
Any de la fe   

El Credo

Es tracta d’una «fe viscuda i formulada» fixada oficialment per tal de ser apresa de 
memòria i transmesa de generació en generació.

Albert Viciano i Vives, prevere i professor de Patrologia de l’ISCR Sant Fructuós

Una llarga història 
acompanya la professió de 

fe cristiana. Està arrelada en el 
Nou Testament, en el qual es 
reconeixen diverses estructures 
simples i altres més complexes. 
Les simples són: «Tu ets el 
Messies» (Mc 8,29), «Jesús és 
el Messies, el Fill de Déu» (Jn 
20,31), «Jesús és el Senyor» (1Co 
12,3), «Jo crec que Jesucrist 
és el Fill de Déu» (Ac 8,37). 
Aquestes fórmules primitives 
simples es van anar ampliant 
successivament esdevenint cada 
vegada més complexes: «Si amb 
els llavis confesses que Jesús és 
el Senyor i creus en el teu cor que 
Déu l’ha ressuscitat d’entre els 
morts, seràs salvat» (Rm 10,9).

A partir d’aquí es van elaborar, 
ben aviat, les fórmules de fe 
trinitàries, d’acord amb la 
conclusió de l’evangeli de Mateu: 
«Aneu, doncs, a tots els pobles i 
feu-los deixebles meus, batejant-
los en el nom del Pare i del Fill i 
de l’Esperit Sant» (Mt 28,19).

Símbol apostòlic o símbol 
dels Apòstols (versió breu del 
Credo): «catecisme romà més 
antic»

Ambròs, a la segona meitat 
del segle IV, ens va trasmetre el 
Credo baptismal de l’Església de 
Milà, que és idèntic al que feia 
servir Agustí a la seva Església 
d’Hipona. També Rufí ens va fer 
arribar el Credo que feien servir a 
Aquileia l’any 404. Totes aquestes 
fórmules estan emparentades 
entre elles i tenen com a eix 

comú el Símbol apostòlic de 
l’Església romana, que consta de 
dotze articles. Hom diu que els 
dotze Apòstols es van aplegar per 
a compondre el Credo; però això 
és una llegenda que es trobava 
divulgada ja en temps de sant 
Ambròs i Rufí. L’atribució dels 
dotze articles a cada un dels 
Apòstols la trobem en un sermó 
anònim d’un predicador gàl·lic 
del segle VI.

Es podria concloure que li 
escau de veritat el qualificatiu de 
Símbol apostòlic, ja que les seves 
afirmacions de fe es fonamenten 
en la doctrina comuna de 
l’Església dels temps dels pares 
apostòlics.

El Credo és 
l’expressió de 
quelcom viscut amb 
sentit.

Credo nicenoconstantinopolità 
o de Nicea-Constantinoble 
(versió llarga del Credo): ‘regula 
fidei o regula veritatis’

El Credo del concili ecumènic 
de Nicea (325) va prendre com 
a punt de partença un «símbol» 
baptismal, però donant-li una 
nova funció: la de «regla de 
fe» o «test d’ortodòxia». Els 
pares conciliars de Nicea —en 
controvèrsia contra l’heretgia 
de l’arianisme, que negava la 
divinitat del Fill de Déu— van 
fer servir un Credo baptismal de 
l’Església de Cesarea com a base 

per a redactar una confessió de 
fe més elaborada teològicament; 
fins i tot van recórrer a algún 
terme filosòfic per tal de 
precisar millor algunes veritats 
que el llenguatge bíblic —més 
predominant en el Credo— no 
arribava a expressar amb tota 
exactitud. Es tracta, per primera 
vegada en la història de l’Església, 
d’un nou tipus de Credo: no és ja 
un senzill símbol baptismal, sinó 
que és un test d’ortodòxia o regula 
fidei o regula veritatis (‘regla de 
fe’, ‘regla de veritat’), encara 
que l’estreta vinculació que 
uneix ambdues idees (symbolum 
fidei, regula fidei) no permet de 
separar-les completament. El 
Credo, a partir del concili de 
Nicea, serveix no només per a 
determinar la identitat cristiana 
(symbolum fidei), sinó també 
per a distingir l’ortodòxia de 
l’heterodòxia (regula fidei).

Dimensió eclesial del Credo

Sotmesa a la pressió de factors 
interns o externs, l’Església va 
complir la missió testimonial 
des del principi: «Reconegueu 
en els vostres cors el Crist com 
a Senyor; estigueu sempre a 
punt per a donar una resposta 
a tothom qui us demani raó de 
la vostra esperança» (1Pe 3,15). 
Per tant, a més del fonament 
cristològic, hi ha un fonament 
eclesiològic en l’aparició del que 
anomenem símbols baptismals, 
professions de fe o credos. Es 
tracta d’una veritable creació de 
l’Església —no gens arbitrària—, 
sinó connectada amb el nucli del 
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missatge del Nou Testament.

El primer element a considerar 
és que aquests credos, professions 
o símbols són l’expressió de 
quelcom viscut amb sentit. La 
paraula del Credo, paraula de 
professió, està sempre precedida 
d’una vivència de fe que necessita 
expressar-se i que, mitjançant el 
llenguatge, pot ser compartida 
amb altres creients. Es tracta 
més aviat d’una fe formulada que 
no pas d’una fórmula de fe; millor 
dit: de la fe viscuda i formulada 
se’n deriva la fórmula de fe, que 
quedarà oficialment fixada per 
tal de ser apresa personalment 
de memòria i també per tal de 
ser transmesa de generació en 
generació.

Pel seu origen i pel seu ús, 
els credos estan estretament 
units a la celebració litúrgica. 
Des de temps antics han cercat 
d’obrir-se camí i instal·lar-se a 
l’interior dels ritus majors de 
l’Església. En un principi, van 
tenir acollida en la celebració 
del baptisme com a culminació 
de la catequesi (traditio symboli i 
redditio symboli); és a dir: durant 
el període de formació el símbol 
era lliurat (traditio symboli: 
lliurament del símbol) i explicat 
als catecúmens, els quals, poc 
abans de rebre el baptisme, 
a la vetlla pasqual, havien de 
professar-lo en veu alta (redditio 
symboli: devolució [o examen] del 
símbol). Amb el pas del temps, 
els credos es van incloure en 
altres celebracions litúrgiques: a 
l’eucaristia (a Orient i a Hispània 
des del segle VI, a França i a Milà 
en el segle VIII, en la litúrgia 
romana des de l’any 1014); a la 
penitència (si més no, en els 
primers rituals de la penitència 
privada en l’edat mitjana); en la 
comunió dels malalts; en el viàtic 
i en l’ordenació dels preveres i 
bisbes.

El Missal Romà prescriu que, 

durant el temps de Quaresma i 
el temps de Pasqua, es proclami 
en la celebració eucarística el 
Símbol apostòlic, perquè els dos 
esmentats temps litúrgics tenen 
un contingut marcadament 
baptismal: la Quaresma, temps 
de preparació dels catecúmens; 
la Pasqua, temps de celebració 
del baptisme. Per a la resta 
de l’any litúrgic es recomana 
la proclamació del Credo 
nicenoconstantinopolità.

Estructura ternària del Credo: 
«crec en un Déu», «crec en 
Jesucrist» i «crec en l’Esperit 
Sant»

L’estructura ternària d’aquest 
articulat fa referència simultània 
als misteris de la fe, sobretot al 
misteri de la Trinitat: Pare, Fill 
i Esperit Sant; però també al 
misteri de la salvació i encarnació 
redemptora i al de la santificació 
per a la vida eterna. Malgrat el 
triple «jo crec», el nom de Déu no 
apareix més que una sola vegada 
en tot el Credo en senyal de 
respecte pel monoteisme. Tot el 
que segueix és com l’explicitació 
d’aquest nom únic de Déu.

El Símbol de la fe o Credo 
es compon de tres articles 
principals. L’estructura ternària 
del Credo apareix per la 
presència, tres vegades repetida, 
de la preposició in ‘en’, seguida 
d’un terme i d’algunes aposicions 
afegides a aquest terme. Tenint 
en compte aquest terme, en què 
s’expressa l’objecte de la creença: 
Déu, Jesucrist, Esperit Sant, 
podem caracteritzar els creients 
que formulen aquest Credo amb 
tres adjectius:

—El creient és un subjecte 
religiós: «Crec en un sol Déu, Pare 
totpoderós, creador del cel i de la 
terra.»

—El creient és un subjecte 
cristià: «Crec en Jesucrist, únic Fill 
seu i Senyor nostre.»

—El creient és un subjecte 
espiritual: «Crec en l’Esperit Sant, 
present en la santa Església 
catòlica.»

Les dimensions religiosa, 
cristiana i espiritual del Credo es 
fonamenten en el seu contingut. 
És religiós perquè es refereix a 
Déu, és cristià perquè es refereix 
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El CREDO en un cartell

F. Xavier Morell Rom, prevere, delegat diocesà per a la catequesi i el catecumenat

Des de molt aviat l’Església va voler recollir 
l’essencial de la seva fe en uns resums orgànics 

i articulats, destinats, sobretot, als candidats al 
baptisme. Aquestes síntesis s’anomenen Credo 
perquè la seva primera paraula és aquesta: «Crec.»

Amb motiu la l’Any de la fe hem editat el Credo en 
tres formats diferents: una targeta, un cartell i una 
pancarta. Cadascun tindrà un ús diferent. Donada 
la seva utilitat específica en la catequesi, el text va 
il·lustrat amb un dibuix de fons, que vol expressar 
icònicament allò que diem de paraula.

Posem el Credo sobre tres franges diferents per 
a expressar la nostra fe trinitària: el Pare, el Fill i 
l’Esperit Sant.

• La primera, el cel, fa referència al Pare, que amb el 
seu poder ho crea tot per a nosaltres. El fons del cel 
s’acompanya de núvols i d’un gran sol, que de sempre 
ha estat símbol de la divinitat.

• La segona franja és la terra, en referència a Jesús, 
el Fill de Déu que s’ha fet home. La creu és el signe 
que ens parla de Jesús. Les petjades que s’hi acosten 
som nosaltres, els cristians, atrets pel Crist que regna 
des de la creu.

• La tercera franja és el mar. Ja al principi, l’Esperit 
de Déu planava sobre les aigües. Són diversos 
els signes que en el Nou Testament ens evoquen 
l’Esperit. Un d’ells és el vent. Com el vent que infla 
la vela de la barca, que ben bé pot ser la imatge de la 
mateixa Església.

Pràcticament tots ells són símbols que, amb un 
tractament diferent, apareixen també en la imatge 
gràfica de l’Any de la fe.   εδτ

a Jesucrist, i és espiritual perquè 
es refereix a l’Esperit Sant. 
Aquestes tres determinacions 
il·luminen cada una de les 
aposicions que segueixen als 
termes: Déu, Jesucrist i Esperit 
Sant; i s’il·luminen també entre 
si.

El creient adopta una actitud 
original. No pot continuar 
professant el Credo sense 
reconèixer-se vinculat al mateix 
temps a tots els qui amb ell el 
reciten, l’han recitat o el recitaran 
en el futur. D’aquesta manera, 
la seva dependència religiosa 
amb Déu és inseparable de la 
dependència a una fraternitat: 

els germans i germanes que 
professen una mateixa fe. És dir 
clarament que no es pot creure 
o tenir fe sense la vinculació a 
uns germans i germanes, sense 
la voluntat d’estimar a tots 
aquells que creuen també en 
Déu: Pare, Fill i Esperit Sant. 
Aquest amor amb què el creient 
es compromet, no és quelcom 
adquirit. Es transcendeix 
constantment: el futur és la seva 
llei; inclou, doncs, l’esperança.  
εδτ
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