dona, que finalment en va fer cas. S’aixecà de terra i 
s’assegué al divan. Aquella dona va córrer a matar un vedell gras que 
tenia a casa, va pastar farina i cogué pans sense llevat. Després ho 
va servir a Saül i als seus acompanyants, i ells s’ho van menjar. I se 
n’anaren aquella mateixa nit» (1Sa 28, 5-25). 
10 «Gehenna» deriva de Ge Hinnom, que significa «Vall d’Hinom». És 
esmentat a la Bíblia en diversos versicles com una vall real situada a 
Jerusalem (Josuè 15, 8 i 18, 16, 2n Reis 23, 10, 2n Cròniques 28, 3 i 33, 
6, Nehemies 11, 30, Jeremies 07, 31-32; 19-2; 19:6 i 32, 35). Després 
de l’any 638 a. E. C. la vall va esdevenir el lloc utilitzat per incinerar 
les deixalles de Jerusalem. En èpoques antigues, els cananeus hi 
sacrificaven a nens al déu Moloch, cremant-los vius, una pràctica que 
va ser proscrita pel rei Josies (2n Reis 23, 10). 
11 Els musulmans creuen que els descreguts i els que no romanguin 
fidels a la seva religió seran castigats al Jahannam, un llac de foc sobre 
el qual passa el pont que totes les ànimes han de creuar per entrar al 
Janah. Els pecadors cauen del pont però poden ser perdonats per Déu. 
Però els infidels romandran al llac després del judici final (Qijamah).
12 També hi ha diverses obres que s’inspiraren en el purgatori de San 
Patrici. A Catalunya, Ramon de Perellós, va realitzar-ne una versió 
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pròpia (Miquel Planes 1917: vii-x). El seu Viatge al Purgatori va ser 
escrit després del viatge que va realitzar el vescomte al Purgatori de 
Sant Patrici a Irlanda entre el 1397 i el març de 1398. Perellós havia 
estat involucrat en el procés contra el rei Joan I d’Aragó que havia mort 
sense ajuda espiritual. Per a comprovar-ho es va dirigir a Irlanda i va 
entrar a la famosa cova. La narració reprodueix la llegenda de Sant 
Patrici, la visita de Perellós a Irlanda i com dins del purgatori va veure 
el rei Joan I que esperava el seu torn per anar al cel.
Aquesta obra s’ha de comparar amb Lo somni de Bernat Metge, escrit el 
1399, també amb Joan I de protagonista en aquest cas com el fantasma 
d’un mort aparegut en somnis, però que literàriament presenta molta 
més qualitat que el text de Perellós. 
La narració del viatge al Purgatori de Sant Patrici rivalitzaria, amb 
la coneguda Visió de Tundal (vers el 1140), la més extensa de les 
anomenades visions, textos que pretenien donar a conèixer la sort de 
les ànimes en l’altra vida.
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13 Cerdà Subirach (2006: 20) dóna com exemple d’aquest fet un 
exemplum compilat a la Llegenda Àuria sobre el valor del sufragi per 
a les ànimes amb personatges i localitzacions indeterminades. Amades 
recull el mateix tòpic en les primeries del segle XX, però situat a la 
muntanya de Montjuïc. 
14 Un exemple molt interessant a la Península Ibérica és el cas de Sant 
Andreu de Teixido (Santo André de Teixido), un llogaret del municipi 
de Cedeira, a Galícia, on hi ha el santuari del mateix nom. Segons la 
dita popular «vai de morto quen non foi de vivo» (va de mort qui no 
hi va anar de viu). 
Els romers tenen el costum de tirar una pedra en túmuls a banda i 
banda del camí. Aquestes pedres diu la llegenda que parlaran en el 
Judici final per dir quines ànimes han complert amb la promesa d’anar 
a Sant Andreu. Encara que el primer registre escrit és de 1391, es 
creu que la peregrinació a Teixido va poder començar durant la cultura 
castrense, sent posteriorment cristianitzada.
15 Martí Luter va utilitzar per primer cop la denominació «tercer espai» 
per tal de desprestigiar aquest espai que considerava inventat per 
Roma, perquè no es trobava enlloc de les Escriptures. 

     Jordi Ardanuy
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