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LA “SEPARACIÓ DE CAMINS” ENTRE JUEUS I CRISTIANS: ESTAT DE 
LA QÜESTIÓ

Carles LILLO BOTELLA
Programa de doctorat en Filosofia i Lletres

RESUM
La historiografia tradicional ha considerat que, des del moment mateix de la destrucció del Temple de Jerusalem, 

l’any 70, es pot afirmar que jueus i cristians van començar a seguir camins separats. Tanmateix, des que J. Parkes 
va encunyar i popularitzar l’expressió Parting of the Ways, són molts els autors que han posat en tela de judici la 
consideració d’aquest moment com a punt clau de la separació entre jueus i cristians, havent qui endarrereix la 
mateixa fins als temps del propi Constantí o, fins i tot, fins l’arribada de l’Islam, partint de la base que el judaisme 
d’època del Segon Temple ha de ser entès com una pluralitat, més que com una unicitat. La present contribució 
pretén repassar les fites i les aportacions més destacades que, fins al dia de hui, ha proporcionat el debat sobre 
l’anomenada “separació de camins” i quines perspectives se’ns obrin a partir de la investigació actual.

Paraules clau: Cristianisme; Imperi Romà; Judaisme; Religió.

THE “PARTING OF THE WAYS” BETWEEN JEWS AND CHRISTIANS: STATE OF THE ART

ABSTRACT
Traditional scholarship has considered that, since the destruction of the Temple of Jerusalem in the year 

70, we can say that Jews and Christians started to keep separated ways. However, since J. Parkes invented 
and popularized the term Parting of the Ways, many authors have doubted about the consideration of this 
event as a key moment of the separation between Jews and Christians. They usually delay this separation up 
to the time of Constantine or, even, to the arrival of Islam over the basis that Second Temple Judaism must 
be understood as a plurality, better that a unicity. This paper aims to review some of the main contributions 
up to this day within the debate of the so-called “parting of the ways” and to see which perspectives offer the 
current scholarship.

Keywords: Christianity; Judaism; Religion; Roman Empire.

1.  DE LA “RUPTURA” ENTRE JUEUS I CRISTIANS A LA “SEPARACIÓ DE CAMINS”
La primera gran pregunta que qualsevol historiador del judaisme i del cristianisme primitiu ha 

d’enfrontar de forma ineludible és en quin moment exacte el cristianisme va deixar de formar part del 
judaisme o, dit d’una altra manera, des de quin instant podem considerar que judaisme i cristianisme van 
convertir-se en dues religions clarament diferenciades. Resulta obvi que per a la historiografia confessional 
tradicional aquesta ruptura es va produir amb la irrupció del mateix Jesús de Natzaret. Martí Luter, per la 
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seua banda, posaria un especial èmfasi en el pensament de Sant Pau i el seu rebuig de la Llei mosaica. Hem 
d’esperar fins al segle XIX perquè comence a produir-se una investigació realment científica sobre els 
orígens del cristianisme i la relació d’aquest amb el judaisme esdevindrà un assumpte capital. Entre els 
autors d’aquest moment destaquen especialment Ernest Renan i Adolf von Harnack. Tot i el seu obert 
antisemitisme i la seua consideració que el cristianisme constituïa una superació del judaisme, Renan 
assenyalava que aquell no era més que “un essénisme qui a largement réussi” (Renan V, 1893: 70). El 
teòleg neoprotestant Harnack, per la seua banda, en el seu intent per separar l’Antic i el Nou Testament 
va arribar al punt de desjudaïtzar per complet la figura de Jesús de Natzaret, al qual presentava com 
una mena de moralista atemporal (Harnack I, 1998: 40-48). En el mateix sentit es va pronunciar sobre 
l’Apòstol Pau i, de forma molt particular, sobre l’heresiarca Marció de Sinope, el pensament del qual va 
reinterpretar i reivindicar sobre la base del seu rebuig de l’Antic Testament i la seua defensa de la sola 
gratia. A mesura que avance la investigació, tanmateix, quedarà superada aquesta idea de “ruptura”, 
basada en la innata superioritat del cristianisme sobre el judaisme. 

L’any 1934, J. W. Parkes va publicar la seua obra The Conflict of the Church and the Synagogue, 
on, a mes de denunciar el virulent antisemitisme del seu temps –Hitler acabava d’arribar al poder a 
Alemanya–, tractava d’oferir una visió menys simplista sobre la qüestió i, en aquest sentit, va encunyar 
l’expressió “Separació de Camins” (Parting of the Ways), que era el títol del tercer capítol del llibre. 
L’origen d’aquesta expressió, que ha tingut una notable implantació en la investigació fins al dia d’avui, 
pot rastrejar-se en una obra col·lectiva coordinada per Foakes Jackson l’any 1912 intitulada The Parting 
of the Roads. Studies in the Development of Judaism and Early Christianity. Per a Parkes, el moment 
d’aquesta “separació de camins” entre jueus i cristians es va produir l’any 70 amb la destrucció del 
Temple de Jerusalem per part de les tropes del futur emperador Titus. Fins llavors, els seguidors 
de Jesús de Natzaret havien estat acudint al Temple com uns fidels jueus més, tal com demostra la 
pròpia literatura neotestamentària, especialment el llibre dels Fets dels Apòstols. Segons Parkes, la 
desaparició d’aquest símbol comú va accelerar els tempos de l’esmentada separació, en tant que va 
generar respostes diferents en ambdós grups: per als rabins, en línia amb la tradició profètica bíblica, 
aquest desastre constituïa un càstig pels pecats d’Israel; per als cristians, en canvi, la fi del Temple 
suposava l’acabament de l’elecció d’Israel i el començament d’una nova era on els cristians serien els 
dipositaris de l’Aliança amb Déu. Parkes posava el focus sobre el món de la Diàspora, l’escenari on es va 
materialitzar aquesta separació de camins i on els rabins van propagar la seua doctrina amb l’objectiu 
de fer-se amb la guia espiritual i social del judaisme. Entre les disposicions decretades pels rabins 
cal esmentar l’anomenada Birkat ha minim, una maledicció recitada en el culte sinagogal i per la qual 
s’excloïa els cristians del conjunt del poble d’Israel:

Que no hi haja esperança per als apòstates. Que el govern arrogant siga arrancat en els nostres 
dies. Que els notsrim i els minim siguen destruïts en un instant. Que siguen esborrats del llibre de la 
vida i no siguen inscrits juntament amb els justos. Beneït Tu, Senyor, que humilies l’arrogant (Tosefta, 
Berakot 3, 25).

Des de la seua aparició en el llibre de Parkes, com diem, l’expressió “separació de camins” es va 
popularitzar molt ràpidament en la investigació. Tanmateix, la veritable eclosió al respecte es va produir 
en els darrers anys del segle XX. A principis de la dècada dels noranta, J. D. G. Dunn va publicar dues 
obres -una de caràcter col·lectiu i una altra que era una compilació de conferències pronunciades a 
la Universitat Gregoriana de Roma- que van tornar a posar de moda, aquesta vegada amb força, el 
concepte de “separació de camins”. L’aparició d’aquestes dues obres va donar un renovat impuls als 
estudis sobre les relacions entre jueus i cristians a l’Antiguitat i la Tardoantiguitat. A la primera d’elles, 
P. S. Alexander apuntava tres aspectes que, al seu parer, s’havien de tenir presents per comprendre 
realment aquesta “separació de camins” (Alexander, 1999: 3):

1) Que no havia d’equiparar-se el judaisme rabínic amb el judaisme normatiu en els moments 
anteriors al segle III, ni tan sols a Palestina, ja que no fou fins aquesta centúria quan una 
majoria del judaisme va acceptar l’autoritat dels rabins. En efecte, cal remarcar que, en època 
del Segon Temple, no existia un judaisme “normatiu” o una “ortodòxia” jueva stricto sensu. En 
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aquell període, el judaisme no era més que un heterogeni de sectes amb una sèrie d’elements 
comuns, com ara el monoteisme, una història de la salvació consignada en els llibres de la Bíblia 
-tot i que el cànon bíblic no va ser fixat fins un moment molt posterior pels propis rabins- i, 
molt especialment, tot un conjunt de pràctiques comunes, de manera que, més que com una 
“ortodòxia”, el judaisme d’aquest període ha de ser entès com una “ortopràxia”.

2) Que resulta simplista intentar establir un moment únic en el qual s’hauria produït aquesta 
separació de camins. No hi va haver una ruptura sobtada entre jueus i cristians, si bé la Gran 
Revolta dels anys 66 al 74 va provocar la destrucció de la principal autoritat religiosa reconeguda 
per ambdós grups, que era el Temple de Jerusalem.

3) Que el judeocristianisme –és a dir, aquells grups cristians que mantenien l’observança de la 
Llei mosaica, amb la circumcisió, el descans sabàtic o l’abstinència de determinats aliments– 
ha de ser vist com una part essencial de la separació de camins, ja que aquest continuava 
representant el cristianisme “al si” de la comunitat jueva, fins i tot en els moments en què una 
majoria de l’Església era ja d’origen gentil.

Sobre aquesta base, Dunn assenyalava que la separació entre jueus i cristians no es va produir en un 
sol moment, sinó en diversos instants depenent del lloc. Així, mentre que autors com ara Tàcit, Suetoni 
o Plini el Jove distingeixen ja clarament els cristians dels jueus en els primers anys del segle II, a la 
regió de Palestina aquesta separació no resulta evident al menys fins després de la revolta de Simon bar 
Kochba, l’autoproclamat messies jueu que, entre altres coses, va perseguir els cristians. Segons Dunn, 
amb l’aparició de bar Kochba va sorgir per primera vegada al si del judaisme una alternativa sòlida a les 
al·legacions messiàniques dels cristians (Dunn, 2006: 302-317).

Tot i la popularització de l’expressió i de la profusió d’estudis sobre la matèria, ja des d’un primer 
moment es van alçar veus que qüestionaven la validesa del concepte de “separació de camins” com a 
model explicatiu de l’allunyament entre jueus i cristians. J. M. Lieu, per exemple, assenyalava el 1994 
que aquest model partia del resultat final, és a dir, de la consumació d’aquesta separació, la qual cosa 
condicionava l’anàlisi del procés (Lieu: 1994: 108). L’any 2004 es va produir l’aparició de la contestada 
i suggeridora obra de D. Boyarin, Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity. La idea central 
d’aquesta obra és que tant el cristianisme gentil com el judaisme rabínic van acabar definint-se de 
forma negativa un respecte a l’altre. Partint de l’antropologia post-colonial de D. Chidester i aplicant 
els esquemes de la lingüística comparada, Boyarin proposa superar la tradicional visió en Stammbaum 
-és a dir, en forma d’arbre- a l’hora d’estudiar la gènesi dels diferents corrents que integren el judaisme 
i el cristianisme antic i veure aquestes dues religions com a part d’un gran ventall on, en un extrem, 
se situaria el mateix judaisme rabínic, per al qual la figura de Jesús no significava res en absolut i, en 
l’altre, els diversos cristianismes gnòstics, fonamentalment el de caràcter marcionita, que rebutjava 
les Escriptures jueves per considerar-les obra d’un déu diferent del que Jesucrist havia predicat. Pel 
que fa a la separació entre jueus i cristians, Boyarin afirma que no es poden considerar com dos cultes 
clarament diferenciats, almenys, fins el Concili de Nicea, celebrat l’any 325 (Boyarin, 2013: 32). 

El 2007 veia la llum The Ways That Never Parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the 
Early Middle Ages, obra coordinada per A. H. Becker i A. Y. Reed. Per a aquests autors, la popularitat 
del paradigma de la “separació de camins” ha de ser entesa, en bona mesura, com a la llum dels 
esdeveniments posteriors a la Segona Guerra Mundial. D’aquesta manera, en línia amb el que venien 
defenent autors com ara el mateix Boyarin, Becker i Reed afirmaven que, al segle II, la separació entre el 
que era “jueu” i el que era “cristià” distava molt de ser clara i nítida i que, almenys fins el segle IV, no es 
pot parlar d’una separació definitiva entre ambdues religions.

Com a última gran aportació col·lectiva, hem d’esmentar les actes del col·loqui celebrat a Tours l’any 
2010 sota la direcció de S. C. Mimouni, on el citat autor proposa l’expressió “distinction de chemins” 
com a alternativa al model de “separació de camins”, incidint en la idea, ja apuntada per Boyarin, que 
aquesta separació seria quelcom buscat per les pròpies elits d’un bàndol i de l’altre (Mimouni, 2012: 19).
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2.  EL CONFLICTE ENTRE JUEUS I CRISTIANS: EL LLEGAT DE MARCEL SIMON
A grans trets, podem distingir dos grans grups al llarg de la història de la investigació. Per una banda, 

estan els autors que consideren que tant les obres dels Pares de l’Església com la literatura rabínica mostren 
un conflicte real entre jueus i cristians al llarg de l’Antiguitat. Dins d’aquest grup se situarien autors com ara 
Juster, Simon, Krauss, Williams, Parkes, Blumenkranz, Wilken, Blanchetière, Horbury, de Lange, Wilson o 
MacLennan. Per altra banda, tenim aquells autors que sostenen que l’antijudaisme dels autors eclesiàstics 
no era més que un recurs literari dins del procés d’auto-definició del cristianisme. Dins d’aquest corrent se 
situarien Harnack, Barnes, Rokeah, Schreckenberg, Ruether, Taylor, Johnson, Gaston i Efroymson.

Del primer grup cal destacar sobretot M. Simon i el seu Verus Israel, publicat per primera vegada l’any 
1948 i, sense cap mena de dubte, l’obra més influent de tot el segle XX pel que fa a l’estudi de les relacions 
entre jueus i cristians. Per a Simon, el judaisme posterior a la destrucció del Segon Temple distava molt 
de la imatge de decadència que Harnack havia presentat a inicis de la centúria. Per a l’autor francès, el 
judaisme no era, ni molt menys, una religió “en retirada”, sinó que va mantenir la seua puixança, almenys, 
fins al període de l’Imperi cristià, a partir de Constantí. Simon posava al centre del debat la qüestió del 
proselitisme jueu. Fins llavors i seguint sobretot la tesi de Harnack, es considerava que el judaisme havia 
sigut una religió proselitista i atractiva per als gentils en època clàssica, però tot això es va truncar arran 
de les derrotes contra Roma els anys 70 i 135. A partir d’aquest moment, sempre segons aquesta teoria, 
el judaisme va començar a replegar-se sobre si mateix, la qual cosa el va portar a renunciar a ampliar la 
seua base de fidels. Simon, com diem, va rebutjar de plànol aquesta visió i, a la seua obra, va tractar de 
presentar un judaisme puixant que, al llarg dels tres primers segles de l’era comuna, va ser un dur rival per 
al cristianisme en la lluita per atreure conversos des del món pagà. Així, enfront de la visió de Harnack, per 
al qual els jueus que apareixen reflectits a les obres dels Pares de l’Església no deixaven de ser un simple 
estereotip elaborat a partir de la imatge que transmetien els Evangelis, Simon sostenia que es tractava dels 
jueus contemporanis, als quals els autors cristians veien com un poderós i perillós oponent. En defensa 
de la seua tesi, Simon recorria a les opinions dels rabins sobre aquesta qüestió consignades a la literatura 
talmúdica. En efecte, la majoria de les opinions dels savis són favorables als prosèlits, és a dir, aquells 
gentils que, voluntàriament, abraçaven la religió d’Israel. No obstant això, aquestes opinions benèvoles 
sobre els conversos no impliquen ni molt menys un desig de propagar la fe jueva entre els pagans, tal com 
Simon i els seus seguidors van voler veure.

Tot i que aquesta visió ha quedat amplament superada, encara persisteix la polèmica sobre si el 
judaisme antic pot ser considerar o no com un culte proselitista. Entre els qui mantenen aquesta visió 
d’un judaisme proselitista cal destacar, per exemple, L. H. Feldman, el qual assenyala que el sistema de 
protecció social que oferia als seus fidels constituïa un atractiu evident de cara al món pagà. Per la seua 
banda, entre els qui neguen aquesta consideració del judaisme com una religió proselitista sobreïxen, per 
exemple, M, Goodman i, molt especialment, E. Will i C. Orrieux, els quals van tractar, l’ant 1992, de donar 
carpetada a la qüestió amb una monografia titulada «Prosélytisme juif»? Histoire d›une erreur a la qual 
exposaven que el proselitisme jueu no era més que un mite creat per la historiografia.

3.  CONCLUSIONS
Com podem veure, les opinions sobre el moment i les causes per les quals es va produir aquesta 

“separació de camins” entre jueus i cristians són enormement variades. Tanmateix, un moment clau per 
entendre aquesta separació el tenim durant la transició del segle II al III, ja que va ser en aquests anys 
quan es va consolidar la creació d’una estructura jeràrquica tant en el judaisme com en el cristianisme, 
representada, respectivament, pels rabins, amb el patriarca com a cap dirigent d’aquest estament, i 
l’episcopat monàrquic, amb el triple magisteri de bisbes, preveres i diaques. Aquestes jerarquies van definir, 
respectivament, una ortodòxia jueva i una altra cristiana, la qual cosa constitueix un veritable moment 
de “no retorn”: judaisme i cristianisme no tornarien a trobar-se mai més, però ambdós tindrien garantida 
la seua existència de forma separada en base a la cohesió que donava l’existència d’una jerarquia que 
ostentava l’autoritat al si del grup. En efecte, fins aquest moment no existia una jerarquia en el sentit ple 
de la paraula. Més que d’un judaisme normatiu o d’una Església cristiana, el que hi havia eren comunitats 
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jueves i cristianes repartides per tot l’Imperi romà. En el cas dels cristians, lideratge de la comunitat estava 
freqüentment en mans de figures carismàtiques, com ara els profetes, tal com esmenten els manuals de 
disciplina de l’època, per exemple la Didaché. Això representava un greu perill des del punt de vista de la 
unitat doctrinal, de manera que, a la llarga, aquest lideratge carismàtic va ser substituït per un altre de 
caràcter autoritari, fins al punt que es va arribar a condemnar la pràctica de la profecia, com és el cas 
de l’heretgia montanista, cosa que, per cert, també van fer els rabins. Entre aquestes dues ortodòxies 
van quedar atrapats els judeocristians, els quals, exclosos tant de la sinagoga com de l’església, van ser 
marginats fins a la seua definitiva desaparició. En el cas del judaisme rabínic, la fita seria el reconeixement 
per part de Roma de la figura del patriarca, que dirigia l’estament rabínic des de la seua seu a Tiberíades 
de Galilea. És probable que el reconeixement de la figura del patriarca per part de Roma com a legítim 
representant del poble jueu es produïra en època de l’emperador Caracal·la, essent patriarca Judà I el 
Príncep, compilador de la Mixnà. Amb això, Roma estava dient que el judaisme seria allò que els rabins 
disposaren, de la mateixa manera que, a partir de Constanti, el mateix Estat romà va atorgar als bisbes 
cristians la representació legítima de la comunitat de fidels cristians, de manera que, en la pràctica, era el 
poder polític el qui decidia en última instància quin era el cristianisme “ortodox” o “normatiu”. En efecte, 
trobem que no sempre el cristianisme nicè o catòlic va ostentar aquesta categoria, car durant el regnat de 
Constanci II o de Valent va ser el cristianisme arrià el qui va gaudir d’aquesta posició.
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