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PENSAMENT TEOLÒGIC EN L'ESGLÉSIA CATAIANA 

Evangelista Vilanova 

Introducció 

Plantejament del tema 
La història del pensament teòlogic en l'Església catalana, com a església 

local, no existeix. Això depèn del fet que la història de l'Església com a disci
plina científica nasqué i es desenrotllà en un clima cultural hegemonitzat 
teològicament i institucionalment per la concepció universalista de l'Església. 
Els intents, portats a terme en diverses ocasions, d'elaborar una història de 
l'Església ·des de baix,, o com a història de la religiositat popular són encara 
insatisfactoris i lluny de donar-nos un coneixement adequat, en el temps i en 
l'espai, de l'experiència cristiana com a comunió de comunitats locals. No 
pretenc, en dir això, menysvalorar l'aportació de la historiografia local, ben 
rica: història de diòcesis i cie parròquies, història cie confraternitats i cie con
vents, història de monestirS i de tants altres llocs cie vida cristiana, història del 
pensament d 'escoles doctrinals i d 'autors. Però crec que metoclològicament hi 
ha un salt qualitatiu entre la suma d 'histò ri es loca ls i la història en una àrea 
culturalment i històricament homogènia . 

L'Església catalana com a tal és, perdoneu l'exageració, un planeta desco
negut. En tenim moltes notícies, informacions, experiències, però la possibili
tat real de considerar aquestes ciades unitàriament és enca ra molt precària , 
per les raons ara insinuades, a les quals s'ajunta la dificultat de circumscriure i 
identifica r cie manera no arbitr;lria J';lrea clel cristia nisme cata là . 

Sembla oportú assumir, per simplicitat cie referència, com a significat cie 
·Catalunya", aquell que e l nom té actualment en la cu ltura corrent. És conegu
da l'homogeneïtat cristi:rna d 'aquesta àrea cultural, clelimitacla cies de l'edat 
mitjana també per l'ús cie la llengua ca talana , així com és coneguda la frag
mentació eclesiàstica i la manca d'uniformitat en cl dese nrotllament històric , 
amb les assenyalades diferè ncies, per exemple, e ntre Nord i Sud, sense 
menystenir les que hi ha hagut i hi ha entre les ciutats i pobles i cl món rural. 
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E\'ANGELTSTA VILANOVA 2 

Aquesta referència geocultural imposa que la tematització sobre el llarg 
període que goso presentar depengui més de l'evolució històrica de la presèn
cia del cristianisme que no de l'Església cristiana ben organitzada. Això no 
sols perquè la difusió del cristianisme té sempre un àmbit més ampli que la 
presència de l'Església, sinó també perque en el curs de la història d'aquests 
dos mil.lennis seria arbitrari parlar d'una església catalana i d'una teologia 
catalana. De fet, paral.lelament a la fragmentació política i cultural, Catalunya 
ha viscut també una fragmentació eclesiàstica i a voltes una dependència de 
centres que eren al defora dels seus confins geogràfics: només cal pensar en 
Toledo o en Narbona. No es podrà mai oblidar que Catalunya és un país de 
pas -una marca-, on convergeixen diverses influències; el país i el pensament 
cristià, com veurem, ha pertangut a diversos mons mentals. 

La mateixa exigüitat de la literatura històrica sobre el desplegament del 
cristianisme a Catalunya confirma aquesta dada de fet. L'atenció al cristianisme 
català com a fenomen unitari és molt recent, com sabeu bé. 

La teologia des de la historia eclesiàstica 

Història i teologia: si plantegem el problema en forma d'una confrontació 
immediata entre aquests dos temes, suposaríem l'existència cie dues unitats 
estables i contínues. En realitat, cada una d'aquestes disciplines designa un 
plural (hi ha històries, com hi ha teologies), i les seves relacions designen 
coherències pròpies de cada periode. Per tant, la diferència entre les combina
cions successives recau, en cada cas, en la distinció d'un tipus d'història i un 
tipus corresponent de teologia. 

]o comencaria per allà on la història té la teologia per objecte i per a expli
car-la l'ha he de tractar segons els seus mètodes propis. D'entrada, l'historia
dor considera la teologia com una ideologia religiosa que funciona en un con
junt més vast. Pot reduir-la al resultat d'aquest tractament? Certament que no. 
Però, com a objecte del seu treball, la teologia se li presenta cies de dos 
aspectes, l'estatut dels quals és igualment incert en la historiografia: és un fet 
religiós; és un fet de doctrina. En analitzar com els historiadors tracten avui 
aquests dos tipus de fets, veurem els problemes epistemològics que perme
tran de precisar on i com es planteja la qüestió teològica. 
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Acadèmicament, el P. Miquel Batllori planteja el problema en el pròleg a 
la meva Història de la teologia, vol. 11 (Barcelona 1986), i posteriorment en la 
seva resposta a la conferència del cardenal Angel Suquía en la seva recepció 
a la Real Academia de la Historia, el 16 d'octubre de 1988. El seu pensament 
és prou diàfan quan escriu: "Una cosa es la pura investigació històrica, i una 
altra la seva interpretació teològica, sense fer de la història religiosa una teo
logia, ni de la teologia una mena d'història religiosa. Tot i que s'encaixen i 
s'entrecreuen, la Història i la Teologia són dues disciplines distintes, amb les 
seves lleis diferents i llurs dos objectes diversos . Pot ser més elevada la 
Teologia pel seu objecte, però ho pot ser menys en el seu dosatge d'aproxi
macions i de certeses . 

.. Gràcies a Déu, aquesta .. historische und theologische Frage,, no és encara 
closa, la qual cosa no deixa de ser un triomf inicial dels historiadors. Encara 
el 1981 fou el tema central d'un simposi celebrat en el Campo Santa 
Teutonico de Roma per tal d'estudiar en comú les .. Grunclfragen cler kirchen
gesahichtlichen Methocle-heute,, (Qüestions actuals fonamentals del història 
eclesiàstica avui). Constret entre Eiwin Iserloh, cie Münster, que amb passió 
teològica defensa la tesi ;,Kirchehgeschichte: Eine theo!ogische Wissenschaft· 
(La història cie l'Església: una ciència teològica) i Victor Conzemius, professor 
luxemburguès cie Lucerna, que advoca per una .. Kirchengeschichte als eine 
'nichttheologische' Disziplin" (La història cie l'Església com una disciplina no 
teològica), no em queda altra solució que adoptar una actitud tan sincera 
(sense excuses) com jesuítica (matisada) -valgui , clones, aquí la paradoxa-: 
"Kirchengeschichte und Tbeologie m~l verschiedelln EheneJZ.· Lebre, Fot:~cbung, 
lnterpretation,, (Història cie l'Església i Teologia en els seus diversos nivells: 
ensenyament, investigació, interpretacions). / .. ./ e ls teòlegs-historiadors repe
tien que una història teòlogica - ja ho he dit: més pel seu objecte , menys pel 
grau cie crítica i cie certesa. 

Els fets històrics i els silencis 

Una cie les coses que més m'impressiona és el que podríem anomenar els 
silencis cie la història. Michel cie Certau parlava, usant una reeixida expressió, 
cie l'inconscient cie la història . Considero que és una de Ics contribucions més 
interessants aportades a l'epistemologia històrica, i que el terme usat per 
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Michel cie Ce1tau representa un concepte molt profund per a l'historiador i 
constitueix un dels seus objectius futurs de major relleu: estudiar els silencis 
cie la història. Tot pot arribar a ser una moda irritant, però en aquest cas, per 
exemple, aquest interès pot portar a l'estudi dels marginats, tot i que el silenci 
de la història no pugui identificar-se simplement amb els marginats. Un altre 
exemple: el sistema feudal establí un silenci sobre el cos; al començament hi 
va haver una fase ascètica que no experimenta un autèntic silenci del cos, 
sinó més aviat un ús particular del cos mateix. Es tractava d'una forma confu
sa de negar-lo. A aquesta fase va seguir poc després una repressió silenciosa. 

Un sistema històric funciona justament a través dels seus silencis. Això fa 
que els medievals, per exemple, s'hagin d'observar molt de prop, com els 
protagonistes d'altres èpoques. 

Però, com fer història , a base de silencis? ¿No necessitem fets, textos? Quan 
Joan XXIII arriba al soli pontifici i s'aplica a l'obra cie renovació que conei
xem, el concili Vaticà II semblava una revolució. En realitat, tot era a punt 
perquè es verifiqués un canvi profund en l'Església i en el cristianisme. Si em 
pogués explicar amb una paràbola diria: .. No ens deixem fascinar pel fet com 
a creador del canvi. Ce1t que el fet és essencial. El considero també com un 
accelerador; l'únic que no crec és que sigui creador de res, com cie fet i no cie 
dret ha postulat certa historiografia tradicional. Dit això, cal afegir també que 
cis enemics del fet no han entès aquesta funció a la qual em referia. En tant 
que revelador-accelerador, crec que la seva acció consisteix a concatenar una 
sèrie d 'evolucions, de canvis que estaven aïllats uns dels altres. El fet té la 
missió d'unir una sèrie cie canvis preestablerts. Emmanllevant una metàfora 
pròpia cie les ciències físiques i químiques, podria dir-se que es tracta de 
quelcom semblant a una reacció física o química: tot ja era preparat. Això sig
nifica que els canvis s'haurien produït d'una altra manera, més lentament. 

Per cloure aquesta introducció, diria -encara que sigui a grans trets- que la 
història medieval manllevara els seus conceptes bàsics cie la teologia; la histò
ria moderna, de la filologia; i la contemporània, cie la biologia, de l'evolucio
nisme. Ara bé, em sembla que, d'alguna manera, la història recent ha sentit la 
temptació de prendre prestats conceptes cie la lingüística, i en el fons, mitjan
cant la noció d'estructura, s'han mantingut presents Saüssure, Chomsky o 
Jakobson. Tinc la sensació que ara la lingüística interessa als historiadors com 
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una ciència més a tenir en compte, però conservant una notable autonomia i 
independència. Tots saben el que representa l'estructuralime, per a la 
història2. 

En la meva opinió, hi hagué un altre sistema estructuralista anterior, i és el 
providencialisme, exposat per Bossuet en el seu Discours sur l 'histoire univer
selle. També aquest providencialisme és estructuralista, com ho és un altre 
sistema explicatiu de la història, el de Vico, que exercí gran influència. El 
providencialisme proposava una teoria dinàmica que avui ens semblaria 
excessivament sumària; però el mateix fet que és considerés que el desenrot
llament de la història depenia, en el seu fonament mateix, de la voluntat i de 
les decisions de Déu, significava admetre d'inserir a l'interior del sistema la 
possibilitat del canvi. 

Aquestes reflexions em porten a afirmar que la meva ponència s'haurà 
d'acontentar amb el temps hneal, amb aquest temps extremadament mesura
ble, amb aquest tipus cie ·successió" propi cie la cronologia tradicional, més 
propi de la descripció que cie la interpretació. No s'ha d'oblidar que l'erudició 
·clàssica .. es basava en gran part en una ciència cronològica que es remunta a 
l'antiguitat i que l'edat mitjana va contribuir a establir cie manera substancial. 
N'hi ha prou de recordar que el còmput eclesiàstic ha estat la base, no sols 
del control del temps quotidià, sinó també del temps científic i, per tant, cie la 
història. Aquest temps queda determinat pel reconeixement cie la multiplicitat 
dels temps, que és un deute que l'historiador ha contret amb la sociologia. 
Caldrà definir aquesta pluralitat i veure les relacions que hi ha entre els diver
sos temps. A més, em sembla que s'ha d 'aprofundir entre la idea del temps i 
la memòria, però d 'una memòria entesa com quelcom fonamentalment sagrat 
i no tècnic4: una qüestió oberta. 

l. Un maestm y un alumno de A/calcí: P. Súncbez Cinte/o e !1?1j.!,o de lo)lola (Madrid 1988) 

41. 
2. Tot i la necessitat d 'una actualitzaci<i, cf. la il.luminadora síntesi f'.st111ct11ra!L~mo e historia . 

Ed. Nueva visión. Buenos Aires 1971 , amh col.laboracions de Gaboriau , Gaudemar, H.Lefevre , 

Sazhon i Vogt. 
3. Cf. les excel.lents aprntacions del Col.loqui Internacional de París , 9-12. marc 1981, Le 

temps chrétien de la.fin de /'Antiquite au Moyen Age, flle-Xllle siècles. Ed. CNllS. París 1984. 
4. FllA NCEsc:o MAll'l.l .o, Jacques Le G<!ff Hntrevista sohre la historia. Ed. Alfons el Magn~lnim. 

València 1988, p. 33. 
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Teologia episcopal catalana del primer mil.lenni: les petjades del pen
sament africà 

Els primers testimonis escrits del cristiannisme en terres catalanes, la Passió 
de sant Fructuós, amh els seus diaques Auguri i Eulogi, martiritzats a 
Tarragona l'any 259, no són pas l'exponent d'una teologia explícita, que el 
gènere literari no demanava; pero hi apareix suhjacent un pensament, expres
sió de l'eclesiologia pròpia de l'àrea africana, la primera a la qual va pertànyer 
el nostre país. Aquesta constatació queda confirmada per la Correspondència 
de Consenci amh sant Agustí, puhlicada en 1981 i que dóna moltes precisions 
sobre les relacions, en l'època patrística, entre el nostre cristianisme i el de 
l'Àfrica proconsulars. 

En el segle sisè, té lloc un desplaçament explicable d'una cristiandat hispà
nica amb capitalitat a Toledo. És l'època en què tenen lloc els concilis provin
cials a Tarragona (516) i Girona (517), més importants de cara a la litúrgia i a 
l'organització de l'Església que no pels seus aprofundiments teològics. A pattir 
del 589, els bisbes catalans assistiren als concilis de Toledo i començaren les 
intrusions doctrinals a la nostra terra, unes amb més èxit que altres (el 
priscil.lianisme, per exemple, gairebé no ens afectà). Aquest fet explica que la 
majoria dels escriptors siguin bisbes, amb preocupacions teològiques i 
antiherètiques; és cert que no faltaren obres de pastoral i sermons, poesies i 
fins una crònica d'història. En tenim avui un hon recull, selectiu per impera
tius editorials, en el vol. 27 de la Col.lecció ·Clàssics del cristianisme .. , titulat 
Escrits de bisbes catalans (Barcelona 1992), amb una bona introducció 
d'Antoni Pladevall. Hi trobem textos d 'Himeri de Tarragona , Pacià de 
Barcelona, Sever de Menorca, Just d'Urgell, Eutropi de València, Joan de 
Girona, Nonnit de Girona, Quirze de Barcelona, Fèlix d 'Urgell, Oliba de Vic. 

Entre aquests autors, Pacià es distingí pel Tractat sobre el hapstisme, 
L 'exhortació a la penitència i les tres Cartes a Semprònia, les úniques obres 
que la crítica textual li atribueix amb tota certesa. Consta que va escriure con
tra les supersticions i els ritus pagans encara vigents en la comunitat de 
Barcelona, tot i que el text no ens ha arribat. L'orientació eclesiològica de la 
seva aportació l'assenyala com el teòleg més notble d'aquest periode6. 

Segui una altra àrea d'influència, en ocasió del renaixement carolingi. 

5. J. AMENGllAL, Consenci. Correspondència amb sant Agustí (·Fundació Bernat Metge•, 244). 
Barcelona 1987. 

6. V. D OM I NGUEZ DEL VA1., Paciano de Barcelona, escrttor. te<ílo¡.¡o y exe¡.¡eta , dins 
·Salmanticensis• 9 (1962) 112-135. 
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Mantenir i potenciar la situació de cristiandat portà Carlemany a preocupar-se 
d'aixecar el nivell intel.lectual i moral del seu poble. Per a aquest fi , convenia 
primerament un clergat instruït i, per tant, escoles: una sèrie de capitulars 
(entre el 791 i el 800) prescriuen l'organització d'escoles catedralícies, 
monàstiques i fins i tot, en zones rurals, presbiterals. Destinades en principi 
als futurs clergues i als futurs monjos, aquests establiments eren també oberts 
als laics, però aquests no mostraren gaire interès per la instrucció . Si les esco
les foren en primer lloc escoles elementals, algunes d 'entre elles van sobre
passar, des de finals del segle VIII, aquest nivell i ensenyaren les ·a1ts lliberals, 
considerades com un esglaó preparatori a l'adquisició d 'una cultura superior 
que en aquest moment es confonia amb la teologia. La inquietud essencial 
del govern era trobar mestres capaços de donar l'impuls necessari a Ja reno
vació dels estudis: com que no n'hi havia prou a Ja Gàl.lia franca, Carlemany 
en féu venir de l'estranger. Així entorn d'ell es va constituït una <tcadèmia 
palatina,, on confluïren italians (Pau Diaca, Paulí d 'Aquileia, Pere cie Pisa), o ri
ginaris de la Marca hispànica (Teodult), irlandesos (Dungal, Dicuil), anglo
saxons, entre els quals sobresorti Alcuí, praecepto1- Galliae. 

Escrivia M. Menéndez y Pelayo: .. conviene recordar asimismo que España 
dio a la co1te carolingia su primer poeta en Teodulfo, e l obispo de Orleans, 
autor del himno cie Palmas, Gloria, !aus et honor ... ; su primer expositor de la 
Escritura en Claudio; su primer controve1tista en Prudencio Galinclo. Las tres 
grancles, por no decir las únicas cuestiones teológicas de la época, el adop
cionismo, e l cuito de las imagenes y la preclestinación, fueron promoviclas y 
agitaclas por españoles: Félix, Clauclio cie Turín, Pruclencio,, 7. 

El renaixement carolingi, en efecte, va tenir la seva influència e n l'església 
de la Marca hispànica. En primer lloc, cal col.locar la preclara figura del bisbe 
d 'Orleans Teodulf, ce1tament català, e l millor poeta en llengua llatina d'aquest 
període i gran col.laborador cie l'emperador en l'empresa escolar. És seu 
l'himne del Diumenge cie Rams i és seu també l'únic mapa cie l'època carolín
gia que ha arribat fins a nosaltres, gràcies a una còpia feta a Ripoll l'any 1055. 
Les raons per què aquest personatge arribà a França i e ntrà e n contacte amb 
Carlemany ens són ignorades. Una cosa és segura i és que e n el 798 es desig
nat bisbe d 'Orleans. Destituït en el 818, va caure en desgr~lcia i morí en e l 
821. Com a teòleg havia escrit, a petició de Carlemany, un tractat De Spiritu 
Sancto, en e l qual es pronunciava vigorosament pel Filioque. Poc abans havia 
respòst a la pregunta del sobirà sobre la significació del ritu baptismal. Com a 

7. Historia de los heteruduxus espmloles, ( llAC l '>O, ~l:idrid I 9'>Ú) li47. 

l 'i 
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bisbe deixà interessants instruccions pastorals que testimonien un interès pel 
restabliment de l'antiga disciplina i la seriosa formació del poble. 

En el moment de l'ocupació franca, les esglésies catalanes es movien en 
l'òrbita de la teologia visigòtica. L'exemple més clar és la participació del bis
be Fèlix d'Urgell en la gran controvèrsia adopcionista8. 

La tendència extrema de l'adopcionisme, que negava la divinitat de 
Jesucrist pel fet de considerar-lo mer home adoptat per Déu com a fill, desen
rotllada a l'Orient des del segle II , va influir en l'arrianisme i, molt probable
ment, en el priscil.lianisme hispànic. L'època de predomini arrià, en l'Espanya 
visigòtica dels segles V i VI, va poder deixar la seva empremta en la teologia i 
la litúrgia occidentals, i és l'extinció del priscil.lianisme i de la conversió dels 
visigots al catolicisme, a finals del segle VI, conceptes arrians i nestorians no 
quedessin completament desarrelats, tals com la subordinació del Fill al Pare. 

És possible que aquesta explicació tingués un origen monàstic. El cert és 
que la seva difusió es deu als monjos i a la situació fronterera en què es tro
baven les esglésies visigodes després de la invasió musulmana. En les zones 
frontereres on predicaven els monjos, aquests volien fer acceptable el misteri 
de l'encarnació i de la divinitat del Crist davant el monoteisme musulmà. 
Sembla que Fèlix d'Urgell fou monjo, abans de ser bisbe, al monestir de Sant 
Sadurní de Tavèrnoles. 

Després d 'innombrables vicissituds, que ometo, fou apartat de la seva diò
cesi i va viure sota la custòdia de Leidrat a Lió, on en el 818, segons es creu, 
va morir. El català Agobard, successor de Leidrat de Lió, testimonia que Fèlix 
tenia molts amics i admiradors, així com una fama irreprotxable. El fet és que 
fou un home irreprensible en la seva vida, aferrat a fórmules teològiques i 
litúrgiques visigodes. Féu un molt bon servei a la teologia obligant a clarificar 
idees molt confuses aleshores. "La controversia amb Alcui fa veure que es 
tracta sovint d'una lis de verbis i de problemes d'expressio i d'exposicio des 
de dues concepcions distants: la visigoda i la franca"9. En la llarga discussió 
cal acceptar interessos politics de Carlemany enfront dels hispans de la Marca, 

8. Com a estudis bàsics , cf. R. DE AIJADAL. 1 DE VINYAis, La bmalla del adopcion.ismo en la 
desintegraci<ín. de la iglesia vi.si¡.:oda (Barcelona 1948); Id., Catalunya carolíngia, vol I; Hl domin.i 
carolingi a Catalunya (13arcelona 1986) 93-181; M. Rn 1, Hl adopcion.ismo: un.a berejía critológica 
en la Hspaña isalmtzada: •Historia de la Iglesia· de F1.1c11E-MA1rr1N VI (València 1975) 521-531, i 
A. OuvER, Félix de Urgel y el adopcionismo·. ·Historia de la de la Iglesia en España·, dirigida por R. 
GAllCJA-Vll.J.oSIADA, Il/1 (Madrid 1982) 89-92. 

9. A. OuvER, art. cit. en la nota 8, p . 92. 
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de manera que amb la victòria final de l'església franca, afavorida pel Papa, 
s'imposa una supremacia doctrinal i territorial d'aquella sobre la hispana. 
D'altra banda, l'emperador "havia determinat- que la terra catalana passés a 
ésser europea i es deslligués totalment d'Espanya".10 

Convé parlar encara de Claudi de Torí que, segons Jonàs d'Orleans, va 
néixer i créixer a la Marca Hispànica. Un cop prevere, i essent amic i deixeble 
de Fèlix d'Urgell, va acompanyar-lo a la reunió d'Aquisgrà (799) i junt amb el 
seu mestre sembla que va abjurar de l'adopcionisme. Amb Fèlix també fou 
objecte de la custòdia de Leidrat de Lió. Es féu amic d'aquest com també 
d'altres personatges que l'introduïren a l'escola palatina de Lluís el Piadós. 
Bon coneixedor de la Bíblia i excel.lent predicador, va ser elevat, per l'empe
rador Lluís, a la seu de Toríll. 

Allà la veneració gairebé idolàtrica, del poble a les imatges i a les relí
quies, pervivència d 'un paganisme no superat molesta la sensibilitat de 
Claudi, educada en l'espiritualitat de sant Agustí. A més, e l concili de 
Frankfurt (794), que havia condemnat Fèlix d'Urgell, ja havia reprovat el culte 
idolàtric de les imatges. 

En tots els seus escrits i en els seus comentaris bíblics, com també en 
l'actuació pastoral, Claudi es mostra molt preocupat per aquesta qüestio de 
les imatges. I aviat passà a l'acció amb cert;:i agressivitat. Amb tot el seu zel 
per una religió més depurada, va combatre els abusos que s'infiltraven tant 
en l'ús de les imatges com en el culte que es retia a la creu i a les relíquies. 
Tampoc no li agradaven els pelegrins, en la línia del seu país català, el poeta 
Teodulf d'Orleans. A causa de la seva actitud es va atreure rèpliques vehe
ments. Es conserva la del monjo de Saint-Denis, D'ungal el Reclus, i la de 
Jonàs d'Orleans, que no pot ésser acusat de partidari indiscret del culte de les 
imatges. Amb tot, aquesta alarma teològica no va tenir conseqüències. Vers el 
825, Claudi contestà als seus opositors amb el seu Apologeticum, llibre avui 
perdut; s'ha conservat, en canvi, el seu Liher de Imaginihus Sanctorum, fins 
fa poc temps atribuït a sant Agobard12. A base de textos bíblics, patrístics, i 
sobretot augustinians, Claudi ataca durament el culte a les imatges com un 
residu del culte als déus i als herois del paganisme. El seu intent -que respo
nia a un problema real de l'església franca , que li havia arribat de la bizanti-

10. J. VENHJRA, EL~ heretges catalans (Barcelona 2 1976) 34 
11. Cf.]. VEN11JRA, op. cit. en la nota anterior, 35-39. 
12. P. BELLET, El •Líber de lmaglntbus• hajo el nombre de Agobardo de Lyrm, de Claudio de 

Turin, en ·Analecta Sacra Tarraconensia• 26 (1953) 151-195 
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na- era ben noble. Si el monjo Dungal i el bisbe Jonàs no haguessin interpre
tat amb exageració la seva doctrina, Claudi ens hauria arribat com un bon 
comentador bíblic i com un simple enemic del culte exagerat a les imatges, 
emmarcat en la gran campanya iconoclasta dels bizantins. 

La darrera figura consignada en el volum citat dels "Clàssics del cristianis
me" és Oliba de Vic, àmpliament estudiada, però de poc in~erès des d'una 
perspectiva teològica, tot i l'impuls donat a centres culturals com Ripoll o Vic. 
El meu judici queda confirmat, per exemple, en comparar la limitada i ocasio
nal obra escrita per Oliba amb la del seti gairebé contemporani, benedictí 
com ell, sant Anselm de Canterbury. 

L'eufòria teològica en terres catalanes (segles XIII-XIV) 

Cal situar els nostres teòlegs dels segles XIII i XI en el triple marc, cie coe
xistència i interacció, de tres mons, que el P. Colomer tendeix a identificar 
amb els noms de les tres religions monoteistes: judaisme, cristianisme i isla
mismel3. De fet, la Catalunya d 'aquesta època constitueix, juntament amb 
Castella i Sicilia, un dels exponents europeus més colpidors d 'allò que F. Heer 
ha anomenat e l "Regne dels tres anells"l4. La convivència entre els homes de 
les tres religions del Llibre, la van viure Ramon Llull i Ramon Martí, per exem
ple, fins a l'extrem que determinarà, almenys parcialment, tota la seva obra; 
sens dubte, l'esmentada convivència explica l'èxit que tingué en aquell 
moment la teologia cie controvèrsia. 

Així, que Ramon cie Penyafort estigués obsessionat pel problema dels 
pobles no cristians, -enteneu sobretot els musulmans-, era normal en un home 
que, en una Espanya ocupada en les seves dues parts pels àrabs, estava 
il.luminat pel seu zel apostòlic i alhora per la seva experiència política en els 
consells al rei Jaume I. Per això, des de la seva primera generació, els domi
nics s'havien sentit afectats per l'angoixosa situació en que l'expansió musul
mana posava els cristians, en llur fe i equilibri terrenal de la cristiandat. 

Si, clones, s'accepta la informació de la Crònica dels reis d'Aragó, a la inter
venció cie Ramon de Penyafott -que demana una espècie de manual d'apo
logètica-, que sant Tomàs hauria respost amb la composició cie la Summa 

l .). E. Crn.o ,\IEH. h'/ pensm11e11t ec.:11111ènic.: de Ranum. Llull: ·Estudis universitaris cc1talans• 25 
<l9H~J 63. 

lli . r . l-l1 :rn. 1'111vpai:~c.:he Geistesf.!esc.:hic.:htè (Stuttgart 1953) 105 i ss. 

18 



PENSAMENT TEOLÒGIC EN L'F.~GLÉSIA CATALANA 11 

contra els Gentils (1259-1264). La informació no és segura; és, així i tot, l'indi
ci d'una situació que ens aclareix expressament no sols l'origen d'aquesta 
obra mestra de sant Tomàs, sinó el seu paper en una conjuntura cultural i 
política en la qual l'església exercia, ultra la seva fe, e l seu estatut de pensa
ment en el món. Un mestre en teologia, no és primer de tot un professor en 
una escola, sinó un constructor de la fe, que dóna a l'evangeli de Crist Ja seva 
expressió orgànica i la seva arquitectura pública en Ja ciutat terrenal , la cris-
tiana i la profana. · 

Quan Tomàs comença la seva Summa, durant el curs de 1259, l'atenció 
dels pensadors cristians acabava de ser despertada del descobriment de les 
ambigüitats profundes de l'aristotelisme; els mateixos que declaraven pública
ment voler-lo introduir en la cristiandat, com Albert el Gran més de quinze 
anys enrere, experimentaven quins problemes no posava la seva interpreta
ció, sobretot que el corpus aristotèlic complet, malgrat les prohibicions ante
riors, era inscrit entre els llibres d'ensenyament de la universitat (1255). Els 
nombrosos manuscrits que d'aquest corpus ens resten demostren, per la seva 
sobrecàrrega de glosses interlineals o marginals , el refinament tenaç amb què 
els mestres es lliuraven a exegesis rivals sobre la mateixa literalitat del text. La 
lectura de diferents intèrprets, filò~;ofs àrabs precisament, comen çava a 
denunciar els equívocs latents d 'aquesta obra; Averrois en pa1ticular; que vint 
anys abans era tingut encara innocentment com un .. molt notable filòsof, mes
tre de pensament" (Guillem d'Alvèrnia , bisbe de París), inquietava a mesura 
que hom prenia consciència de la seva obra,. 

Sense experimentar encara la seducció que deu anys més tard desenca
denà amb Sigerde Brabant la crisi violenta de J' .. averroisme llatí·., hom copsava 
la qualitat i el perill alhora d 'aquesta obra, si més no pel que fa a ce1tes posi
cions sobre la natura i el destí de l'home. 

Així, doncs, és en dos fronts que d 'aqu endavant la cristiandat haurà cie 
fer cara a l'Islam. Geogràficament, en el pla missioner, l'afluixament de la 
pressió dels moros a Espanya afavoria la llibertat de moviment dels cristians i 
feia possible una croada que no fos solament guerrera, sinó doctrinal en un 
diàleg apologètic. lntel.lectualment, en el pla d'una civilització àrab vehicula
va el patrimoni de la ciència i de la filosofia gregues, amença i atracció actua
ven simultàniament, al mateix pas que la descoberta i la traducció d'aquesta 
literatura àrab. Així, el segle XIII veia modificar-se la gran estratègia de la 
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cristiandat: l'esperit missioner i la crisi de l'alta cultura es retrobaven en una 
mateixa problemàtica. Els nostres teòlegs se situen en aquesta interferència: 
d 'una banda, el moviment missioner evoluciona en aquest moment vers un 
tipus nou, perquè l'Islam es revela no ja solament com una amenaça militar 
violenta, sinó com una civilització superiorment rica: d 'altra banda, l'entrada 
d'Aristòtil obre als cristians, gràcies a l'Islam, una visió científica de l'univers, 
allunyada de la imatgeria religiosa de la Bíblia. Cruïlla única ~questa en què 
es troben els nostres teòlegs amb aquest problema de la cristiandat. Faríem 
mal fet d 'oposar les informacions que ens vénen dels medis missioners i les 
dels medis intel.lectuals contemporanis. · 

És cert que a l'apologètica antiislàmica cal afergir-hi l'antijueva, ja present 
en el segle anterior. Aquesta apologètica s'intensifica a mitjan segle XIII, no 
necessàriament per seguir l'exemple del que es feia més enllà dels Pirineus. A 
França, ben cert, va tenir lloc una reaccó antisemita que acabà amb la mort de 
molts jueus. Sembla que havia estat provocada per les denúncies contra el 
Talmud del jueu renengat Nicolau Donin. L'any 1240 se celebrà a París una 
controvèrsia pública entre Donin i quatre rabins que acabà amb la condemna 
pública del Talmud i l'ordre de cremar tots els textos rabínics. Jaume I, acon
sellat per Ramon de Penyafort, convocà una disputa pública semblant a la de 
París, que se celebrà a Barcelona en 1263. La protagonitzen el jueu convers, 
esdevingut domine, Pau Cristià, per la part catòlica, i, per la jueva, el rabí 
Mossè ben Nahman15. Els resultats no foren tan desastrosos per a la comunitat 
semita com a França. Al final, una comissió de teòlegs, composta per Ramon 
de Penyafort, Arnau de Segarra (prior del convent de Santa Caterina), el fran
ciscà Pere de Gènova i Ramon Martí, rep l'encàrrec d'examinar els textos del 
rabí. La sentència es limità a ordenar que fossin expurgats d'aquests textos els 
passatges ofensius als dogmes cristians. Jaume I, arran d'aquesta controvèrsia, 
va publicar una sèrie de disposicions per facilitar la propaganada cristiana 
entre els jueus i els moros, urgint-los que escoltessin els sermons dels pares 
predicadors, que escoltessin amb mansuetud, que els responguessin deguda
ment i que presentessin llurs llibres a Pau Cristià, sempre que aquest els els 
demanés. L'altra controvèrsia pública amb els jueus que esdevingué famosa 
fou l'anomenada .. disputa de Tortosa", de l'any 1413, en data més tardana però 
que cau de ple en l'ambient creat des de les matances de 1391. Aquesta gran 
controvèrsia ha estat objecte d 'una monografia especial, de dos volums, degu
da a Antonio Pacios López. El segon, amb el text complet de la disputa, que 

15. Cf. el text en Disp11tc1 de Barcelona de 1263 entre Mestre Mmsè de Gimna i Fm Pau 
Cristicl (Barcelona 1985). Més informació sohre Mossè Ben Nahman, e n Hl /lihre de la redempci<í i 
altres escrits. lntr., trad, i notes per Eduard rèliu i Mabres (Barcelona 1993). 
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representa una notable aportació a la controversística, i el primer, amh un 
estudi on els precedents i les circumstàncies històriques d 'aquella controvèr
sia, que tingué com a principals protagonistes el mateix Benet XIII i el con
vertit Jeroni de Santa Fe, no resten prou escatits. 

Els artífexs d'aquesta tasca, alhora missionera i intel.lectual, foren els frares 
mendicants, sobretot els dominics , que tingueren un important paper en 
l'activitat política-religiosa del país. Gràcies a llur obertura europea, aconse
guiren que el nivell teològic de Catalunya no fos tan pobre com li correspo
nia per la falta de facultats de teologia. No es pot oblidar la constatació del P. 
Batllori: .. una història estrictament teològica reflectiria la pobresa originada 
pel retard amb què arribaren a la península les facultats de teologia. I una 
història de la teologia en un sentit massa ampli vindria a conciclir o amb la 
història de la filosofia amb altres feixes cie la història general cie la cultura .. 16. 

És cert que, des de l'última part del segle XII , alguns prelats i congrega
cions capitulars s'interessaren per la promoció cultural de llurs clergues , amb 
oportunes ajudes econòmiques . Els noms d'estudiants catalans i aragonesos 
són nombrosos en les facultats de París, Bolonya, Tolosa, Montpeller, ciutats, 
les dues últimes sobretot, de fàcil accés cies cie qualsevol part del regne. 
Potser la facilitat d 'accedir a aquests centres de més enllà del Pirineu va con
tribuir al retard del naixement d'una universitat autòctona als territoris cie la 
corona. Així Jaume I pren molt d 'interès en !'.Estudi de Montpeller aprovat per 
Nicolau IV l'any 1289. 

La penúria universitària en ordre a la teologia, com hem insinuat, queda 
suplerta en part per l'activitat dels mendicants, dominics i franciscans , sensi
bles als principals corrents en vigor a l'Europa occidental. Els frares més ben 
preparats freqüentaven, en efecte, els grans estudis europeus: París, Oxford i 
Bolonya sobretot, i alguns hi exerciren un magisteri fecund. 

A mes, cada convent procurava de donar als seus frares una formació 
seriosa per a exercir llur funció apostòlica. Els dominics, especialment, tin
gueren molt d'interès a crear estructures acadèmiques que responguessin a 
les exigències del propi orde. Tots els convents tenien una "estudi conven
tual·., amb mestre i prefecte, on es podien iniciar en la teologia. Totes les pro
víncies tenien, a més, .. estudi general provincial .. on els frares aprofundien els 

16. M. BATLLORI, La cultura catalo-aragonesa durant la dinastia de Barcdonu 1162-1410. 
Corrents actual~ de la investigació: .VII Congreso de Historia de la Corona de Arag<>n· (Barcelona 
1962) 357. 
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plans acadèmics vigents aleshores. I l'elit intel.lectual de l'orde acudia encara 
a alguna ciutat universitària, especialment al convent parisenc de Saint
Jacques, per completar el cicle acadèmic amh el títol superior de magister. 

L'organització escolar i les tendències culturals dels franciscans, en general, 
foren hastant similars a les dels dominics. En els seus començaments es mos
traren hastant reacis als estudis de les ciències profanes. En les controvèrsies 
sorgides dintre de l'orde per aquesta problemàtica, les províncies hispàniques 
manifestaren tendències de més ohertura, defensant els estudis de les discipli
nes no estrictament .teològiques pel fet de considerar-les propedèutiques per 
a la teologia i complementàries a la mateixa formació teològica. Fins al segle 
XIV, els franciscans no podien accedir al grau de magister en cap estudi gene
ral. 

A Barcelona, el convent de Santa Caterina (dominics) i el de Sant Nicolau 
(franciscans) sobresortiren pel seu nivell cultural, del qual donen mostres llurs 
biblioteques ben assortides, per les notícies que en tenim. Avui l'apo1tació 
dels estudiosos, entre els dominics i els franciscans, ens permet de reconstrnir 
força l'ambient d'aquella època privilegiada. Segons el P. Batllori, l'interès de 
valorar l'aportació franciscana té una raó profunda 17: la necessitat que els 
franciscans de Catalunya han sentit de completar la visió unilateral i parcial 
que La tradició catalana del bishe Torras i Bages havia divulgat, amh l'alt 
prestigi del seu autor. Partint de l'apriorisme -actualment superat gràcies a l' 
obra conjunta cie pensadors (Ferrater i Mora) i d 'historiadors (Vicens i Vives)
que el seny era el tret característic del pohle català, més que no pas la dialèc
tica i tràgica convivència del seny i cie l' ai-rauxament, el doctor Torras i Bages 
havia projectat aque ll selly ideal i absolut damunt l'orde dominicà -sobretot 
en sant Ramon cie Penyafort- i damunt la clàssica escola jurídica catalano
valenciana dels segles XIV i XV. Era ben natural, clones, que els erudits dels 
dife re nts ordes franciscans , conscientment o inconscientment, volguessin 
copletar una visió tan unilateral. 

Els dominics i els franciscans catalans cie seguida van fer pròpies les orien
tacions generals emanades dels seus respectius òrgans de govern, i estahliren 
en molts convents l'ensenyament cie les llengües distintes del llatí i cie la vul
gar, especialment l'àrab i l'hebreu. 

17 . . ·!/'/. cit. l'll b nota :interior. 579. 
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Els dominics van posar una gran atenció a muntar els seus studia lingua
rum, fidels a les orientacions dels generals de l'orde. El quart general, 
Humbert de Romans (1254-1263), manifesta el seu interès pels estudis lingüís
tics com a instrnment indispensable per a equipar els missioners. Aquestes 
orientacions foren ben secundades per sant Ramon de Penyafo1t; abans de 
morir (1275), gràcies al seu impuls, s'obren dos importants studia linguarum: 
el de Tunis i el de Múrcia. Posteriorment se 'n crearan tres més: els de 
Barcelona, València i Xàtival8. · 

L'studium de Barcelona va tenir com a rector Ramon Martí. Arnau de 
Vilanova, quan compongui el Tetragrammatum (1292), afirmarà haver adqui
rit els coneixements d'hebreu a l' studium hehraicum del gran polemista 
català. 

Una bona part dels m1ss10ners franciscans cone1x1a també l'àrab. Però 
l'orde no fou capaç d'organitzar acadèmies de llengües amb la categoria dels 
studia linguarum dels dominics. 

La politica d'obertura lingüística posada en marxa pels mendicants del 
país, i d'altres parts de l'Esglesia, es consolidà d'una manera sistemàtica i ofi
cial en el concili de Viena del Delfinat 0311-1312). La constitució Inter sollici
tudines prescriu la creació de càtedres de llengües orientals (àrab, hebreu i 
caldeu) a les principals universitats de la cristiandat (Roma, Paris, Oxford, 
Bolonya i Salamanca). En aquesta decisió conciliar, va tenir-hi molt a veure 
Ramon Llull. Ell havia fundat en 1276 a Mallorca el col.legi de Miramar per a 
l'estudi de les llengües orientals. 

Els studia linguarum no sols prepararen els missioners per a predicar 
amb senzillesa l'Evangeli a musulmans i jueus, sinó també als principals 
representants d'un corrent apologètic i polemista, molt intens a la meitat del 
segle. En realitat, la ideologia de croada tardaria temps a cedir als imperatius 
d'una actuació veritablement missional, basada en el diàleg i el respecte 
envers les creences no cristianes19. 

En aquest moment, les orientacions doctrinals dels dos ordes mendicants 
més representatius ja estaven ben definits al nostre país. En aquest sentit és 

18. A. CoRTABARRIA, Orlglnalidad y signfftcación de /(IS Studia linguarum de los d(lmlnicus 
españoles de los si1.:los XI!Iy XIV: ·Estudios del Vedat• 70977) 125-154 

19. Cf. E. V11.ANOVA, La pau entre la cristiandat l la missió. Hl testlm(lni de Ram(ln Llull, dins 
M. S1GUAN (ed.), Pbilosophia pac(ç, Homenaje a R. Pannikar (Madrid 1989) 115- 126. 
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lluminós l'ampli estudi de ].M. Guix sobre el problema immaculista vist pels 
nostres teòlegs20, pel fet d 'ultrapassar l'interès d'un punt molt concret i donar
nos un panorama prou complet de les diferents escoles teològiques, i àdhuc 
de llur projecció en el món dels escriptos no teòlegs i fins i tot laics. Es mani
festen a favor de la immaculada concepció de Maria: Ramon Llull, les obres 
atribuïdes al mercedari sant Pere Pasqual, i el pseudo-lul.lista valencià d'on 
brostà el Lihre de henedicta Tu; el menoret català Fra Pere Tomàs i Fra Joan 
Bassols, del mateix orde i probablement tambe català; el carmelita de 
Barcelona, Fra Francesc Martí, el lul.lista aragonès del final del segle XIV i 
autor del Lihro de la concepción virginal ï, ja en el segle XV, altres teòlegs 
encara, com la figura sobresortint de Felip de Malla, l'elaborada doctrina del 
qual caldrà estudiar, i la del barceloní Joan Palomar i la de Jaume Pérez de 
València. 

Adversaris de la concepc10 immaculada foren el carmelita de Perpinyà 
Guiu Terrena i els dominics Joan cie Montsó i Nicolau Eimeric. Dubtosos, fra 
Guillem Rubio cie l'orde dels menors, i sant Vicent Ferrer, del dels predica
dors . 

Heus aquí delineades totes les escoles i els diferents matisos clins cadascu
na d 'e lles, formades per veritables teòlgs d 'ofici. Però encara s'hi afeigeixen a 
fa vor els reis cie Catalunya-Aragó cies cie Pere el Cerimoniós a Joan IT; un ren
gle c1 ·a1tres escripto rs, com Eiximenis i Bernat Metge clins el segle XIV, i Isabe l 
cie Villena, Jaume Roig, Joan Roís de Corella , Pere Vilaespinosa i tants d 'altres 
en el segle XV, ultra molts testimonis cie la cultura popular i cie les belles arts. 

Caldria detallar ara l'obra dels grans dominics cie l'època. Començant per 
la rica i coherent figura cie sant Ramon de Penyafort que ha estat estudiada 
cies de diversos angles: com a canonista, com a moralista i com a home 
influent en la seva època. Sens dubte no fou un especulatiu; e l seu intel.lec
tualisme s'ha considerat primordialment pràctic, cosa que explica la seva pro
jecció en el desplegament teològic sobretot dels seus germans, els dominics 
catalans. Aquesta caracte rísti ca seria unilate ral si menstingués la veritable 
dimensió c1 ·universalitat que li escau a causa cie la seva obra teològica-moral i 
jurídica. 

Ens hem cie referir a lb 111o n Martí, que entrà corn a frare dominic al con-

20. ,l. l·l (;¡ IX. l .li fllll ll/Cll iOrio .1' /o CimJ//11 de A rllf.i<Íl l e11 fa httjCI edad 111edit1: 00Miscelanc:i 
C< >lllill:1s" 22 ( l 1)').j ) l 9.)- ,S2Ú. 
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vent de Santa Caterina de Barcelona en data desconeguda. Gràcies a una tra
dició conservada al convent de Saint-Jacques de París, sabem que estudià allí 
i que assistí a la càtedra d'Albert el Gran vers els anys 1245-1248; és possible 
que la seva estada i els estudis de París coincidissin amb els de Tomàs 
d'Aquino. Al marge de les polèmiques sobre les fonts de la seva obra Pugio 
Fidei contra judeos, la seva figura és avui objecte de molts estudis en el món 
francès. La llista dels qui constituïren l'escola dominicana és llarga: des del 
mestre Ferrer fins a Nicolau Eimeric, inquisidor aritil.lulià, o sant Vicent 
Ferrer. Hauríem de parlar del tomisme més enllà de l'àmbit dominicà, ben 
representat pel carmelita Guiu Terrena, deixeble de Gil de Roma, i per l'agus
tí Bernat Oliver. 

Sense una projecció sòcio-política de l'envergadura dels dominics , els fra
res menors tingueren una activitat teològica més aviat limitada a l'ensenya
ment. 

Però en el seu àmbit aparegué la figura més sobresortint del moment: 
Ramon Llull. L'anomenat ·doctor il.luminat .. és un ·escolàstic popular i inde
pendent, creador del català literari, missioner i apologista cie la fe cristiana, 
lògic, subtil, novel.lista didàctic, poeta i místic, tot d'una peça .. CE. Colomer). 
Realment és una personalitat fora de sèrie, que nasqué a Palma de Mallorca 
l'any 1235. Fill d'un cavaller català que acompanyà a Jaume I en la conquesta 
de Mallorca, a la ratlla dels trenta anys sentí la crida de Déu i, abandonant 
muller i fills, es lliurà en cos i ànima a un original apostolat intel.lectual. 

Llull és un geni autodidacte que assimila gran part de la cultura de la seva 
època. No acostuma a indicar les fonts del seu pensament, però sabem que 
coneixia algunes obres d'Aristòtil, gràcies al resum que en fa per al seu fill en 
el Libre de doctrina pueril. La cosmologia i l'antropologia !ui.lianes es nodrei
xen dels ·llocs comuns" del peripatetisme medieval; el mateix caldria dir cie 
la seva psicologia. Però, malgrat els manlleus fets per Llull a l'aristotelisme 
escolàstic, el nucli del seu pensament és inequívocament platònic. L'Art gene
ral és un model d'un tipus de metafísica exemplarista i descendent que, par
tint de Déu, cerca les seves petjades en el món. Coneix també sant Agustí i 
nombrosos escolàstics (sobretot sant Anselm i els Victorins). Tot i que les 
darreres recerques ha accentuat la relació de Llull amb aquest món occiden
tal, no hi ha dubte que la tradició hebraico-cabalística i la tradició islàmica 
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han deixat les seves marques en una obra original i àmplia, que coneix uns 
dos-cents cinquanta títols. Durant els nou anys que, després de la seva con
versió, durà l'aprenentatge cie la llengua àrab i de la llatina, de la filosofia i de 
la teologia, hom pensa que s'aprofità de la biblioteca dels cistercencs de la 
Real; però l'estudi dels seus catàlegs ha demostrat que Llull va beure en fonts 
que allí no estaven representades. Potser les va trobar al convent dels francis
cans i fins i tot dels dominics de Palma. Cal pensar, amb to~, que una font 
decisiva en l'obra de Llull, cie la qual no es pot prescindir, foren els seus 
innombrables viatges. Amb el seu esperit observador i la seva capacitat de 
meravellar-se aprengué a conèixer les coses i els homes, cosa que reflecteix 
d'una manera vívida en els seus escrits: Llull reinventa tot el que rep. 

Sense consignar ara e ls nombrosos representants de l'escotisme a 
Catalunya, no podem ometre una referència a Francesc Eiximenis. 

A les darreries del segle XIV, quan el món medieval començava a declinar, 
sense deixar cie banda la teologia d 'escola, Francesc Eiximenis (vers 1327-
1409), menoret universal i enciclopèdic, s'obre a una literatura de caire reli
giós i moralitzant que havia de tenir gran abast: la seva fecunditat d'escriptor 
solament és comparable a la cie Ramon Llull. D'Eiximenis com a teòleg acadè
mic, només coneixem un fragment de la Summa theologica21 , desconegut 
encara quan els germans Carreras i Artau el col.lacaren entre els seguidors de 
Duns Escot22 . A. Hauf mostra que, a pesar d'aquest pretès ·escotisme•., 
Eiximenis té preferència per llegir el text del Llombard en el comentari de 
sant Bonaventura23. 

En aquest apartat és impenos d'evocar Arnau cie Vilanova. ·Arnau és el 
representant més típic cie l'home cl' esperit laic, independent i lliure , que enva
eix el segle x:m .. 24. Se'l descriu com un defensor a ultrança de la reforma de 
l'Església, portaveu del món seglar, corifeu i amic d 'espirituals extremistes i 
anti-inte l.lectuals, precursor de la laïcització del saber i de les institucions, 
enemic de la ingerència de l'Església en les coses temporals i del poder terre
nal del papa, promotor cie la ciència empírica com a afirmació del món laic 

21. L. A ,\l<)J{OS, /:'l pmhle1rw de la Summa theologica del maestm Francisco l:'iximenis O.F.M.: 
.. Archivum Franciscanum Historicum• 52 (1959) 178-203. 

22. T. Y J. CAHHEHAS AnTA!I, "Historia de la filo.wifia española. Filosrifia crlçfiana de los siglos 
Xlll al XV· (Madrid 1939) 76-78 

23. A. G. HAllF, La •Vila ubristi· de Fr. Francesc liiximenLç O.F.M. (1340?-1409) wmo tratado 
de Cristolo¡.:ia para se¡.:lares: ·Archivum Franciscanum Historicum· 71 (1978) 37-64. 

24. A. Ouwn, Arnau de Vilanooa: ·Historia de la iglesia en España·, dirigida por R. Garcia
Villosbda !1/2 (Madrid 1982) 228. 
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enfront de l'estmctura eclesiàstica. La seva figura, inquieta i complexa, té dos 
vessants a distingir. Mentre en les seves ohres mèdiques sustenta metòdica
ment l'empirisme i desenvolupa una concepció de la naturalesa, mig raciona
lista mig animista, amb prediccions apocalíptiques de la fi del món i amh un 
esbós de reforma intel.lectual i moral de la cristiandat, d'acord amb la puresa 
i la simplicitat de l'Evangeli proclamada pels joaquimites25. 

L'Edat Mijana es clou, al tombant entre el segle XIV i el XV, amb alguns 
exponents de la crisi en què ha entrat el món medieval (l'escepticisme ele
gant de l'humanista Bernat Metge, o l'escepticisme més inquietant de l'islamit
zat Anselm Turmeda) i amb la figura, encara de dimensió europea, de Ramon 
Sibiuda. L'obra de Sibiuda, posterior ja al Compromís cie Casp, és la d'un 
català que escriu en llatí en el seu semi-exili tolosà per renovar a la seva 
manera el projecte lul.lià cie pensar la universalitat -espacial i tamhé tempo
ral- del cristianisme i que presenta una vasta síntesi filosòfico-teològica, 
metodològicament antropocèntrica i .. racionalista•., per clonar una resposta 
cristiana a les preocupacions dels primers humanistes. La intel.lectualitat cris
tiana de Catalunya, amb Sibiuda, és encara a l'altura de les circumstàncies. 
N'és prova la seva influència sobre personalitats tan diverses com sant Ignasi 
de Loiola, Montaigne, Campanella, sant Francesc de Sales, Grotius, Comenius 
o Pascal26. 

La teologia en l'època del Renaixement i del Barroc 

A partir del Compromís de Casp (1412), que representa l'inici cie la desna
cionalització, i sobretot a partir de l'imperialisme absentista d 'Alfons el 
Magnànim (1418-1458), es precipita la davallada cultural i teològica, prepara
da ja, en certa manera, per un segle XV econòmicament i clemogràficament 
catastròfic. Els Països Catalans, que havien tastat l'humanisme pre-renaixentis
ta -el més primerenc d'Europa, després de l'italià-, tot just si participen ja en 
el Renaixement. 

En l'àmbit literari, el segle XV -de fet, encara més medieval que renaixen
tista- continua mantenint un excel.lent nivell, sohretot a València, que passa 
a ser clarament protagonista:- és el segle d'Ausiàs March i cie Joanot 

25. Arnau de Vilanova és objecte avui de nombrosos eMu<lis: n'hi ha prou de remetre's a les 
Taules dels volums 1-X de !'·Arxiu de Textos Catalans Antics•. 

26. Cf. J. DE PUIG 1 OuvEn, Valoració critica del pensament de Sihiuda al llarg del temps. dins 
·Arxiu de Textos Catalans Antics• IX(1990) 275-368. 
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Martorell. Però en el segle XVl entrem ja en plena decadència. Podríem veure 
un indici revelador de la nova situació en Joan Boscà, que acusa la influència 
d'Ausiàs March, però que escriu tota la seva obra poètica en castellà i esdevé 
així un dels iniciadors de la gran època d 'esplendor de les lletres castellanes. 
Quan s'expandeix el Renaixement pels països europeus, el nostre, que entra 
cada vegada més, politícament, culturalment i teològicament dintre de l'òrbita 
hispànica, queda gairebé eclipsat. 

En el camp teològic, l'aportació específicament hispànica del pensament 
de l'època és la segona escolàstica. I la segona escolàstica, malgrat la seva 
empenta (més recreadora que pròpiament creadora) i malgrat el talent d'una 
bona constel.lació de filòsofs-teòlegs, és una forma de retorn al segle XIII, en 
bona part anacrònica. Tracta problei'nes nous , però des de supòsits medievals 
i d 'esquena a la modernitat. Fins i tot en filosofia política, on la seva aportació 
és més innovadora, els representants de la segona escolàstica, de Salamanca 
sobretot, fan uns plantejaments més jurídics que pròpiament polítics, obviant 
així l'impacte de Maquiavel o limitant-se a refutar-lo apologèticament de fora 
estant. En els darrers anys de l'emperador i sobretot a pa1tir de l'accés al tron 
de Felip II , es generalitza la desconnexió amb la marxa general de les idees a 
Europa. La monarquia hispànica , medievalitzant, estableix duanes culturals 
rigoroses per tal de preservar la Península del contagi de la Reforma (i, en 
general, de la nova llibertat de pensament, difícil de mantenir sota control) . 

El que acabo de dir dels dominis de la monarquia hispànica val també, és 
clar, en termes generals, per als Països Catalans, bé que en aquests, i especial
ment a València, que continua essent modestament capdavantera i tenint més 
contacte amb l'exterior, la presència humanista i erasmista es mantindrà fins a 
les darreries del segle. Cal destacar que, a l'època cie Carles V, València dóna 
encara la figura excepcional de Joan Lluís Vives, un dels més grans represen
tants de l'humanisme cristià europeu ' i un dels pensadors renaixentistes 
socialment més compromesos, amic d'Erasme i cie Tomàs More i segurament 
més filòsof que aquests, però que ja és, cie fet, un autoexiliat (més que no ho 
era , sens dubte , Sibiucla) i que, mig per exi liat mig per humanista, escriu tota 
la seva obra en llatí27. El regne cie València també es beneficia, per a la teolo
gia del moment, cie la fundació a Gandia (1545) del primer col.legi-universitat 
dels jesuïtes a Espanya. L'experiència de Gandia , junt a la cie Messina (1548) i 
la de l Col. legi Hnm~l ( l 551-1553), porta sant Ignasi i els seus successors a 

27. Cf. l'excel.knt intrnducciú d 'August Monzon a joAN L1.1 r1s V IVES, /11t md11c.:ci<í a la saviesa¡ 
altres esc.:rits. Trad.de H.M. Sarrc'i i V. Girbés (:Chlssics del cristianisme• 33) (llarcelona 1992). 
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assenyalar una sèrie de determinacions per a orientar els estudis, que desem
bocaren en les successives redaccions de la ·Ratio studiorum .. dels anys 
1565-1572, que tant pesarien en les opcions de la teologia jesuítica. 

L'esdeveniment de la Reforma, de la qual la península ibèrica va restar 
globalment al marge, va proporcionar-li els grans pensadors de la 
Contrareforma. Catalunya no va tenir contrareformistes; al contrari, mentre 
que a l'Espanya castellana només hi ha un nom en e.l camp no estrictament 
ortodox, el de Juan de Valdés, refugiat a Nàpols, els únics teòlegs verament 
interessants, entre nosaltres, són dos heterodoxos: l'antitrinitari aragonès 
Miquel Servet i el català Joan-Pere Galès, fill d'Ulldecona i cap de l'evangelis
me ginebrí en la segona meitat del cinc-cents, amb opinions teològiques ben 
diferents de les de Calví. 

El cas és que la Reforma, que en certs aspectes (com la corrnpció cie la 
naturalesa humana pel pecat original, la doctrina cie la predestinació o la críti
ca luterana de la raó) semblava anar contra corrent del renaixement, va 
potenciar, de fet, algunes de les línies de força del món modern, com és ara 
l'alliberament del profà (amb la doctrina dels clos regnes) o el valor cie la lli
bertat i de la consciència individual (amb la doctrina del lliure examen i la 
crítica de l'autoritat eclesiàstica). La implantació unilateral, en els territoris cie 
la monarquia hispànica, dels esquemes mentals cie la Contrareforma ens van 
fer al.lèrgics a aquestes dimensions cie la c\1ltura moderna. I les consequèn
cies d'aquest fet pesen encara avui. 

En efecte, que la península ibèrica hagi quedat al marge cie la Reforma i 
no hagi pres part en el renaixement filosòfic i científic és un fet cie seqüeles 
difícilment exagerables, si pensem que és en aquest moment que es decidei
xen a Europa les grans orientacions per a la nova època. Una d 'aquestes 
conseqüències és que, en l'àrea hispànica, i per tant als Països Catalans, no hi 
hagi hagut un desenvolupament normal cie cultura civil moderna i , conse
qüentment, tampoc de cultura teològica sensible als nous signes dels temps. 
En comptes d'una cultura civil, hi ha hagut una subcultura eclesiàstica, la cie 
la Contrareforma, amb funcions de cultura civil una cultura orientada al man
teniment del règim medievalitzant cie cristiandat. Decididament, sorn fills cie 
l'Edat Mitjana i cie la Contrareforma. Lamentem que la nostra Església no hagi 
digerit encara l'impacte cie la modernitat, però hem cie tenir present que el 
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problema ve de lluny. La història moderna de l'Església catòlica, en general i, 
a la península ibèrica, la de l'Església i la de la societat civil, és en bona part 
una història maniquea de resistència cultural, enfront de la modernitat consi
derada sobretot com a desmantelladora de la cristiandat, confonent cristiandat 
i cristianisme. 

Els països castellans excel.leixen en la literatura i en l'art, p_erò en el camp 
de la filosofia i la ciència no donen ni un sol nom de relleu després de la 
mort de Suarez (1617). Quant als Països Catalans, pel costat de les lletres con
tinua, com és ben sabut, el període de la decadència, i en matèria de pensa
ment estem, fins a les darreries del segle, en el moment de la màxima depres
sió (els noms que es podrien esmentar només són coneguts pels erudits). És 
massa obvi que el popular Rectór de Vallfogona o l'esforçat Francesc 
Fontanella, un modest humanista valencià fora de temps, per més mèrit que 
tingui, no fa sinó cridar la nostra atenció sobre l'estat global de prostració de 
la cultura catalana. 

En l'àmbit de la mística, esplendorosa a Castella, és representada sols per 
una ohra teòrica de l'experiència religiosa dels ·místics,., tractat específic dins 
el cos acadèmic de la teologia del harroc. Em refereixo al text del dominic 
gironí Tomàs de Vallgornera, lector a Perpinyà i a Girona i rector del col.legi 
de l'orde a Tortosa, successivament. L'obra -tot i no ser gaire original en molts 
fragments- representa l'intent més acahat d'harmonitzar el tomisme amb la 
mística afectiva; en darrer terme és .. Ja consagració de l'obertura del tomisme 
als grans temes de la mística del recolliment" 28. 

Hi ha encara certes tendències cabalístiques, escatològiques i mil.lenaristes, 
que apareixen esporàdicament en diverses parts de la Península ibèrica. N'hi 
havia precedents. A Catalunya, la dominica barcelonina Isabel de Rocabertí 
0550-1624) -dintre del convent dels Angels, sor Hipòlita de Jesús- .. havia estat 
un cas típic d'extremositat barroca i d'ingenuïtat igualment extremosa" (M. 
Batllori). El seu nehot dominic, fra Joan-Tomàs de Rocabertí (1627-1699) en 
publicà els escrits a València, en vint-i-quatre volums seriats i altres dos suple
mentaris (1679-1694), que l'autoritat eclesiàstica feu retirar. A València mateix, 
una escatologia apocalíptica pròspera. Al costat de l'ohra del dominic Tomas 
Maluenda (1566-1628), De antichristo lihri undecim (1604), aparegué la Guía 
espiritual ... con un tratado del Antichrísto y de los remedios para aquellos infe-

28. M. AN1>11l•s, Lus recogidus (Madrid 19711) 443-449. 
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lices tiempos (1634) del franciscà Josep-Simó Pallarès. A judici del P. Batllori, 
però, aquesta escatologia es mantingué en uns límits moderats, quan hom la 
compara amb la que a finals de segle difongué el cèlebre i mogut jesuïta por
tuguès Antonio Vieira (mort en 1679) en la Clave prophetarum o Historia do 
futura, i ·amb la qual abrandarà els camisards del Llenguadoc arran de la 
derogació de l'edicte de Nantes .. 29. 

En el camp filosòfic i teològic, cal esmentar que, des de les darreries del 
segle XVII, hi havia els novatores valencians (Cervera, Tosca, Coratja, Berni .. ., 
-ja es ben significatiu que hagin passat a la història amb l'etiqueta llatina de 
novatores), que introduïren elements de nova ciència -que ja no era tan 
nova, és clar- i algunes idees cartesianes i gassendistes; que, igualment a 
València, trobem figures com l'erudit Gregori Maians (d'una H.lustració menys 
unilateralment afrancesada, per exemple, que la de Feijoa) o el metge-filòsof 
Andreu Piquer, que enllacen amb la tradició vivista i que tenen antenes cultu
rals; o que a Cervera els jesuïtes assagen un sistema eclèctic (com el que 
Mateu Aimeric anomena antiquo-novum), que fa una certa actualització de 
l'escolàstica. 

Tot això és veritat i significa que hi ha una modesta recuperació. Però, 
malgrat tot, és difícil sostreure's a la impressió que es tracta d 'una H.lustració 
molt casolana, feta sobretot per clergues carregats de bona fe, que sovint 
s'escarrassen a demostrar el que haurien de ser obvietats, i que ho fan mig en 
llatí mig en castellà. Som en un moment clar .de "decadència ... 

Prostració teològica del segle XIX 

En la profunda conflictivitat d 'aquell període, la deficient teologia hispàni
ca -sorprenentment ponderada amb benvolença per Graham30_ es caracte
ritzà per un to polític i apologètic de poca volada. ·Deficient .. resulta una qua
lificació ·benigna•., quan Menéndez Pelayo parla de .. estada de barbarie y 
noche intelectual .. 31; a més, la qualificació queda ben justificada pels estudis 
sobre la formació del clergat -pràcticament l'exclusiu protagonista de la teolo
gia- duts a terme per Melquíades Andrés- 32. El clergat espanyol, víctima de 
les circumstàncies sòcia-polítiques i cultuals, rebé un bagatge pobre i rutinari; 

29. M. BA'I1.LORI, Re.flexions sobre la cultura catalana del Renaixement i del Barroc: dins ·A 
través de Ja historia i Ja cultura• (Montserrat 1979) 150. 

30. H~çtoria de la teologia catollca (Madrid 1940) 342. 
31. H~çtoria de los heterodoxos españoles, li, 8, c. 3 (IlAC 151; Madrid 1956). 
32. Los centros de estudio de Teologia desde 1700 a 1970. ·Historia de la teologia española· li 

(Madrid 1987) 325-340 
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els plans d'estudis sovint eren elaborats pels governs, els quals a més nome
naven els professors i determinaven els llibres de text33. L'any 18o7 són supri
mides onze universitats amb facultat de teologia, en 1852 se suprimien les 
facultats de teologia en les universitats, que foren restaurades en 1854 i defini
tivament suprimides en 1868. 

Tot aquest afer de l'ensenyament de la teologia a la universitat havia 
començat com un joc pel poder, segons diagnostica oportunament Antonio 
Gil de Zarate, quan afirmava que el problema de la teologia en el segle XIX 
era -cuestión de poder: el que enseña domína, puesto que enseñar es formar 
hombres, y hombres amoldados a las miras del que los adoctrina"34. 
Sacralitzada la revolució de març de 1868, no ha de sorprendre la confusió 
entre la religió i la teologia amb êls intents d 'alliberament dels mals que 
l'home sofreix a causa de la seva finitud. En aquest desagavell, queden ben 
contextualizades les frases de Donoso Cortés: ·El socialismo no es fuerte, sina 
porque es una teología satanica. Las escuelas socialistas, por lo que tienen de 
teológicas, prevaleceran sobre la liberal por lo que ésta tiene de antiteológica 
y escéptica; y por lo que tienen de satanicas, sucumbiran ante la esouela cató
lica, que es a un mismo tiempo teología y divina .. 35. 

Però la mesura d'esborrar de la universitat la teologia, consumada l'any 
1868, coneixeria resultats desastrosos en el procés de separació entre la cultu
ra eclesiàstica (que s'anà centrant en els seus propis problemes, amb una cla
ra pèrdua de llibertat d'investigació, controlada per una jerarquia dogmatit
zant) i la cultura civil: quedava trencat un diàleg, que cada vegada seria més 
difícil de restablir a causa de la mateixa diferència de cosmivisió, de metodo
logia, de llenguatge. El divorci tendiria a agreujar-se. 

El divorci entre dues concepcions de la vida, amb una visió filosòfica i reli
giosa distintes, afavoriria el que ha constituït des de finals del segle XVIII el 
que Larra anomena ·les dues Espanyes .. 36. Així com hi hagué dues Espanyes, 

33. J.M. CL •ENCA Toiurno, Notas pam el estudio de los seminarios españoles en tiempo de Pio IX: 
·Saitahi· 230973) 51--88; i, en especial, A. MAnTINE7. ALBIAC:l·l , Fe y razón entre dos concordatns 
( 1753 -1851 ): op. cit. en Ja nota anterior, pp. 489-513. 

34. Text citat per A. MAlfflNEZ A1.111Ac11, Talante del catolicL,·mo español (Burgos 1977); per al 
desenvolupament de les controvèrsies que sobre l'ensenyament de la teologia sostingueren Ja 
jerarquia eclesiàstica i els governs del moment, cf. Id., Fe y raziín entre los dos concordatos 
(J 753--1851}. M. ANnní:~ (dir.), op. cit., en la nota 32, 489. 

35. l:'nsayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el soclalismo: ·Obeas completas•, II (madrid 
1970) 597. 

36. Cf. A. DOMIN<aJEZ OnTI Z, Reflexiones sobre las dos t:spañas: · Cuadernos 
Hispanoameric:mos• 238--240 0969) 42--54. · 
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hi hagué també -ideològicament parlant- dues Esglésies: al costat dels homes 
d'Església de tarannà tradicionalista, no faltaren clergues liherals i progressis
tes que influïren molt, als començaments del segle XIX, a dissenyar el lihera
lisme hispànic. 

Hi ha, en primer lloc, Balmes, l'escola apologètica catalana (el mateix 
Balmes, Roca i Cornet, Manuel de Cabanyes, Quadrada, Tomàs Aguiló, Ruhió 
i Ors ... ) i el que s'acostuma a anomenar neotomisme balmesià (representat, a 
les darreries del segle, sobretot per Torras i Bages). Balmes no és exactament 
un neotomista, sinó un representant, més o menys renovador, cie la metafísi
ca espiritualista tradicional, atent a les aportacions de la filosofia moderna 
pre-kantiana i amb un àmplia visió de la nova prohlemàtica social i política. 
És, sens dubte, el més gran pensador que ha aparegut als Països Catalans 
després de Vives i l'únic perceptible a escala internacional. Pero tant l'escola 
apologèitca com la resta del balmesianisme posterior representen posicions 
més timorates i menys lúcides que les del mestre. 

Aquesta etapa vuitcentista (el segon i el tercer terç del segle) és estricta
ment paral.lela -i jlixtaposada- al període cie la Renaixenca literària. Una 
renaixença, val a dir-ho, feta quasi íntegrament per creients, però en forma 
de romanticisme retardat i -cosa més rellevant per al tema que ens ocupa
sense continguts filosòfics i teològics ben fonamentats37. 

Des de la teologia, és simptomàtica l<i posició dels bisbes catalans -igual 
que la dels espanyols, avui objecte de diversos estudis38- en el concili Vaticà 
I. Tot i el treball preparatori39, podem dir que, a causa cie llur deficient for
maci640, el halanç general cie la participació dels bishes espanyols .. no pot 
sostraure's a una certa impressió cie frustació ... La participació espanyola va 
quedar per sota de les seves possibilitats41. Els hisbes van sentir la necessitat 

37. Cf.]. BONET 1 13ALTÀ, La Renaixença en la uida pastura/ catalana (JH7H-1900): "L Esglesia 

catalana, des la !l.lustració a la Renaixença• (Montserrat 1984) 131-230. 
38. J. MAlffl TEJEDOll, r~'ijJañtl y el Concilio Vaticano l: •I-lispania Sacra• 20 (1967) 99-175; !d , 

Concilio Vatiamo I, .. l)iccionario de Historia eclesiústica de España" (Madrid 1972) 496-515; !d., 

Los obi.'ijJos espa1'ioles en el Concilio Vaticano I: F1.1c:11E-MA1rr1N, .. J-listoria de la lglesia· XXIV 

(Valencia 1974) 653-680; F. ALONSO BAllCENA, Hspaña y la d<tfinicicín del Primadu de Roma en el 
Concilio Vaticanu l: .. Revista española de teología· 3 (1943) 133-180; D . m: l'A111.o MAHOTo: 

"Historia d e la teologia españoJa.• li (Madrid 1987) 536-553. 
39.].]. G1MÉNEZ.MEDINA, l·l niaMisteriu eclesiui<íMiw del episwpadu espa11ul (IH4 7- IH70! pre

paratiuo del Concilio Vaticanu I (Burgos 1982). 
40. V. CAn<.EI. 01rr1, Decadencia de los estudios ec!esicísticus en la 1::,pwla del siMlo XIX: 

· l·lispania sacra· 33 (1981) 19-92. 
41. J. MARTIN TEJl·:nou. art. cit. en la nota 38. de "Hispania sacra" 172. 
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d 'enfortir l'autoritat doctrinal en l'Església i, si era possible, amb la definició 
dogmàtica de la infal.libilitat pontifícia. "Més que de liberals i ultramuntans, cal 
parlar homes d'instrucció oberta i petits homes d'escalafó. Caixa! seria una 
excepció a aquesta classificació; era realment intel.ligent i instruït i alhora el 
més agressiu ultramontà>·42. El bisbe d'Urgell Josep Caixa! i Estradé havia estat 
professor a la Universitat de Cervera i sobresortí com a escriptor espiritual; 
aparegué davant alguns Pares centreuropeus com .. el del gran inquisidor·., per
seguidor d'heretges i obsequiós amb el Papa43. També mereix menció espe
cial el bisbe de Barcelona, Montserrat i Navarro, poc valorat, en demèrit de 
l'assemblea44. A més dels altres bisbes de les diòcesis catalanes, cal consignar 
la presència de l'arquebisbe titular Antoni M. Claret -amb una intervenció més 
panegerística que teològica, en favor dels privilegis pontificis- i la de Josep M. 
Urquinaona, aleshores bisbe de Canàries. 

Cal remarcar, per completar el quadre, que no solament no hem tingut en 
el segle XIX, a diferència d'altres països europeus, cap intent de catolicisme 
liberal, sinó' que es produeix a Catalunya, amb Sardà i Salvany, la formulació 
més contundent de l'apologètica integrista. El liheralismo es pecada (1884) 
esdevingué programa doctrinal del partit carlí i desfermà una polèmica de 
dimensió europea, que li valgué una edició poliglota en vuit llengües (1891). 

El segle es clou amb la influència dominant del neotomisme, més o menys 
halmesià, i més cultura que estrictament filosòfic, de Torras i Bages, un men
tor més a la defensiva que Balmes, certament desmarcat de la línea integrista 
de Sardà i Salvany, però que, nogensmenys, representà una forma d'antimo
dernisme cultural. Aquest tomisme torrensià és, en certa manera, un eco de la 
restauració tomista promoguda en l'Església catòlica per l'encíclica Aeterni 
Patris de Lleó XIII (1879). 

Voldria insistir en el moviment antimodernista emocional i apologètic, sene 
dubte desproporcionat, comú a la resta de la península. Potser hi influí que 
en l'elaboració dels textos condemantoris emanats de Roma, dos cardenals 
espanyols hi tinguessin un paper decissiu: Merry del Val i el caputxí català 
Vives i Tutó45. Aquest darrer, a més, exercia a Roma un cett mestratge entre 

42. J. ·MARTIN TE.JEDOI!, a11. cit. en la nota 38, de "Hispania sacra,, 125. 
43. Així es pot desprendre de la tesi de l'rnncesc Mestres sobre el bisbe Caixa!, encara no 

publicada. 

44. J. MARTIN TE.JEDOH, f:ï episccpalismo de Montserrat y Nauarm en el Concilio Vaticano J: 

"Estudios edesiàsticos" 45(1970) 533- 565. 
45. A NTONI M. DE BAHC:EJ.ONA, r.'/ Cardenal Vi1;es y Tutrí, de lo Orden de los Frailes Menores 

Capucbinos (llarcelona-lgualada 1916) . Vegeu J. BONET 1 BALTÀ, L ·r~'i!!,lésia catalana. de la 11.lus
lraciu a la Renaixença (Montserrnt 1984) 261 -303, 589-639 i sobretot 729-735. Per a la seva obra, 

ANDlli·:s DE l'Al.MA DE MAJ.I.Ol!C:A, f./ cardenal Viues y Tu/<Í: estudio hihliogniflco: ·Estudios frnncisca
nos" 60 (1959) 247-266. 
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els clergues catalans que hi estudiaven: així no sorprèn que dos joves, futurs 
teòlegs de renom a Catalunya, iniciessin llur labor col.laborant en l' .. Ensayo 
de comentario al Decreto LamentahiU., escrit pels alumnes del col.legi espan
yol de Roma, l'any 1908; es tracta de Carles Cardó i de Joan Baptista Manyà46. 
Un altre cas: el ponderat caputxí P. Miquel d'Esplugues, en tractar del moder
nisme, s'expressava en un to taxatiu que no li esqueia47. Totes aquestes figu
res es movien en l'òrbita intel.lectual del bisbe de Vic, Dr. Josep Torras i 
Bages, les posicions antimodernistes del qual no admetien cap matís i li 
meresqueren els elogis de Roma48. 

L'abundant obra escrita que deixà el Dr. Torras i Bages 49 permet d'apre
ciar el seu ampli pensament, en el qual .. hom troba sempre una fusió íntima 
entre les vivències de la seva terra catalana i ce1ts corrents universals, tant 
culturals com religiosos; una síntesi d 'actualitat i de tradició, de tradició cata
lana i de tradició cristiana; una simbiosi de cultura universitària i de formació 
eclesiàstica50. Si com a historiador -autor de la Tradició catalana- pertany a 
la historiografia apologètica, com a teòleg Torras i Bages, conscienciós segui
dor de sant Tomàs, també es mou en un tarannà apologètic: hom creia ales
hores que era el niés escaient per a refer una cristiandat sotraguejada. tot i 
ésser pacificador enmig de les lluites entre catòlics integristes -simbolitzats pel 
Dr. Sardà i Salvany, director de la Revista popular- i els de tendència oberta 

46. Per a tota la seva obra, vegeu Mlçcel.lània Carles Card1í (llarcelona 1962) i Mlçcel.lània 
Manyà (Tortosa 1979); cf. encara C. Martí, J. Perarnau, E. Vilanova i J.M . Rovira llelloso dins 
·Revista catalana de teologia" 9 (1984) 471-514. 

47. Algo sohre wntmversia religto.m . !:'l modernismo y la.s tendencias moder11l·las: "Estudios 
franciscanos· 2(1908) 65-70; 193-198. En la mateixa revista ,el P. Rupert M. de Manresa diagnosti
ca que ·la nueva filosofia conduce de rechamente al pante ísmo• [ib. 13(1908)]. Cf. A. BoTn , 
Spagna. e la. crisi modernl~ta. (Brescia 1987), on presenta e ls brots germinals de modernisme en el 
camp dominicà , agustinià i franciscano-caputxí (pp. 121- 152): en aquest darre r, en presentar el P. 
Miquel d 'Esplugues i el P. Rupert de Manresa i la seva revista ¡.;çtudiosfra.ncisca.nos, no s'aprofita 
de les aportacins de l P. Basili de Rubí entorn de l'actuaciú d 'aquestes figures. Cf. J.M . GASOL-, FH. 
RAUHEl.L-, V. SEHHA, Rupert de Manresa. p ensador d'un temps de crisi ( 1869-1939) (Barcelona 
1989). 

48. E. VALENT! , !:'/primer modernismo /itera riu catalcín y sus .funda mentos ideoi<ígicus 
(Esplugues de l Llo bregat 1973) 248-265. 

49. Cf. ]. Bo NET 1 BALTÀ, Intmduccirí a les Obres completes del Dr. Torras i Bages: up. cit. en la 
nota 37. Nova ediciéi de les Obres Completes a Publicacions de l'Abadia de Montserrat, a partir de 
1984. 

50. M. llAT1.1.on1, Josep Torms i Bages. La historia idealitzaria: .. Galeria de personatges. De 
llenede tto Crc>0e a Jaume Vicences Vives" (Barcelona J975) 67. Cf. enc~1ra C. Martí, Turras i 
Bages: el regionalisme, un antitip11s ètico--hist1lric del sistenw de la Resta11raci1í: ·He vista catalana 
de teologia" 12(1978) 141-163. 
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-acollits en La Veu de Montserrat, del doctor Jaume Collell-, polemitzà contra 
les ideologies i els moviments que es volien imposar en la vida col.lectiva 
(liberalisme racionalista, el que ell anomenava maçoneria, el socialisme, l'esta
tisme i el centralisme), contra els quals esgrimí els valors de la llei natural 
potenciats pel tomisme. A més, el context el portà a prendre posicions anti
modernistes, amb un rigor més propi d 'un apologeta intel.ligent .que no d'un 
teòleg, d'altra banda faltat de ·sistematització i de precisió teològiques.51. 

Torras i Bages era en primer lloc un pastor que sabé portar a terme el pla 
proposat per Lleó XIII . Per aquest mateix programa treballaren a Mallorca 
homes com Joan Maura i Gelabert, que morí bisbe d'Oriola, i Josep Miralles i 
Sbert, que seria bisbe de Barcelona i després de Mallorca52. 

En l'evolució del neotomisme i del catolicisme social català fou decisiva la 
figura de Manuel Duran i Bas (1823-1907), un dels membres destacats de 
l'escola jurídica catalana. Si Ceferino Gonzalez i Juan Arintero van seguir un 
evolucionsime ·ad usum scholasticum Hispaniae•, Duran i Bas, introductor de 
Savigny a Espanya, es mostrà més sensible a un historicisme que evità certs 
.. intervenionismes" clericals, dominants a la resta d'Espanya. Salvador Carrasco 
mostrà que a Catalunya no era considerada la possibilitat d'un partit o d'un 
sindicat explícitament confessionals; s'optà més aviat per la influència moral 
de l'Església en determinades organitzacions polítiques o sindicals. En aquesta 
actitud diferenciada, apareix el pragmatisme, el seny i fins i tot el que després 
s'anomenarà ·autonomia de les realitats temporals". Caldria atribuir a proclivi
tats metafísiques i fonamentalistes els plantejaments que es feren en aquest 
àmbit a la resta de la Penínsu]a53. 

. Aquest ambient demana de fer una referència especial, dins aquell període 
modernista, a Joan Maragall, la figura que ara se'ns revela amb més interès a 
la vegada cultural i religiós. Maragall és, ce1tament, una rara avis, un cristià 
situat a la frontera de la subcultura eclesiàstica, que respira cultura europea, 

51, E. VAl.EN·n , op. cit. en la no ta 48: per a la valoració d'aquesta obra, vegeu J. MASSOT 1 
MUNTANER, L'Església catalana alsegleXX(l3arcelona 1975) 193-197. 

52. ]. PERARNAU, Esquema eoolutiu de la teologia a Catalunya del 1931 ençà: ·Qüestions de 
vida cristiana· 90(1978) 103-104, on l'autor constata com centrdr-se en el tomisme a Catalunya 
s ignifica l'oblit de tot allò que no fos reductible a la neoescolàstica i a l neotomisme (potser és e l 
cas d'Arnau de Vilanova?) i també la confusió entre ortodòxia i tomisme (així l 'intent de reduir 
Ramon Llull o Balmes al tomisme). 

53. S. CARHASCO, Neotomisme, nacionalisme i catoliclçme social: •Qüestions d e vida cristiana· 
109 (1981) 64-88 i Del ·Catolicismo Social Catalàn• al plurafümo de los catcílicos en Cataluña 
(1899-1951): ·Perspectiva social· 21(1985) 111-132. 
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que experimenta fins i tot la fascinació cie Nietzsche que esdevé un pensa
dor notable en els àmbits social, ètic i religiós54. 

No puc tancar aquestes pinzellades sobre el segle XIX sense mencionar el 
que anomeno "teologia biogràfica•., la pròpia dels sants55, que trobà expres
sions tan riques en sant Antoni M. Claret (morí en 1870) i en tants d'altres 
que mostraren amb el seu zel i amb el testimoniatge de la seva pregària que, 
enmig de la pobresa doctrinal d'aquell segle turbulent, és possible cie viure 
un cristianisme fecund. Des del punt cie vista teològic, el beat Francesc de 
Palau és de gran interès, especialment per la seva concepció eclesiològica, cie 
tons mil.lenaristes . 

Dos grans instmments d'evangelització foren les missions populars, orien
tades a la penitència i a la conversió, a la catequesi56. També els col.legis cie 
religiosos: després d'establir-se els d 'origen francès , tingueren lloc fundacions 
d'origen català: les cannelites de la Caritat, de santa Joaquima cie Vedruna 
(1826) , la Companyia de Santa Teresa, cie sant Enric d 'Ossó (1876). No es 
poden silenciar els instituts religiosos amb finalitat o, millor, vocació benèfica, 
i també les destina'des a missions a l'estranger. En canvi , per a l'apostolat 
social, l'Església no estava preparada: és ben cert que la lluita obrera fou "un 
fet social nou i mal interpretat i negligit per l'Església" (C. Ma1tí). 

El segle XX, teològicament efervescent 

El segle que havia començat amb la crisi modernista -que oficialment 
reforçava el neotomisme escolar, endurit pels eixuts manuals que fomentaven 
un integrisme, el del "sistema .. - acaba amb un pluralisme, fruit cie la .. clescienti-

54 Cf., e ntre altres, H. St >t•HA NY l'S Dl' F11ANc11 , A /'entorn de la posici<í religiosa de Mamgall: 
·Qüestions de vida cristiana" 5 (1960= 51-68; J. BENET, Maragall i la Setmana trúgica (Barcelona 
1968), on publica el text profètic i lluminós, L'hglésia cremada; E. TmAs, FI pensament de Joan 
Maragall (Barcelona 1982) i la recensió que en fa]. Lorés dins "Qüestions de vida c rist iana" 116 
(1983) 127-131. 

55. Cf. l'excel.lent text de J.R. CAIWEHAS DE NADAi., La .floracüí de santedat i de nous instituts 
religiosos a Catci/unya del segle XIX: •Qüestions de vida cristiana· 167 0993) 53-70. 

56. L'eficàcia i els límits d'aquests dos instruments de l'apostolat, pel que fa a l'Església de 
Barcelona 1850-1857, L 'f',\g/ésia de Barcelona ( 1850-1857), I marcelona/Montse rrat 1984) 
273-289, 304-333. Menció especial mereix l'Escola de la Virtut del beat carmelita Francesc Palau i 
Quer; cf. L. Ortega SCmchez, Una catequesis de ad11/tos: ili hcuela de la Virtud ( 1851-1854) 

(Madrid 1988). Pe r al període posterior, cf. A. MA11·:SANI. JloDIUl:o , Catecisnws y ohms cateq111'ticas 
1ttilizadas en r~'ifJaña entre 1868y 1898: ·l(evista espai'lnla de teologia" lt6 (1986) fri-90 . 
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ficació" de la teologia que posa en perill la mateixa identitat de l' intellectus 
.fidei. Aquest neotomisme era l'ensenyat en tots els seminaris i sobretot a la 
Universitat Pontifícia de Tarragona, amb facultat de concedir graus, erigida en 
1897 per decret de Lleó XIII i que tingué minsa vida fins en 1934, quan desa
paregué. 

Però una generació de capellans i religiosos (Josep M. Üovera, Lluís 
Carreras, Àngel Carbonell, Carles Cardó o els pares Casanovas o Miquel 
d 'Esplugues, el P. Ubach ... ), tenen prou antenes per a traslladar els moviments 
renovadors que apareixen a Europa, el bíblic i el litúrgic en especial, que inci
diren en el pensament teològic. Aquesta generació de capellans57, sense des
bordar a penes la cultura eclesiàstica i malgrat la seva visió encara molt apo
logètica, aconsegueix una permeabilitat que li permet de tenir una presència 
natural i digna en tots els debats socials, culturals i religiosos i d'anar-se fent a 
una idea pluralista i dialogant de Catalunya que deixa enrere el famós lema 
atribuït a Torras i Bages sobre la Catalunya cristiana58. 

La guerra civil 0936-1939) representa un trencament. La victòria de Franco 
suposa la persecució de la llengua i la cultura catalana i de tot pensament que 
no s'avingués amb el .. nacionalcatolicisme ... Així s'instaura una veritable .. teolo
gia política" en funció de la .. cruzada . ., recolzada pels dominics de Salamanca i 
pels mentors de l'Opus Dei sobretot, que vaig analitzar en una altra ocasió59. 
Com a conseqüència, la producció meritòria dels dos teòlegs de renom a 
Catalunya, Joan B. Manyà (1884-1976) i e l carmelita Bartomeu Xiberta 
(1897-1967), refugiant-se sobretot en la transcendència, influí poc en la vida 
catalana, que s'anava refent lentament del trauma de la guerra i de la postgue
n;a. 

Per a aquest període podríem seguir l'esquema evolutiu presentat per 
Josep Perarnau6o. Distingeix un primer període, de 1931 a 1936, que titula 
.. Catalunya serà cristiana o no serà·., en el qual en el replanteig de la Tradició 
catalana, hom treballava en el marc de la neoescolàstica, amb accents d'apo-

57. Cf. ]. PÈRARNAl l, L 'obra col.lectiva d'una gran generaci<í catalana (1919-1936): ·llevista 
catalana de teologia· IX/2 (1984) 479-490. 

58. Cf. una bona informació en]. MAsSOT 1 MUNTANER, Apmximacüí a la hist6ria religiosa de 
la Catalunya contemporània (Montserrat 1973). 

59. E. V11ANOVA, La teología en fapaña en los últimos 50 años: ·Hevista española de teología· L 
0990) 385-433; !d., Réception de la théologie du P. Chenu en E'ifJagne-. ·Hevue des sciences philo
sophiques et théologiques• 75 (1991) 457-467. 

60. faquema evolutiu de la teologia a Catalunya, del 193 1 ençà: •Qüestions de vida cristiana· 
90 (1978) 100-117. 
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logètica i romanitat, i en què el treball científic del país produeix els millors 
resultats en el cultiu cie la història del pensament català filosòfico-teològic. 

El segon període, de 1936 a 1965, porta com a subtítol .. La teología en la 
España imperial", que es refereix al que he anomenat .. teologia política., amb 
el boom dels seminaris i d'altres institucions culturals cie caràcter clerical, amb 
una teologia poc creativa, al servei cie la docència, tot i que no faltaren nom
broses publicacions, per desgràcia poc originals. En la dècada dels 50, en els 
moviments obrers apareix una actitud crítica al nacionalcatolicisme recolzada 
en la teologia arribada de França. A més, el desglaç es va produint gràcies a 
l'anada cie joves teòlegs a les universitats cie Centreuropa i alhora a la prolife
ració de traduccions de teòlegs alemanys i francesos. 

La situació no varia gaire fins al començament dels anys seixanta. No cal 
dir que aquest enfarfec catòlic, escolàstic i espanyolista va lligat a una total 
absència cl'intel.lectuals cristians d 'estil europeu61, cosa que no es dóna a la 
resta de la península. 

El començament de la dècada dels 60 marca un inici de canvi. El reconei
xement internacional del règim i el creixement econòmic permeten una evo
lució del franquisme, que ja no necessita tant la legitimació religiosa i que es 
pot permetre d'afluixar el control ideològic62. D'altra banda, el Concili Vaticà 
lI (1962-1965), tot fent evolucionar el pensament catòlic, va contribuir pode
rosament a fer esclatar el monolitisme intel.lectual. El fet és que, en pocs 
anys, es va produir, tant en els medis cristians com en l'ensenyament univer
sitari, l'ensorrament de la uniformitat escolàstica imposada artificialment en 
les dècades anteriors. 

El tercer període (1965-1977) assenyalat per Perarnau és consagrat a ·Els 
primers passos d'una nova època ... Parteix del final del Vaticà li i es complau 
a augurar una teologia marcada per la dada bíblica, consolidada en la pers
pectiva històrica, sensible a l'hermenèutica i a la fonamental, contextualitzada 
en l'Església i la litúrgia, arrelat al país. Potser voldria ser la teologia reflectida 

61. Be n cert, a la resta de la pe nínsula , provenint del camp laic. més lliure i més obert a la 
problemàtica cultural i mundana , figures com X. Zubiri , J L. Aranguren. P. Laín Entralgo. J 
Marías, A. Querejazu, C. Santamaría ... introdueixen una nova sensibilitat amb les seves estimables 
aportacions. L'enfrontament amb el P. Santiago lbmírez dominic de Salamanca, a causa de la 
seva obra contra Ortega, ho prova prou . 

62. Cf. H. RAta1rn, L 'b;panya de Franco i el Concili Vaticà li: ·Miscel.lània d 'homentage a 
Josep Benet• (Montserrat 1991) 631-650. 
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en les col.laboracions teològiques incloses en la Gran Enciclopèdia Catalana 
que, segons R. Muñoz Palacios, suposa una teologia .. il.lustrada, crítica i uni
versalista,.63. 

De fet, la situació és més complexa. Jo mateix en vaig fer una anàlisi 
sumària en la ·Miscel.lània en honor del cardenal Narcís Jubany i Arnau .. 
(Barcelona 1992) 617-629 i es titula ·Trenta anys de teologia a Catalunya ... 
Arrencant del discurs d'obertura del Vaticà 11 pronunciat per Joan XXIII 1'11 
d'octubre de 1962, feia un comentari de la díficil i fascinant recepció de la 
teologia .. pastoral" del Vaticà II a Catalunya. Després de l'entusiasme primer, 
seguí una decepció -tant en la teologia acadèmica com en l'anomenada "sal
vatge·- i ara se'ns imposa una interpretació seriosa, si no volem cedir al res
tauracionisme de l'època woytiliana. El treball fet ha estat molt, en el marc del 
pluralisme i de la crisi d 'identitat institucional de la teologia. 

D'altra banda, no podem desconnectar aquesta teologia del context sòcio
politic del moment. No voldria acabar sense fer-hi referència. 

L'adveniment de la democràcia ha accentuat, com és lògic, el pluralisme 
cultural. Després de la inflació catòlica de la dictadura ha vingut la desconfes
sionalització de l'estat. El catolicisme ha deixat de ser cultualment hegemònic 
i ha quedat reduït a les seves dimensions reals. És més, per primera vegada la 
cultura del nostre país és globalment emancipada del cristianisme i fins i tot 
es discuteix que aquest pugui fer-hi en endavant alguna aportació significati
va. En tot cas, l'Església i la teologia n 'han perdut les regnes de manera pro
bablement definitiva, i fins i tot han passat a ser objecte d'una ce1ta margina
ció cultural. 

Deixeu-me referir a la cns1 econòmica, que pot ser considerada com el 
detonant d'una crisi general de cultura (crisi de les ideologies, crisi ètica, crisi 
religiosa) i marca el final d'un període d'optimisme, de prosperitat, de con
fiança, d'horitzons. 

I tant la crisi econòmica com la crisi general de cultura no tenen sortida a 
la vista. D'aquí el perill del nihilisme. (El ja esmentat desencís postconciliar té, 
sens dubte, la seva explicació específica, però cal situar-lo també en el marc 
d'aquest desinflament general: si el Concili ja ens sembla tan llunyà, és, en 
part, perquè s'adreça a un món que no s'assembla gaire al nostre . La crisi, no 

63. •Qüestions de vida cristiana• 109(1981) 126-ss. 
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l'havia prevista ningú: no és estrany que tampoc no l'hagués prevista el 
Concili.) 

Si, tenint presents aquests dos condicionaments, tornem al fil de la història 
del pensament teòlogic, el que trob.em és la continuació de línies incoades en 
els anys 60, bé que amb un pluralisme ·més diversificat, i amb un gran buit de 
pensament cultural cristià. 

D'altra banda, tant en el terreny específicament teològic com en altres 
àmbits culturals, crida l'atenció l'aparició d'un cert tipus de crítica oberta del 
cristianisme -i no solament de l'Església- relativament nou i sovint desconsi
derat i fins acompanyat de brots de sectarisme. Sembla evident que hi ha una 
desinhibició del ressentiment en vers el cristianisme per part de vells i de 
nous agnòstics o indiferents catalans. Ens trobem en un ambient cultural cer
tament incòmode, sobretot si ens deixem impressionar massa per aquestes 
·puntes· .. 

Reflexions finals · · 

Què fer? Després d 'uns llarguíssims períodes d'anormalitat, ens trobem 
afortunadament en una situació que podríem qualificar de políticament ·nor
mal .. , en què el cristianisme no és ni protegit ni perseguit pel poder. Encara 
que sembli mentida, el primer repte que tenim els cristians del país és acostu
mar-nos a la normalitat, a tenir una presència natural en una societat pluralis
ta, posant el coll en les tasques comunes i fent aportacions específiques de 
qualitat. Sembla que hauríem de tenir alguna possibilitat de ser sal, llum, lle
vat. .. , evitant el dilema fatídic de ser cristians o aigualits o ·entusiastes· .. 

Sembla que som cridats a viure una fe molt concentrada en l'essencial, 
sense llast, molt realista , sense evasions teòriques ni pràctiques, lleialment 
confrontada amb els diversos corrents de pensament. Ens cal repensar la rao
nabilitat i els continguts de la fe i de la moral. Aquestes darreres tasques són 
pròpies sobretot dels teòlegs i, en general, dels cristians més ficats en el món 
de la cultura. Cal fer-les i refer-les amb confiança, sense por a la intel.ligèn
cia, sense por a la llibertat, per tal de poder dir-nos a nosaltres mateixos 
paraules que siguin també vàlides per als altres. 
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En resum, cap on va la teologia a Catalunya? Sense possibilitat de treure 
conclusions d'aquesta ràpida panoràmica, em limitaré a formular unes breus 
observacions. La mateixa varietat, tant històrica (tants segles de confronta
cions accelerades) com doctrinal (interpretacions plurals), em permet de veu
re unes constants sobre la situació que caldria que la teologia prengués en el 
nostre país; no crec que difereixin pas gaire de les que dominen l'Europa 
occidental, malgrat els matisos que imposen les difer_ències de situacions 
sòcio-culturals. Influït per les darreres lectures de Michel de Certeau (mort en 
1986), proposo les següents pistes per a orientar la tasca teològica entre 
nosaltres. · 

l. Una teologia de l'exili 

El que sorprèn actualment ·en la conducta d~l catolicisme en general -i en 
el del nostre país en particular- és aquesta barreja d'universalisme triomfant i 
de replegament inquiet en la pròpia tradició; s'explica per la por davant la 
infecciosa novetat. Es un temor que s'expressa en molts moments de la pròpia 
història, en els esforços per endinsar-se en sabers no explotats encara. Amb 
més raó avui, els nous sabers de la modernitat secularitzada engendren la por 
de blasfemar anant a beure en fonts impures. Aquesta por és el signe que el 
pas de l'Antic al Nou Testament s'ha de fer de nou, en cada moment. Prendre 
consciència d'aquesta por, que porta a la mort, és acceptar en el present del 
catolicisme la perpètua novetat de l'esdeveniment fundador. La temptació de 
la teologia catalana és apuntar-se a una teologia post-vaticana, paral.lela a la 
post-tridentina, sense risc ni realisme, ni coratge ni creativitat64. 

2. Teologia de permissió 

L'esdeveniment fundador del cristianisme, Jesucrist, ha ·permès" una 
·Escriptura plural i comunitària". Sense la mort de Jesucrist, que és irremeia
blement un fet passat, no hi hauria Església, ni Escriptura, ni tradició. Cap de 
les .. objectivitzacions" històriques no es pot identificar amb el seu Origen 
absent, però cap no seria el que és sense aquest Origen que no acabem de 
captar mai. La relació a l'Origen és sempre un procés d 'absència. Aquesta 
kenosis .. permet" la resurrecció en el sentit més ampli del mot. El sepulcre buit, 
l'absència del cos, és la condició de l'adveniment del cos de l'Església i del 
cos de les Escriptures. 

64. Cf. Cii. KANFMAN, Sant]oan de la Creu: càntic espiritual un cant per a /"exili: •Qüestions 
de vida cristiana• 157 (1991) 106-112;]. MOIN(;'[", Une tbéologie de l'exil: ·Michel de Certeau ou Ja 
différence chrétienne• (París 1991) dl-156. 
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Aquesta forma d'intel.ligibilitat és central per a interpretar l'experiència 
cristiana en funció d'una anàlisi històrica. L'historiador de la teologia no té 
pas la il.lusòria pretensió de ressuscitar el passat. La relació dels textos, els 
originals en especial, als fets històrics suposa la mort; cal .. ¡a ruptura instaura
dora· amb el que ens ha precedit. El test de l'autenticitat d'un discurs teòlogic 
o d'una pràctica cristiana és de ser ·signe d'allò que li falta•. 

3. Les •autoritats• plurals 

Davant la ideologia unitària del fals dogmatisme, és normal que la fe que
di confrontada a rnultiples autoritats. Només aquesta pluralitat permet de res
P.ectar l'autoritat inaccessible de Déu. Segons Michel de Certeau, .. solament és 
proporcionat a l'autoritat de Déu un signe plural constituït per diversos tipus 
d'autoritat, per llengües diferents, per funcions diverses•. Falta en les nostres 
teologies una articulació· i una combinatòria d'autoritats que sobrepassin el 
cartipàs dels deu llocs teològics que Melchor Cana organitzà en el segle XVI. 
La teologia en exili no és un lloc sant. Pot habitar arreu. D'aquí que hagi 
d'acceptar la incomoditat d'una tensió pefínanent entre la història particular 
de la tradició .cristiana i la història global dels homes. Es dóna, també en 
aquest indret, la mútua fecundació de les tradicions religioses, com demana 
Raimon Panikkar, el teòleg català més universal. Cosa que no significa pas 
abandonar l'exigència crítica a l'interior dels llenguatges culturals o religio
sos65: •l'ecumenisme ecumènic· no té res a veure amb el sincretisme o ani.b 
un fals irenisme66. · 

4. L'articulació del dir i del fer 

Ortodòxia i ortopraxi: harmonitzades en favor d 'un testimoniatge no sem
pre fàcil, quan el context on es dóna resta impermeable als valors transcen
dents67. El resultat serà una teologia deductiva. Sempre, però, a condició que 
no es consideri la praxi com l'única base capaç de fonamentar el discurs de 
la fe i que no es refusi la teologia deductiva com si fos simplement una ideo
logia: manté la seva capacitat de conceptualització, com a operació de la raó, 
de la ·raó teològica•. El que cal és é¡ue inducció i deducció s'articulin en una 
expressió dialèctica que deixi espai, en el seu mateix procedir, a la fe viscuda 
dins la comunitat. Aquest mètode teològic permet una justa relació entre el 

65. Cf. C1.. GErrRÉ, Le npn-lieu de la théologie chez Michel de Certeau: ·Michel de Certeau ou 
la <lifférence chrétienne· (París 1991) 159-180. 

66. R. PANIKKAn, Ve1' un ecumenisme ecumènic: ·Qüestions de vida cristiana· 140 (1988) 80-

86. 
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saber i el fer, relació que es planteja qualsevol disciplina, però amb més 
urgència en la vida cristiana. 

Sense intentar treure conclusions d'aquesta exposició, crec que som lluny 
de l'anomenada ·il.lustració catòlica· que es configura en el catolicisme català 
en el temps conciliar i que vingué a ser la seva ideologia ascençlent. Aquesta 
.. H.lustració catòlica· es formà amb una acumulació de textos dispars, d'eslò
gans, d'intitulacions, arribant a constituir un difús cos doctrinal -no la nova 
doctrina que s'esperava- fet de crítica al període obscurantista, de voluntat 
racional, a través de la voluntat de culturalització, d'alternatives on l'evolucio
nisme era mig batejat per la via de Teilhard; la teologia de la història beneïa 
el mite del Progrés gràcies a textos de progressistes francesos, el món restava 
desintoxicat de mals esperits a través de la teologia dels moviments d'acció 
catòlica especialitzada, i una certa antropologia ·paraexistencia¡,, es divulgava 
gràcies a lectures de la teologia alemanya. Aquest conglomerat, però, pressu
posava la fe sociològica de la Catalunya d'aleshores i la manca d 'interrogants 
de la modernitat en la cultura eclesiàstica, ni que fos la més erudita. Era 
.. Jl.lustració· respecte a l'obscurantisme, era cultural respecte a l'analfabetisme, 
però tenia les bases filosòfiques, almenys extramodernistes, de la cultura ecle
siàstica pre-i postconciliar. Era capaç de donar re;;postes i entusiasmes a gent 
amb fe, però esdevenia inútil quan la gent anava posant en qüestió la mateixa 
fe , en despertar-se a la modernitat. 

Aquesta ·il.lustració catòlica·» acceptada per una gran part de la majoria 
silenciosa del cristianisme català, enriquida constantment pels grups progres
sistes i fins tolerada per la jerarquia, fou una doctrina que fins a l'inici de la 
dècada dels 70 circula amb gran intesitat i arriba a substituir el vell catolicisme 
tradicional. Ella és la que es dóna a la mainada a través de la catequesi, la que 
absorbí la relació pedagògica, la que s'anà predicant en les homilies, la que 
arriba a tots els racons del país (només cal recordar l'èxit de l'obra de 
Robinson i dels teòlegs de la ·mort de Deu•). 

Un darrer advertiment. Sóc molt conscient de les moltes llacunes que cal
dria cobrir per a oferir una cartografia més completa: calen molts treballs 
d 'anàlisi que cobreixin des de la llista dels protagonistes de l'aventura de la 
teologia acadèmica (amb els matisos dels seus enfocaments) i l'elenc de les 
seves obres, fins a institucions benemèrites en el camp de la Bíblia, la litúrgia, 

67. Cf. ].-P. ]ossuA, La conditlon du témoln (Paris 1984); trad. cast. dins Ed. Narcea (Madrid 
1987). 
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la moral, la catequesi, els moviments apostòlics, amh dimensió ·pastoral . ., 
atenta a les exigències del país. El meu desig fóra que tot aquest esforç esti
mulés els qui ens dediquem a la teologia a portar a terme un discerniment als 
nostres germans, gràcies al qual la fe viscuda fos analitzada en el terreny cul
tural on s'ha encarnat. Que la teologia fos a Catalunya -segons Ja fórmula 
del meu mestre, el P. Chenu- ·fruit de la paciència intel.lectual, en la impa
ciència de l'amor ... 
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IA TEOLOGIA I LES ESTRUCTIJRES ECLESIÀSTIQUES 
A IA TARRACONENSE, SEGONS IA CORREPONDÈNCIA 

DE CONSENTIUS AMB SANT AGUSTÍ 

Josep Amengual i Batle 

Amb la troballa d'un plec de cartes de sant Agustí, per obra de l'investiga
dor austríac, Johannes Divjak, en 1977, per a nosaltres el panorama religiós, 
social, polític i literari de la Baleàrica i de la Tarraconense, al començament 
del s. va eixamplar-se notablement. Per a la present comunicació me centraré 
en les informacions que ens dóna aquesta font, la qual, a més, ens fa reco
brar clarament per a la nostra història altres escrits coneguts d'avior. Aquestes 
cartes cridaren molt l'atenció i han estat objecte de diverses edicions i estudis, 
que no podem esmentar tnés que molt parcialment.1 

Començarem per la situació política de devers l'any 418 

A la ciutat de Tarracona, com l'anomena Consentius, hi acabava d'arribar 
Asterius, que era comes Hispaniarum, o sia el militar de més alta graduació 
present a les Hispànies. 

Asterius era al front d'un exèrcit en campanya contra els vàndals. Aquesta 
informació revela l'inici dels canvis que s'acceleraran dins tot el segle V, a 
causa dels moviments dels pobles germànics. 

Tots els indicis apunten que Asterius era membre d'una família de l'aris
tocràcia de la Tarraconense. Com era el més corrent, segons la legislació tar
do-romana, Asterius era catòlic. El comes Hispaniarum bé que es preocupà 
que hi hagués constància de la seva ortodòxia, quan es veié involucrat dins 
el procés antipriscil.lianista. 

Consentius, que habitava a Menorca, va triar una parenta del comes, 
Seu era, 2 i una filla del mateix militar, de la qual desconeixem el nom, per 
treure a la coneixença pública tota l'oculta xarxa pridl.lianista. Va enviar unes 
instruccions secretes al seu home dé confiança, el monjo Frontó, que tenia el 

l. Epistulae 1'-29~ CSEL 88 Qohannes DIVJAK 1981) 3-138- Oeuvres de Saint Augusttn, 
Lettres 1' -29', BA 46 13 Q. DIVJAK 1987)-Les cartes ll'i 12', de Consentius, foren publicades 
en text crític i amb traducció catalana i comentaris en AMh"NGUAL I BAnt.~ Correspondència, I, = 
ep. 11• - 12', ps. 96-118 i .120-133. Aquestes dues cartes, degudament revisades, foren també 
publicades en !d., Orígens, 11, pp. 82-123. 

2. CONSENCI, ep. 11' 4,3: Seuera [ ... ] mulier memornta ad neptis suae Asterii filiae, potentis
simae feminae auxilium conuolaret. 
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seu monestir a Tarragona, per tal que, servint-se del mètode de la simulació, 
enganyàs aquelles dones, fent-se passar per priscil.lianista i, així, darrere 
elles, es descabdellàs tota la troca dels implicats en el priscil.lianisme.3 Tot va 
conduir a una reunió episcopal, a Tarragona, convocada formalment pel seu 
metropolità Titianus. 

El principal encausat de tot el procés, el prevere Seuerus, era. també fami
liar d'Asterius, com va explicar el comes: "quant a la fe de Sever i dels altres, 
per més que m'estiguin units per alguna consanguinitat, és cosa certa que no 
poden obstaculitzar la meva fe".4 

Més encara, dins la tropa que Asterius comandava hi havia molts 
pricil.lianistes. Per això, el monjo de Tarragona, Frontó, no volgué debatre la 
causa amb el comes al pretori, car estava reblert de priscil.lianistes, molts 
d'ells acusats pel mateix Frontó, per la qual cosa temia per la seva vida, si s'hi 
acostava.5 

Amb el que hem recordat, hem d'afegir un altre representant dels alts esta
ments hispànics al nombre dels cristians. La romanitat tardana anava incorpo
rant-se més 'fortament al cristianisme, amb la qual cosa volem dir que Asterius 
i la seva família eren cristians i que ell volia aparèixer ben clarament ortodox, 
com pertocava a un oficial de l'exèrcit romà de son temps.6 

A diferència d'allò que s'ha intentat mostrar, que el priscil.lianisme era un 
fenomen de resistència dels sectors no romanitzats, la correspondència 
recentment descoberta per Divjak denuncia una realitat ben oposada. Ens 
trobam amb un corrent característic de les classes benestants. Tal vegada 
podríem dir que aquest priscil.lianisme era una heretgia per a ús de l'aris
tocràcia de la Hispània tardo-romana? No exactament, perquè simultàniament 
hi trobam una complicitat popular. Tanmateix, els consumidors de la literatura 
màgica eren els components de l'estament benestant.7 

Els cappares del priscil.lianisme de principis del s. V eren precisament els 
més romanitzats, els benestants hispana-romans, poderosos i cultes. Aquells 
que controlaven les riqueses, els poders civil, militar i eclesiàstic. Tot ben 
revelador de la societat tardo-romana. 

D'una o altra manera, tots els bisbes apareixen implicats en el priscil.lianis
me. Però cap d'ells, ni tampoc els monjos, ni el prevere Seuerus, ni el comes 

3. CONSENCI, ep. 11'8,2; 9,2. 
4. CONSENCI, ep. 11' 11,8: "Seueri autem et ceterorum fidem, quamuis aliqua mihi consan

guinitate iungantur, tamen certum est fidei meae obesse non posse". Cf. AMENGUAL I BATLE, 
Orígens, 11, p. 92; a p. 93 hi ha la traducció. 

5.CONSENCI, ep. 11'8, l-4. 

6. El nostre personatge no fou inclòs per Jolrn MATTHEWS, Western Aristocracies and 
Imperial Court A. D. 364-425, Clarendon Press, Oxford 1990. 

7. Cf. AMENGUAL I BATLE, Informacions, pp. 325-326; 334-337. 
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Asterius, ni les seves parentes no volien aparèixer com a implicats en aquest 
fenomen. Si ens atenem a les persones que s'esmenten amb son nom, natu
rals o que vivien a la Tarraconense, tenim aquest quadre8: quatre bisbes: el 
primer metropolità hispànic, Titianus de Tarragona; els primers bisbes de 
Lleida i d'Osca, Sagittius i Syagrius, respectivament; un altre bisbe sense asig
nació de seu, Agapius. S'esmenta un prevere, Seuerus; un diaca, Paulinus; 
dos monjos, Fronto i Ursitio; una dona, Seuera i el comif!s Hispaniarum 
Asteri us. 

Ambientació religioso-cultural 

Seguint !'ep 11~ veiem que els catòlics arriben a imposar-se en les seves 
lluites instigades per Consentius. Però, segons el nostre informador, els pris
cil.lianistes eren sociològi'cament més nombrosos. 

Qui i com en aporta les pertinents informacios de tots els esdeviments i de 
les dades institucionals que ens afecten? La font és un laic, teòleg autodidacta 
i de tendència integrista, més propens al 'judici condemnatori que no pas 
inclinat al deba.t serè i matisat, Consentius.9 Sant Agustí el va advertir de la 
validesa del discurs teològic.10 

Per la via parapolicíaca, de la infiltració del monjo Frontó entre els medis 
priscil.lianistes, pròxims a Asterius i al bisbe de Lleida Sagicci, sabem que els 
estaments superiors de la societat tarraconense eren assidus lectors de la lite
ratura crí ptica.11 

8. Un assaig de prosopografia sobre aquestes i altres persones, que apareixen a la corres
pondència de Consentius-St. Agustí, cf. a AMENGUAL I BATLE, N()oesf()nfs, pp. 106-108 i a !d., 
Orígens, l!, pp. 259-281. 

9. Cf. AMENGUAL I BATLE, Orígens, l , pp. 228-247; C()rresp()ndència, l , pp. 14-19, amb la 
ressenya de les dotze obres i cartes de les quals tenim notícia que va compondre Consentius; 
vegeu també San Agustín, pp. 490-498. Vegeu el que va dir]. Fontaine, en la discussió de l'apor
tació de Madeleine MOREAU, .Lecture de la Lettre 11' de C()nsentius à Augustin. Un pastiche 
bagiographique?, a Les Lettres, p. 222: "Consentius présente un "profit" psychologique et culturel 
analogue à celui de Prsicillien (cf. communlc. au ler Congres() de Estudi()s Cléisicus, Santiago 
1971): un lettré fervent et raffiné, et joue de sa culture; un laïc harcli jusqu'à Ja témérité dans sa 
curiosité biblique et théologique; un ame passionnée jusqu'à l'()dtum theologicum, au cynisme 
clans l'intrigue pieuse et l'agitation religieuse." Vegeu el text d 'aquesta comunicació en jacques 
FONT AINE, Panorama espiritual del Occldente peninsular en los sig/()s IV" y V". P()r una nueua 
problema/ica del Prtsctltanismo, (l Reunlón Gallega de E.stud(os Cléisicus de Santiag()), Santiago 
1981, pp. 185-209, esp. 189-,190. · 

10. Cf. Correspondència, I!, pp. 13-14, i els comentaris a l'ep. 120; AMENGUAL I BATLE, 
Orígens, I, pp. 228-238. 

11. Cf. AMENGAUL I BATLE, Informacions, pp. 335-337. 
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Tot això ens obliga a fer una doble observació: la primera quant a la natu
ra del priscil.lianisme; l'altra té com a objecte l'element sociològic d'aquest 
corrent. 

Comencem per fer un tempteig per a descriure els grans trets doctrinals 
del priscil.lianisme, al moment que ens trobam. Tot just comprovam que no 
podem defugir una greu dificultat, com és la manca de dades sol;re el contin
gut del priscil.lianisme. Si hom ha de fer complicats esforços per esbrinar quin 
fou el pensament real de Priscil.lià, atès que els seus escrits no semblen 
expressament herètics,12 encara és més laboriós voler exposar què era verita
blement el priscil.lianisme, en la primeria del segle V. No és gens senzill pre
cisar en què consistia aquest corrent, al cap de cinquanta anys després que 
l'usurpador Màxim havia executat Priscil.lià.13 Nosaltres no repetirem la tasca 
realitzada per molts autors, sobre el pensament de Prisdl.lià.14 La pretensió 
d'aquestes pàgines és més modesta: veurem quines línies teològiques del pris
cil.lianisme trobaren ressonància dins els medis de la Baleàrica i de la 
Tarraconense, al començament del s. V. Evidentement, el pensament del pris
cil.lianisme ho el podem sistematitzar a partir dels escrits dels seus protagonis
tes, que no ens han arribat, sinó que ho hem d'intentar a partir dels seus opo
sitors, amb tot el risc que això suposa. 

Si començam a concretar i, amb aquest intent, partim de la corres
pondència de Consentius, veurem que tot sembla que gira al voltant dels lli
bres màgics, qualificats de grossíssims per ell. Però seguim ignorant-ne el 
contingut exacte. Pot haver-hi implicacions astrològiques, combinacions amb 
els nombres, per exemple amb el nombre dotze, com indicaria sant Agustí, 
quan explica el sentit del títol de l'obra de Dictini, bisbe d'Astorga, "La lliura". 
Precisament perquè es divideix en dotze unces, segons sant Agustí, Dictini 
l!havia articulat en dotze capítols o seccions, com si cadascun d 'ells repre-

12. Sembla que els contempornnis de Priscil.lià tingueren més informacions, car el condem
naren com a heretge. Per això, aquí no entram dins l'examen de tot el fenomen priscil.lianista , 
sinó que ens limitam a allò que ateny el moment i l'espai que apunta el títol d 'aquesta comunica-
ció. 

13. Vegeu Correspondència, 11, pp. 24-31 , esp. p. 27. 
14. Una exposició esquemàtica de la teologia de Priscil.lià, vegeu-la en ll. VOLLMANN, 

Priszillianus, PW Suppl. 14 0974) 485-559, espcialment, cols. 439-446, amb referències bibliogrà
fiques; també és útil consultar josé ORLANDIS- Domingo RAMOS-LISSON, HL~toria de los conc.:i
lios de la fapaña romana y visigoda (EUNSA) Pamplona 1986, particularment llAMOS-LISSON, 
en el capítol li , "Problematica conciliar del priscilianismo'', pp. 68-100. El priscil.lianisme en !'ep. 
11' l'ha estudiat LA 130NNARD!èRE, De nouveau, pp. 205-214. 13en interessant és la Chronique 
des latinités hispaniques du IVe au Xlll sièc/e (1984-198"!) , de Jacques FONTAINE-Rosa GUE
IUIBRO, en "Revue des Études Augustiniennes" 34 (1988) 144-196, particularment FONTAINE, 
pp. 181-187. Les obres assenyalades per aquest autors no recullen encara les informacions de 
Consentius. 
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sentàs una de les unces. D'acord amb el mateix sant Agustí, aquest llibre 
ensenyava els priscil.lianistes a dissimular i a mentir, per a no ser reconeguts 
com a priscil.lianistes. No ens queden, a més, moltes informacions pendents 
per explicar-nos el bull del priscil.lianisme? 

Si escoltam la resposta de sant. Agustí a Consentius, ens assabentam que a 
la Baleàrica i a la Tarraconense hi podria haver un coneixement d'aquest lli
bre del bisbe Dictini. 

El mètode de la pràctica de la mentida, com a sistema per a defensar la 
pròpia creença, era usual entre els priscil.lianistes, i també l'adoptà expressa
ment Consentius. I aquí rau el nucli de la resposta de sant Agustí al seu 
corresponsal menorquí. Resposta decididament i raonadament negativa. Per 
què aquell secretisme mentider? 

Hi havia també una complicitat popular; tot i que Consentius utilitza un 
llenguatge hiperbòlic, hem de reconèixer que el monjo Frontó era en mino
ria durant el procés de Tarragona. Ara bé, hem de precisar que no sabem si 
els qui recolzaven els bisbes i els aristòcrates priscil.lianistes tenien conscièn
cia d'allò que era en joc. És possible que el poble menut ignoràs què s'hi 
coïa, en tot aquell afany de posseir d'amagat aquella literatura màgica i de 
devorar-ne àvidameht aquells llibres. 

Fins aquí hem assenyalat els llocs que ens aporten una informació explíci
ta. Si anam a les altres peces de la correspondència de Consentius amb sant 
Agustí, podrem besllumar algun altre vestigi d'un possible priscil.lianisme. 
Amb aquesta pretensió recorrerem alguns aspectes doctrinals que s'havien 
d'aclarir a Consentius. Tots tenen alguna connexió amb el corrent priscil.lia
nista. 

1.- La doctrina sobre Déu: una versió del modalisme 
Recorre constantment l'acusació de sabel.lianisme, per exemple en el De 

haeresibus, 70, l i 2, de sant Agustí, 15, que és una ressonància del 
Commonitorium, 2, d'Orosi, segons el qual el Pare, el Fill i l'Esperit Sant no 
difereixen en res, per la qual cosa, diu Orosi, la Trinitat és una mera paraula, 
i la conjunció "et" (= ·i) entre el nom de les persones de la Trinitat hi és de 
sobra.16 Consentius, en l'ep. 119,4, insisteix en la unitat trinitària, però també 
insisteix en la distinció de les persones.17 És ben possible que trobem en 

15. CCL 46 (R. VANDER PLAETSE-C.BEUKERS) 33:)--334-PL 42,44: "l'riscillianistae, quos in 
Hispania Priscillianus instituit [. .. ] De Christo sabellianam sectam tenent, eundem ipsum esse 
dicentes, non solum filium, sed etiam patre et spiritum sanctum". Altres textos a AMENGUAL I 
BATLE, Orígens, I, p. 238-239 amb la nota 138. 

16. CCL 46, p. 160: "Trinitatem autem solo uerbo loquebatur; nam unionem absque ulla exis
tentia aut proprietate asserens sublato 'et' patrem, filium, spiritum sanctum hunc esse unum 
Christum docebat". 

17. Correspondència, l , pp.90-91 i AMENGUAL I BATLE. OríRens, I!, pp. 7;)-74. 
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aquests passatges reiteratius una mostra d'antiprisci.lianisme. 18 

2.- La cristologia: un cert docetisme 

6 

Comencem per la primera qüestió que va proposar Consentius a sant 
Agustí, devers 413-414. Ens ho dóna a conèixer sant Agustí, en l'ep. 205,2,1: 
"Em demanes a veure si ara el cos del Senyor té ossos i sang i la resta de la 
configuració de l carn" .19 Agustí va donar la seva resposta, sense entrar en 
polèmica, però més tard va saber que es tract.a va d'una qüestió 
priscil.lianista.20 Tenim, per tant, que és possible que per la Tarraconense hi 
hagués cristians priscil.lianistes que professaven una mena de docetisme. 
Potser aquest mode de pensar dels piiscil.lianistes li desvetlàs l'interès per les 
propie.tats corporals del Ressuscitat, en l'ep. 119,3.21 . Fins i tot gosaria tornar a 
dir que tota l'ep. 119 és un text antipriscil.lianis~a, malgrat el nom d'aquest 
corrent no aparegui esmentat. 22 

3.- L'antropologia · 
a) L'ànima és una part de Déu: 
Sobre aquest punt, Consentius també va consultar sant Agustí, sense fer-li 

esment que era una preocupació causada pel priscil.lianisme. Vegem què li va 
respondre sant. Agustí, en l'ep. 205,4, 19. Vols encara saber de mi a veure si 
aquell buf de Déu sobre Adam és, ell mateix, l'ànima. Responc breument: O 
ell mateix és l'ànima o amb aquest fou feta. Però, si ho és aquest mateix, de 
tota manera va ser fet. De l'ànima, en parla Déu pel profeta Isaïes, allà on · 
diu : "Jo he fet tot alè" (Is 57,16-17, segons els LXX).23 Més tard, quan ja Agustí 

18. Cf. AMENGUAL I BATLE, Orígens, I, pp. 238-239, esp. nota 138. 
19. ep. 205,2, J, CSEL 57 (Al. GOLDBACHER 1911), p . 324• Correspondència, 11, p. 55. 

"Quaeris, utrum nunc corpus domini ossa et sanguinem habeat aut reliqua carnis liniamenta". 
Vegeu com aquesta qüestió té relacions amb el priscil.lianisme, malgrnt St. Agustí encarn no 
hagués rebut una acomplerta informació sobre aquest corrent doctrinal. 

20. Vegeu Correspondència, 11, pp. 55-56, nota 7, on expòs aquest punt. A la p. 56, vaig 
indicar: "Al s. 238,2, PL 38,1125, Agustí va pronunciar el nom dels priscil.lianistes a propòsit 
d 'aquesta qüestió, la qual cosa ens fa pensar que es trncta d 'una predicació posterior al 414, cf . . 
AMENGUAL I BATLE, Orígens, I, p . 241, amb la nota 151; el text del sermó és com segueix: "Hoc 
est quod putant qui eum vernm camem habere non credunt: Manichaei sunt, Priscillianistae sunt, 
et aliae quaecumque nec nominandae pestes [. .. ] Nam hoc putaverunt disclpuli quod hodie 
putant Priscillianistae, non fuisse veram camem in Domino Christo sed tantummodo spiritus". 
Comés sabut, S. Agustí rebé una satisfactòria informació sobre el ·priscil.lianisme, de part d 'Orosi, 
el 414, cf., Correspondència, 11, p . 10; AMENGUAL I BATLE Orígens, I, p . 242, nota 150. Vegeu 
St. AGUSTí, c. Prise., CCL, 49 p . 165-PL 42,669. 

21. Cf. Correspondència, I, pp. 89-90 i AMENGUAL I BATLE, Orí!{ens, 11, pp. 71-73. 
22. Cf. AMENGUAL I BATLE, Orígens, i , pp. 238-239, amb els textos de sant Agustí i de 

Praedestinatus que es citen a la nota 138. 
23. PRISCIL.Llà, en el Tractatus, 1,23, CSEL 18 (G. SCHEPSS 1889), p . 20, sembla que no 

tenia aquest problema, cf. Corresponltència, 11, p . 72, nota 38. 
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s'havia assabentat de les doctrines priscil.lianistes, fou ell mateix qui recordà 
l'error en el c. mend., 5,8,2, quan feia parar esment a Consentius: "El 
priscil.lianista diu que l'ànima és una part de Déu, i que és de la mateixa 
natura i substància que Ell. Es tracta d'una gran detestable blasfèmia. D'ella es 
dedueix que la natura de Déu pot ser empresonada, que erra, que pot ser 
enganyada, pertorbada i embrutida, i també condemnada i castigada". 24 

b) Problemes sobre la creació dels cossos humans 
La segona pregunta que proposà Consentius al bitllet que trameté a sant 

Agustí, segons l' ep. 205,3, 17, tenia aquest sentit: "Allò que preguntes, a veure 
si cadascun dels trets dels cossos, els ha fets el Déu creador, no t'impressio
narà si, en la mesu.ra que la humana ment pot, entens la potència de la divina 
operació. ¿Com podrem negar que Déu ara encara fa totes aquelles coses que 
sóp creades, tal com diu el Senyor: · "El meu Pare obra fins ara" (Jn 5,17)?. Per 
la qual cosa, aquell aturar-se del dia setè (cf. Gn 2,2) s'ha d'entendre referit a 
crear les diverses castes d'éssers, no del govern de les coses creades. Per tant, 
quan Déu creador governa la natura de les coses i tots els essers neixen orde
nadament als seus llocs i al seu temps, Déu continua obrant fins ara''.25 

Indubtablement, aquestes pinzellades no són suficients per a descriure la 
imatge del pri~cil.lianisme a la Baleàrica i a la Tarraconense; però marquen 

24. "Priscillianista <licit, quod anima sit pars dei et eiusdem cuius est ille naturne atque sups
tantiae. Magna haec est et detestanda blasphemia. Sequitur enim, ut dei natura captiuetur, deci
piatur, fallatur, conturbetur atque turpetur, damnetur atque crucietur", CSRL 41 (J. ZYCHA 1900) 
pp. 489-490 i Correspondència, !l, p. 119. Vegeu, ep. 205,4,19,6, CSHL 57 (Al. GOLDJ3ACHER 
1911) p. 339 i a Correspondència, !I, pp. 72-73, amb les notes 39-40. AGUSTí retornà sobre 
aquest punt, en el c. prise., 2,2 CCL 49, pp. 165-166: "Sed de animaquaestionem adhuc usque 
uersari , utrum eam deus, quoniam particulam uel defluxionem eius non esse iam constat, ex nihil 
creasse dicendus sit, eo quod durum et impium uideatur uoluntatem dei dicere nihill esse, quo 
uolente creata est, hoc quidem iam non pertiet ad redarguedam Priscilliani sacrilegam uanitatem" 
i a 4,4, p. 168: "contra quam ueritatem Priscillianus Sabellianum antiquum dogma restituit, ubi 
ipse pater qui fiius, qui et spiritus sanctus perhibetur, boc iste peior, quod etiam de anima ita 
sentit, ut non eam propriam uelit habere naturam, sed de ipso <leo tamquam particulam defluere 
et tam deformiter inquinari atque in deterius commutari cum Manichaeis audeat affirmare: non 
parum boni ex libris illis prouincia uestra percepit, in ea re maxime, in qua capitaliter erratur; de 
creatore quippe, non de creatura tam falsa et tam nefaria sentiuntur. " OROSI , en el 
Commonltorlum, 2, CCL 49, p. 58, comunicava a sant Agustí: "Priscillianus primum in eo 
Manichaeis miserior, quod ex ueteri quoque testamento haeresim confirmauit, docens animam 
quae a Deo nata sit de quodam promptuario procedere, profiteri ante deum se pugnaturam, ins
trui adhortatu angelorum". 

25. AMENGUAL I BATIE, Correspondència, li, p. 70: "Quocl autem quaeris , utrum singillatim 
a creatore <leo corporum Íiniamenta formentur, non te mouebit , si , quantum potes! humana 
mens, potentiam operationis intellegas. Quo modo enim negare poterimus deum etiam nunc 
operari cuneta, quae creantur, cum dominus dicat: Pater meus usque nunc operatur?". 
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uns caus que convendrà resseguir i contextualitzar dins tot el conjunt de tex
tos, siguin conciliars, siguin expresament polèmics o siguin epistolars, apa
rentment aliens a la controvèrsia, però que sembla que hi pertanyen, com 
serien la carta ep. 119 de Consentius i les de sant. Agustí, ep. 205 i 120. 26 

L'estructura eclesiàstica 

El quadre corresponent a la Tarraconense que podem contemplar ens 
mostra una situació força completa. Les comunitats cristianes tenen els seus 
preveres; no manquen les notícies sobre uns diaques i hi ha una implantació 
episcopal notable; hi són presents els monjos i els monestirs. I sabem que les 
cancelleries dels bisbats tenien els corresponents arxius. 

D'altra banda, hi havia una normalitat en les relacions canòniques, de 
manera que el metropolità i els bisbes coneixien quines eren les correspo
nents atribucions. 

Quant als bisbes, a la primeria del s. V, veim com eren gairebé tots d'alta 
extracció. Coneixem el que fins ara és el primer bisbe d 'Osca, Syagrius, i el 
qui inaugura la llista actual de l'espiscopologi de Lleida, Sagittius. 

Cal recollir les dades sobre un bisbe Agapius, del qual no se 'ns dóna el 
nom de la seva seu, per la qual cosa suposam que podria ser un bisbe auxi
liar del metropolità de Tarragona, Titianus, o un anomenat khorepískopos, o 
bisbe de foravila . 

Agapius era conegut de Consentius i l'havia visitat a Menorca. La visita fou 
fatídica per al bisbe, puix rebé la documentació de Consenci, convenient
ment lacrada, que després serví per a ordir tot el procés contra els poderosos 
priscil.lianistes, entre els quals ell era un dels principals incriminats. 

Quant a l'organització metropolitana o a les províncies eclesiàstiques, tam
bé hem de recollir una primícia. És sabut que les esglésies o bisbats paulati
nament s'anaren agrupant al voltant de les seus de més influx. Teòricament, 
des d 'aquestes esglésies el cristianisme s'hauria propagat a la rodalia. Així es 
podria parlar d'unes seus mare. D'aquí vindria el nom de seu mare o d 'esglé
sia metropolitana. Aquesta organització fou molt tardana a l'Occident. És per 
això que fins a les cartes de Consenci no ens assabentam que aleshores ja 
s'havia establert l'estructura metropolitana a la Hispània, concretament a la 
Tarraconense. 

Simultàniament, el nostre informador ens presenta el nom i una breu 

26. La proposta d 'una nova cronologia d 'aquests escrits , vegeu-la en AMENGUAL I BATLE, S. 
Agustín, pp. 490--495; Id. , Correspondència, II , pp . 10--12; Id. Origens, I, pp. 182-184. 
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caracterització del que, fins ara, és el primer metropolità hispànic, el bisbe 
Titianus de Tarragona, home que al veure era prudent i fidel observant de la 
norma canònica. 27 

També ens parla l 'ep. 11 *d'un desconegut concili provincial a Tarragona, 
per a resoldre tot l'afer dels còdexs màgics. 

Quant al dret canònic, veiem consolidats elements que pettanyen al mode 
de procedir de l'episcopat en les causes contra els bisbes. S'han de resoldre 
sinodalment. D'altra banda, malgrat el bisbe de Lleida, Sagittius, procedís 
immoralment quan es va guardar part dels còdexs que havia rebut dels bàr
bars, i malgrat extorsionàs el propietari d'aquests llibres, el prevere Seuerus, 
ell sabia, i d'alguna manera ho va reconèixer, que qui havia d'entendre en el 
cas era el metropolità. A son torn, el metropolità traslladà la causa al bisbe 
del prevere, que era Syagrius d'Osca. 

Sembla que el bisbe d 'Arle, Patroclus,28 home prepotent, ultrapassava 
amb les seves ambicions jurisdiccionals els termes de la Vienesa i de la 
Narbonesa Jil, 29 i volia arribar a incidir en la Tarraconense. Crida l'atenció 
que, malgrat que Consentius insisteixi a sant Agustí que adreci una carta a 
aquest bisbe gàl.lic, el bisbe d 'Hipona no fa el més lleu esment ni a la seva 
persona ni a la seva·gestió, força conflictiva.30 

De la clerecia s'esmenta el prevere Seuerus, també home ric i influent i 
ben relacionat amb· l'aristocràcia. 

Dos dels diaques que apareixen en la correspondència que ens entretén 
sembla que són africans, atesa la seva amistat amb Agustí. Aquests diaques 
visitaren Consentius a Menorca. A més, n'hi ha un altre, col.laborador dels 
priscil.linianistes, anomenat Paulinus. 

La presència dels monfos31 és prou activa. En trobam a ambdós bàndols 
confessionals. 

Entre els catòlics és el monjo Frontó e l qui executa els plans 
antipriscil.lianistes de Consentius. Possiblement estava en connivència amb 
Patroclus d 'Arle. Frontó segueix les instruccions secretes rebudes mitjançant 
Agapius, segons les quals, Frontó simula que és priscil.lianista i escomet la 
parenta d'Asterius, Severa. Aquesta doneta, diu Consentius, va explicar tot el 

27. La segona referència a un metropolità de la Hispània també recau a la seu tarraconense, 
amb el bisbe Ascanius, que va rebre una carta del papa Hilari, l'any 465, amb indicació del seu 
càrrec metropolità. 

28. Cf. AMENGUAL I BATLE, Infonnacions, pp. 325; 331-331; !d., Orígens, I, pp. 269-271. 
29. E. GRIFFE, La Gau/e chrétienne, ei l'époque mmaine, li: L'f.:glise des Caules au Ve siècle, 

Paris 21966, pp. 149-150. 
30. Cf. AMENGUAL I BATLE, fl~formticions, p. 333. 
31. Cf. AMENGUAL I BATLE, Jnfornwcions, pp. 328-329. 

55 



JOSEP AMENGUAL l BATIE 10 

mode de procedir dels heretges. D'aquí Frontó pogué urgir la convocatòria 
d'una reunió episcopal, en la qual va denunciar tot allò que li havia confiat 
Seu era. 

Entre els priscil.lianistes, un dels protagonistes va ser el monjo Ursitio,32 
que Consentius qualifica de "monjo de Seuerus". Així com Frontó visità 
Patrocle d'Arle, que encoratjà Consentius per emprendre la seva campanya 
antipriscil.lianista, i d'ell se serví el mateix Consentius pe:r a destapar les com
plicitats de la clerecia amb els priscil.linistes, de mode semblant els bisbes 
d'aquest corrent i el prevere Seuerus escolliren Ursitio per a fer circular entre 
ells la correspondència secreta, mitjançant la qual volien obviar ser decoberts 
com i priscil.lianistes en el judici públic que féu incoar Frontó, davant el 
metropolità de Tarragona. Les dones de l'aristocràcia, com hem insinuat, 
juguen un paper important eh tot l'afer. Més tost, com esdevé en la Circular 
de Sever de Menorca, aquest paper té un sentjt pejoratiu, perquè les dones 
són protagonistes dins el bàndol contrari, que en ·aquest cas és el priscil.lianis
ta.33 

A tall de cloenda 

Tot el que acabam de descriure enriqueix la nostra visió de la 
Tarraconense en general i de l'església en particutar. Per això, sembla que ja 
és ben hora d'incorporar aquesta informació a la història de la Tarraconesa.34 

32. Ultra les dades que trobareu a AMENGUAL I BATLE, Origens, I, pp. 280--281, vegeu Id., 
L 'església de Tarragona, pp. 12-13. 

33. Cf. AMENGUAL I BATLE, Orígens, I, p . 200--201, on vaig pregutar-me sobre la misogínia 
de Consentius. 

34. Noteu que a una obra molt recent i relativament voluminosa, com és la Història de 
Catalunya, dirigida per Pièrre VILAR i coordinada per Josep TERMES, al volum li, de Josep M. 
SALRACH, amb pròleg de Pièrre VILAR, El procés de feudalttzació (segles IIJ-XJJ) (Edicions · 62) 
13arcelona 1987, no es concedeix cap espai a les cartes de Consentius. Si que trobareu una breu 
al.lusió a Pere DE PALOL, Catalunya, del món antic al medieval, publicat al vol. VII! de l'obra 
que esmentam, Antologia d 'estudis històrics precedits de Catalunya, avui, de Pièrre VILAR. 
(Edicions 62) Barcelona 1990, pp. 37-í6. Per al nostre cas ens interessen les pp. 44--45, amb la 
nota 2. Tampoc no hi ha vestigis de la correspondència de Consentius al Diccionari d'Història de 
Catalunya, dirigit per Jesús MESTRE I CAMPI. Assessors Josep M. SALRACH i Josep TERMES 
(Edicions 62) 13arcelona 1992. Aquest diccionari no conté la veu Priscil.lià ni la del Priscil.lianis
me. Es tracta de casos d 'una certa inèrcia historiogràfica. Antoni PLADEVALL, Història de 
l'faglésia a Catalunya (Editorial Cl•ret) 13arcelona 1989, p. 10, dedica cinc línies a tota la nostra 
qüestió. La segona edició de la Gran enciclopèdia catalana ha començat a recollir algunes dades 
de la correspondència que ens ocupa. En canvi, l'Aixtu de textos catalans antics és una mostra 
d 'atenció bibliogràfica a la producció, ja abundant, sobre el tema. Ja el 1982, l'agustinòloga LA 
BONNARDIÈRE, De nouveau, a Lettres, p. 205, va dir que .la carta que ens ocupa, "qui informe 
Augustin d 'événements récents rélatifs aux priscillianistes et qui intéressent les régions de la 
Tarraconnaise et des iles". 
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A les Balears hi ha hagut un petit ressò en algunes obres generals. 
Quant a la visió general de la societat i de l'Església, hem de dir que es 

correspon amb el moment en què la romanitat tardana experimentava un 
procés religiós que accelerava la unificació religiosa de l'imperi sota la con
fessió catòlica. Això vol dir que no hi havia lloc per als pagans ni per als 
jueus - de les pressions sobre els jueus és una mostra la Circular de Sever, 
suara esmentada i els dotze capítols que Consentius escriví contra ells-, i 
menys encara se toleraven els heretges. L'obra de Consentimi queda polaritza
da per aquesta preocupació uniformadora de la religió i, a més, vol mostrar 
com els seus programes i la corresponent execució també s'han de posar en 
pràctica a Hipona.35 · 

Diversos escrits seus eren contra els dissidents: tres llibres contra els pris
cil.lianistes; quatre llibres contra Pelagi; una obra contra Leontium, prevere; 
una altra contra una qüestió que ens és desconeguda, que bé podria ser el 
seu escrit contra els priscil.lianistes, compost per consell de Patroclus 
d'Arle36, que va desencadenar el procés narrat per l'ep. 11~ que ens ha ocu
pat, en la qual combat aquest corrent hispànic. 

L'obra de Consentius és polèmica. El fet de no haver-se conse1vat cap 
escrit seu no ~pistolar ens priva de conèixer-ne el plantejament general i el 
contingut. Per això, just en forma d'enunciats, ens assabentam de quines eren 
les seves preocupacions. Les reflexions de l'ep. 119 i la resposta de St. Agustí, 
en l'ep. 120, com també l'ep. 205 i el c. mend. ens amplien un poc més què 
era allò que es debatia a la Baleàrica i a la Tarracoi:iense. 

Quant a l'estructura eclesiàstica, el començament del s. V es presenta amb 
una implantació de l'episcopat prou aproximada a la que serà l'organització 
definitva, si acumulam les noves informacions a les ja disponibles abans. El 
presbiterat i el diaconat completen el conjunt ministerial; els monjos s'han 
naturalitzat, fins i tot a la mateixa ciutat de Tarragona37, fet que és notable, si 
tenim present que generalment en els monjos tendien a establir-se en illo ts 
costaners de la Mediterrània o indrets solitaris. 

Quant a la implantació del cristianisme, no podem afirmar que s'hagués 
ruralitzat ni tampoc podem excloure aquesta penetració. Solament tenim un 
indici un poc llunyà, com és ara el fet que el prevere Seuerus tenia una 
residència, un castellum, que era més amunt que Osca. Es tracta d 'una pro
pietat del prevere, sense cap referència a un petit nucli cie població al qual ell 
serviria. Sigui la que sigui la resposta, sembla que l'Església catòlica a la 

35. ep. 11~27, 1-3, CS(il. 88 O. DIVJAK 1981) p. 69-70; Correspondència, I, p. 118 i !d., 
Orígens, 11, pp. 106-107. 

36. Cf. Correspondència, I, p. 18 i AMENGUAL I BATLE, Orígens, I, p. 189. 
37. AMENGUAL I BATLE, Informacions, pp. 328-329; Id., L'església de Tarragona, pp. 12-13. 
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Tarraconense, a principis del s. V. funciona com una institució consolidada, 
força mundanitzada, que és objecte de les pràctiques quasi inquisitorials del 
tàndem Consentius-Frontó, sota l'esguard ambiciós del bisbe Patroclus 
d 'Arle.38 

La Baleàrica i la Tarraconense eren un lloc de debat teològic. No sabem 
qui va introduir Consentius en aquest camp. Ignoram si realment tenia 
col.legues a la Tarraconense. El que sembla segur és qu~ a la Baleàrica ningú 
no podia ser-li d'ajut, perquè en aquestes illes "és raríssim trobar no diré ja 
un home docte, sinó un que sigui cristià rectament creient".39 Per això és que 
diverses vegades parla que pot confiar en el mestratge del sant bisbe 
d'Hipona, Agustí, que tenia una gran estima per l'obra de Consentius.40 

· Ens manquen informacions d 'altres persones, per a poder verificar si el 
recurs a sant Agustí era verarnent perquè a la Tarraconense i a la Baleàrica hi 
mancaven teòlegs fiables o sí, en canvi, si la . seva pretensió es fundava en 
l'interès d'associar als seus interessos partidistes un teòleg i un bisbe de presti
gi, però que vivia fora del bull doctrinal de la Tarraconense, i que per tant 
desconeixia el rerefons de la contesa. 

Encara és més sospitosa la relació quasi institucional que cerca amb 
Patroclus d'Arle, i és difícil de justificar canònicament l'abast de la intervenció 
d 'aquest bisbe dins els afers de la Tarraconense car ja tenia el seu metropolità. 

Es a dir, la de la Tarraconense és una església que no solament ha esta
blert els mecanismes de fucionament intern, sinó que també coneix la comu
nicació amb les altres esglésies veïnes i amb les nord-africanes, malgrat aques
tes relacions no siguin sempre justificables jurídicament, ni iniciades pels bis
bes. 

38. Cf. AMENGUAL l BATLE, Informacions, pp. 331-334, on hi ha una bre u descripció de 
l'actitud antipriscil.lianista dels bisbes de les Gàl.lies, que ja patien una allau de les idees escam
pades pe r Prisc il.lià. És una vers ió de Consentius, te nde nciosa , però que fa veure com els 
Pirineus no existien per a la difussió d 'idees. Caldr.1 atendre sempre més a estudis com el de 
Jacques FONTAJNE, Societé et culture chrétiennes sur l'a ire circumpyrénéenne au sièd e de 
Théodose, "Ilulle tin de litté rature eclésiastique" 75 (1974) 241-282. 

39. Cf. ep . 12',4,1, CSHL 81 , p . 72- Correspondència, l , p . 122, amb la nota 10; AMENGUAL J 
l\ATLE, Orígens, 11, p . 111, i la nota 10. 

40. ep. 120,1,1,1, CSHL 57, p . 704- 0 irrespondència, 11, p . 76; c. mend. 1,1.1- 4, CSHL 41, pp. 
469-470-Corresp ondència, li. 106-167; AMENGUAL I BATLE, Orígens, l, p . 237. 
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Bibliografia dtada abreujadament a les notes: 
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c. mend. = St. AGUSTí, Contra mendacium ad Consentium, CSEL 41 Q. 
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revisat, traduït al català i comentat, en Correspondència, II, pp. 106-173. 
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Correspondència = Consenci. Correspondència amb Sant Agustí, I i II, FBM 
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ep.= St. AGUSTí, Epistulae, CSEL (A. GOLDBACHER) 34/1, 1-125; 34/2, 1-
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Orígens, 11, pp. 82-123; ep. 120, Correspondència: 11 , 76-103. 

PASTOR, Libel/us, = DE ALDAMA, ]. A. , El símbolo toledana I. Su texto, su ori
gen, su posición en la historia de los símbolos (Analecta Gregoriana, 7) Romae 
1934, ps. 28-37-VIVES, ps. 7-10. 

VIVES, = Concílios visigóticos e hispanoromanos, Barcelona-Madrid 1963. 

Literatura: 

AMENGUAL I BATIE, Josep, Noves.fonts= Noves.fonts per a la història de les 
Balears dins el Baix Imper.i, "BSAL" 37 0979), 99-111. 

- Informacions = Informacions sobre el Príscil.lianisme a la Tarraconense 
segons l 'Ep 11 de Consenci, "Pyrenae" 15-16 0979-1980), 319-338. 

- L 'Església de Tarragona = L 'Església de Tarragona a començament del 
segle Vè, segons la correspondència de Consentius a Sant Agustí, "Randa" 16 
(1984),5-17. 

- S. Agustín, = S. Agustín, teólogo norteafrícano, maestro de la Balearíca y 
de la Tarraconense,. (Congresso Internazionale su S. Agostina el XVI 
Centenario delia conversione. Roma, 15-20 settembre 1986. Atti l) , "Studia 
Ephemeridis Agustinianum" 24 (1987), 483- 500. 
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- Orígens = Orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament 
fins a l'època musulmana, l·ll (Els treballs i els dies 36-37) , Mallorca 
1991-1992. 
LA BONNARDIÈRE, De nouveau =LA BONNARDIÈRE, Anne Marie, De nouve
au sur le Priscillianisme (Ep 11 *J, a Les Lettres, pp. 205-21. 

Les Lettres = Les Lettres de Saint Augustin découvertes par}ohannes Divjak 
(Communications présentées au colloque des 20 et 21 S~ptembre 1982), Paris 
1983. 

II .Els bisbats de Girona i Barcelona i les esglésies de Mallorca i Menorca, en 
els ss. IX-XI. 

- Fonts històriques de les Balears en temps cristians fins als àrabs, a les 
Illes Balears en temps cristians fins als àrabs", Primer Curs Joan Ramis i Ramis, 
31 octubre - 4 novembre 1984 (Institut Menorquí d 'Estudis, Recerca l ), 
Menorca 1988, ps. 15-20. 

-Orígens del Cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a 
l'època musulmana, I-II (Els treballs i els dies 36-37), Mallorca 1991-1992. 
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Introducció 

Xavier Antón Pelayo 
Montse Jiménez Sureda 

La visió del segle XVIII com a època decadent iniciada arran del Decret de 
Nova Planta va condicionar l'escassa producció historiogràfica referent a la 
província de Girona fins a la meitat del present segle. De tota aquesta histo
riografia, la major part s'havia centrat en els esdeveniments bèl·lics. La Guerra 
de Successió, la Guerra Gran i, sobretot, la Guerra de la Independència, ja en 
el segle XIX foren els únics subjectes capaços de motivar un embalum consi
derable de recerques. Pel ·que fa a la història cultural, la mancança es deixava 
sentir amb més força. Ja en 1865, Enric Claudi Girbal, un estudiós gironí, se'n 
planyia: "Pocas, y por cierto bien tristes, s,on para las letras en Gerona las 
noticias que hemos de consignar en este sigla, ya que ademas de la pérdida 
de los principales establecimientos de enseñanza, son harto escasos los datos 
de los escritores gerundenses que en él brillaron"l . Un segle més tard, la 
situació seguia éssent similar i feia ciemanar-se a Lluís Maria de Puig: "Què 
sabem de la Il·lustració gironina?"2. 

Contrastant amb estudis concernents a intel·lectuals o a institucions en 
altres províncies, llur migradesa feia aparèixer la de Girona, paradoxalment, 
en la seva situació fronterera de la qual es podria sospitar un major transvasa
ment d 'idees i una familiaritat més gran amb corrents de pensament euro
peus, pobra i estàtica, com aliena al segle en què vivia. únicament alguns 
estudis puntuals3 en pem1etien una certa aproximació. A partir de la dècada 
dels setanta, però, i de la mà d'altres ciències, aparegueren interessants apor
tacions, centrades en l'anàlisi d'institucions educatives o de la vida i obra de 
personatges destacats tractats des del seu interès pedagògic o filològic4. Entre 
les recerques dedicades a aquesta època no n'hi ha cap que tracti en profun
ditat la figura d'un dels seus principals representants: el canonge Dorca. 

Francesc Dorca fou l'escriptor gironí més connectat a les pugnes ideològi-

l. ENRIC CLAUDI GIRBAL, Prínctpes, escritores y judíos, Imp. Gerardo Cumané, Girona 1865, 50. 
2. Lw1s M• DE PUIG, Per una història de Girona. Problemes externs i de mètode per a realitzar 

una història de la ciutat: ·Annals de l'Institut d'Estudis Gironins· XXVI (1982-1983) 11. 
3. ERNEST LLUCI-l, Les Institucions de la Il·lustració a Girona: ·Annals de l'Institut d'Estudis 

Gironins• XVIII (1966-1967) 373-376. 
4. Un exemple d'aquestes el constitueix l'obra de SALOMO MAHQUES, L'ensenyament a Girona 

al segle XVIII, Col·legi Universitari de Girona, Girona 1985. 
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ques entre il·lustrats i contrail·lustrats del seu segle. Les seves obres, enqua
drades dins la història i la teoria política, tenen una continuïtat i una enverga
dura excepcional en el context gironí. Contrastant, però, amb la popularitat de 
què fruïa en vida, resulta avui pràcticament desconegut. Fora d'uns articles, 
deguts la major part a erudits del segle passats, l'obra de Dorca ha servit de 
referència a altres historiadors o a produccions de tipus hagiogràfic, però no 
ha motivat cap recerca detallada, essent corrent la seva _omissió en els índexs 
onomàstics d'obres que tracten la problemàtica il·lustrada. A través d'aquestes 
pàgines ens proposem analitzar aquesta figura emblemàtica del XVIII gironí, 
fent especial ·incidència en el darrer vessant de la seva producció literària, 
inserint-la en un context de lluites ideològiques en una ciutat com Girona, 
doblement interessant per la seva proximitat física als esdeveniments france
sos i per la pertinença a un' món oposat a lesnovetats que es produïren a 
finals de segle en el país veí. 

Biografia 

Francesc Dorca i Parra va ne1xer a Girona l'any 1737, en ple regnat de 
Felip V. El seu pare, Bonifaci, era apotecari i la mare, Narcisa, tenia cura de la 
llar. Era el segon de quatre fills i l'únic que aconseguí superar la infantesa. A 
aquesta condició de fill únic se li afegí aviat la d'orfe. En 1743, quan ell 
només tenia sis anys, moria la seva mare. El seu pare no es va tornar a casar i 
així Francesc va créixer sota la seva tutela, invariablement envoltat cie dues 
minyones, no sempre les mateixes, i un aprenent. La unió estreta va desenvo
lupar en ell un gran afecte envers el seu progenitor que, al seu torn, no va 
escatimar esforços per a l'educació del seu hereu6. 

5. ENmc CLAUDI GrnBAL, t~i-critores gernndenses, Imp. Gerarclo Cumané , Girona 1867; EMILI 

GHAJ 11T, FrancL1u1 Xavier Dorca. Sa vida y sas obras: ·La Renaixença· Barcelona, 15 d 'agost de 
1871, 171-172 i 15 de setembre de 1871, 195-198 i 209-211; fEHHAN VALLS l TABEHNJ·:H, Un 
anli-rousseaun.iano de principios del siglo XIX: el camínigo gerundense Franciscu Dorce1, 
fatudius menores de derecho p1íblico y civil de Cattilu.ña (sig/os XV!II, X!Xy XXJ, Universidad de 
M{ilaga , M{ilaga, 1985, 125- 147. 

6. Aquest apartat ha estat confeccionat amb fonts de l'Arxiu de la catedral de Girona (corres

pondència no catalogada, 1750- 1808; Episcopologi i sèrie dels prebendats; lksoluc ions 
C 1pitubrs, 1780-1808); Arxiu Dioces:I de Girona (Registre de la parròquia de Sant Feliu , Llibre de 
baptismes, núm. 12, 1725- 1760; Registre de defuncions de la Catedra l, Llibre d 'òbits, 1800-1844); 
Arxiu Històric de G irona (protocols notarials); Arxiu Municipal de G irona (Padrons, 1734-1808), i 
amb una bibliografia auxiliar entre )a qual destaca ltòNASI CASANOVAS, hpistulari de Josep Finestres, 
llihlioteca Balmes, Barcelona 1933-1934. 
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Dorca va començar els seus estudis a Girona, al col·legi de Sant Martí 
Sacosta, regentat pels jesuïtes, on adquirí uns sòlids sediments culturals en 
llengües clàssiques. En aquests mateixos anys, el pare consolidava Ja seva 
posició sòcia-econòmica. En 1750 adquiria la casa contigua a la seva, situada 
al carrer Ballesteries, i aviat obtenia una nova font d 'ingressos llogant-la. 
L'economia familiar era prou desfogada per a permetre a l'apotecari enviar al 
seu fill a estudiar a la Universitat de Cervera7. 

L'any 1755 Francesc Dorca es va traslladar a Cervera on· es matriculà en 
humanisme i jurisprudència. Simultàniament anava progressant en la carrera 
eclesiàstica. El dret era el puntal dels estudis cerverins, però Dorca es va 
decantar vers l'humanis'me, i s'integrà ràpidament a l'escola clàssica presidida 
per Finestres. Dins aquest nucli hi havien inclosos bon nombre de jesuïtes 
que hagueren de marxar en 1767 a l'exili italià, on va conèixer homes que 
esdevindrien amics i col·laboradors seus com Pau Janer, Ignasi i Ramon 
Llàtzer de Dou i el seu mateix mestre, Finestres. Altres mestres seus a Cervera 
foren Blas Larraz (a qui més tard succeí en la càtedra d'oratòria) , Moliner i 
Goncer. Cervera li obriria les portes a una vasta cultura que comprenia l'accés 
als grans mestres en jurisprudència i humanitats de tots els temps. 

Pel març de 1760, amb 23 anys, va aprovar el seu examen cie llicenciatura. 
Feia dos anys que havia pujat al poder Carles III. Al llicenciat Dorca no li cal
gué marxar de Cervera. Allà romangué canviant el seu lloc d 'alumne pel de 
professor, ja que havia estat nomenat substitut reial a una cie les aules de 
jurisprudència. Quatre anys després, el 14 de juny de 1764, va llegir la seva 
oposició. Aquests primers anys de la seva vida professional suposaren una 
continuïtat en l'etapa anterior d'estudiant. Tres anys més tard , pel novembre 
de 1768, Dorca optava a la càtedra d'oratòria , que consolidava al cap de cinc 
anys, en adquirir-la en propietat. A partir d 'aquell moment, s'intensificà enca
ra més Ja seva presència a Cervera amb motiu dels més variats actes: inagura
cions de cursos, commemoracions en honor del fundador de Ja Universitat, 
celebracions acadèmiques (graduacions d'alumnes, jubilació de companys) o 
peticions docents de més prerrogatives per a Cervera. Aquests foren també 

7. Hi havia una ampla tradició en la família Dorca de membres dedicats a l'exercici de la 
medicina i a la religió. Quant a la primera activitat, el mateix pare de Francesc Dorca era apote
cari, un germà seu, l'oncle Josep, exercia de doctor en medicina a Santa Maria de Corcó (al bis
bat de Vic, d'on la família pate rna era oriünda) i, anys més tard , un seu cosí , de nom Francesc, 
esdevindria l'apotecari encarregat del negoci del carrer Balleste ries , a la mort de Bonifaci i cònsul 
major del col·legi d 'apotecaris de Girona. Quant als Dorca eclesi;lstics. aquests tenien un pes 
específic al capítol cie canonges de la catedral de Girona. Allà Francesc hi seria introduït pel seu 
oncle, de nom també Francesc, el qual, al seu torn, hi havia entrat de la mà d'un altre oncle, 
anomenat igualment Francesc Dorca. A principis del segle XIX seria e ll l'encarregat de presen
tar-hi el seu nebot, Josep Dorca. 

63 



XAVTF.H ANTÓN MONTSF..JTMÉNF.Z 4 

uns anys de gestació de projectes, els més importants dels quals, però, no es 
dugueren a termeB. Dorca, però, havia ingressat a la universitat en una con
juntura adversa. L'any 1767 la instituciórebia un cop molt dur. L'expulsió dels 
jesuïtes i la consegüent reforma disminuïren progressivament la qualitat de 
l'ensenyament a Cervera. Malgrat l'enriquiment de la biblioteca universitària 
amb fons de la Companyia, la decadència acadèmica es va fer palesa en anys 
successius, notant-se sobretot en humanitats. Una conseqüència fou la minva 
del nombre d'alumnes matriculats. · 

A les inquietuds universitàries se sumà un esdeveniment familiar luctuós. 
El 24 de gener de 1773 li arribava una carta en què li notificaven la mort del 
seu pare. Tot i que Francesc Dorca restava com el seu hereu universal, de 
moment el fet no motivà un canvi dràstic per a ell. Cinc anys més tard, però, 
decidí donar un viratge a la seva vida. La Univ~rsitat de Cervera tenia un pri
vilegi que consistia que els professors que haguessin abraçat l'estament ecle
siàstic tenien opció a una de vuit canongies de les millors d'altres tants capí
tols. Dorca decidí acollir-se a aquest privilegi. Després d'un primer oferiment 
a Barcelona, vingué la proposta de Girona, finalment acceptada. Dorca retor
nava a la seva ciutat natal on retrobaria la família i des d 'on podria gestionar 
personalment el seu patrimoni. 

El capítol de la catedral de Girona constava de 36 canonges i era, després 
del bisbe, el màxim exponent del poder de l'església a la ciutat. El seu estat, 
però, no era homogeni ni estable, sinó que solien trobar-se afectats per con
flictes i rivalitats. Dins la catedral, Dorca s'encarregava d 'alguns assumptes 
administratius com ara la comptabilitat de la pabordia de gener, diverses ges
tions amb agents que el capítol tenia a Madrid i la direcció del patronat dels 
beneficiats a partir de 1804. Les ocupacions li deixaven, però, el suficient lleu
re per a dedicar-se a les seves dues grans afeccions: l'estudi i la lectura. 
Sovintejaren en aquests anys les consultes mútues amb altres erudits, les com
pres de material bibliogràfic i el redactat de notícies historiogràfiques. 

La darrera dècada del segle XVIII va ser un període convuls per a ell. En 
1789, any en què moria e l seu oncle canonge, esclatava la Revolució 
Francesa. En la vida del canonge no semblà produir-se cap daltabaix. 
Contrastant, però, amb la manca aparent de reaccions que el fet va provocar a 
Girona, l'esclat de la Guerra Gran quatre anys després va somoure tota la pro
víncia, desfermant les declaracions sobre aquesta i els fets revolucionaris que 
l'havien precedit. Dins l'esglèsia gironina, la condemna fou unànime, però 

H. L'any 1774 Ramon Llàtzer de Dou i ell es proposaren traduir al llatí l'olm1 del jurista fran
cés Domat, Les /ois c.:iui/es, adaptant-la al dret espanyol i complementant-la amb un apèndix rela
tiu al dret català . El projecte no va tenir viabilitat, però en 1800 Dou va reprendre 'l, imprimint-ne 
una versió, les Instituci()nes del derech() geneml de España, con n()/icia pmticular de Catalw 1a. 
En 1841. Josep Sardà i Feliu Vilarrubfas publicaven finalment la traducció. 
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mentre una part dels seus membres hi lluitaven (alguns no sols verbalment), 
altres romanien en una expectativa tensa o intentaven allunyar-se del perill. 
Dorca fou dels darrers. L'ocupació de la plana de !'Empordà per pa1t de tro
pes franceses el commocionà de tal manera que s'hagué de traslladar a 
Barcelona fins a la fi del conflicte per prescripció mèdica. 

Un cop restable1ta la calma i retornat al seu càrrec, en 1804 li arribava un 
premi al conjunt de la seva ta.sca: l'oferiment de la dignitat episcopal a Santa 
Cn.tz de la Sierra, en terres americanes. El bisbe cie Girona, amic personal 
seu, i gran nombre cie canonges recolzaren aquest nomenament que, després 
d'una vacil·lació inicial, ell rebutjà. Tenia 67 anys i les malalties minaven 
sovint el seu organisme. Dos anys després, el 31 cie març de 1806, moria. El 
seu cos va ser inhumat dins la Seu, en el sepulcre que ocupaven els seus 
avantpassats canonges. Restava com a hereu universal dels seus béns el seu 
nebot, el també canonge Josep Dorca, el qual, just un any abans de la mo1tde 
Francesc havia accedit a un lloc en el capítol, assegurant-hi la continuïtat de 
la família. 

Obres 

La producció literària del canonge Dorca es divideix en tres grans blocs 
temàtics: discursos i oracions, obres històrico-hagiogràfiques i llibres políti
co-filosòfics. Si exceptuem el seu segon bloc, la recerca de dades per al qual 
fou una ocupació continuada al llarg de molts anys, cada bloc operístic és 
inserible clins un període determinat en la cronologia vital del seu autor. La 
seva primera producció literària, fornida a base cie discursos, lloances i pane
gírics, comprèn un total de deu obres i té uns trets comuns clars: la llengua 
emprada és el llatí, eren adreçades a un públic reduït (professors, alumnes i 
pares d'alumnes del col·legi cie Sant Ma1tí Sacosta o la comunitat cerverina) i 
constituïen brillants exercicis retòrics on importava més la forma que el con
tingut. De fet, moltes d'aquestes obres eren en realitat discursos que ell pro
nunciava, éssent els més rellevants lliurats a l'estampa. En aquesta e tapa 
Dorca no creava més enllà del que exigien les circumstàncies, sinó que escri

·via com un complement a la seva situació professional, quan era estudiant 
sovint com a exercicis acadèmics, en concursos i ce1tàmens i en commemora
cions de tota mena quan era professor. 

L'interès de Francesc Dorca per la investigació cie caràcter històrico-sagrat 
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va desvetllar-se amb el seu retorn a Girona l'any 1778. Durant els anys 80 i de 
manera ininterrompuda fins al moment de la seva mort, Dorca va anar aple
gant un volum ingent de coneixences sobre la història de Girona mercès a 
una tasca de recerca que comprenia el buidatge de bibliografia especialitzada 
(obres de cronistes com Roig i Jalpí) tant com dels arxius eclesiàstics i particu
lars més rellevants de la ciutat. El coneixement de fonts de primera mà que la 
tasca li proporcionà el féu hàbil per a permetre-li participar en discusions i 
controvèrsies històrico-arqueològiques i motivà que el capítol catedralici, con
siderant-lo una autoritat en la matèria, li encarregués el paper de fornir dades 
al pare Flórez per al volum concernent a Girona de la seva España Sagrada. 
Justament part d'aquest treball, a iniciativa de Josep Vega i Sentmenat, veié la 
llum l'any 1798 sota el títol Memorias y noticías para la historia de San Félix, 
martír gerundense flamada el Africana. Feia 21 anys que Francesc Dorca no 
havia publicat res i el llibre va suposar un trencament amb totes les obres 
anteriors en temàtica i estil. Dorca eixia de la torre de vori de discursos i ora
cions laudatòries dirigides a una élit universitària. En pro de la claredat expo
sitiva, palesa en la redacció, per a assolir el major nombre de lectors possible 
Dorca havia bandejat de manera definitiva l'ús del llatí com a llengua literària. 
Aquest propòsit divulgador, maridat amb el rigor amb què fou escrit, va ser la 
causa que aquest bloc operístic li generés més popularitat que cap altre. Per a 
coetanis i posteriors, Dorca fou el canonge "que va escriure una obra molt 
notable sobre els sants màrtirs de Girona"9. Fins i tot abans de publicar el 
resultat de les seves investigacions, editades en la seva totalitat de manera 
pòstuma en 1807, aquestes havien esdevingut el suficientment famoses per a 
motivar consultes i felicitacions. 

El tercer bloc de la seva producció , aquell compost per obres 
política-filosòfiques, va arrencar amb el segle XIX. Aquests anys foren el 
únics en què el canonge considerà l'exercici de l'escriptura com una tasca 
prioritària. En 1801 Dorca va publicar la primera obra d 'aquestes característi
ques, que tindria una continuïtat material no estroncada fins al moment de la 
pròpia desaparició física de l'autor. D'aquí l'ingent volum operístic si el consi
derem en relació al breu lapsus de temps en què fou escrit. Malgrat la seva 
delicada complexió física, empitjorada per l'edat i les ocupacions, Dorca va 
escriure i va fer imprimir vuit llibres en només cinc anys. De vegades en Ún 
mateix any l'autor clonava a la impremta dos manuscrits. 

Les motivacions eren molt concretes. Els esdeveniments de la Revolució 
Francesa i la conseqüència bèl·lica a què donaren lloc el feren conscient de la 

9. J<>Sl'I' M" l'i.A DAl.MAl ', Gimna en el trt.mscurs del temps, Dalmau Carles Pla S.A., Girona 
1984, 231. 
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vulnerabilitat del seu, fins en aquell moment, immutable univers de valors 
referencials. Profundament afectat, la indagació de les raons de la desfeta del 
regne de Lluís XVI va menar-lo directament a les teories de la Il·lustració 
francesa. Dorca va creure trobar en les idees dels "philosophes" (especial
ment les exposades per jean jacques Rousseau en el Contracte Social i en 
l'Emili) els motors que, enquimerant la gent "inculta" a través de conceptes 
com el de sobirania popular, van desfermar tot el procés revolucionari que 
havia enderrocat l'esglèsia i la monarquia. Com a integrant del primer esta
ment, Dorca es va sentir directament atacat i a una primera reacció de por i 
desconcert en seguí una altra de defensiva. Aquest tercer bloc va néixer, 
doncs, com a contestació-antídot als conceptes de la Il·lustració francesa que 
ell percebia com a intrínsecament letals per al manteniment del sistema polí
tic en què es trobava encabit. Per a elaborar-lo, el canonge va demanar dis
pensa, que li fou concedida, per a poder llegir obres incloses en índexs 
inquisitorials. A principis del segle XIX havia llegit i es trobava en disposició 
de rebatre els llibres més importants de filòsofs francesos. 

Ideari 

Els llibres d 'aquest bloc cie Francesc Dorca varen ser generats específica
ment per a combatre les idees il·lustrades que el canonge considerava que 
foren causa primordial de l'esclat cie la Revolució Francesa. El procediment 
que seguia Dorca per a fer-ho era exposar les línies mestres del seu pensa
ment en un llibre i després complementar-lo amb un cie posterior on conti
nuava reforçant les seves teories amb arguments adjacents o repetint les seves 
idees centrals. Malgrat que la seva obra té una continuïtat clara, els seus lli
bres els podem agrupar segons el tema principal que s'hi tracta: el Discurso 
sobre el primado pont(/icio i el Manual de reflexiones sobre la verdad de la 
religión cató/ica són complementats per De la potestad de los obispos i la 
Jlustración para mayor inteligencia del Manual de rejlexiones, respectiva
ment. Pel que fa a la seva obra capital, la Verdadera idea de la sociedad civil, 
on apareix més clarament exposat el seu sistema cie pensament, aquesta 
generà dos epígons: De las ventajas del gobierno monarquico i el Discurso en 
que se manffiesta que la potestad soberana la reciben los príncipes inmediata
mente de Dios y no del pueblo, la darrera cie les seves obres, publicada un any 
abans cie la seva mort, en 1805. 
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Els dos primers llibres inclosos en aquest bloc, Discurso sohre el primado i 
De la potestad de los ohispos, constitueixen una refutació al control de l'esglé
sia per part del poder reial, exemplificada explícitament en la condemna al 
gal·licanisme. La contínua injerència de monarques europeus en atribucions 
eclesi:istiques fou constant durant el segle XVIII. L'Estat espanyol no n'era una 
excepció. Felip V i els seus successors seguiren la política de reforçar les 
seves prerrogatives enfront dels interessos de la Santa Seu1º. Francesc Dorca 
es mostrava prop del pensament dels jesuïtes que havien bastit la seva prime
ra educació i recolzava els interessos de Roma sostenint en aquests clos llibres 
h indefectible autoritat papal i la supremacia d'aquesta sobre bisbes i concilis. 
Tenint com a rerafons les pugnes regalistes, Dorca traslladava el conflicte a la 
veïna França i rebutjava la declaració cie 1682 feta pel clergat gal, segons la 
qual es reconeixia un únic poder espiritual per al pontífex i es condicionaven 
les seves afirmacions a l'aprovació dels concilis i als cànons i costums de les 
esglésies nacionals. Les teories d 'ideòlegs com Bossuet, Gerson, Du Pin i 
Richer, que assoliren un ample ressò en el XVIII , eren invalidades per Dorca, 
que es remuntava a la història sagrada i els contraposava la superioritat abso
luta, la jurisdicció plena i la indefectibilitat en la fe del Papa, el govern del 
qual calia que fos monàrquic per a prese1var la unitat cie l'esglèsia. 

Per la seva banda, el Manual de reJlexiones i la seva continuació, la 
Jlustración, que para mayor inteligencia del Manual, constitueixen antídots 
específics per a les idees cie caire antireligiós dels filòsofs il.lustrats. Els clos lli
bres pretenien demostrar la compatibilitat cie la religió amb els postulats il.lus
trats i racionalistes, per la qual cosa el canonge explicava, analitzava i justifi
cava cinc dogmes (el cie la Santíssima Trinitat, el del pecat original, el cie 
l'encarnació del verb diví, el cie la resurrecció i el cie la sagrada eucaristia) 
considerats com a racionalment impossibles per alguns filòsofs, bàsicament 
francesos. De fet, Dorca ato1wlVa un caràcter visceral a les idees il.lustrades 
que anaven contra la religió, ja que afirmava que la intel.ligència com a do 
diví estava íntimament lligada al seu creador, essent, per tant, impossible 
l'existència d'ateus d'enteniment. Francesc Dorca es mostrava en aquests lli
bres contrari a l'empirisme, recolzant les teories de Bayle. Per a ell, la fe esta
va per damunt dels sentits i cie la raó a la qual il.luminava. Els arguments 
adduïts per a validar la seva fe radicaven en una sèrie cie fets considerats 
intervencions divines, com ara la resurrecció cie Jesucrist, e ls esdeveniments 

1 O. nur:mt el regnat de Ferran VI, essent ministres Cai-va ja l. ll(1vago, Figueroa i el marquès de 
l'Ensenada . s'assolí e l dre t de patronat regi : e l seu successor. Ca rles Ill, e l rei il·lustrat per anto
nom;lsia. accentuà les temptatives de control sobre l'esglés ia , e liminant fins i tot aquells sectors 
dins ella susceptibles d'impedir-li-ho. La pujad;1 al poder de Ca rles IV supos;I una continuïtat en 
la mateixa línia. 
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que envoltaren el seu naixement, l'ampla difusió i continuïtat en el temps que 
assolí la seva doctrina i la força dels cristians per a fer front a les persecu
cionsn 

El conjunt format per les obres Verdadera idea de la sociedad civil, De las 
ventajas del gohierno monarquico i Díscurso en que se man~fiesta que la 
potestad soherana la recihen los príncípes inmediatamente de Dios y no del 
pueblo és sens dubte el zenit de la seva producció. Mentre que el primer és 
una rèplica directa a les idees de Jean Jacques Rousseau contingudes en el 
Contracte social i en l'Emili12, el segon és la contestació a la carta que el bis
be de Blois havia escrit a tots els espanyols, adreçant-la a Ramón del Arce, 
arquebisbe de Burgos i inquisidor general, i el tercer és una continuació dels 
anteriorsdeclicada a ampliar algunes de les teories i conceptes que ell consi
derava més importants. 

En la Verdadera idea de la sociedad civil, Dorca intentava explicar-ne els 
orígens, negant el caràcter de contracte social. Aquests orígens, per a ell, 
raïen en la unitat, familiar ja que en el seu si es trobava l'estructuració en for
ma cie monarquia i amb una jerarquització interna clara, traslladada després a 
un pla social més elevat. La figura paterna esdevenia, en el seu pensament, 
l'alter ego cie la real, mentre els fills eren equiparats als súbdits. Donat que 
sols a Aclam li va ser atorgat per Déu l'ús de la raó de manera instantània a la 
seva creació, era una missió dels pares educar els fills facilitant-los l'adquisi
ció. La subjecció al pare durant aquest període d'aprenentatge era bàsica per 
al bé de la família, ja que els fills podien utilitzar les seves facultats de mane
ra errònia. Dorca, contrastant amb la teoria del bon salvatge rousseauniana, 
sostenia la tendència natural negativa de la voluntat humana. Aquesta primera 
educació en la unitat familiar habilitava els fills per a la seva integració i 
l'acceptació sense reserves de la societat civil. 

Per al canonge, el món era format per la gradació de tres societats que 
culminava en la societat universal amb Déu com a sobirà al qual devien obe
diència els estrats inferiors: la societat bàsica, la família i la societat civil, for
mada per moltes famílies unides per a facilitar la seva subsistència recíproca 
que havien crescut i s'havien expandit. Per a la descripció de tots els models 
possibles cie societat civil, Dorca se cenyia a la divisió de govern 

11. Com el mateix autor deia. "no es posible que doce plebeyos idiotas, flacos, pobres y aba
tidos llevasen a cabo una empresa tan ardua y portentosa sin e l apoyo de la divinidad del Señor 
que los enviaba y se m:mifestaba en esto mismo de haberse valido de instrumentos d ébiles, inú
tiles y materialmente incapacitados para efectuaria'°, fHANCL~c DOHCA, A1anuul de rf!flexiones ... , 12. 

12. El canonge Dorca afirma en el pròleg: ··En todos los capítulos se combaten directa o indi
rectamente los principios de .Juan .Jayme J{o usseau en su famoso Tratado del C11ntrat11 Social, y 
otras de sus obras '", FllANCESC DoncA, Verdadera idea de la sociedad ciui/, p . Ill. 
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aristotèlica 13, invalidant la idea rousseauniana que el govern més antic era 
democràtic o popular, ja que per a ell, en un principi no hi havia govern sinó 
anarquia. El canonge condemnava explícitament aquesta anarquia l4, assimi
lant-la a caos, per la qual cosa només en veia la viabilitat en societats extre
mament salvatges i pobres, que en no tenir cap motiu de lluita podrien 
romandre pacífiques , conservant el sistema. Les nacions civilitzades, però, 
necessitaven un sobirà que procurés el seu bé comú 15, amb tres missions 
fonamentals: inculcar als súbdits l'ús de la raó i el respecte mutu, concien
ciar-los dels seus drets i deures i reprimir les agressions estranyes amb gue
rres justes. 

En un principi, Francesc Dorca no assimilava sobirà a príncep i manifesta
va tolerància envers totes les formes de govern on el que més importava era 
el caràcter de qui les dirigísl6. No obstant això, el canonge es decantava clara
ment vers la monarquial7. El que no admetia cie cap manera el canonge era el 
concepte cie sobirania popularrn La sobirania era equiparada per Dorca al 

13. "El soberano que en tal estado nombre y constituya el l'ueblo, puede ser qual mejor le 
pareciere, o un Rey o un Senado, que son los dos Gohiernos, Mon{m¡uico y Republicano, y este 
último puede ser Aristocr{1tico o Democr:1tico'·, fl{A"CESC DoHCA, Verdadera idea de la sociedad 
ciuil, 31. 

14. "El estado natural del l'uehlo antes de establecerse un Soberano que !e rija no es gobier
no. sino anarquía, dnnde todos son iguales e independientes formando una sociedad acéfa la o 
un cuerpo monstruoso de tantas cabezas como miembros··, fl{A'<CESC: DoHCA, De las uentajas del 
gohiernu mondrquiw, 11. 

15. A una primera analogia de la societat civ il amb la unitat familiar , Dorca n 'afegia una altra, 
comparant Ja societat c ivil amb el cos hum;! , la qual cosa ajudava a explicar la coincidència 
d 'interessos: "Es un error demostrado por la llaz(m y la experiencia el querer separar. como obje
tos distintos, el interés del soberano, y el de su pueblo. Los dos forman un solo cuerpo y qual
quier herida que éste reciha. Ja sensaci(m es general y donde m[1s se percibe y daña es en la 
caheza. La conexi(rn de ésta con sus miemhros en el cue rpo político es (a semejanza del cuerpo 
natura]) tan estrechaa e íntima, que Jos inte reses del príncipe y de su puehlo son uno mismo en 
la rea lidad por depender la seguridad de entrambos de la felic idad púbica ", fl{ANCESC: DoHC:A, 
Verdadera idea .... p .. ~5. 

16. "Qua lquie ra de las mencionadas formas de Gohierno puede ser titi l a la Sociedad, cuyo 
bien púhlico no depende tanto del caràcte r de su constituci(in, MonC1rquica o Republicana. como 
de las luces y rectitud de los que egerzan el Poder Soberano". fHA:>1c1•sc OoHCA, De las l!entajas 
del f.!.Ohierno monúrquiw, p. 2 del prc'ileg. 

17. "El gobierno democrútico es el que dista menos del est;1do popular anC1rquico (. .. ), es 
nüs ventajoso el gobierno aristocr;,íticn y 111C1s que e ntrambos el monarquico", fHA!\C:ES<: Do11CA, 
De las 11entajas .. ., 11-12. 

l K. La definici(i de sobirania que Dorca feia era la seguen t: "No es otr..i cosa que Ja indepen
dencia del soberano con respecto del súhdito con el derecho y la autoridad coactiva de mandar
le. y por parte del subdito la correlativa dependencia y sujección al soherano con la obligaciún 
de obedecerle" , F11AiW:l ·:sc: DoHCA, Discurso en que se man(fiesta .. ., 47. 
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comandament i percebuda com a impossible en termes d'igualtat. Un poble 
primitiu i anàrquic podia considerar-se independent, però mai sobirà, ja que 
Dorca no contemplava l'autogovern. El gironí diferenciava entre dos concep
tes: príncep i potestat o sobirania, establint que mentre el primer podia ser 
electe, el segon era atorgat directament per Déu . Qualsevol poble ratificava la 
idea divina escollint el seu sistema cie govern i així un príncep podia deure 
als seus súbdits la seva immediata constitució, però mai la potestat del 
Principat. 

Per a ell el millor governant era aquell lligat alhora a la raó i a les divines 
escriptures. El seu sistema ideal cie govern resultava ser, clones, el despotisme 
il·lustratl9 en mans d'unmonarca culte, catòlic i amb amples atribucions per a 
l'Església. Malgrat això, Dorca era partidari de mantenir la forma cie govern 
de cada estat independentment de quina fos aquesta, ja que com a do diví 
únicament Déu podia demanar comptes cie la gestió del sobirà. El canonge 
sols condescendia amb la resistència passiva fornida a base cie pregàries. 
Justament una de les funcions principals que ell reservava a l'Església i que la 
feia impresindible en tota forma cie govern20 era la d'arbitratge continu entre 
el sobirà i el seu poble21. L'Església era complementària al poder del sobirà, 
ja que mentre aquest reprimia els delictes exteriors, l'Església procurava evitar 
la seva realització mitjançant un control efectiu cie les consciències. 

Conclusió 

Dorca no era un filòsof original. El canonge es regia, treballant, pel princi
pi d'autoritat, ja que, home moderat com era i un xic recelós envers les teo
ries molt noves, no s'arriscava a llençar una idea si aquesta no resultava con
sistentment avalada pel pes d 'una tradició científica bàsicament de caràcter 
religiós , no descuidant, però, cap obra que pogués beneficiar la seva argu
mentació. Dorca se servia cie conceptes i analogies escollits cie pe nsadors cie 

19 . .. En un grande estado siempre necesita e l pueblo que se le dirija y contenga. que no 
clebe consult:írsele para nada o , :1 lo menos , lo mús raramente que se pueda", FHA"G:sc DOl{C:A, 

De las uentajas ... , 53. 
20. Basant-se e n la utilitat de la instituciél a la qual e ll pertanyi<!, enc:tria als sobirans la seva 

cura posant-los d·exemple la recent situaci(1 del país veí: "La imprnt:mcb de este cuidado para la 
felicidad pública [. .. ] se demuestra por e l desorden y calamicbdes que tra he al Esrado e l ah:indo
no de b llelig i'1n. Es tan rec ienre como funesta la memoria del egemplar que vimos de esto e n 
nuestras inmediaciones al fin del p:1s:1do siglo '·. T'HA " :i:sc: f)rn{ t:A. Verdadera idea .... 113. 

21. ··una de las principales causas de las revoluc iones sue le ser. por parte de los geles. la 
injusticia y el deseo de una autoridad ilimit,1d:1 y desp'1tica. y por p:11te de los súhditos , el :unor 
d e la libertad e independenci:t'". 
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les més variades tendències, èpoques i procedències geogràfiques, i així al 
costat de vells autors jurídics (com Groci o Pudendorf), coneguts durant la 
seva estança a Cervera, el canonge citava un gran nombre de filòsofs contem
poranis, sia per a refutar-los, com Voltaire, D'Alembert, el bisbe Grégoire, 
Rousseau i tots els "seqüaces del filósofo ginebrina", sia com a recolzament 
ideològic, com en el cas de Bergier o de l'abat Duguet. Dos autors, però, eren 
una font d 'inspiració molt activa per a ell: Plató, a qui el canonge considerava, 
junt a Aristòtil, "el mas ilustrado de los Filósofos gentiles", i Sant Tomàs, gentil 
i cristià. Les seves formulacions teòriques, que tant recorden les expressades a 
França en l'elaborat pels jesuites ]oumal de Trévoux (no citat pel canonge) i 
les d'altres detractors de la Il·lustració francesa, son fruit de la síntesi-reelabo
ració personal de nombroses lectures. Aquestes formulacions, moderadament 
i homeopàticament reformistes, s'exemplifiquen a través de l'actitud del 
canonge vers la figura de Montesquieu. Admirador del seu llibre Grandeza y 
decadencia de los romanos, Dorca condemnava, si bé no de manera absoluta 
(de fet, no es pogué sostreure a la influència d'alguns conceptes del filòsof 
francès), L 'esperit de les lleis. 

Francesc Dorca escapa a la caracterització que feia Javier Herrero22 dels 
contrarevolucionaris combatedors de la Revolució Francesa mitjançant diatri
bes passionals, "irracionals". Si bé a la Girona de finals del segle XVIII, bàsica
ment durant la Guerra Gran, floriren els sermons exaltats dirigits a despertar 
un rebuig vers el pensament i el procediment revolucionari francès, Dorca 
s'enlairava més enllà del mer apologisme, constituint la cara "culta" de la 
moneda adreçada a uns lectors preparats intel·lectualment23. La seva figura és, 
així mateix, representativa de la circulació d 'idees en una ciutat presentada 
tradicionalment com a lliure de contagis revolucionaris mercès al cordó sanita
ri de Floridablanca: la Girona d 'Antic Règim. 

El canonge, que comparava la Il·lustració-Revolució Francesa a heretgies 
d'èpoques pretèrites, era un veritable "il·lustratcontrail·lustrat", en quant com
batedor de les idees "revolucionàries" de la Il·lustració francesa que gaudia 
d'un esperit divuitesc, tal com es desprèn de la seva producció literària, on 
conceptes com raó i .felicitat s'escriuen, igual que altres termes religiosos, en 
majúscula i es doten d'una importància cabdal. L'aparent paradoxa provocada 
per la polisèmia del terme il·lustrat s'explica pel concepte cristià que de la 
Il·lustració tenia el canonge, exemplificat en la frase de Firmià Lactanci, per
fectament contraposable al "sapere aude" kantià, que Dorca havia completat i 
adoptat com a lema: "Sapere debemus et in sapiendo credere". 

22. JA VI EH Hrnm0no, Los orígenes del pensamiento reaccionario espai1ol, Cuadernos para e l dd
logo, Madrid 1971. 

23. Tot i que les seves obres assoliren una difusió notable, essent conegudes per un ample 
secto r social. En 1806, per exemple, un pagès de Sant Jordi Desvalls posseïa "dos quaderns de la 
Societat Civil", AHG, protocols, Girona-4 , Tom<ls Sala, núm. 827 (1806), p . 249. 
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CONSAGRACIÓ D'ESGLÉSIES I ALTARS 
A IA CATALUNYA MEDIEVAL 

Joan Bellavista 

I. LLOC DE CULTE 

L'activitat litúrgica més enllà de la missa i dels sagraments s'expressa en 
molts altres camps. El que aquí serà objecte de la nostra atenció és resseguir 
uns determinats llocs clau de la celebració i dels objectes que s'hi relacionen. 
El fet de centrar el treball en els ritus de la consagració d 'esglésies i altars a 
Catalunya en els segles entorn del començament del segon mil.leni, ens situa 
a l'època de la reforma litúrgica carolíngia. És el moment que Catalunya 
abandona la litúrgia hipànica per a passar a la romana, la qual, d'ara enda
vant, ser:í la seva. 

Els estudis que s'han ocupat de la qüestió permeten una visió sintètica 
molts pròxima a la realitat. Es tracta dels valuosos treballs centrats, bàsica
ment, en l'edició de les fonts on es troba el ritu, com són l'edició del 
Pontifical de Roda i l'estudi, amb edició parcial, del Pontifical de Vic. Si hi 
afegim el de Narbona, tindrem els tres pontificals que han conservat el text 
íntregre'. 

El primer llibre , dels que acabem d 'esmentar, conserva força pur l'orde 
de dedicació d 'un església. El de Vic ho fa amb una versió alterada. Tots dos 
ens permeten recular molt enrere fins al punt de poder afirmar que estem a 
frec dels orígens del ritu, tal com fou adoptat a Catalunya. 

L'autor de l'orde s'ha servit d 'un Ordo romano-franc, que es troba en bas
tants sacramentaris del nord de França, com són el de Reims i el de Sens. El 
nostre compilador hi ha afegit totes les antífones i pregàries de l'antic Ordo 
hispànic, de la dedicació d 'esglésies. Tot i que el (Pontificat de Vic) és del s. 
XII, la reelaboració del ritus hauria pogut tenir lloc en els segles VIII o IX. De 
fet , aquestes antífones eren conegudes per l'antic antifoner de Lleó2. 

l. J.R. BA1m1GA, !'Ro: Hl Sacramntari, Ritual i Pont!fical de Roda, s. Xl, Bacelona 1975; !'Vic: 
Pont!fical de Vic , s. Xll , Vic , Arx. Cap. , Ms .104 (CV) , e ci. parc ia l, M. S. Gnos, R/ Ordo 
Romano-Hfapúnico de Narbona para la consagraci<ín de iglesias, Hispania sacra, 19 (1966), 
pp.321-400. 

2. L. BRot 1 - J. Vives , fil Ant!f<mario Visig<ítico Mozarahe de la León , Barcelona-Maclricl 1959. 
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Ritus introductori 

La rúbrica inicial del Ordo Romanus XLI, n. l, el PVic la dóna ampliada, en 
forma de veritable introducció. És tota una exhotació catequètica, en ordre a 
crear disposicions d 'esperit i coneixement del ritu. És per aquesta raó que 
recorda al poble, i als ministres, que el dia anterior a la cerimònia han de 
dejunar i fer una vetlla de pregària. Heus ací el text, que es troba en el f. 56v: 
In crastinum autem alloquatur episcopus populum congregatum, annuncians 
illis quid sit vel cur dedicetur aecclesia, aut quare dedicatur, sive quantum 
honoran.da sit a filiis suis, quorum sanctorum memoria vel reliquiae ihidem 
suntvenereran.de. Deinde moneat eos, ne importune irrruant, sed intensissime 
precihus deum exorent, ut ipse consecraator et sanct!ficator adesse dignetur 
ipsius aecclesiae-'. 

El Pontifical de Roda (PRo) és més explicit a detallar el contingut de la 
pregària de la vetlla, davant les relíquies exposades que després és deposita
ran a l'altar, es a dir, maitines i laudes del comú cie sants. La importància 
clonada a les relíquies també ve subratllada per l'obligació que té el bisbe 
d'anunciar al poble els noms dels sants i màrtirs a qui pe1tanyen. Del dejuni 
preparatori només en parlen els pontificals de Narbona i Vic. 

Abans el bisbe consagrant no entri a l'església, el temple lluirà dotze can
deles, acabades d 'encendre, al seu voltant . En aquest moment es tanca la 
porta i tothom roman a fora , llevat de clos clergues. El PRo especifica les antí
fones i cants pròpis per a aquesta ocasió. A la porta cie l'església, segons el 
Pontifical cie Narbona (PNar) i PVic,el pontífex diu , com a oració preparatòria: 
Omnipotens et misericors deus qui sacerdotihus ... Després el bisbe fa el senyal 
a la llinda de la po1ta i, segueix el ritu, que el PRo descriu així: Episcopo sem
per extrinsecus per parietes ecc/esiae scrihente, A, B, C, D, E, tribus vicihus'1• El 
ritu s'acompanya amh cants. 

Ritus a l'entrada i a l'interior de l'església 

A la porta cie l'església, el bisbe prepara l'entrada. En aquest moment es 
canten un seguit d'antífones i el salm 23, Domi11í est terra, acompanyat cie 
l'aníifona , To/fite porta.\ segons consta en els pontificals de Vic i Roda. El ritu 

:'\ . M .S. G1uis. Hl Ordu Ruma110- J-lispa11ii.:o ... . " · c. . p .377 . 
4. J.R llA1<1<1< ;A. hi Saua111entari, Ritual ... . " · c. . p.486. 
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es antic. Consta que en Ja segona consagració de Santa cie Sofia cie 
Constantinoble (a.562), ja es va cantar el salm 23 amb aquesta antífona5. Ara 
el pontífex, amb el bàcul colpeja la porta cie l'església, que s'obre seguida
ment. A l'entrada diu la salutació, Pax huic dornui et ornnihus hahitantihus 
in ea. Segueix el cant de les lletania que el bisbe resa prostrat a terra, acom
panyat de clos diaques. S'acaba amb l'oració Magn(f'icare, domine. 

El ritu continua a l'interior cie l'eglésia amb l'abecedari. El PVic ho descriu 
amb aquestes paraules: Deinde incipiat -es refereix al bisbe- a de.xtro angula 
orienta/i, usque in sinistrum, per pavimentum scrihere a h e tariunl1 . !tem a 
sinistra in de.xtrum simi/iter , clero ínterim canente, el responsori O quam 
metuendus est, seguit del verset i cie les antífones: Gloriosum et terrihile, i, 
Fundarnenta tempti huius7. En el PRo la rúbrica encara es més explícita8 . 

Benedicció de l'aigua i aspersió de l'altar i de l'església 

En aquest moment es prepara l'aigua lustral: aigua, sal, barreja d 'aigua 
amb vi, amb les correponents benedicions i exorcismes. És un conjunt bas
tant complicat. En el PVic es fa primer l'exorcime de l'aigua, seguit d 'una 
benedicció d'aquesta; a continuaació ve un exorcisme sobre la sal amb Ja 
corresponent benedicció després. En aquest moment es procedeix; a barrejar 
sal i cendra a l'aigua, en forma cie creu, tot client l'oració Sanct(/icare per ver
bum dei unda caelesis ... utilitzada en diferents ritus medievals. El PRo la posa 
abans de la benedicció cie l'aigua, mentre que el cie Vic la situa a l'interior de 
la mateixa benedicció. Aquesta nova benedicció de l'aigua s'ha conservat en 
una versió més primitiva, en el Líber Ordimum hispànic9. 

Després barreja vi amb l'aigua1º. Feta la b:irreja es resa l'oració sobre 
l'aigua, Creator et conservator. 

5. M. A'IDIUl 'P, Les Ordines Romani deu Haut Mu¡1e11 Age, Lovaina 1955, p. 316. OR = Ordu 
Rmnanus, amb aquest abreujament, acompanyat del número de l'Ordo, en referim sempre a la 

present ed. d 'Andrieu. 
6. El ritus del abcedari apareix, per primera vegada, en e l OR XLI, p.34o. n.'i. 
7. M.S. G nos, l·l Ordu Ro111anu- Hispaniw .. ., o. c., p. 380. 
8.J.R BA1rnll;A. /:'/ Sacranwntari, Ritual .. ., o. c ., p. 488 
9. M. H 1¡m1N, Le Liher Ordinttm en usage dans / 'ég/ise uisigutbique et nwz arahe d'l!pa11ge,. 

Paris 1904, col. 12- 15. 
10. La mescla de l'aigua amh vi, en el conjunt del ritus, bé que es troba en el vell sacramenta

ri Gelasi:1 (ed. L.C. Mohlherg, Líber sacmmenturum romanae aecclesiae urdinis annicirculi. 
Homa 1960.p.108, n.692) , fou introduït en el moment que el sacramentari ja ha rebut influència 
franca 
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Aspersió de l'altar i de l'església. El pontífex fa el senyal de la creu en els 
quatre angles de l'altar i l'aspergeix set vegades, com consta en la rúbrica del 
PVic. El ritu continua amb l'aspersió del paviment i de les parets interiors i 
exteriors del temple, i al mateix cementiri, et cimiterium11 . Finalment s'aspe
geix el poble reunit. El cant que acompanya el ritus és Asperges me. Un seguit 
d'antífones apropiades forneixen l'element de cant que acompanya l'aspersió. 
Convé no oblidar que bona part del ritu és el que ja es troba en i'OR xu12. El 
PRo segueix el mateix Ordo que el de Vic, però sovint més carregat d'ora
cions. 

Benedicció del temple i de l'altar 

La benedicció del temple es fa amb dues oracions manllevades de la litúr
gia romana: Deus qui foca .. , i Deus sanct(/icacionum .. . , que també es troben 
en el sacramentari Gelasià i en i'OR XLI13. La que no és romana és la tercera 
fórmula de benedicció, l'oració Deus qui cum in manufactis ... que, ultra tro
bar-la en els pontificals de Roda, Vic, i Narbona, és la benedicció de l'antiga 
litúrgia hispànica per a la benedicció d'una esglésial4. El fet és, sens dubte, el 
més careterístic de l'adaptació catalana del Ordo de consagració d'esglésies. 
La rúbrica dels dos rituals: el de Roda la introdueix, després de la invitació del 
diaca a pregar, amb aquestes paraules: Sequitur benediccio tempti clara voce; 
en el de Vic té forma de prefaci, i Prefatio és justament la rúbrica que 
l'encapçala. 

Unció de l'altar i dels murs de l' Església. Un cop ben netejada la base de 
l'altar amb l'aigua sobrant, fundit que rerr¡ansit de ipsa aqua ad hasim alta
ris15, restarà preparada per a rebre les relíquies que hi seran dipositades. 
Mentrestant es canta l'antífona, Introiho ad a/tare dei, i el salm 42, Judica me. 
El bisbe l'encensa i l'ungeix dues vegades, pels quatre costats, en forma de 
creu, mentre es canta, cada vegada, una antífona i un salm apropiats. A conti-

11. M.S. Gnos, hÏ Ordu Rnmanu- Hispaniw ... , o . c. p . 382; ]. .R. Barriga, r.l Pontifical, Ritual ... , 
O .C. p .499. . 

12. L'OR XLI forma part de la col.lecció ll , és a dir, gal·licanitzada. La progressiva tiirmacié> 
no pot siturar- se abans de principis del segle IX. Aquesta datació fa llum so bre l'època de l'apari
cié> del ritu d e l'Asperges. 

13. L.C. Mrn11.BERG, Liher sacramen.turwn ... , o.e. pp. 108-109, nn. 689-690¡ OR XLI , pp.347, 
nn.15-16. 

14. M.S. Gno s, Hl Ordo Romamr-Hispan.icu . ., o . c., p .396. 
15. !d. , p . 384. 
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nuació es fa el mateix amb el sant crisma. El gest és acompanyat amb el cant 
del tercer i quart salm amb les corresponents antífones; en aquest moment, 
també l'encensament de l'altar es fa en forma de creu. Segueixen les oracions 
i el prefaci de benedicció cie l'altar. En el PRo hi ha set oracions, les dues 
primeres en forma de monició16. En el cie Vic, tres: Dei patris omnipotenti .. . , 
Deus omnipotens in cu i us honore ... , Deus qui ad sancti/icandum .. . , Deus 
individua trinitas .. .. No cal dir que totes quatre es troben en el grup cie les 
set del PRo. Les dues primeres són les del sacramentari Gelasià per a Ja con
sagració cl'altars17. La tercera,Deus qui ad.., en el cie Vic té forma de prefaci; 
el de Roda l'introdueix amb els mots clara voce. Tant aquesta com la següent 
només es troben en la litúrgia hispànica, i el seu text és molt extenslH 
Aquesta darrera, Deus individua ... , en el PRo va precedida cie significativa 
frase: henediccio templi pariter et a/taris. 

Benedicció dels objectes litúrgics . 

La rúbrica que encapçala aquest apartat en els clos pontificals catalans, 
indica que aquest és el moment de presentar al bisbe els objectes i ornaments 
destinats a l'ús cie l'església i altar consagrats perquè els beneixi. L'enumera
ció d 'aquests objectes la farem més enclavant, en l'apartat que hi destinaren. 
El pontifical cie Roda presenta dinou oracions per a beneir els diversos objec
tes , el de Vic només vuit. D'aquestes oracions, a part de les que es troben en 
el sacramentari Gelasià, n 'hi ha tretze que procedeixen del Pontifical 
Romano-Germànic19.Com en del conjunt del ritu, també en aquest cas podem 
dir que s'inspira en i'OR XLI, ampliant-lo notablement. 

És impo1tan cie notar que, segons es desprèn cie les rúbriques i cie les ora
cions, conceben els objectes presentats per a ser beneïts com a aportacions i 
ofrenes lliures dels fidels. Cada cosa o objecte destinat al culte és objecte 
d 'una o més benediccions. 

La lista d'objectes és molt antiga, car, cercant-ne Ja procedència, M.S. Gros 
arriba a Ja conclusió que apareixen en les antigues llistes gal.licanes, almenys 

16. J.R BAIUH<;A. 1:1 Ponti/i"cal, Ritual .... PP· 500-503, nn.37--43. 
17. L.C. Mrn 11.111-:11c , Liher sacramentorum .... p. 108, nn.693--694. 
18. M.S. G11os, F.l Ordo Romano-Hispaniw ... , pp. 398--399;.f.!Ularriga, J:ïPont(/kal, Ritual ... , 

pp. 501-502. 
19 . C. Vrn;l'I. - R E1.zE , Le Pontifical Rumanu-Germanique du dixième sièc/e, Città del 

Vaticano 1963, 2 vols. 
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del segle setè20. 

Trasllat de les relíquies 

Ara es va al lloc, fora de l'església, on la nit precedent es féu la vetlla de 
pregària davant les relíquies guardades prèviament en aquest indret. El bisbe 
resa les lletanies, que acaben amb l'oració Aufer a nohis .. . , i una segona ora
ció21. El PVic fa resar el parenostre abans d'aquestes dues oracions. El clergat 
i el poble procedeixen a besar les reliquíes. El bisbe, després del ritus de 
veneració, exhorta el poble a progressar en la fe, la caritat, a complir els 
manaments i al penediment dels pecats. 

Segueix l'aixecament de les relíquies. Es procedeix com si es tractés d'un 
enterrament: helevent eas cum jèretro et cum honore et laudes deo canentes 
cum cruce et turihulis et multis luminarihus, canentes ant(fonam: Surgite 
sancti dei 22. 

Dos preveres aixequen les relíquies i s'organitza la processó, entorn de 
l'església, acompanyant les relíquies, mentre es cantaen un seguit antífones 
adients. A la porta de l'eglésia, resades les lletanies, el bisbe diu l'oració, 
Deus qui in amni toco ... , i dues oracions més un cop acabat d 'entrar23. 

Ara el bisbe porta personalment les relíquies, tot continuant les lletanies, i 
les deposita sobre el nou altar. Abans de situar les relíquies al lloc definitiu, al 
centre cie l'altar, in c01~fessione, concebut com a sepulcre, aquesta cavitat és 
ungida pels quatre costats, amb el sant crisma. Una de les dues oracions que 
per aquest moment porta el PVic té per títol !tem alia heneditio sepulcri. 
Juntament amb les relíquies es dipositen en el sepulcre, segons el PRo, tres 
grans d'encens i tres hòsties consagrades. El de Vic , reflecteix la tradició pos
terior de posar, també a l'interior del sepulcre-reliquiari un pergamí escrit 
amb els deu manaments i l'inici dels quatre Evangelis. El pontífex garanteix el 
sepulcre tancat, segellant-lo. El ritu és acompanyat amb el cant d'antífones, i 
fineix amb l'oració, Deus qui ex amni coaptatione. Mentre es canten unes 
quantes antífones més, es col.loca l'ara sobre l'altar, tunc imponatur ara alta-

20. M .S. Gl!Os, hï Ordo Rumanu-Hispanico .... o.e. , p.349 
21. .J.R.BARRIGA Hl Sacramentari, Ritual ... , n. c., p. 511. 
22. Ihid. , p. 511. 

23. !biti., p. 513. 
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ri, canente episcopcJ.4; al final, segons el PVic, diu l'oració conclusiva, Deus 
qui sacrandorum auctor es .... Tot el conjunt s'inspira en i'OR XLII25. 

La darrera cerimònia és la vestició de l'altar.És un ritu sezill que consta 
d'una antífona, amb els seus versets i l'orció conclusiva, Descendat quesumus 
domine Spiritus ... 

Missa per a la consagració d'una església 

Ara tot ja és a punt. Com és natural en aquest moment es procedeix a la 
celebració de la Missa del dia de la dedicació de l'Església. En el PRo, s'ad
verteix al bisbe que es revesteixi amb els millors ornaments i que l'església 
sigui adornada i amb molts llums. 

No es pretén, ara, d'entrar en l'estudi dels formularis d'aquesta missa. 
Observem, simplement, que els formularis que presenta en aquest indret el 
PRo són tots coneguts. En efecte, la col.lecta, la secreta i la rostcomunió són 
les del sacramentari Gregorià, per una dedicació d 'església21. El prefaci és el 
del sacramentari de Gellone27. La primera lectura (Ap 21, 1-5), la conté ja el 
leccionari d'Alcuí28. 

Il. OBJECTES DE CULTE 

Els objectes al servei del culte, com és obvi, no presenten particulars 
novetats a Catalunya. Atés que són els mateixos que es troben arreu, l'interès 
de dedicar-los el present paràragraf rau, més aviat, en l'observació dels diver
sos indrets on els nostres llibres litúrgics s'hi refereixen. 

El ritual de la consagració d'esglésies ordena la benedicció dels objectes 
cie culte al servei del temple dedicat a Déu . Gràcies a aquest ritual es conei
xen unes llistes dels objectes en qüestió. Per a nosaltres vénen a ser uns pre-

24. M.S. Gros , r:I Ordo Romuno-1-fispanirn .... o.e. 392. 
25. OH XLII. pp 397 i ss. 
26. J. DESI 111ssEs, Le Sucmmentaire Gré/.i()/ien . Ses principalesformes d'après les plus anciens 

manuscrits, Friburg 1971, p . 303. nn. 817, 820, 822. 
27. A. DllMAS, Liber Sacmmentorum Gellcmensis, Turnholti 1981. p.371, n.2453. 
28. A. Wll.MAHT, Le lectionaire dAlcuin. Excerptum ex Ephemerides Liturgicae. A.H. a. 1937, 

p.163. 
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ciosos inventaris de la dotació cie l'església, referent als objectes per al culte. 
Abans d 'entrar, amb cert detall, en les llistes més conegudes a Catalunya, serà 
bo d'ocupar-nos dels seus orígens remots. 

La col.lecció més antiga, a la península ibèrica, ens ha arribat a través del 
Liher Ordinum. Un exorcisme i una benedicció general, per als objectes oferts 
per al culte , són l'objecte de les unitats redacionls nn. Lli i LV, més dues ora
cions, en les peces Ull i LIV29, per a beneir la patena i el calze. El formulari 
Lli té el següent encapçalament: !tem alia oratio pro vasis a/taris, vel vestimen
tis et velis. El Ull és el de la benedictio patene, i e l LIIII, benedictio calicis. El 
fomulari LV, benedictio super munus quod quisque ecclesiae_ofer·t; a més 
d'objectes ofe1ts al culte, es tracta cie la decoració del temple. El n. LVI, del 
Liher Ordinum, és la benedicció del signum hasilicae que, a través cie l'ora
ció, es veu que es el metallum, en ordre a crear so per a convocar, i que no 
és altre que la campana. La col.lecció d'objectes descrita pel Liher Ordinum 
ha d 'ésser molt antiga, perquè es troba en el Missal cie Bobbio, que és cie 
finals del s. VII, o principis del següent. Malgrat formar part del Liher 
Ordinum, els seus orígens semblen relacionar-se amb cercles gal.licans. 

Una altra col.lecció, força antiga, també és gal.licana, tota vegada que es 
troba en el sacramentari Gelasià. 

Si ara passem a llista d'objectes present en el PRo, veurem com s'ha format 
a partir cie les col.leccions precedents. És el moment de beneir els objectes, a 
l'interior del ritual cie consagració cl 'eglésies. La benedicció comença, com fa 
l'Ordo Romanus XLJ130, amb el cant cie l'antífona Con/irma boc deus. Els 
objectes presentats al bisbe per a la benedicció són: Linteamina, vel ad omnia 
que necesse videntur ecclesie. Un altre títol diu: Gracio pro vasis a/taris vel 
illius vestimentis exorzizandis3L Ara seguex la benediccio per a rots els objec
tes , que ofereixen els fidels, presentant-los al bisbe. L'oració té un títol 
genèric, no especifica els objectes, es tracta cie la henediccio super munus 
quod quis aecclesiae qfj'ert. Segueix la benedicció cie la patena, i del calze. És 
llàstima que la henediccio ad omnia in usum basilice, deprés d'amomenar la 
patena i e l calze, s'acontenti amb l'afirmació genèrica, Omnia instrumenta 
a/taris huius aeccleiae seu hasilice, que inter nostras palmes habentur32. Com 
és natural, ocupa un lloc impo11ant la benedicció cie la creu . 

29. M. H :rnT1 N, Le Líber Ordinum .. ., o.e ., col.157-158. 
30. OH XLII , nn. 16-22. 

31. J.H. llAJrnJ(òA, h'/ Sacramentari, Ritual ... o . c., pp. 504-510. 
32. Ibid ., p.509. 
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Per les rúbriques cie molts altres dels diferents còdexs litúrgics, estem 
documentats pel que fa a canelobres, ciris, etc. Així, per exemple, el SB33 s'hi 
refereix, tant en les rúbriques del divendres sant, com en les del dissabte, i en 
la mateixa processo del dissabte al baptisteri, on es fa esment de l'encenser. 

Si es ressegueixen les rúbriques cie les cerimònies específiques, com és el 
cas cie la Setmana Santa, en els diversos sacramentaris, s 'aconsegueix una 
informació suplementària. Pel que fa als ornaments que revesteixen els 
ministres, el SB,el divendres sant f. 37v, parla dels ministres in a/his induti, i 
de la casula; per a la Vetlla Pasqual fa esment cie la casula candidissima, 
f.45. El divendres sant el sacerdot es revesteix cl ' a/ha et stola in vestiario, f. 
33. S'han cie preparar linteamine uhi ponatur corporale, f.37. Pel que fa a 
altres objectes, en aquests mateixos indrets el sacramentari fa referència al 
ca/ix, patena, candelis, cerei, crnx, turihulum, evangeli textu, signa (sonentur 
signa). L'aigua beneïda surt en molts indrets; La cendra, la trobem el seu dia, 
al comencament de la quaresma. 

El dia dels ciris per exel.lència és, naturalment, el dia cie Candelera, el 2 
de febrer; la cerimònia comença justament amb la henediccio candelantm. 
El Missa/e Parvum, cie Vic, el dissabte sant fa esment dels ciris,tant cie la cle
recia com del poble34. 

Malgrat el caràcter cie síntesi, no podem pas oblidar un instrument tan 
relacionat amb el culte corn és la campana. En general és objecte d 'una bene
clició especial, que es fa a l'interior del ritu cie consagració cie l'església. Es 
beneeix primer l'aigua i la sal; després té lloc el rentament cie la campana. La 
benedicció cie la campana és objecte d'una gran ate.nció en el PRo35; es tracta 
de la henediccio ad signum henedicendum. La seva funció és magníficament 
expressada en l'oració primera de benedicció. Entre altres oficis , correpon a 
la campana, cum clangorem eis audierint ... cresca! in eis devocionis augmen
tum .. festinantes ad ecclesie pie matris gremi u m, canten! tihi in ea canticum 
novum ... 36 

Aniria més enllà dels límits previstos presentar una llista satisfactòria dels 
objectes i vestitmenta litúrgica, propis de l 'època. Serà fàcil per 
aconseguir-ho recórrer, a més del llibres i manuscrits litúrgics, a les dota-

33. SB: Sacrmnen1t11i de Barceluna, primera meitat s. XIII , Ciutat del Vaticà , Ms. V::itic . 

lat.3542 
34. M.S.Gl!Os, /:'/ ·Missa/e Paroum .. de Vic, Hispania sacra 21 (1968),p. 353, n .497. 
35. J.R BA11111c;A J:'/ Sacmrnentari. Ritu.al .. ., pp. 527-532. 
36. lbid .. p.527. 
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cians de les esglésies, timoniades en les actes de consagració. Una mica a 
l'atzar ens acontentem, entre moltes possibles, amb l'església o capella de 
Sant Salvador, situada al monestir de Santa Maria cie Ripoll, consagrada pel 
bisbe Jordi d'Osona, l'any 924. Hi consten el paraments, llibres i objectes cie 
culte37. Un altre exemple, justificatiu, es pot trobar en la llista que presenta 
l'acta cie consagració del monestir de Sant Sadurní cie Tavèrnoles, l'any 1040 
3H El seu interès particular està en l'enumeració que dóna dels llibres cie la 
biblioteca. 

Escauria, encara, al costat dels objectes cie culte, parlar també dels llibres 
litúrgics. Si no ho fem és perquè el tema es força repetit al llarg del nostre 
treball. Amb tot, convé notar que l'inventari de noms és molt més ample del 
que ha emergit en el curs de la present exposició. Per a fer-se'n una idea serà 
profitós un recurs a l'estudi cl 'A. Olivar39, on es recensionen, aproximada
ment, una ciquantena cie títols cie llibres litúrgics en la Catalunya del segles 
XI-XII. 

37. R. ÜH1>u1; . !nuen/ari de les actes de wnsaMmci<í de les esMlésies catalanes, Revista Catana 
de Teologia 0979) p . J 54. 

38 c. BAHAI T . Actes de wnsaMrCICÜÍ de les eSMiiisies del hishat d'Urp,e/I SeMles (/X-X/). Urgelia l 
(1978), p .119. 

39. A. 01.lVAH. Les supemiuències lilúf1.ii1Jues aul<ictunes a Catalunya en el-; manuscrits del,· 
seMles Xi-Xll, li Congrés Litúrgic a Montserrat, Ill. Montserrat, 1967 pp 67-70. 
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EL MANUSCRIT' 
« EXPLICACIÓ DE IA DOCTRINA 
CHRISTIANA D'ESCORNALBOU· 

I IA LLENGUA CATAIANA EN EL xvmo. 

Joan Bemadas i Tomé 

El manuscrit objecte d'aquesta comunicació fou escrit, tal com s'assenyala 
en portada, en 1777, i acabat el 29 de novembre, segons s'esmenta en la seva 
última pàgina. És possible que l'autor material, d'una cal·ligrafia perfecta, fos 
el frare franciscà a qui corresponen les sigles que envolten la mencionada 
data: F.A.C.F. De fet, l'obra és la culminació d'un treball col·lectiu de prop 
d'un segle dels frares missioners franciscans del Col·legi Seminari de Sant. 
Miquel d'Escornalbou , el conegut monestir situat al Baix Camp tocant al 
Priorat. Aquest monestir fou erigit en 1162, tot just conquerit als musulmans 
el castell que hi havia anteriorment. Durant quatre segles fou una canònica 
augustiniana. En 1574 passà als franciscans recol·lectes i en 1686 s'hi fundà 
l'esmentat Col·legi-Seminari de Missions. Aquestes missions començaren el 
mateix 1686 a algunes poblacions del Baix Camp i Priorat i, de mica en mica, 
arribaren a 1165 llocs diferents de Catalunya o, millor, de la Tarraconense; 
per tant, també a la part valenciana i aragonesa dels bisbats de Tortosa i 
Lleida, a més de la Vall d'Aran, llavors del bisbat de Comenge (Occitània), i 
de la Catalunya-Nord, bisbat d'Elna-Perpinyà. 

Aquestes missions populars eren l'objectiu principal de la Comunitat 
d'Escornalbou a partir de l'indicat 1686. Totes les publicacions que en conei
xem hi van dirigides. Podem dir, doncs, que aquest manuscrit té una llarga 
elaboració de prop d'un segle (de 1686 a 1777) i la comunitat el féu se1vir 
després durant mig segle més, de 1777 a 1835, que les lleis cie Mendizàbal 
l'obligaren a dissoldre's. Tal com el títol complet assenyala, és una llarga 
exposició de la Llei de Déu i de l'Església per a ser predicada en les missions 

. al poble fidel i fer-ho d'una manera senzilla, però viva i contundent, i amb 
molts exemples i fins amb petits diàlegs. Té 180 folis, recto i verso; 360 pàgi
nes, per tant, en total. 

Potser en aquest Congrés seria més interessant tractar de la història de la 
comunitat d'Escornalbou i, sobretot, de les seves missions populars a tot 

O. "Explicació clara, y copiosa de la Doctrina Christiana, sobre los Manaments de la Lley de 
Deu, .Y de la Iglesia Santa. Segons las Opinions mes prohables, y en la practica seguras. 
Novament illustrada, corregida, y Composta per los ltlt PP. Missionistas del Collegi Seminari de 
S. Miquel de Escornalhou. La que enseñan en sas Santas Missions". 
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Catalunya i del contingut de la seva predicació, més quan corresponen a una 
època de forts contrastos i lluites entre diferents tendències teològiques i pas
torals, una de rigorista o acusadora, una altra de liberal o justificadora, que 
s'acostumen a personalitzar en els jansenistes i en els jesuïtes, amb els domi
nics i altres ordes religiosos entremig. Els nostres frares missioners es limitaren 
a seguir "aquellas Doctrinas, que son mas probables, y en la practica seguras", 
com assenyalen en el mateix títol del manuscrit, amb uns arguments que 
recorden el que justament s'ha anomenat "pastoral de la por", pastoral que ha 
pervingut ben viva fins al Concili Vaticà II i que sembla com si alguns anhe
lessin poder restablir. A mi, emperò, com a filòleg que ha estudiat en profun
ditat aquest manuscrit, m'ha semblat que era molt important l'aportació que 
implica per a la història de l'Església catalana, per a ajudar-nos a descobrir la 
contribució que aquest frares franciscans i molts altres eclesiàstics han tingut 
en el manteniment de la nostra llengua, especialment en un període de tant 
interès en aquest aspecte malgrat ésser qualificat de Decadència. 

El segle XVIII, en efecte, és un segle important per a la nostra llengua, ja 
que fou mantinguda pel poble català d'una manera potser inconscient però 
aferrissada i, per tant, també voluntària. Això féu possible la Renaixença del 
XIX i el manteniment del català com a llengua de cultura, base del nostre 
esperit nacional. 

Aquesta comunicació voldria ajudar a fer comprendre el paper de la petita 
clerecia en contacte amb el poble, en el nostre cas uns missioners franciscans 
preocupats només, almenys aparentment, perquè la gent es confessés i obser
vés millor els manaments. En altres casos serien els rectors de poble i vila que 
feren una tasca semblant i continuaren fent-se dir mossèn, com avui dia, quan 
tots els estaments que dos o tres-cents anys enrere, en els segles XV i XVI, 
tenien també aquest títol, de mica en mica es passaren al de don, més d'acord 
amb els nous temps. En el XVIII, en efecte, totes les coses, títols i tradicions 
catalanes, entre les quals la llengua, semblaven als intel·lectuals de l'època 
"plebeyas y provincianas", malgrat l'afecte que aquests il·lustrats sentien per 
Catalunya com a "patria chica", cosa que, so11osament, contribuí amb molt 
bona mesura al redreçament del país. Aquest redreçament, emperò, hauria 
estat molt diferent sense l'esmentada actitud de manteniment de la pròpia 
llengua de pa11 del poble i cie tots els qui, com els bons frares d'Escornalbou, 
hi van contribuir. Fixem-nos, si més no, en els següents punts d'interès lin
güístic del manuscrit. 
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Punts d'interès lingüístic del manuscrit 

Els exposaré de forma esquemàtica. 
1.- L'interès del manuscrit per una grafia correcta i coherent apareix com 

a fruit de la formació llatina del seu autor o autors (consonants geminades, 
dígrafs etimològics eh i th, etc.) i, segons sembla, del seu dialecte propi, 
occidental i/o tarragoní, que fa que no dubti gaire ni en les vocals àtones a / e 
o bé o/u, ni en les oposicions b/v, ni en els dígrafs ix intervocàlics o finals 
de mot i que fins tingui casos de dígraf ij intervocàlics. La grafia catalana tra
dicional s'hi manté constant amb el dígraf eh final de paraula; en canvi la ç 
es troba en regressió, si bé continua amb relativa freqüència. Hi ha petits 
intents de renovació de la grafia com l'apostrofació i l' accentuació. 
Tanmateix, la nasal palatal és grafiada molt més per la ena titllada castellana 
(ñ ), que pel dígraf català ny, gairebé limitat a les paraules any i dany i no 
sempre. 

2.- La morfosintaxi acostuma a ésser fidel a l'estructura tradicional catalana 
en molts punts. Així en la pronominalització adverbial: l'ús del pronom ne és 
gairebé normal en totes les seves diverses funcions: "vos ne faré memoria" 
(2v, 23)1, "no donarme mes que 19." (22, 23), etc. L'ús del pronom hi, en 
canvi, ja fluctua més: és constant en l'impersonal haver-hi, sempre en singu
lar: "algunas Persona:; hi ha" (5, 3), i també com a complement locatiu: "tor
narhi" (22, 2) , "anaui" (83v, 12), però la solució en ell i en ella és relativament 
abundant: "en ell esta Christo" ( 4, 21), "posar lo cor en ella:;" (142, 5), "sil's 
havia comesos" (108v, 27). És fidel a les formes antigues dels possessius: 
"mia" (57v, 7); "tua" C 43v, 20), "sua" (2v, 10), i de les desinències verbals: el 
present d'indicatiu de la primera fa "tocam" (3, 4), "posau" C 4v, 17), amb dues 
úniques excepcions per a les actuals -em i -eu, totes dues en oracions condi
cionals: "si vos aprecieu" (2, 5), "si perseverem" (55, 33). El subjuntiu fluctua 
entre les tradicions del llatí en -e: "perdone" (6, 23-24), i les també antigues 
en -ia: "resia" (2, 3), "permetia" (6, 21). Potser encara són més significatius els 
clos únics casos de forma perifràstica del pretèrit perfet que he trobat (60, 29 i 
78v, 22). També es majoritari l'ús de les formes catalanes en les condicionals 
hipotètiques, en els temps d'obligació: "han cie creurer" (3v, 16), "elevem 
amar" (7v, 29), etc., i en els verbs de temor: "temen no hajan ja negat algun 
misteri" (5, 7-8). Hi pot influir l'esmentada formació llatina. La principal mos
tra de castellanització en la sintaxi és l'amplitud amb què apareix la preposi
ció a clavant cie l'objecte directe, la col·locació de preposició àtona clavant cie 

l. Les sigles que acompanyen entre parèntesis els textos del manuscrit corresponen a la seva 
compaginació (foli i línia) , tant de l'original com de l'edici(i feta en la tesi llegida a la U.A.13. 
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que conjunció i la seva omissió en les completives, com podem comprovar 
en el darrer exemple exposat: "temen no hajan ... " 

3.- En el lèxic és on l'entrada de castellanismes és més flagrant, accentuada 
per no haver trobat una manera pròpia de formar neologismes i de servir-se 
cie la forma llatina o cie la castellana per a emplenar aquest buit. Així "apice" 
Cl 75v, 23), "dolo" (21, 4), "perjuro" (21, 23), "vinculo" (22v, 10), Tanmateix 
molts d'aquests castellanismes eren plenament acceptats en l'època, com 
"grave" (llv, 19), "leve" (llv, 19) i "seria" (113v, 17), normals abans de Ja 
Reinaxença, segons Coromines; altres entren en les formes dialectals occiden
tals, com "caldo" (51, 5) i "guisada" (57v, 6) i fins "sapo" (52, 13) que, també 
segons Coromines, ve del mossàrab, i no cal dir les clarament occidentals-tra
dicionals "colp" (39, 4), "mentres" (lv, l), "medi" (lv, 13), "fael" (166v, 15) i 
"rael" (141v, 19) i les tarragonines "luego" (24, 2, en el sentit cie aviat), "sigle" 
(49v, 4) i "geñives" 072, 21). Un aspecte molt positiu en el lèxic d'aquest ser
monari és la gran abundància de locucions i frases fetes, algunes molt vives i 
populars. N'he catalogat prop d'un centenar, classificades per màteries. 

4.- Això ens porta a un estil popular, però correcte i digne, com ells devien 
pensar per a Ja predicació cie la Doctrina Cristiana. Aquest estil és el que 
podem anomenar prosa didàctica popular, seguint la qualificació que en fan 
Modest Prats i Albe1t Rossich en un recent estudi sobre la prosa catalana del 
Barroc2. Té un bon nivell d'expressió i una acurada correcció en el redactat. 
Episòdicament té també trets cie barroquisme popular, especialment quan 
narra exemples punyents i patètics amb recursos que arriben a la truculència. 

5.- Cal fer ressaltar també la gran extensió geogràfica que aconseguí aques
ta predicació en cataJà3. Una acurada classificació que he fet per localitats del 
contingut del manuscrit .fomadas Apostolicas del mateix arxiu4 m'ha donat 
que predicaren a 1165 llocs diferents, a la majoria més d'una vegada i en 
alguns fins en catorze o quinze ocasions. Per bisbats són: Tarragona, 143 
llocs; Tortosa, 133 (65 de Catalunya, 4 d'Aragó i 64 del País Valencià); Lleida, 

2. Aquest precís i documentat estudi de MODEST l'HATS i ALBl'lff füiss1u 1, intitulat "El l/ihre delç 

Secrets d'A[-iricultura i la prosa catalana a l'època del Barroc", acompanya l'edicié> en facsímil de 
l'obra de MIQl'EI. A¡;1 ·sT1,prior d e l Temple a Perpiny:I Barcelona 1617, Llihre dels Secrets 

d'A[-iricultura, Casa Rústica i Pastoril, Barcelona. 1968, 21-.,8. Aquesta obra, traduïda al castell:!, 
assolí una vintena d'edicions e n els segles XVII i XVIII . 

3. Séin en català tots els sermonaris cie missions al poble, manuscrits, que es co nserven, com 
t:11nbé els llibres i fulletons impresos per a ajudar aquesta predic:1cié> dels frares d'Escorn:dhou, 
entre e lls fèmt Mvstica, y Silf-i rada del Paradís de la l[-ilesia lk1rcelona , 1704, amb moltes edicions 
poste riors) de Francesc Baucells. 

4 . És el ms. 4-A-11 del mateix Arxiu Histc'irk Provincial dels Franciscans de Cataluny:1. Tal 
com assenyala el subtítol .és un "Libro en el qual se d:"1 relacion verdadera de las Villas, y Lugares 
que :in corrido los Religiosos moradores deste Sto. Collegio de S. Miguel de Escornalbou predi
cando las santas Missiones". 
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180 (88 cie Catalunya i 92 d'Aragó); Urgell , 220 (204 cie Catalunya, l d'Aragó, 
6 d'Andorra i 9 cie l'Estat francès-Alta Cerdanya, llavors del bisbat d 'Urgell); 
Girona, 184; Vic, 105; Solsona, 63 i Barcelona, 81. De l'arxiprestat llavors 
exempt d'Àger, 23 (20 cie Catalunya i 3 d'Aragó) i del Priorat cie Meià, 6. Fora 
cie la Tarraco ne nse predicare n a la Vall d'Aran (llavors de l bisbat cie 
Comenge) , 10 llocs, al bisbat d'Elna-Perpinyà, 15, i al cie València, 2 del 
Camp cie Morvedre. 

Il·lustrats i no-il·lustrats: dues actituds davant la llengua 

Per a entendre millor la importància d'aquesta predicació en català per a 
la història de la nostra llengua en el XVIII, analitzem aquestes dues actituds. 

S'ha fe t cèlebre l'expressió cie Capmany sobre el cataEi com un "idioma 
antiguo provincial, muerto hoy para la república cie las letras y desconocido 
del resto cie Europa". En aquesta convicció hi pot haver l'inici d'una actuació, 
continuada durant tot el segle passat i, en alguns aspectes, fins als nostres 
dies , que ha perjudicat molt greument la nostra llengua'i. Ens pot ajudar a 
entendre aquesta actitud una altra frase del mateix Capmany a la introducció 
al Vocahulario de las palahras mas d[/lciles del Lihro de Co11su/ado. Parlant 
del català medieval cie l'obra, diu : "Fue una lengua nacional, y no una xerga 
territorial, descle el siglo XII basta principios del presente: en que se adoptó, 
con el nuevo gobierno, la castellana en todos los tribunales, y actos públicos 
cie la Corona cie Aragón". 

Aquest 'se acloptó" penso que exterio ritza el subconscient cie Capmany i 
cie la majoria de ls qui es tenien per il·lustrats a Catalunya: el canvi de llengua 
culta del català al castellà ningú no l'havia imposat i e ra la conseqüència d'un 
procés que consideraven natural i, segurament, irreversible i lògic, procés 
que s'havia iniciat molt abans dels Barbons. 

És aquesta una qüestió semblant a la cie l'anomenat Diccionari Trilingüe, 

'i. Sún importants. en ;1quest sentit, e ls estudis de Josrl' MrnrA' "Consideracions sobre e ls libe
rals espanyols i la llengua catalana" (211. 0 111¡.;rés /111 . de la Llen¡.;1.w Catalam1, 1986. VIII .. 659-
669) i JESl'S Tl 'SO'\ "L'irracionalisme lingüístic de la rac'> il·lustrada" dins "Límits". núm. 2,. 17-30. Les 
dues citacions d'Antoni de Capmany. per altra banda molt conegudes, s(>n de Memorias histríri
cas sohre la MtLrina, Co111ercio y .... 11-2 .. 846 i d e Ciídigo de las cost11111hres marítimas de 
BarcelrJ/lct ... .. 52Ó. les dues reeditades en e ls :1nys !961-6'i pe r b C:'unara Of. de Comercio y 
N:1vegació n d e Barcelona . 
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editat en clos volums en 1803-1805 amb el títol de Diccionari catalàn-castella
no-latino i sota l'autoria cie Josep Bellvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà. 
Per a Carbonell aquest és un exemple de "reconversió elet sentit d'una obra" . 
Colon-Soberanas li contesten: "Si Amat hagués volgut servir-se elet català per 
imposar el castellà, no es comprendria per què estudia les locucions anti
gues". Opino que, sense pretendre-ho, Colon i Soberanas ens clonen el sentit 
cie la posició dels An1at, inicadors i promotors cie l'esmentat diccionari, sobre 
el català. No ens volen pas imposar el castellà. Tal com ja he elit, aquest no 
s'havia pas d'imposar, ja estava acceptat com a llengua culta per la Il·lustració 
del país. Però com que les arrels d'aquest país bevien en una llengua arcaica, 
d'un gloriós historial i molt diferent cie la "habla o xerga plebeya, usada para 
el trato familiar del rústica pueblo" (Capmanys, l. c.), convenia estudiar-ne les 
locucions antigues. Després, com ens dirà també Carbonell (l. c.), "tot i l'ob
jectiu assimilista clarament exposat al pròleg, ha tingut utilitat pràctica en sen
tit contrari i fins ha estat interpretat com una temptativa cie salvació cie la llen
gua"6. 

Es també la impressió que hom té quan estudia la important i transcenden
tal obra cie Fèlix Torres Amat Memorias para ayudar a.formar un Diccionario 
crítica de los escritores catalanes, "plasmació cie l'esperit elet segle XVIII", en 
ence1tacla qualificació d'Antoni Comas7. Sorprèn l'extensa i profunda referèn
cia que acostuma a fer dels poetes medievals, personalment o recollint l'apor
tació de Josep Tastú. Fa la impressió que, malgrat haver-se passat totalment al 
castellà, com a llengua culta, continua estimant el català, una m.ica com aquell 
qui estima la pròpia família i, per tant, podent-ho fer, n'estudia la història, els 
avantpassats i les arrels genealògiques. 

Quan es tracta, en canvi, d'autors contemporanis, les seves preferències 
són clarament per als autors més o menys relacionats amb la Il·lustració i que, 
per tant, escriuen en castellà o en llatí. Sembla sorprendre's quan es troba 
amb una obra moderna en català d'un cert nivell literari o cultural i la seva 
referència és mínima. El cas més significatiu és, potser, el de Baldiri Reixach. 
Sorprèn que fins s'oblidi del seu nom de pila i es limiti a ressenyar-lo client: 
"REXACH. Ensefíanza de miñons: lihro muy util, y muchas veces reimpresa; y 
traduciclo al castellana y francés I t. en 8º". 

És imporant d'adonar-nos que Baldiri Reixach, rector d'Ollers, i Josep 

6. La controversia entre Colon-Soheranas i Carbonell la trobem expressada en les obres 
Panorama de la lexico!!,rafia catalana de GEHMÀ COI.ON 1 AMAIJU J J. SOllEHANAS Barcelona 1986,. 
144-1 50, contestant la posició de Jordi Carbonell "La literatura catalana dintre el període de tran
sició del segle XVIJI al segle XIX" dins Actes del 4t. Col. Int. de Llen!!,ua i Lit. Catalanes, Basilea 
1976,.298-299. Ja abans, Jordi Hubi(i i Balaguer havia opinat de manera semblant a Carbonell, 
com observa aquest en nota. 

7. A:<TONJ CoMAS, HL~tr)ria de la Literatura Catalana, !V, 144 , Barcelona , 2a. ed ., 1981. 
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Ullastra, beneficiat de Peralada, dos clergues per tant gironins, no es limitaren 
com els bons frares d'Escornalbou a escriure correctament el català. 
L'estudiaren i les seves obres són avui dia objecte d'estudi i admiració8. Com 
ells, molts d'altres el cultivaren, sobretot eclesiàstics en contacte amb les clas
ses populars. També els instruments públics notarials continuaren, potser 
majoritàriament, escrits en català i molt correctament segons l'onografia i l'es
til tradicional, sovint arcaic, de l'estament , fins a la llei del Notariat de 18629. 

Aquest cultiu de Ja llengua pròpia suposava, per als no-il·lustrats com ells, 
un esforç enorme, ja que s'havien d'enfrontar al corrent cultural de l'època, el 
qual, a més, tenia tot el suport i Ja força d'un estat cada vegada més poderós. 
Per això les seves possibilitats de reeixir-hi eren les pròpies de tot treball fet 
amb una gran voluntat, però amb una manca de capacitat per a servir-se dels 
mitjans que, lingüísticament, tenien llavors altres llengües considerades 
"nacionals", erudites i modernes. 

En el segle XVIII podia el català haver fet el pas que feren les llengües de 
cultura com el francès i el castellà: convertir-se en llengües universals aptes 
per a tots els àmbits de cultura en substitució del llatí. Però aquest pas s'havia 
d'iniciar i dirigir des de la Universitat de Cervera i no des d'Escornalbou o des 
d'una rectoria cie poble, i per persones amb un ideari il·lustrat i una prepara
ció culta catalana. I ja hem vist que els il·lustrats no en volgueren saber res. 
Consideraven la llengua catalana rústega i· provinciana i la "española", com es 
començà a denominar amb un canvi de nom de connotacions ben clares, cul
ta, universal i ben estructurada per a satisfer totes les seves necessitats d'ex
pressió. La desídia, doncs, dels il·lustrats per la pròpia llengua, enlluernats 
per les excel·lències del castellà, i la poca capacitat dels qui la continuaven 
cultivant per a reformar-la a fons, més quan molts d'ells no en veien ni la 
necessitat de fer-ho, portaren el català a un carreró sense so1tida. Hem d'aca
bar reconeixent que en el segle XVIII tots, il·lustrats i no-il·lustrats , van fer 
que el català es convertís en una llengua inviable com a vehicle cultural. Serà 
la Renaixença que trobarà Ja manera de començar a sortir d'aquest atzucac. 

8. Així tenim les edicions de 1923 i 1983 del I vol. cie l'obra de HeLxach , mencionat per 
Torres Amat. El li volum, que completa tot l'enseyament de minyons, fou descobert en manuscrit 
fa pocs anys a la biblioteca del Seminari de Girona i editat per S. Marquès i A. Hossich en 1981. 
De la Grammatica ct1thalcína de Josep Ullastra , fins aleshores inèdita . Montserrat Anguera en féu 
l'estudi i edició crít iques en 1980. Antoni Coma, en l'obra esmentada (n . 7), és sens dubte qui ha 
fet un estudi més exhaustiu de la producci(> lite rària d'aquest període. 

9. Sebastià Solé i Cot n'estudià tots els aspectes en "La ll engua dels documents notarials cata
lans en e l període de la Decadència" dins "Recerques" , 1982, núm. 12 , .. 39-56. La resistència dels 
notaris autòctons a fer els seus instruments en una llengua diferent a la tradicional catalana an;I 
més enllà del 1862; més encara. per tant, que la dels llibres sagrame ntals, que pràcticament to ts 
passaren al castefül poc després del Concordat de 1851. 
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Val la pena, però, que, com a final d'aquesta comunicació ens preguntem: 
¿hauria tingut la Renaixença la força i la continuïtat que tingué a Catalunya si 
no hagués trobat un terreny poc o molt abonat pel manteniment d'una llen
gua amb una categoria cultural i lingüística digna gràcies, en gran pa1t, a la 
predicació cie tants clergues, missioners com els d'Escornalbou o rectors cie 
parròquia, en contacte amb el poble, i a eclesiàstics lletraferits, com Reixach, 
Ullastra, els anònims autors cie goigs i tants altres? 

Dues petites digressions finals 

Primerament, una constatació molt personal. O potser no tant. La meva 
sorpresa, a mesura que aprofundia en l'estudi del manuscrit d'Escornalbou, 
fou adonar-me del paral·lelisme que, amb clos segles cie diferència, hi havia 
entre els autors del manuscrit que estudiava i la meva pròpia història perso
nal, lingüísticament parlant, o, millor elit, la cie tants altres capellans cie la 
meva generació, sobretot els que hem procurat estar en contacte amb el 
poble senzill català i som una mica com el mossèn. Tronxo d'en Ballarín. Tant 
en el XVIII com en la postguerra del XX la nostra llengua s'ha salvat i ha man
tingut la seva dignitat de llengua culta en gran pa1t gràcies a la baixa clerecia 
en contacte i al servei del nostre poble. 

Segonament una preocupació com a rector de parròquia i, per tant, res
ponsable pastoral d'una barriada a la patt nord cie la ciutat de Barcelona, amb 
un notable contingent cie feligresia immigrada que familiarment parla en cas
tellà (molts només saben expressar-se en aquesta llengua). Crec que quan 
ens trobem amb dues comunitats culturalment diferents, tant en el segle XVIII 
com en el XX, tots els pastors anhelem tenir els mateixos sentiments cie sant. 
Pau clavant els clos grups cie les primeres comunitats cristianes, formades cie 
jueus i gentils conversos. Pau, en la cana als Efesis (2, 14-15), invoca l'exem
ple cie Crist: "Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, ja que ell 
ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el 
seu propi cos la Llei i els preceptes. Així ha posat pau entre clos pobles i ha 
creat una nova humanitat centrada en ell". 

En el segle XVIII la divisió en clos pobles a la nostra Catalunya era, pràcti
cament, només en el pla cultural. La Il·lustració pensava, per tant, que s'havia 
d'impulsar una cultura única, la més important i elevada, encara que no fos la 
del país. La resta ja vindria pel seu propi pes amb el temps. 
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Els nostres frares missioners , i amb ells molts altres capellans, aparentment 
sense reflexionar-hi massa , feren el que veien natural i lògic: estar amb el 
poble i fomentar i ajudar la seva cultura i llengua. Sortosament l'enfrontament 
no ha afectat, almenys fins ara, l'ànima i l'essència del nostre poble, encara 
que s'hagin viscut moments ben dramàtics. 

Avui dia aquest principi de "estar amb el poble", si aquest poble parla 
majoritàriament en castellà als nostres barris , ens pot fer pensar en la conve
niència de fer una pastoral d'acord amb aquesta realitat i molts ho fan així: 
només cal fixar-se en la llengua cie les misses a Barcelona, especialment en 
segons quins sectors. 

Però, cie fet, la majoria d'aquests immigrats estimen Catalunya i volen inte
grar-s'hi, malgrat que hi hagué una època que res no els ajudava a fer-ho i 
encara avui dia no hi troben massa estímuls. És a partir d'aquí que crec que 
hem de plantejar-nos una pastoral que ajudi a aquesta integració, i això bàsi
cament ha d'ésser en la llengua del país. L'objectiu penso que és molt clar i la 
força integraclora cie la nostra terra l'afavoreix. Els mitjans i el mètode per a 
fer-ho d'una manera adequada i pastoralment eficaç, amb el respecte degut a 
persones i grups, ja són molt més problemàtics. Potser el Concili cie 
Catalunya, continuador dels tan compromesos, en aquest punt, Concilis 
Provincials cie la Tarraconense dels segles XVI, XVII i XVIII, ens hi dirà algu
na cosa. Almenys a la meva parròquia hem indicat com un possible tema a 
estudiar, en la consulta prèvia ja feta , punt 2, 26, el següent: "pastoral d'inte
gració en el marc cie la llengua i cultura del país, per a evitar que les dues 
llengües oficials po1tin a formar dues comunitats distintes". l acabo aquesta 
comunicació manifestant que m'ha sorprès que una cosa que a la parròquia 
vèiem tan clara no sortís, ni de prop ni de lluny, en la llista de la "Consulta 
sobre possibles temes" del Concili. 
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GEOGRAFIA I INCIDÈNCIES HISTÒRIQUES DE LES 
MISSIONS POPULARS D'ESCORNALBOU 

Jaume Borràs i Galceran 

Introducció 

El Col.legi Seminari de Sant Miquel va ser fundat l'any 1686 per Antoni 
Llinàs, franciscà observant, en la històrica muntanya d 'Escornalbou , antic 
monestir medieval de canonges agustins i, després, eremitori recol.lecte. 
Responia a la finalitat de preparar els futurs missioners que anirien a les 
famoses missions franciscanes d 'Amèrica. Ara hé, aquest ohjectiu aviat va pas
sar a un segon lloc davant la ràpida embranzida que tingueren les missions 
populars o apostòliques. Cal dir que missioner no era solament qui anava a 
terres llunyanes de no cristians, sinó també aquell "que se le envia a reformar 
con su predicación algunos pueblos o provincias de cristianos relajados en 
sus costumbres; o porque se les delegaba ciertas facultades y privilegios 
extraordinarios para el mejor desempeño del ministerio; finalmente porque se 
distinguen sus sermones en algunos accidentes que constituyen un especial 
caracter, porque el misionero no predica por el estipendio justo, sino gratis, 
ni su predicación se limita a un solo pueblo, sino todos aquellos que juzga 
necesarios para la conversión de los pecadores, y para las reformasde las cos
tumbres en éJ."l 

Aquest segon aspecte del terme missió és el que pretenem estudiar dels 
franciscans d 'Escornalbou. Abans d'entrar en la dinàmica històrica de les pre
dicacions populars, cal analitzar la importància cie la tasca evangelitzadora a 
partir del seu expandiment geogràfic. L'escassa bibliografia existent només 
ens permetia emmarcar, en breus pinzellades, els límits territorials de les mis
sions franciscanes. Sortosament, a l'A1xiu Històric Provincial dels Franciscans 
de Catalunya es conserva un manuscrit, Jomadas Apostólicas, que a manera 
de diari va recollir tota l'activitat missionera; aquest escrit permet deseguir, fil 
per randa, l'evolució cie la predicació, des dels orígens fins poc abans dels 
dramàtics dies cie l'exclaustració. L'obra data cie l'any 1724 i forma un volum 
en qua1t amb 157 pàgines; afegit al conjunt hi ha un quadernet de 6 fulls amb 
el títol de Missiones que se hallaron apuntadas entre viejos papeles ai1os des
pués de empeçado este libra; recullen les campanyes missioneres realitzades 

l. PAllRONDO, D. Historia de Ins Oilegios Seminarios de Misiones de la regular ohseruancia 
existentes en la Península de r~'ijJaña, Madrid, 1818, pg. 2. 
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entre l'any 1686 i l'any 1699. 
El llibre presenta la llista de llocs missionats a base d 'agrupar-los per anys 

i diòcesis , a més de citar els noms dels missioners . Això possibilita el buidatge 
de les poblacions visitades pels homes d'Escornalbou; sovint s'intercalen altres 
notícies: referències directes d'esdeveniments polítics, òbits de missioners, 
notícies curioses. Des de meitats del segle XVIII fins a l'any 1828 es recull el 
nombre de combregants, per diòcesi i per cada lloc; sensa dubte que és una 
informació interessant que cal treballar, però, amb molta cura. En els gairebé 
150 anys de tasca apostòlica intervenen mans diverses en la redacció del 
manuscrit. Només presenta dificultats a l'hora d 'establir, amb precisió, els pri
mers anys i llocs de predicació. A part d'això, esdevé una eina magnífica per 
a treballar sobre l'abast geogràfic de les missions populars i la influència pos
sible o evident dels esdeveniments històrics sobre la planificació de les cam
panyes missioneres; ambdós aspectes són l'eix del present estudi. 

El treball s'ha fet després d 'efectuar el minuciós buidatge geogràfic del 
manuscrit, classificant les poblacions, monestirs i santuaris esmentats en les 
jornadas, respectant les demarcacions diocesanes cie l'època, i assenyalant els 
anys concrets cie cada missió amb el nombre total cie realitzades en cada cas. 
Per raons òbvies d 'espai, aquest voluminós apèndix geogràfic no s'inclou en 
la comunicació, malgrat ésser la base del treball. 

Expansió de les missions 

La tasca missionera dels franciscans, al llarg de gairebé segle i mig d'activi
tat, té un marc geogràfic concret i significatiu. "Los padres missioneros, que 
todos los años salen cie este Seminario para las Missiones, son regularmente 
quatro ternas, que se dividen en los obispados de Catalunya, según el bene
placito de los Señores Obispo y Arzobispo, y llegan a penetrar basta los 
Reynos de Francia, Aragón y Valencia, a los quales Reynos se extienden algu
nos Obispados"2. 

En termes eclesiàstics, els límits resten força clars. Ara bé, les fronteres 
administratives del Principat no coincideixen amb els límits diocesans cata
lans, la qual cosa explica que bona part de les predicacions es fessin fora. El 
bisbat de Tortosa comprenia les comarques septentrionals del País Valencià: 
Maestrat, Ports de Morella, Plana, Alacaten; i una part del Matarranya. Lleida, a 
part de la franja de Ponent, tenia més de la meitat del territori a Aragó. 

2. PAPIÓ. Juan. r.'/ Co/egio Semincirio del Arctíngel San Miguel de ¡.~çcurncilhou, 13arcelona, 
1765, pg. 70. 
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Malgrat les notahles modificacions geogràfiques d 'ambdós bisbats l'any 1957, 
encara avui recorden les grans dimensions de què gaudien llavors. Urgell 
tenia jurisdicció sobre territoris, més enllà dels límits polítics: Andorra, i, més 
sorprenentment, l'Alta Cerdanya, incorporada administrativament a la corona 
francesa des del Tractat dels Pirineus. Aquesta pau també va afectar el bisbat 
d'Elna; malgrat deixar de pertànyer a la Província Tarraconense fou missiona
da esporàdicament. 

Cal destacar el cas de la Vall d 'Aran, la qual va restar al marge de la 
Provincia Tarraconense fins a l'any 1803, puix formava la part meridional del 
petit hisbat occità de Comenge; després fou annexionada a Urgell, alhora que · 
aquest perdia la jurisdicció sobre l'Alta Cerdanya; curiosament, en les 
.fornadas mai no apareix el nom del bisbat, sinó el de la comarca. 

Un capítol especial són les jurisdiccions eclesials exemptes, les quals, 
intercalades dins els límits episcopals, foren missionades. El manuscrit esmen
ta Ager, Lavaix, Gerri i Meià. Esdevenien enclavaments geogràfics totalment 
independents de l'autoritat del bisbe diocesà, perquè el monestir, el priorat o 
la col.legiata, segons els casos, exercia gairebé llurs funcions en el territori. El 
cas cie la col.legiata d'Ager palesa la importància canònica de les jurisdiccions 
exemptes o "vere nullius", puix que exercia jurisdicció sobre 38 parròquies 
matrius; altrament passa amb el monestir cistercenc de Santa Maria de Lavaix, 
a l'Alta Ribagorça, amb vint parròquies pròpies. 

Llevat dels casos d'Elna i Comenge, cal prendre com a àmbit genuí de la 
predicació franciscana el marc geogràfic dels bishats catalans integrats en la 
Província Eclesiàstica cie Tarragona. Els missioners mai no van traspassar 
aquesta gran demarcació religiosa, fora dels casos assenyalats i de l'excepcio
nal predicació feta l'any 1705 a Sagunt i Gilet, parròquies del bisbat de 
València. 

La desigual incidència missionera en les diòcesis catalanes 

Després cie concretar l'extensió geogràfica, analitzem els percentatges de 
parròquies visitades per bisbat en base al següent quadre estadístic: 
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JURISDICCIÓ 

ÀGER 
BARCELONA 
COMENGE (Vall d'Aran) 
GIRONA 
LAVAIX 
LLEIDA (Aragó) 
LLEIDA (Catalunya) 
SOLSONA 
TARRAGONA 
TORTOSA (Catalunya) 
TORTOSA (País Valencià) 
URGELL (Andorra) 
URGELL (Catalunya) 
VIC 

% PARRÒQUIES MISSIONADES 

57,8 
36,8 
61 
53,7 
55 
76,2 

100 
44,4 

100 
100 

84,2 
100 

60 
45,8 

4 

D'entrada, hom constata que Tarragona, Tortosa i Lleida són els bisbats on 
més va incidir la tasca missionera, els quals van visitar la totalitat de llurs 
parròquies matrius; les comarques aragoneses i valencianes també van rebre 
una considerable empenta. A desgrat de la llunyania, la Seu, Girona i els 
enclavaments "vere nullius" tenen més parròquies visitades que no pas 
Solsona o Vic; a més, aquestes tenien un nombre de parròquies molt inferior, 
(135 i 218 respectivament,) a les 350 de Girona i les 360 de la Seu. De totes 
maneres, el que més crida l'atenció és destacar com el bisbat de Barcelona, 
amb un nombre de parròquies similar a Vic, és el menys visitat de tots. 

Tot això ajuda a perfilar quina estratègia seguia Escornalbou a l'hora de 
planificar les campanyes missioneres. En primer lloc, la proximitat geogràfica 
dels bisbats més visitats respecte del col.legi seminari. Amb tot, no sembla 
sempre un criteri absolut per a esclarir la predilecció dels predicadors envers 
ce1ts bisbats; considerant que el viatge el feien normalment a peu, la major 
proximitat de Solsona sobre Girona no inclina més els franciscans cap aquella 
diòcesi. En segon lloc, Barcelona, la diòcesi més populosa i de major pes en 
tots els sentits, resulta ésser la menys beneficiada per la tasca predicadora. 
Aquesta realitat palesa la preferència per les diòcesis més ruralitzacles, que 
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sense cap mena de dubte no estaven tan ben ateses espiritualment com les 
grans poblacions de la seu barcelonina. 

Els índexs de participació de cada diòcesi, en els percentatges totals dels 
1185 llocs missionats i de les 3184 campanyes realitzades, permeten recolzar 
les anteriors constatacions i establir-ne d'altres. Els bisbats de la Seu, Girona i 
Lleida presenten una participació més gran en el conjunt de llocs missionats , 
perquè tenen un nombre absolut més elevat de nuclis parroquials que 
Tarragona o Tortosa. Barcelona, a desgrat d'un considerable nombre de 
parròquies, resta per sota de les altres, a excepció de Solsona, perquè Elna i 
Comenge no són significatius. De totes maneres, el repartiment del conjunt 
de les missions perfila millor certs aspectes: 
al Tarragona i Tortosa abasten, ambdues, més del 40% de les campanyes mis
sioneres. 
bl Lleida i Urgell comprenen un 30% del total. Girona no resta massa enrere. 
cl A la cua, altra vegada, hom troba Vic, Barcelona i Solsona amb uns per
centatges conjunts que no assoleixen el 15% total. 

Finalment cal considerar les mitjanes de predicació, establertes a partir de 
la divisió del nombre total de missions pel nombre de localitats visitades per 
bisbat. L'observació del mapa núm.2 indica uns aspectes a destacar: 
al Hi ha una correspondència directa entre el nombre de parròquies missio
nades i la mitjana de predicació per bisbat. 
bl Els bisbats que ultrapassen en bona part els límits polítics del Principat 

· presenten sengles zones catalanes més freqüentades. 
cl Les comarques de )'Ebre esdevenen, amb considerable avantatge sobre 
Tarragona, el centre de l'activitat apostòlica franciscana. 
dl Barcelona és el bisbat amb una mitjana de predicació més baixa. 

La periodització de les missions 

Un valuós element d'anàlisi és la distribució de l'activitat apostòlica per 
anys i diòcesis. Observant el gràfic núm.3 , cal entendre com a any de missió 
cada campanya predicadora que s'organitzava en un bisbat i que acostumava 
a durar de l'octubre a la següent Pasqua. Hom constata que les missions es 
desenvolupen a partir del segle XVllI; abans del 1700, Tortosa i Tarragona 
acaparaven tota l'atenció d'Escornalbou, puix la comunitat era de recent crea
ció. Si bé el segle XVIII presenta un ritme sostingut en les missions, el primer 
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terç del segle XIX el trenca , perquè, amb pocs anys de diferència , es paralit
zen totalment les predicacions: en la guerra del Francès i en el Trienni Liberal. 

Les dues diòcesis on va centrar-se més l'esforç evangelitzador, To11osa i 
Tarragona, ofereixen una regular distribució cie les campanyes al llarg del 
segle i mig. Altres bisbats concentren l'activitat en un espai d'anys que con
trasta amb el huit restant , com a Girona, Lleida i la Seu. 

El plantejament de concentrar la major part de les missions dins un espai 
cronològicament extens i continuat respon a una evidència: la major llunyania 
del convent, situat a cavall entre Tonosa i Tarragona. Això obligava els predi
cadors a intensificar la predicació en un temps consecutiu a fi d'augmentar-ne 
l'eficàcia; en un temps on predominava la transmissió oral cie les novetats, la 
presència persistent dels frares predicadors era la millor forma cie promocio
nar llur tasca en una zona relativament extensa. 

Vic i Solsona conformen un tercer grup on la predicació presenta un caire 
més discontinu que els precedents. Barcelona, fins al 1761 , segueix una 
tendència de regularitat semblant a Tortosa, però després desapareix quasi 
totalment de l'escena. Comenge i Elna són poc significatius, pel reduït nombre 
cie pobles i d'anys de missió. 

Zones més missionades 

Excepte les terres del delta, les comarques to11osines són les preferides del 
col.legi seminari, superant àdhuc les àrees del Camp cie Tarragona, molt prò
ximes a Escornalbou; pobles com Miravet, Vic, Ascó i Vinebre van més enllà 
cie les 10 missions . L'arquebisbat cie Tarragona , en general molt missionat 
també, té com a àrea privilegiada les viles veïnes cie muntanya: Falset, Pradell, 
Torroja, Alforja; altrament, els pobles del Matarranya passen clavant cie nom
broses parròquies tarragonines. 

Al marge de les comarques meridionals , arreu del Principat sorgeixen 
altres zones on sovintejen les missions. La més destacada és l'extensa àrea cie 
les Garrigues i el Segrià, amb un bon nombre cie parròquies que van més 
enllà cie les cinc campanyes: Granadella, .Juncosa, Bell-lloc cl"Urgell, Soleràs, 
Borges Blanques. Considerant que les predicacions a la diòcesi lleidatana es 
desenvolupen pràcticament en el darrer terç del segle XVIII , cal destacar els 
cuns intervals de temps entre les campanyes, de cinc a quinze anys. Malgrat 
la llunyania, la "terra ferma" constitueix, junt amb les zones ja esmentades cie 
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Tortosa i Tarragona, el marc físic principal dels homes d'Escornalbou. 
En un segon lloc, cal fer esment cie determinades zones amb extensió més 

reduïda que les anterio rs, però on, igualment, e ls missioners fan sovintejat 
acte cie presència . La característica comuna és la llunyania considerable del 
convent i e l fet cie situar-se a la zona pirenenca. Les valls de Boí, cie Ribes, 
d 'Àneu, cie Cardós, cie Ferrera esdevenen llocs cie successives missions, com 
també centres muntanyencs: Sort i Pont cie Suert. Amb tot, fou la Cerdanya: 
Alp, Ger, Llívia , Bellver, Puigcerdà, l'àrea pirenenca preferida. Crida l'atenció 
constatar la preferència envers aquelles contrades del bisbat d 'Urgell , respecte 
d e zones més p rope res, ja foss in d 'Urgell o de Girona, Vic, Solsona i 
Barcelona. Significativament, cap d 'aquests quatre bisbats no presenta singu
lars àrees geogràfiques amb majo r incidència missionera. 

Recapitulant, cal dir que les zones principals per ordre decreixent de fre
qüè ncia missio ne ra són les comarques de !'Ebre, e l Prio rat, e l Camp de 
Tarragona, les Garrigues, la Conca cie Barberà, el Segrià, la Cerdanya i valls 
del Pirineu. 

El protagonisme del món rural 

La majo r incidència de la tasca missionera en el món rnral de Catalunya, 
que no pas en l'àmbit urbà, ja s'ha palesat quan hom ha constatat e l migrat 
paper del bisbat barceloní en tot el conjunt. També, d ins sengles geografies 
diocesanes es manifesta una predilecció cap a les parròquies rurals. Podem 
establir el següent quadre comparatiu dels bisbats més significatius: 

cap de diòcesi n. missions població n.missions 

GIRONA l CISTELLA 4 
LLEIDA 5 GRANADELLA 7 
TARRAGONA 7 ALFORJA 12 
TORTOSA 3 VINEBRE 15 
SEU D'URGELL 2 BELLVER 7 

El marcat contrast entre la seu i una parròquia respectiva, e n cada cas la 
més missionacla, ens parla cie l'orientació que els franciscans clonen a les 
campanyes. Considerant el cap cie bisbat corn a nucli urbà més important de 
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la respectiva demarcació, hom observa com són àmpliament superades per 
sengles parròquies rurals. Les diferències assoleixen, a Tortosa, la màxima 
expressió, no tan sols Vinebre està per sobre de la capital, àdhuc llogarets 
com Llaberia, amb 10 missions. El fet que la mitjana de missions a les coí11ar
ques de !'Ebre sigui de 8 ja parla per si sol. Tarragona, malgrat tenir un consi
derable nombre, resta per sota de poblets com Pradell de la Teixeta, amb 10 
campanyes. Reus esdevé la gran excepció, puix essent Ja segona localitat del 
Principat esdevé una de les poblacions més missionades, també amb 10 mis
sions. 

Si ens remetem al significat de les missions populars, hom explica que 
Escornalbou s'inclinés més per les zones rurals i, sovint, preferint àrees llunya
nes valls del Pirineu, a altres de més properes. Calia vetllar més les àrees 
desateses enfront de les més afavorides espiritualment, si més no sobre el 
paper o les estadístiques diocesanes. Aquesta preocupació dels franciscans 
per les zones marginals de l'església catalana era implícita al concepte de mis
sió ja considerat en la introducció. 

Incidència dels esdeveniments històrics 

Els grans fets que marquen Ja història del Principat també repercuteixen en 
el desenvolupament de les missions i en llur distribució geogràfica. Seguint un 
ordre cronològic, hom analitzarà la influència diversa dels succesos històrics. 
Inevitablement, els conflictes bèl·lics contemporanis als 150 anys de predica
ció franciscana l'afecten negativament; ara bé, són els fets de caire polític els 
que més repercuteixen, fins a tal punt que posaran l'epíleg a la pròpia vida 
conventual: el Trienni constitucional i la crema cie convents, pocs anys des
prés. 

La guerra de Successió (1701-14) 

La llarga lluita que sosté Catalunya a inicis del segle XVIII contra el preten
dent Felip de Borbó sorprèn Ja comunitat religiosa en les beceroles. "Feya 
escasament 20 anys que els conventuals francescans habitaven lo Convent 
quan estallà la guerra de successió en la qual los frares se posaren resolta
ment al costat de l'Arxiduch, i enaltiren sa causa en sas prédicas per los 
pobles i viles de Catalunya" .3 

3. TODA, Eduard. Histmia de r:~cornalhuu, Reyal Sociatat Arqueològica, Tarragona, 1926, pg. 
142. 
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A desgrat de la lluita, els frares mai no interromperen llurs predicacions; 
abans que la situació esdevingués crítica escampen, quasi per tots els bisbats, 
una evangelització clarament polititzada. En el crític any 1714 les missions es 
reduïren a la mínima expressió, fent campanya només en dues poblacions 
properes a Escornalbou, Arbolí i Vilaplana. Seguint els itineraris assenyalats 
en les jomadas, hom té la impressió que les missions anaven retrocedint cap 
a les darreres zones resistents a la causa filipista: Tarragona, Barcelona i 
Girona en 1713. 

El triomf de Felip V aparentment no sembla afectar la marxa de les predi
cacions, però el nou règim passa la factura al col.legi pel clar supor atorgat a 
Carles; aquesta decidida opció s'havia palesat amb l'ajut ofen a significatius 
personatges de la causa austríaca, com Carrasclet4, i amb l'eina propagandísti
ca cie les missions. L'acusació "que los paclres missioneros de Escornalbou 
eran desafectós al rey, y que lo mostravan en los púlpitos"5 ocasiona la 
repressió selectiva que pateix el convent. Així, s'expatrien els elements oposi
tors de més prestigi i que, alhora, eren missioners. "A 29 desembre de 1714 
se presentà al Seminari un esquadró cie dragons que prenguè al Guardia Pare 
Francesc Boada y a clos altres religiosos, portant-lo fins a la frontera de 
Fransa ahont quedaren en llibertat d 'escollir son lloch d'exiJi"6. Boada era 
reconeguda figura intel.lectual i famós preclicaclor, Antoni Duran era el guar
dià del col.legi (aquí Toda comet un error d 'identificació) i Miquel Gil, mis
sioner; foren els tres frares condemnats a l'exili. Malgrat que, exte rnament, les 
tasques missioneres continuaven igual, s'havien e liminat prestigioses veus 
que podien donar mala premsa del règim borbònic. En realitat, la predicació 
missionera perdia valuoses figures, puix l'exili es va perllongar fins a 1723. 

La Guerra Gran (1793-95) 

Aquest conflicte entre la decadent monarquia cie Carles IV i la jove repú
blica francesa té com a principal teatre bèl·lic el nord del Principat, zones 
sovintejades pels franciscans. La negativa opinió que existia entre e l poble 
català sobre el nou règim polític de l'estat veí era plenament compa1tida per 
Escornalbou. No cal extranyar-se, clones, de les diatribes llançades per un 
missioner contra els francesos , en unes reflexions escrites durant e l conflicte: 

4. MARTI, José. Hscurnalh01t Culeuiu Seminariu de misiunes de Propaganda Fide 
(186&-1835). Separata cie "Archivo Ibero-Americano" T. XLIII. Barcelona. 1982, n. 165-168, pg. 

303 
5. PAPIÓ , o.e. pg . . '39. 
6. TODA. o.e. pg. 142- 3. 

101 



JAllME llOHHÀS 1 GALCEHAN Ill 

"Los mas barbaros infieles i gentiles no executarian las inhumanidades que 
executan los franceses , ni se demostrarian tan enemigos de Dios , de 
Jesuchristo, de su Sta. Iglesia, del estada eclesiastico y del género humana, 
como se rnanifiestan los franceses. "7 Aquestes consideracions coincidien amb 
aquelles altres que acusaven els francesos d'ateus i regicides. Tot plegat justifi
cava el caire cie guerra quasi santa que va tenir la contesa, ací a casa nostra; 
els missioners, com el conjunt de l'església catalana, la consideraven una veri
table croada. 

Ara bé, la influència directa del conflicte en l'activitat missionera, a pa1t de 
radicalitzar les postures ideològiques, fou de clos tipus: 
a/ Paralització esporàdica de les predicacions: l'evolució de la lluita va obligar 
a suspendre les programades per als estius del 93 i del 95; en el primer cas, 
per l'ofensiva de les tropes cie! general Ricarclos sobre la Catalunya Nord, 
mentre que, en el segon, ho provocà la contraofensiva francesa . 
b / Recolzament missioner clonat a la lluita: l'absoluta identificació 
d'Escornalbou amb els mòbils governamentals fa possible que els franciscans 
acceptessin amb entusiasme la difícil tasca de missionar els pobles cie l'Alta 
Cerdanya, conquerits momentàniament per l'exercit català: Enveig, Er, Oceja, 
Odelló, Sallagosa, la Tor de Querol i Ur. Aquest pobles són missionats "para 
predicar y confessar aquellas pobres gentes, y destruir los errares que la liber
tacl francesa habia sembraclo en aquellos pueblos y reducirlos al conocimiento 
de Dios, y obecliencia al Romana Pontífice y a su legítimo prelaclo, el obispo
de Urgel. "8 

Després de signada la pau amb França l'agost del 95, Escornalbou envia, a 
petició del bisbe de la Seu, el mateix que els havia instat a fer les del 93, qua
tre missioners als llocs més castigats pel conflicte: la Cerdanya. Això no fou 
possible perquè les esglésies restaven molt malmeses, però sobretot, "por lo 
mucho que paclecieron aquellas gentes cie los franceses y saqueo cie los espa
ñoles. "9 El fet que el catòlic exèrcit cie Carles !V també incorregués en aque
lles malvestats 4uc semblaven exclusives dels francesos, no propiciava un cli
ma massa favorable a l'èxit d'unes predicacions. A desgrat d'aquest contra
temps, persisteix la idea de reconstrucció espiritual, com clonen a entendre les 
peticions dels ordinaris cie Lleida i Urgell. Les següents campanyes organitza
des responien a aital intenció. Amh tot, cal recalcar com, per primera vegada, 
les missions es convertien en una eina ideològica al servei d'una concepció 
po lítica, l'Antic Règim. 

7. "Jornadas Apost(>licis". Mns. Esc A- 11. Arxiu J-Jist<'>ric l'rov inci:tl dels Francisc 1ns de 
Cata lunya . Barcelona. pg. 104. 

H. !dem . pg. 101-2. 

9. Jdem , pg. 104 . 
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l.a guerra del Francès (1808--14) 

La lluita contra Napoleó, a més de repercutir directament sobre el col.legi, 
va provocar la paralització total cie les campanyes en clos anys. Sense cap 
mena cie dubte, el fet que més va marcar la consciència dels franciscans fou 
el sagnant lliurament cie Tarragona a mans cie la tropa imperial. La llarga con
tesa incideix cie diferent manera en l'obra apostòlica d'Escornalbou: 
a/ Desconcert inicial i disminució cie la predicació: després dels fets del Dos 
cie maig, hom va interrompre les missions fins que els bisbes catalans decidis
sin què calia fer. L'evolució inicial clel conflicte, a desgrat cie les considera
cions favorables dels bisbes cie Tarragona i Tortosa, va reduir la campanya cie 
1809 a clos pobles, Alfara i Paüls. 
h/ Missions cie guerra: "Con los principios clel año 1810, por orclen cie la junta 
cie Regencia de este Reyno d e España C. .. ) se intimó al Ilustrísimo Sr. 
Arzobispo cie Tarragona Romualclo Valercle manclase hazcr missiones en toclo 
su Arzobispaclo. para este efecto escribió al P. Guardian p::ira cumplir con 
clicha orclen"lü. Una vegada més, amb un mecanisme similar al que va pro
moure les predicacions en la Guerra Gran, les missions responien més a plan
tejaments polítics que no pas re ligiosos. Trobem la mateixa causa que l'any 
1793: la lluita del poble esdevé una guerra santa contra l'invasor napoleònic. 
Els frares havien d'alimentar el fe1vor patriòtic en llurs sermons. El tarannà 
extraordinari d'aitals predicacions es palesa en el fet que s'han cie fer a corre
cuita , "como estabamos sobre la Quaresma, no se pudieron cumplir como se 
acostumbra; cletenninanclo por última que los preclicaclores cie Quaresma la 
preclicasen en sus respectivos pueblos"l 1; Ja improvisació manifesta , junt amb 
les limitacions clonades per la guerra, motiven que la tasca dels missioners, 
més patriò tica que no pas pastoral, es reduís a Valls, Falset, Torroja, Albarca, 
Pradell i Gratallops. 

Curiosame nt, la primera campanya a Tarragona, encomanada pel bisbe a 
diversos ordes religiosos fou un fracàs "porque los paules predicaran cliez o 
cloce clías sin auclitorios, y habienclo cie predicar cl espués los nuestros, (. .. ), se 
suspenclió la Misión. No era tiempo ni ocasión oportuna para imprimir a las 
gentes e lsanto temor cie Dios: tal era el transto rno cie tocla la Província cie 
Cathaluña"l 2. La reflexió clel cronista palesa força bé e l ne rviosisme que 
imperava arreu clavant l'ofensiva francesa; d 'altra banda, manifesta la dificultat 
evident cie predicar. 

Això es contraposa amb l'èxit que més tard tenen les predicacions a la 

10. !dem , pg. 124. 
11. Idem. pg. 124 . 
12. !dem. pg. 124. 
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ciutat; es van fer del 7 al 28 d 'octubre a l'església de Sant Francesc. L'absència 
de l'arquebisbe, refugiat a Mallorca, explica que Escornalbou acollís favorable
ment la iniciativa d'uns laics, perquè de dret només el bisbe gaudia del poder 
de convocar les missions populars. Cal apreciar, aquí, la capacitat de resposta 
dels franciscans a la complexa situació que hom vivia. La gran connexió dels 
predicadors amb els anhels populars justifica la massiva resposta que va 
donar la ciutat: "Fue tal el concurso que no podía la iglesia del convento abar
car tanta gente. Los auditorios se componían de canónigos, dignidades, cléri
gos, frayles , militares de todas clases y de ciudadanos" .13 Els frares, que ava
luaven l'èxit segons el nombre de combregants, celebren les 1500 comunions 
de l'esmentada missió. 

L'any 1811, l'embat de la invasió napoleònica ja afectava de ple les terres 
tarragonines; el convent d 'Escornalbou fou saquejat pels francesos, malgrat no 
haver-hi víctimes. El col.legi viu dramàtics moments, però encara organitza 
una altra campanya de predicacions a Tarragona, davant el ressò de l'anterior. 
La importància d 'aquesta està en el fet de dur-se a terme poc abans del tràgic 
setge i assalt a la ciutat. El marcat providencialisme de l'escriptor de les 
jornadas es plasma quan relaciona la sagnant caiguda de Tarragona, a mans 
franceses, amb la fracassada predicació que va tenir lloc a la catedral pocs 
mesos abans. La missió es fa pel març, el setge comença el mes de maig i 
l'assalt es produïx pel juny. "El dia 28 de junio, a las cinco de la tarde, los 
franceses iniciaran el asalto final. Después, los excesos de los vencedores per
sistieron 3 días, ocasionando mas de 5.600 víctimas, entre las cuales se ·conta
ran, por lo menos, 300 niños y mujeres. Toda la ciudad fue pasada a sangre y 
fuego. El robo, la violación y el asesinato fueron ejecutados brutalmente"14. 

Escornalbou, com la resta del país, devia esglaiar-se de tals fets , i en cercà 
l'explicació mitjançant un providencialisme històric simplista. Les reflexions de 
les Jornades cal considerar-les com una lectura a posteriori dels terribles dies 
que patí la ciutat. Els franciscans, fonamentalment predicadors populars, no 
podien evitar confegir unes interpretacions que avui dia hom consideraria 
absurdes o xocants. Ara bé, considerar com a càstigs del cel determinats esde
veniments era quelcom habitual en la mentalitat de l'època. La transcripció de 
les jornadas estalvia quelsevulla altra consideració: "Como tocla Ja Provincia 
se mirava en revolución y se ballava Tarragona libre de enemigos, fue el 
motivo de recogerse en ella todo el mal para provocar Jas iras de Dios. En 
este entró por General de Provincia, Campoverde, y por Governador de la 
ciudad un hermano suyo, los clos, buenos christianos, pero mas justiciera el 

13. Ide m , pg. 124. 
14. RECASENS, J.M. La Reuulucicín y Guerra de la Independencia en. la ciudad de Tarragona, 

Real Sociedad Arqueològica Tarraconense, Tarragona, 1956, pg. 220. 
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governador que su hermano. Luego, que entró al govierno mandó desterrar 
algunas ciertas mugeres capaces de inficionar y perder a todo un exército. 
Tomó después la providéncia de que se hicieses rogativas públicas que todo 
el clero secular y regular hiciese exercicios, como todo se predicó con mucha 
edificación de los buenos. Peró que el mal no sesó: iva en aumento la mal
dad, y a cara descubierta: no se vehíatemor de Dios. Vista eso, y temerosos el 
General y el Governador del azote de las iras de Dios, mandaron se hiciese 
otra Misión en la Cathedra!, y que la havía de predicar el Padre mismo, que 
havía predicada la antecedente en nuestro convento. (. .. ) Empesaran la 
Misión en la cathedra! el día 8 de marzo de 1811, y se concluyó en el 
Domingo de Passión. Hubo en ella un concurso nunca vista; y esperando 
sería grande el fruto al última comulgaron algunas quinientas almas en una 
ciudad donde havía millares de personas. El Prelada conociendo la dureza de 
los corazones, algunas veces exclamó con todo su espíritu: "Tarragona, 
Tarragona haz penitencia, haz penitencia Tarragona, porque de no, dentro 
poco tiempo experimentaras tu ruïna y desolación", lo que experimento lue
go con un derramamiento de sangre tan horrorosa que no tiene exemplar en 
las historias. No me detenga en la catastrofe de un castigo tan visible, porque 
pienso saldran libros enteros para eterna memoria de los que viven y viviran, 
para que teman a Dios". 15 

L'agreujament del conflicte provocà en 1811 la paralització de l'activitat 
missionera; ara bé, Escornalbou s'abocà a col.laborar amb les autoritats tarra
gonines en una campanya de moralitat. La missió desenvolupada responia a 
les difícils circumstàncies i ambient propi d'una ciutat amb refugiats de tota 
mena. Les predicacions estan plantejades per a garantir la governabilitat i la 
bona marxa d 'una població que s'havia de preparar per a una imminent esco
mesa enemiga. La decidida intervenció, malgrat que fallida, dels franciscans 
en la línia de vanguàrdia bèl·lica tenia un doble objectiu: religiós i polític. Per 
a ells, la penitència era l'arma que faria possible que la ciutat s'enfrontés als 
francesos; davant la manca de conversió dels cors, l'explicació del desastre 
era contundent: Déu va catigar la ciutat impenitent. Tot i la ingenuïtat de les 
Jornadas, hi havia quelcom d 'evident, la incapacitat de la ciutat per a organit
zar-se per a la defensa. 

Després de l'ocupació de Tarragona, Escolnalbou interromp de manera 
total les predicacions fins al final de la guerra, durant els dos anys i escaig de 
dominació napoleònica sobre el Principat. 

15. ""Jornaclas Apostúlicas", pg. 125. 
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Absolutisme de Ferran VII (1814-1820) 

El rellançament de les missions va paral.le la al retorn de Ferran VII a la 
península. "Llegamos ya al año 1814: año feliz para todos; y con mucha parti
culariclad para nuestra santa fe y religión; pues entro con la libertad deseacla 
nuestro amaclo monarca Fernando VII. Las primeras diligencias de su gobier
no fueron clisipar los errares y heregías que habían clerramaclo los liberales de 
C:ídiz por toclo el Reyno. Y para la reforma de las costumbres mancló se escri
biese a toclos los arzobispos y obispos una carta pastoral, animando a los fie
les para el clicho fin; y al mismo tiempo manclasen hazer misiones por todas 
paites". 16 

Es produeix una plena identificació entre e l seminari i la ideologia de 
l'Antic Règim, encarnada en la persona del monarca. Des d 'ara fins a arribar a 
l'extinció cie la vicia conventual, els criteris per plantejar les campanyes seran 
clarament més política que no pas pastorals. L'entusiasme amb què els frares 
assumeixen la defensa d\m caduc absolutisme respon a llur mentalitat i parà
metres ideològics: ·'No volien sapiguer res de llibertats nicle drets individuals: 
segons sas icleas, la magia del bon govern se tancava en l'absolutisme. Trono i 
altar eran sos lemas, y a !"extensió cie son culte y difusió cie sa doctrina dedi
caren l'incansable activitat de las missions y cie les prediques."17 Ells conside
raven com una qüestió religiosa la defensa d'aitals principis. Ara bé, sorpre
nentment, quan es reprenen les missions en 1814, i amb gran empenta, ja que 
Escornalbou envia nou missioners, no es parla dels possibles danys morals 
ocasionats per la guerra; altrament, hom copsa una manifesta hostilitat vers el 
liberalisme polític. 

Durant gairebé tot el segle XVIIT la planificació missionera va respondre a 
consideracions estrictament pastorals; la interferència d'altres intencionalitats 
fou esporàdica i, més aviat, fruit d'uns esdeveniments extraordinaris. En la 
darrera època del col.legi, la tasca franciscana ja no serà cohesionar el poble 
enfront d 'un hipotètic enemic cie la fe . Escornalbou no sap escapolir- se cie la 
pugna política i ideològica que divideix el país en clos bàndols irreconcilia
bles: liberals i absolutistes: com bona p~ut cie comunitats religioses dóna deci
dit suport al segon. Les missions seran l'eina més impo1tant d 'adoctrinament 
polític. Aparentment, el ritme cie les predicacions és semblant al d'abans de la 
guerra del Francès; però els mòbils són molt diferents; àdhuc hi ha un consi
derable increment en el nombre de missioners, uns vint per campanya. La 
politització en els plantejaments va aprofitar l'onada d'alegria popular que va 

J 6. !de m, pg. 126. 
17. TODA. o.e. pg. 247. 
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desvetllar e l retorn del Deseado. Fins al cop de Riego, les orientacions eme
ses pel rei Ferran havien de pesar moltíssim a l'hora d'organitzar les predica
cions. 

Del Trienni liberal a la crema de convents (1820-35) 

Els anys de règim constitucional incideixen negativament en el desenvolu
pament de les missions i, fins i tot, en la vida conventual. La revolta realista 
del 1822 a Catalunya , la qual cosa provocà la supressió per drecret del 
Col.legi, fa que el nou règim acusés Escornalbou d 'ésser, junt amb Poblet, 
l'instigador dels focus realistes de les contrades tarragonines. A desgrat de les 
enceses queixes del cronista franciscà Aragonés, l'alineament cap a l'absolu
tisme era tan evident com el rebuig total envers l'experiència constitucional. 
Les reflexions de les Jornadas són prou explícites: "El año veynte lograron los 
jacobinos españoles con sus attes e intrigas que jurase el rey y se publicase 
en Madrid la constitución de Cacliz abolida ( ... ). Todas las miras de aquell os 
impíos revolucionarios eran abolir el cuito clivino, acabar con la Religión de 
jesucristo, desterrar las buenas costumbres e introclucir e l libertinaje y e l 
ateismo en España. Lejos de permitirse las Santas Misiones, se prohihió seve
ramente a los ministros del Sagrada Evangelio la libertad que les dio 
.Jesucristo de clamar contra los errares y falsas doctrinas que de palabra y por 
escrita introducían los Apóstoles cie laimpieclad". lH 

Hom no pot assegurar que e l col.legi pa1ticipés materialment en la revolta 
reialista, però, abans del contundent decret de supressió signat a finals cie! 
1822, e ls frares tenien justificacions o motius per, si més no, recolzar moral
ment les partides absolutistes. Malgrat l'accentuat maniqueisme de les 
Jornada,,-, el cert és que, per enclavant, e l govern liberal va prohibir qualsevol 
tasca missionera; per tant, el Trienni suposa la interrupció total de les mis
sions populars. De l'any 20 fins al 24 no s'enregistri cap missió; la breu sus
pensió de la comunitat també hi va contribuir. 

Malgrat llur partidisme, les reflexions del cronista Aragonés permeten cop
sar per què el govern impedeix les predicacions: "El celo de sus frailes por la 
gloria de Dios, y e l gran fnno que hacían en sus Misiones, era lo que les atra
ía el odio de los que toclo lo pretendían reformar en la lglesia, no menos que 
en el estado: les pareció a estos que subsistiendo tales frailes y tales misione
ros , y continuando en ministerio de las Misiones , era imposible que e l nuevo 

18. "Jornadas Arostúlicas". rg. U5. 
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sistema se arraigase , segun todo el ensanche que se le quería dar en el 
Principado. De aquí fue, que se determinó privaries de la paz, y de un modo 
o de otro acabar con ellos''. 19 

Encara que, políticament, les mesures governamentals podien tenir 
coherència, puix que tallaven veus hostils, a la llarga comportaven el rebuig 
de la població rural , la qual considerava els franciscans unes víctimes de 
l'anticlericalisme del règim. Tot plegat, només servia als enemics del govern 
per a justificar llurs aixecaments armats. 

La restauració de l'absolutisme del rei Ferran, mercès a la intervenció dels 
Cent mil fills de Sant Lluís, a més de significar un ràpid final a l'experiment 
liberal, per a Escornalbou va suposar retornar a la vida religiosa i a la predica
ció. Les missions agafen el ritme previ al Trienni. Com en 1814, estaran al ser
vei propagandístic de la reacció ferrandina. La contundent manifestació del 
cronista de les jornadas esvaeix el .més petit dubte respecte de llur tarannà 
polititzat: "Restituido éste a su libertad, y sentado sobre el trono, expidió lue
go de nuevo que se misionaran toclos los pueblos de su Monarquía, encargan
do se les explicasen de moclos que pudiesen entendelo todos, el objeto, el 
plan y fines de los masones, comuneros, filósofos y demas impíos. Todos los 
Prelaclos procuraran luego clar cumplimiento a la real orden. El Excmo. Sr. 
Arzobispo Creus, el Excmo. Sr. Obispo de Tortosa Saez, el Illmo. Sr. Obispo 
cie Gerona escribieron a nuestro R.P. Guardian picliénclole todas las misiones 
de que se pudiese clisponer. Todo lo que se verificó el año 1824. Enviando el 
Arzobispo dos Misiones, una al Obispado de Tortosa y otra al Obispado de 
Gerona; y no pudieron enviar mas por entonces, a causa de estar los PP. 
ausentes predicando Novenarios cie Arlimas. "20 

Les consignes del rei van ser puntualment seguides, amb la qual cosa es 
reafirma el criteri polititzat i ideològic cie les missions. Al llarg de la dècada 
Onimosa, els franciscans s'havien erigit en apologistes de la reacció absolutis
ta. El marcat caràcter polític de les predicacions es palesà, concretament, en la 
campanya organitzada per les zones costaneres, amb reconegut caire liberal, 
del bisbat de Girona: Arenys de Mar, la Pineda, Blanes, Tosses i Lloret. "Aquí 
los libe1tinos procuraran por todos los medios impedir el fruto de la santa 
Misión, hasta ponerse a la puerta de la Iglesia y no dejar entrar a las gentes, 
tal era su descaro por la deviliclad del parroco y alcalde, pero a pesar de todo 
el infierno se hizo mucho fmto."21 L'afer cie Lloret dóna a entrendre el total 
compromís del seminari amb l'Antic Règim, i, altrament, ja insinua l'antipatia 
cie part de la població catalana contra els frares , símbols de l'obscuranfo;nlP· 

19. AHAGONÉS, F. Losfrailesfranciscos de Cata/uña, Barcelona, 1891 , pg. 230. 
20. "Jornadas Apostólicas", pg. 135. 
21. !dem, pg. 136. 
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rebuig que en esclatar violentament pocs anys després significarà la fi del 
col.legi franciscà. 

L'exclaustració de 1836 hauria significat la cloenda de les missions i, 
àdhuc, de la pròpia vida comunitària. Ambdós finals es precipiten, però, per 
la ferotge onada d'odi popular contra convents i monestirs que es va produir 
a diversos llocs del Principat pel juliol de 1835. Els sagnants succesos de Reus 
van propiciar l'abandonament del col.legi, pel temor generalitzat entre els fra
res d 'ésser assassinats com llurs germans d'ordre. La cloenda de la vida con
ventual comporta la desaparició de tota activitat missionera; amb tot, les 
darreres predicacions s'efectuaren ja en la primavera del 1833 a les localitats 
tarragonines de Rojals i la Riba. 

Hom té la impressió que la paralització definitiva de les missions s'anticipa 
al dramàtic i penós final d'Escornalbou; els elements liberals més radicals no 
podien perdonar als franciscans que, amb llurs missions populars, es fessin 
justificadors morals d 'un règim odiós i anacrònic. 

Conclusions 

Primerament, cal constatar la importància del moviment missioner 
d'Escornalbou palesada tant en l'expansió geogràfica, la Província Eclesiàstica 
de Tarragona, amb uns 1.200 llocs missionats, com pel nombre total de mis
sions: 3.184. Les comarques meridionals del Principat, corresponents a la diò
cesi de Tortosa, són més afavorides per l'evangelització franciscana. Per a 
fer-nos una idea del ressò que tingueren les missions, assenyalar que el cro
nista Papió comptabilitzà 250.000 combregants en 14 anys. 

També hem de dir que el segle XVIII marca l'època més fecunda i brillant 
cie les missions, plantejades segons criteris pastorals. En el segle XIX es pro
dueix la decadència del moviment per culpa de les interferències polítiques 
que clesvi1tuen el genuí objectiu de les missions: la conversió dels cors. 

Malauradament, la manifesta incapacitat cie sostreure's als maximalismes 
ideològics provocarà la ruïna del convent. En la darrera i turbulenta etapa 
missionera, Escornalbou va emprar la predicació com a instrument avalador 
cie l'absolutisme monàrquic, l'aliança funesta entre tro i altar. En el context 
històric era quasi impossible restar al marge de la pugna política que omplia 
Catalunya. Ja amb l'inici cie la crisi cie l'Antic Règim, plasmada en el fracàs de 
la Guerra Gran, hom comença a observar la instrumentalització cie la predica-
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ció al servei de finalitats alienes. 
Malgrat tot, cal reconèixer la gran tasca desenvolupada pels franciscans, 

fent arribar llur veu fins als racons més amagats cie la geografia nacional. La 
preferència per les àrees rnrals, fins i tot les molt llunyanes del seminari, 
enfront cie nuclis més grans i gratificants, evidencia una preocupació missio
nera molt d 'acord amb l'espiritualitat franciscana. 

Per finalitzar, l'abast cie les predicacions, fetes en català, com assenyala 
Papió22, dóna peu a considerar els frares com a defensors i promotors de la 
llengua; a desgrat de les creixents agressions de tot tipus des de 1714. 

22. PAPIÓ , o.e. pg. 118. 
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GRÀFIC NÚMERO 2: 
REIACIÓ PERCENTUAL DE LOCALITATS MISSIONADES 

l 

~ 

~ 

-10 

mr.HOHA r.;¡;;;;;ï m A GIRm llllDA ~OlSONI. IARRAr.ONA !ORIOi! URGlll Vir. 

CHJ\nc N ~ 3 lll:LACH) l'LHCLl·lTUAL lJ[ MISSIONS 

~o 

l'> 

JO 

111101 SfüUHA llRRAGll HA TílRIOSA URGlll VIC 

1 l·l 



EL BISBE MORGADES I LA QÜESTIÓ OBRERA 

Jordi Figuerola 

El bisbe Morgades1 s'hagué d'enfrontar al tema social i a la problemàtica 
obrera. Era una realitat que havia viscut i coneixia. Tota la seva vida com a 
sacerdot, canonge i professor cie! seminari, abans cie ser bisbe, havia tranco
rregut a Barcelona , on Ja presència d'una creixent indústria havia conduït a la 
formació d 'un important nucli obrer ja plenament consolidat a partir del 
sexenni2. Per altra banda, el futur bisbe havia desenvolupat una tasca impor
tant en el camp de la beneficència i de les institucions vinculades al món de 
la salut pública i de l'entorn hospitalari. Això l'havia de fer coneixedor cie la 
realitat social en què vivia la població treballadora i del seu grau cie malestar. 
Malestar que el canonge ja havia conegut en diferents revoltes socials i en 
períodes molt determinats de la història barcelonina i catalana recent, l'últim, 
sens dubte, durant els sis anys que van del 68 a la restauració. 

Saber aquesta realitat, però, no implica coneixer-la a fons i, molt menys, 
interpretar-la correctament pe r tal ci e trobar-hi solucions e nce rtades. 
Morgades participava d 'aqu es t desconeixement absolut que l'Esglés ia del 
moment tenia sobre el tema obrer3. Ell estava en la línia , perquè res ens indi
ca el contrari, dels qui pensaven que calia una repressió decidida contra 
aquells que pertorbaven l'ordre estable1t, que la societat s 'havia d 'imbuir de 
la norma cristiana d'amor i concòrdia entre amos i patrons i que calia 
refiar-se dels principis de justícia i caritat per tal de resoldre els problemes. 
Per tant, la qüestió social era essencialment una qüestió moral. 

L'arribada al bisbat de Vic, en 1882, significaria alhora exercir la tasca pas
toral en una terra d 'un contrast notable on convivien àmplies zones rurals i 

l. Per :i la hiogr:1fia de Morgades i la bibliografia ex iste nt , \'egeu .Jrnm1 F1c;11:1101.A, l:'/ 
his/?e Murp,udes i /ujimnaci<í de f'h\f.!,lésiu catalana co11 te111purúni11. Tesi Ooctor:tl inèdita (en curs 

de ruhlicacic'i) , Univers itat Autc'mom;1 de lla rce lona . 1992. 
2. No cal que citem 1·extensíssim:1 bibliogr:db sobre e l movime nt obrer barceloní des 

de mitjans del XIX. Pe r a fe r-nos-en una idea. pen'>. només ca l c it:ir e ls cl:'íssics tre balls de Josu • 
llU\ IT 1 CASIMIJ< MA 1rr1 sobre b d:isse treh:1lbdora durant e l bienni progressista o e ls llibres de 
.J"su• TUlMl'S sobre el sexenni o les ;1port:Kions de !'mi-: GA111< 11 :1. 1 M1<¿1 T\. ! Zc\lm . 

. ). Desconeixement que no \'ol dir que l'acci(> socia l de l'Església fos nul.la. com a 
vegades s 'ha dit. En aquest sentit p:1rticipo mo lt de les idees de .Jnsl·: A:-;1rní:s GA 1.1H;o exrressades 
e n 1':1rticle La ~f.!,lesia y la cuestüín social: replu11teamientu. dins: ¡-.~,·111dius hisl<íricus suhre Iu Ip,lesia 

espmlula wntempurúnea. El Escori:.11 1979. 12- 115. 
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de muntanya amb poblacions on havia crescut moltíssim la indústria4 . El bis
bat abraçava bona part de les conques del Freser, del Ter i del Llobregat amb 
viles industrials com Manlleu, Roda, Torelló, Manresa, Igualada, Sallent i 
altres. 

Aviat, a més, el bisbe circulà per la diòcesi a fi de practicar la visita pasto
ral. Això el féu entrar en relació amb les zones obreres del bisbat i, ràpida
ment, comença a intervenir sobre el tema. 

El diumenge 22 d'octubre de 1882, poc temps després d 'haver entrat a la 
32 diòcesi, visitava la colònia industrial de Vila-seca, situada a la vora del Ter 
i pertanyent al municipi de Sant Vicenç de Torelló5. L'arribada del bisbe fou 
espectacular, amb música, columnes guarnides, domassos als balcons i altres 
ornaments. La crònica ens comenta, d'aquesta manera, les paraules que 
adreçà el prelat a la gent que va seguir devotament la benedicció de la nova 
capella: 
"En breves y enérgicas frases hizo ver cuan necesario es que al lado de la chi
menea de la fabrica se eleve al cielo el campanario de la Iglesia, si se quiere 
que amos y jornaleros, ricos y pobres se mantengan cada uno en los límites 
de lo justo, refrenando unos y otros sus apetitos y pasionès desordenadas. 
Sólo en la practica constante de Jos deberes religiosos, dijo, aprenderan los 
amos, que si tienen derecho al sudor del trabajador mediante el salaria que !e 
dan, no lo tienen jamas a su sangre, antes tienen estricta deber de mirar por 
ellos, como otros tantos hijos que Dios ha puesto hajo su amparo; como los 
trabajadores aprenderan a respetar a sus principales, amaries, serviries fie! y 
lealmente, y miraries como a sus padres y protectores."6 

Morgades faria una visita a Manlleu els dies 14 i 15 de juliol de 1883. A les 
sis del matí del 15, el bisbe celebrà una missa per a la població ,en la qual, 
segons les cròniques, exhonà a la concòrdia entre obrers i patrons i atacà "la 
practica de las doctrinas anàrquicas y socialistas, que por aquellos dias, se les 
habían predicado"7. La tarda del dia abans ja havia visitat l'escola dominical 
de les monges carmelites de la caritat adreçada a les joves obreres. És de res
saltar que en aquesta visita l'acompanyava Torras i Bages. 

4. Aquest contrast l 'hem posat de manifest en jOAQl llM Al.BAHEDA 1 Jono1 F1G1JEH01.A, Una 
uisi<J de la comarca d 'Osona: anàh~i del control social en una comarca d 'economia dual, dins: 
CoNXITA Miil (ed.) A ctituds polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració 
(1875-1923), Lleida 1989. 

5. Per a veure una mica la història i la trajectòria d 'aquesta colònia, cal consultar l'inte
ressant article de PEHE COLOMEH Lc1 trajectòria d'una empresa cotonera (Vila-seca 1865-19 13), 
dins: Jonrn FIGUEROi.A (ed.), Osona i Catalunya al segle XIX. fütudL1· d'hisÚiria, Vic 1990, 161-183. 

6. BOl.EllN ÜFICIAI. Ecu~SIASTICO. ÜlllSl'ADO DE Vic, I30E 13V, núm. 806, 31 d 'octubre de 
1882, 398. 

7. BOE BV, núm. 824. 31 de juliol de 1882, 304. 
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El dia 17 d 'agost de 1884 li tocava d'inaugurar un col.legi de l'Institut de la 
Sagrada Família a sant Hipòlit. Foren tres dies de funcions religioses. Després 
d'un ofici solemne, en què predicà el canonge Celestino Pazos, la comitivà 
s'adreçà cap a les escoles noves. El bisbe féu un discurs i, segons la crònica 
de la diòcesi, afirmà: 
"Hizo particular incapié en el pavoroso problema social entre el capital y el 
trabajo, recomendandoles que inculcaran en los jóvenes desde su tierna edad 
la única solución posible, que generosamente propone la Iglesia en sus salva
doras reglas de Economia cristiana. Y aludiendo a cierto congreso socialista 
recientemente celebrado no lejos de St. Hipólito, pintó de mano maestra el 
horroroso caos que conduce el socialismo"B. 

Voldríem ressaltar dues coses: en primer lloc, la imprecisió sobre "las sal
vadoras reglas de Economia cristiana". Què es volia dir, exactament, amb 
aquest terme? I, en segon lloc, com intenta contraatacar davant el perill que 
representa "cierto congreso socialista" celebrat a prop de Sant Hipòlit. Aquest 
contraatac queda molt clar perquè, en una vetllada literària al vespre, es 
digueren tota mena d'improperis contra l'escola laica com a pervertidora 22de 
la joventut obrera. Morgades era, sens dubte, molt conscient del que anava 
passant mentre trepitjava el bisbat. La paulatina penetració d'idees republica
nes i socialistes era evident i el prelat havia de condemnar sovint publica
cions i diaris9. 

El bisbe tornava a insistir en el tema social en la visita pastoral que féu a 
la vila de Sallent, durant una setmana, a finals de novembre de 1884. A part 
de posar la primera pedra de l'església parroquial que s'havia de reconstmir i 
de fer diferents funcions litúrgiques, pronuncià una al.locució on constatà la 
necessitat d'engrandir la parròquia per tal de contribuir a la resurrecció de 
l'esperit religiós dels seus habitants, un xic minvat. Les causes d'aquest fet les 
atribuí, segons les cròniques, a "la tiranía de la libe1tad del trabajo"rn Amb 
aquest terme tan gràfic es referia a la necessitat, per part de fabricants, pares 
de família i autoritats, de mirar que "mientras el Gobierno suprema no publi
que una ley que regularize el trabajo en sus dias y en sus horas, y sobre todo 
en la edad que han de tener los niños para ser admitidos en las fabricas, con
forme reclaman a una la ley de Dios y los derechos de la misma humanidad; 
procure cada cuat en el círculo de sus atribuciones trabajar, para que no sean 

8. BOE BV, núm. 851, l cie setembre cie 1884. p 403 . 
. 9. Per exemple el decret que fa el 22 de setembre de 1884 prohibint la lectura cie "La 

Federación" i "La Democracia" d 'Igualada. BOE BV, núm. 853, 27 cie setembre de 1884. També 
des del butlletí es feia propaganda de publicacions obreres com el setmanari "El obrem católico. 
Semanario escrito por y para la dase obrera", publicat a Manresa. Vegeu BOE BV, núm. 863, 14 
de febrer cie 1885, 84. 

10. BOE BV, núm. 857, 29 de novembre de 1884, 521. 
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aclmiticlos los niños en los talleres, basta que su cuerpo y su alma haya recibi
clo el desarrollo necesario y la instrucción civil y sobre toclo religiosa , que les 
haga un clía buenos cristianos y buenos ciuclaclanos, y den à sus familias cen
tuplicaclo el pequeño jornal que la coclicia arranca hoy clía cie su prematura y 
violento trabajo ·· 11 . Fou molt significatiu el lliurament d'un pa cie sis lliures , 
dues lliures d 'arròs i una pesseta que es féu a cada pobre de la població. La 
justícia social es basava en el paternalisme i la caritat cristiana. 

Aquest paternalisme es veu molt clar, també, en fets com l'acord a què 
arribaren el bisbe i el gerent cie la companyia de ferrocarril i mines cie Sant 
Joan cie les Abadesses , el 21 cie desembre cie 1884, per tal que un capellà i 
unes monges del pare Coll, cleclicacles a l'ensenyament, poguessin disposar 
d'un local per a instruir els nens i les nenes dels treballadors cie la 
companyia 12. Les escoles les inauguraria el mateix Morgades e l dima1ts cie 
Pasqua de 188513. 

El Sagrat Cor ser:'i una devoció que, com sabem, s 'utilitzarà per alluitar 
contra els '' temps moderns". Poblacions, parròquies , etc., es varen consagrar 
al Sagrat Cor durant aquells anys. El món obrer no hi era aliè. Un exemple 
pot ser la consagració al Sagrat Cor cie nens obrers cie Roda i Sant Hipòlit cie 
Voltregà, dues poblacions fabrils, pel juny cie 189014. 

La pastoral que escriu el 5 d 'agost de 18861'i sobre les impressions cie la 
seva visita pastoral per la diòcesi toca , alhora, una altra vegada, el tema social 
cies d 'una òptica estrictament moral. Parla sobre clos vicis que estan fent molt 
mal: l':warícia i la cobdícia, les ganes irrefrenables d 'adquirir riquesa . Això li 
serveix per a fer una crítica ferotge envers un fenomen que no analitza, però, 
en profunditat: la introducció del capitalisme en !'esdevenir normal de la 
societat. Morgades no encerta a desemmascarar aquest sistema econòmic, per
què l'Església , en aquells moments, encara no l'havia qüestionat ni estudiat. 
Les crítiques, repeteixo. són cie caire moral: l'explotació a les fàbriques on 
nens i nenes treballen amuntegats, barrejats , etc. Però la crítica a aquesta 
explotació no és sobre la possible explotació física i econòmica, sinó sobre la 
possibilitat que els nens no tinguessin te mps lliure per a anar a doctrina i que 
els vicis allunyessin aquests treballadors de les virtuts cristianes. Evidentment, 
sense dir-ho, hi ha un menyspreu per aquesta "nova" manufactura i es conno
ta una predilecció cap a la societat agdria on les virtuts eren més cristianes, 
l'església tenia més influència i b vida familiar era més inte nsa. 

11. fhid. 
12. BOE BV, núm. 859. 31 de desembre de 1884. 555. 
13. BOE BV. núm. 867, l'i d'abril de 188'i. Vi9-60. 
14. BOE BV. núm. 1008. 15 de juliol de 1890. 31.)-14. 
15. BOE BV, núm. 904 , 5 d 'agost de JK8ú. 
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Però es veuen també l'avarícia i la cobdícia en Ja manera com molts han 
adquirit propietats cie l'Església, òbviament les no sanejades, a través de les 
clesamo1titzacions. Tampoc aquí no s'entén que sigui fruit del mateix sistema 
econòmic capitalista i Ja crítica s'argumenta en termes morals. Les propietats 
de l'Església són un patrimoni que no es pot tocar, perquè, curiosament, diu 
que això és un atemptat contra els pobres, i que hi ha hagut persones que 
s'han saltat els acords entre !"Estat i l'Església . O sigui , que s 'accepta tot el 
que es fa en el marc jurídic entre els clos poders, si algú se n 'aprofita una 
mica més és signe cie cobdícia i, per tant, és pecat i un senyal dels mals 
temps pels quals travessem. 

La caritat, vittut cristiana per excel.lència, també es ressent cie l'estat de 
coses actual. Això fa que els vicis oposats a la caritat, la maledicència, la 
mentida, la calúmnia i la difamació s'hagin estès extraordinàriament. A pa1t 
de fer una denúncia cie la pèrdua de valors, Morgades aprofita l'ocasió per a 
denunciar, en aquesta crítica, la mentida i la calúmnia. Ja difamació a què són 
sotmesos els bisbes i les autoritats de l'Església per part sobretot dels escrip
tors. Difamació que ha entrat en els diaris , difamació que està entrant en els 
seminaris. La referència a Ja situaci9 d'aquells moments amb totes les polèmi
ques a la premsa no pot ser més clara . Per tant, referències concretes a Ja 
problemàtica obrera, molt poques. 

Haurem d'esperar quatre anys a tenir al clavant la primera gran pastoral de 
Morgades sobre la qüestió obrera. El títol , "Ca1ta-pastoral de Morgades sobre 
Ja devoció al Sagrat Cor de Jesús i la qüestió obrera", cie juny cie 1890, no pot 
ser més significatiu, perquè vincula la qüestió obrera a la devoció al Sagrat 
C:or cie Jésus. De fet, aquesta devoció, indicada per a lluitar contra els mals 
temps actuals i la modernitat, també s'erigeix com a propícia per al tema 
obrer. D'aquí es dedueix que la problemàtica obrera és filla cie la maldat cie 
l'època. 

Primer fa unes consideracions sobre la circular que féu el bisbe als rectors 
per tal que celebressin el mes cie Maria , sobretot clavant la "rnanifestación 
internacional"', o Ja vaga que es plantejava a nivell internacional. Es tracta cie 
Ja celebració del primer Primer cie Maig, fet cl 'incluhtahle transcendència que 
va fer mobilitzar tots els sectors. L"església, cies del Vatid a la premsa i als 
bisbes, també va reaccionar clavant l'esdeveniment. Això és e l que, cie fet , 
motiva la pastoral. Morgades analitza els resultats d'aquest Primer de Maig, 
que considera desastrosos pelsmals materials i morals que ha generat i per la 
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minva al principi d'autoritat que ha provocat. El que el preocupa és que la 
seva influència s'hagi sentit a Espanya, a Catalunya. Cita, a més i sense especi
ficar, els efectes "en una población de nuestra misma Diócesis", que deu ser 
segurament Manresa 16. 

Morgades, però, no es limita a condemnar aquest fet, sinó que seguida
ment exposa el seu programa i les accions que caldria fer per a solucionar el 
problema. En primer lloc, recomana l'oració com l'element més decisiu per a 
millorar les coses. Oració que vol adreçar sobretot al Sagrat Cor: 
"Y debe ser un poderosa estímulo para continuar orando, lo mucho que se ha 
conseguido basta ahora: primera se ha conseguiclo que tanta los que gobier
nan como los pueblos hayan confesado la necesidad del descanso el domin
go; y que es altamente inmoral y antisocial el trabajo de las mujeres y de los 
niños en las condiciones con que se verifica en muchos puntos; que es lo que 
ha proclamada en todos los tiempos la Iglesia; y segundo se ha vista que la 
inmensa mayoría de los obreros obran por seducción ó por coacción, y que 
se abandonarían los procedimientos de fuerza el día que el obrera pudiese 
obrar con entera libertad, y hubiese poclido recibir noticias exactas de la cues
tión que se debate, mecliante una instrncción cristiana, exenta de las preocu
paciones que en él crean predicaciones y puhlicaciones, tan insensatas como 
criminales, y las pasiones desenfrenadas que éstas le suscitan"17. 

Però, per a Morgades, l'Església ha de fer més i ha d 'intervenir en aquesta 
qüestió. La segona recomanació que exposa és, doncs, que "los RR. Parrocos, 
pues, los predicadores, los periódicos y las Asociaciones catòlicas, los Círculos 
de Obreros, y en general cuantos puedan hacer oír su voz, cumpliran un 
deber a la vez cristiano y social, estudiando bien la cuestión de entemano, y 
así, inspirandose en la mas ardiente cariclad, derramen luz sobre la materia; 
cuestión delicada y dificilísima, pero que esta al alcance del católico bien ins
tmido"18. ¿Clara crítica del bisbe al desinterès que, sobre el tema, havia tingut 
l'Església?. ¿Plantejament de tot un programa d'actuació per patt cie l'Església 
davant d'una problemàtica que començava a preocupar-los i alarmar-los de 
mala manera i que, com a primer pas, s'havia d'estudiar? Evidència que calia 
passar a l'acció d 'una manera decidida pels perills que suposava~ Pénsem que 
tot plegat rondava pel cap del prelat i de les altes esferes vaticanes i no és 
d 'estranyar que poc temps després LLeó XIII escrivís la Rerum Novarum. 

En definitiva, Morgades pensava que l'Església havia d 'intervenir i acostar 
els contendents socials al seu si per a ser ella mateixa qui arbitrés les passi-

16. Vegeu per a aquest tema jOAQl lIM FEHHEI! , t:/ primer Jer de mai¡.: a Catalunya, La 
Llar del Llibre, 3' edició, Barcelona 1986. 

17. Carta-pastoral de Morgades sobre la devoció al Sagrat Cor de jesús i la qüestió 
obrera. Vic, 13 de juny de 1890. 130E BV, nüm. 1006, 16 de juny de 1890, 258. 

18. Ihid. , 259. 
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bles solucions i informés a tots plegats sobre el seu comportament futur. Es 
tractava de la cristianització de les relacions socials en el marc de la cristianit
zació de l'Estat i de la societat moderna. 

Aquesta Església,la qual, segons Morgades, és l'única que no desempararà 
els drets de ningú, ni les justes prerrogatives del ric, ni les veritables necessi
tats del pobre, l'única capaç d'harmonitzar les classes socials perquè la seva 
doctrina es basa en la caritat, és la que pot determinar, un cop els patrons i 
els obrers hagin deixat de banda les rancúnies, la cobdícia i els odis, els deu
res i els drets, dictats pel mateix dret natural, de cada una de les parts. Si se 
segueixen aquests drets i deures amb caritat cristiana i bona harmonia, el pas 
cap a una societat més propera a Déu serà un fet. 

Aquestes consideracions li serveixen per a enumerar els drets i deures dels 
obrers i dels patrons. Respecte dels obrers reconeix la seves males condicions 
de treball i les necessitats justes que puguin tenir. El bisbe de Vic segueix 
l'argumentació que Lleó XIII fa servir en una carta escrita al bisbe de Colònia 
sobre la qüestió social, on li adverteix de la gravetat del problema i de la 
necessitat que els Estats facin alguna cosa per a solucionar flagrants injustí
cies, com també de l'acció que ha de dur a terme l'Església, una acció que 
parteix del reconeixament de la qüestió social i que ha de tenircom a guia 
dels deures i drets de les classes socials el propi Evangeli. Evangeli que 
ensenya quioa ha de ser l'harmonia que ha d'existir entre la justícia i la cari
tat. Tot i que el mateix Lleó XIII , i per tant Morgades, reconeixen que les 
desigualtats humananes "tienen su origen en la misma naturaleza humana"19. 
Per tant, l'alternativa de l'Església davant la desigualtat, en ser, aquesta, gene
rada per la pròpia condició natural de l'home, només pot ser temperada per 
la caritat, la qual cosa significa el desconeixement real o intencionat de les 
veritables causes de les desigualtats econòmiques entre la societat. Revela, 
alhora, la ignorància sobre les lleis del capitalisme i l'enyor de la societat 
d'antic règim, on era l'Església qui disfressava les desigualtats mitjançant les 
seves obres de beneficència. 

· Morgades utilitza arguments d 'altres autors per a assenyalar la necessitat 
d 'una reconciliació entre el capital i el treball: el fullet de Juan Cancio Mena 
La cuestión obrera, de recent publicació per aquells dies2º, o el text La cues-

19. Carta del Sant Pare a l'arquebisbe de Colònia sobre la qüestió social i l'esclavitud a 
l'Àfrica. BOE BV, núm. 1004, 14 de maig de 1890. Citada per Morgades en la Carta-pastoral de 
Morgades sobre la devoció al Sagntt Cor de Jesús i la qüestió obrera. Vic. 13 de juny de 1890. 
BOE llV, núm. 1006, 16 de juny de 1890, 264. 

20. Jt lAI\ CA NUO MENA era el director de l'Escola de Comerç de Saragossa, "un eminente 
representante de las posiciones políticas y sociales mas conservadoras" segons ENUIQl IE Br·: RNAT 
RoYo en, Re/!,eneracionismo, industrializctcüín e "instmcción popular". Zaraw1za 1894-1914, 
Guara editorial , Zaragoza 1986, 133. 
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tión econòmica de Eduardo Sanz y Escattín21 , que Morgades considera del tot 
encertat quan planteja que no es poden donar solucions universals als proble
mas laborals sinó que cal procurar que estiguin en relació i harmonia amb la 
cultura i el grau de civilització concrets i pa1ticulars de cada lloc, zona o país. 
l.es jornades laborals o les condicions de treball vindrien "cletermin::ides .. , 
d'aquesta m::inera, pel clima, les condicions naturals, la capacitació, l'alimenta
ció, etc., idea amb la qual es volia contrarestar la universalització de les 
demandes proletàries que les organitzacions obreres intentaven de po1tar a 
terme. 

Però el que preocup::i sobretot el bisbe de Vic és l::t degradació moral que 
compo1ta el treball industrial, una veritable "ruina de almas". El treball domi
nical, la blasfèmia, la barreja d'homes i clones, etc., són elements que embru
teixen el treballador. Per a Morgades, la cristianització cie les fàbriques 
anul.laria tot això i seria l'agent clau per a evitar les vagues. Aquest impregnar 
de valors cristians les relacions laborals començaria per establir el rés del 
parenostre clins els tallers i continuaria amb la vigilància cie les condicions físi
ques i sobretot morals amb les quals s'ha de desenvolupar el treball. La vida 
familiar hauria de ser, en aquest punt, essencial. Morgades escriu les següents 
paraules, com a exemple d'on s'ha arribat en aquesta degradació i fa, alhora, 
una crítica al govern per no vigilar que es respecti la llei: 
"Y en este punto abusos y defectos hemos encontraclo por toclas partes: lo 
rnismo se ven niños de co1ta edad sepultaclos en una cuadra todo el clía ó 
toda la noche por elección del clueño, que por exigencia del .filador, que 
paganclo por su cuenta al met:xé, con el fin cie sacar mayor jornal, sacrifica a 
veces a su propio hijo, y casi siempre a niños que la ley natural y la cristiana 
reclaman en otra parte. Y véase lo que puede esperarse cie la inte1vención de 
los Gobiernos: deficiente ó no, ley tenemos en España que prohibe estos deli
tos , pera es letra muerta para cuantos no quieren ohse1varla, que son los màs, 
clesgraciadamente"22. 

Morgades també considera quins són els deures dels obrers: deixar de 
banda qualsevol odi, tota associació immoral , tota solidaritat reprobable que a 
la llarga els fa caure en l'esclavitud i en la manipulació d 'organitzacions 
impies, menys cafès, menys balls, menys joc i tavernes , rebutjar la lectura 
d'impresos immorals i allunyar-se de consells que prometen un alliberament 
fals. Que no esperi millorar les seves condicions per l'acció d'associacions 

21. Soci(i!eg es1x111yol (1H'i'i-1939). Va tenir diferents drrecs públics i fou membre de 
b Acidèmia de Ciències Mor;ils. D'entre les seves nombroses obres cii mencion:1r l·l indit •iduu )' 
Iu re/imna social. de b qual es feren diverses edicions i fou traduïda :il fr:tncès. Enciclopèdi;1 
Esp:1sa y Calpe. 

22. Carta-p:1storal de Morgades sobre b devociéi :il Sagr:ll Cor de .Jesús i b qüestiéi 
obrera. Vic. U de juny de 1890. HOE l!V. n(11n . 1006. 16 de juny de 1890, 269. 
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internacionals, ni nacionals, ni per mitjà d 'accions violentes i cie vagues, ni 
esperi l'acció dels governs. 

Per al bisbe la clau de tots els problemes és "busque el obrera su hienes
tar contrayenclo habitos cie economía, hacienclo vicia familiar, en una palahra, 
sienclo buen cristiano"2·"'. La recristianització ens apareix, una altra vegada, 
com l'element clau. Aconseguir la creixent influència cie l'Església sobre b 
societat hauria cie ser l'únic camí que queda. !nfuència cie l'Esglésiasohre la 
societat que no es pot tenir sense el regnat social de Crist: "sin el reinado de 
.Jesucristo e n la socieclad como en el individuo, es imposible !:t so lución cie la 
cuestión pencliente, es imposible la paz y la tranquiliclacl , e l triunfo y goze cie 
la libertacl bien e ntendicla y cie la cligniclacl humana"24. 

Acaba la pasto ral demostrant com la devoció al Sagrat Cor cie Jesús repre
senta el camí més recte pe r a arribar a aquest "regnat cie Jesucrist" que pro
pugna com a po rtador cie la felicitat dels humans. 

Només un mes més tard. el bisbe tornava a insistir sobre el tema amb un 
altre escrit adreçat als diocesans cie Manresa. Carta, escrita e n català, on parla 
sobre les lluites socials d 'aquell any a la capital del 13ages. Es re fereix a la 
seva ca1ta pastoral del dia 13 cie juny, però el to cie la carta és més emotiu, 
cosa que podem comprovar en aquest paràgraf: 
"Vos he dirigit moltas vegaclas ma veu de Pare y cie Pasto r; fabricants, richs, 
caritat: trebalaclo rs, paciencia: la solució no ha de huscarse e n la revolució, 
sino en la evolució ó camhi que s·operara ah lo concurs cie tots los qui tenen 
fe en la Divina Proviclencia , que dona a cada temps y a cada u lo que convé, 
si sah esperarse'l moment Qportú . Que ni amos ni treballadors extremin sos 
drets en aqueixos moments cl 'efe rvescencia, y que esperin ferlos va ler en 
temps cie tranquilitat: sobre tot evitin tots los procedime nts cie forsa y cie vio
lencia; aixó cliuhen vostres verclaclers amichs cie totas opinions po liticas; y os 
ho cliuhen a vosaltres, principalment a vosaltres los obrers, personas que no 
poden se1vos sospitosas y que ah sos consells clonan proba cie grans virtuts 
civicas. 

Fabricants: .¿No sería possible sens abdicar cap cie vostres drets, y fins si 
voleu ah lo ben entés cie no renunciar {l cap cie e lls en quant siguinecessari , 
cedir momentaneament cie vostra actitut en bé cie la pau' 

Obrers: .¿Si després que hagueu apurat inútilment los medis legals per lograr 
vostre objecte , no os espera altra cosa que b fam y la miseria, no es prefe ri
ble acudir al treball , y tractar després cie conseguir. to t treba llant, lo que 

23. lhid., 271. 
24 . Ihid .. 272. 
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desitjeu? · 
No volem entrar al fons de la qüestió; estimem de cor a amos y a treballa

dors, y sobre tot estimem a la Patria, a nostra benvolguda Catalunya, que cap 
y al fi es la que sufreix las conseqüencias de aquesta llastimosa desavenencia: 
fem un esfors suprem, sobreposis la rahó a la farsa, domine la prudencia y la 
caritat"25. 

Torna a plantejar, a continuació, l'element central · que pot solucionar-ho 
tot: Crist. I, a més, fixem-nos amb les referències que fa de Catalunya i el to 
patriòtic amb el qual lliga tota aquesta problemàtica: 
"Amos y obrers, reconeixem ab vosaltres que s'ha de donar solució com cal, 
estable y permanent, a la qüestió obrera y social que'ns ocupa; aqueixa es 
dificil, mes no imposible: Cristo la dona per totas, solutio omnium d(fficulta
tum, Christus: y tenim prou confiansa en Deu, en las Autoritats, en las moltis
simas personas de valer y de bon cor, en los fabricants y obrers, pera que 
renunciem a la esperansa de trobar lo camí de aqueixa satisfactoria solució ab 
lo concurs de tots, pera després que s'haja abandonat la actitut belicosa que 
avuy domina en aquesta per mi tant estimada ciutat, per tants títols digna de 
felicitat y ventura. 

Que hi haja donchs treva , y de la treva, cregueume, ha de resultar la pau 
en benefici comú: tots som germans en Jesucrist, som fills d 'una mateixa 
mare, la Patria que igualment estimem: tenim tant lligats los interessos que es 
impossible perjudicar a uns sens perjudicar als aires; que domini, donchs, la 
prudencia, la caritat y'l propi interés; obehiu y tingueu confiansa en Deu y en 
las digníssimas Autoritats quevetllan per lo vostre bé, y'ls drets ben entesos de 
tots quedaran satisfets"26_ 

Queda molt clar que el prelat sintonitzava amb les preocupacions que 
sobre el tema tenien altres esferes de la jerarquia eclesiàstica. Faltava menys 
d'un any perquè Lleó XIII fes pública l'encíclica Rentm Novamm27_ 

25. Carta de Morgades a la ciutat de Manresa amb motiu de les lluites obreres. Vic, 22 
de juliol de 1890. JIOE IW, núm. 1009, 31 de juliol de 1890, 327-28. 

26. Ibid., 328. 
27. El butlletí eclesiàstic d "aquell reprodueLx un seguit de documents vaticans que ens 

proven l'interès cie Morgades a seguir el que s'estava pensant a Roma sobre e l te ma. Hi ha repro
duït el discurs del Sant Pare al Sacre Col.legi on parla del socialisme (BOE BV, núm. 999 , l 'i cie 
març de 1890). El discurs del papa al Sacre Col.legi en l'audiència solemne del dia 2 de maig. 
que és una resposta del papa a la fe licitació dels cardenals amb motiu del 12è anniversari de ser 
elegit Papa. A la p . 222 parla dels obrers i del socialisme. BOE llV. núm. 1004. 14 de maig de 
1890. La carta del Sant Pare a l'arquebisbe de Colònia sobre la qüestió social i l'esclavitud a 
l'Àfrica. b-lolt interessant. És, se ns dubte, la influència que té la celebr:.ició del primer ler de 
maig.BOE JIV, núm.1004, 14 de maig de 1890. Breu de Lleó XJII al bisbe de Pàdua , Ro m:.i 11 de 
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El 15 de maig de 1891 era promulgada l'encíclica De conditione op(/icum. 
L'Església emetia, per primera vegada i després d'un retard escandalós, el seu 
punt de vista sobre la qüestió obrera. Fins aquell moment, des del Vaticà, 
només s'havien fet condemnes a la perversitat dels temps moderns que el 
capitalisme i la industrialització havien portat. Les doctrines polítiques del 
món contemporani i tot el relacionat amb les transformacions socials del nou 
model econòmic havien estat anatemitzacles repetidament des de la Santa 
Seu. Amb la Rerum Novarum s'obria el que seria conegut com "la doctrina 
social" de l'Església. 

L'encíclica no sorgeix, però, per les inquietuds de la cúria romana, sinó 
com a resposta a una realitat econòmico-social de regions fortament indus
trialitzades i de les inquietuds del "catolicisme social" que havia nascut a paï
sos com Bègica, França, Alemanya i altres28. A més, cal afegir el "perill" socia
lista (reorganització cie la IP Internacional amb els congressos de París de 
1889) i la celebració del Primer de Maig. 

L'encíclica reconeix la problemàtica obrera i la qüestió social com un tema 
important i fruit del nou règim econòmic. És antisocialista perquè és absoluta
ment bel.ligerant amb el socialisme, que és considerat, segons la tradició ide
ològica de Roma, com l'hereu d'un procés de descristianització que arrenca 
del protestantisme i, alhora, no accepta de cap manera cap forma de col.lecti
visme. És antiliberal perquè no accepta l'autonomia absoluta de l'economia 
de mercat i critica els abusos que pot generar el capitalisme, tot i que defensa 
la propietat privada com un dret natural i no planteja cap alternativa a aquest 
sistema, sinó que només avala mecanismes correctors de les possibles injustí
cies. 

Tres seran els temes clau entorn dels quals girarà tota. la discussió sobre 
l'encíclica: l'intervencionisme de l'Estat, el tema del salari just i la qüestió de 
l'associacionisme obrer. Pel que fa el primer aspecte, l'escrit papal defensa un 

gener de 1890, en què el felicita i l'encoratja què s'estudiï la qüestió social de manera científica i 
per part de l'Església. llOE IW ,núm. 1007, 30 de juny de 1890. l, a més, hi ha la consagraciú 
dels nens obrers de Sant Hipòlit de Voltregà al Sagrat Cor (interessant per les consideracions que 
fa). llOE IW, núm. 1008, 15 de juliol de 1890. 

28. La bibliografia sobre l'Església i el tema social és abundantíssima. No es tracta de 
fer un repertori de llibres i d'articles de revistes. Es pot consultar qualsevol història de l'Església 
contemporània per a refer el marc històric de l'encíclica , la seva significació i el contingut. 
Nosaltres hemutilitzat el llibre de .Jt:s11s !1uBA1rnEN 1 josí: Lt11s G1 11 1E1<REI. GA1<C1A, Ocho Rrandes men
sajes, Madrid 1977; El Manual de historia de la IRlesia, d 'Hl!BEl!T jrn1N, Barcelona 1988, i el llibre 
de Ft:1.1c1A NO MoNTrno, ¡.;¡primer catolicismo social y la .. Rerum Novarum ·· en r:spa11a 
(1889-1902), Madrid 1983, on es pot trobar tota Ja bibliografia més important sobre el tema. 
Moltes de les nostres aportacions són tretes de llibres i art icles que són citats i reproduïts en 
aquest llibre. 
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cett tipus d 'intervencionisme estatal sobre determinades condicions laborals , 
sobre la determinació d'un salari just i sobre altres temes per tal que, en nom 
cie la justícia, es puguin corregir els desajustos que provoca un funcionament 
absolutament lliure del mercat. Malgrat això, el marc de fons cie l'encíclica 
continua basant-se en la caritat, en l'acció paternalista dels patrons sobre els 
treballadors i la resignació d 'aquests en la seva situació, com una exigència 
cristiana i una manera cie superar la "lluita cie classes", veritable monstre, 
segons l'encíclica, que destrueix la societat i que representa l'arma dels ene
mics de l'Església. Quant al salari , pensa que cal que sigui just, que superi 
tamhé l'estricta consideració econòmica i que s'introdueixin consideracions 
morals per tal d'establir-lo. Ha de ser just i necessari perquè el treballador i la 
seva família puguin viure dignament. Pel que fa al tema cie l'associacionisme, 
l'encíclica proposa, com a element ideal , l'associació mixta entre amos i treba
lladors (rememorant la tradició corporativa medieval), a fi que l'harmonia 
entre els agents socials faci superar la lluita cie classes. Però, alhora , reconeix 
la possibilitat de l'associacionisme obrer pur, apo11ació molt nova que va pos
sibilitar la creació dels primers sindicats cristians. 

El llibre cie Feliciana Montero29 continua essent el més complet per a valo
rar la incidència cie la Rerum Novarum a Espanya. L'autor, en les conclusions 
cie! llibre, planteja el retard i el clesfassament del catolicisme social espanyol 
en relació amb l'europeu: "No se trata sólo de una recepción tardía del catoli
cismo social, sinó también, y a la vez de unos planteamientosen gran patte 
desfasados. Detras cie la nueva tenninología social, muchas veces subyacen y 
permanecen concepciones traclicionales sobre la cuestión social y alternativas 
vinculadas a la rnentalidacl benéfico-caritativa del Antiguo Régimen"30. 

Abans de la Rerztm Novarztm trobem pocs moviments i referències al fet 
sociaJ.1 1 a Espanya, tal com es pot comprovar en l'escassa incidència cie! tema 
en el primer congrés catòlic de Madrid de 1890. Les possibles explicacions del 
retard i desfasament del catolicisme social espanyol podrien ser clos: per una 
hancla, el context general cie retard del reformisme social espanyol (que es 

29. Fu.1t:1A1'0 Mo:-;TuH 1, l·l primer catulic. is111(1 social ... op. cit . 
30. !hid. , 397. 
31. s·ha repetit moltes vegades els advertiments que sobre el tema feia Balmes. verita 

ble precursor entre els eclesi:'lstics espanyols de la preocupaci(> sobre els efectes socials de b 
industri:ilització. També el c:1s del P . V1u-sr i els seus Circ.u/us c.atú/ic.(IS de (lhrems (vegeu 
Mo:-.:TSEIWAT LL01u ·: ,'ls, Hl P. Anf(lni(I Vicent SI (183 7- 1912). Notas S(lhre el desarm/lo de ltt ac.c.i1ín 

S(lcittl wt1ílic.a en h>;}Ja11a, dins : fa·tut/i(IS de Histuria M(lderna. !V. Barcelona 19'i4. 395-440.) 
També hi ha el treball de Casimir Martí. "0:1tos sobre 1:1 sensibilidad social de la Iglesia durante 
los primems 30 añc" del movimiento obrem en Españ:1 " dins de AA.VV .. Apm.ximac.i<ín a la his
/(lria S(lc.ial de la /.<.!,lesiu "-'/mñula wntempuranea. El Escorial 1978. 
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manifesta, per exemple, amb el desfasament a aplicar una primera legislació 
sacio-laboral) i, per l'altra, e l fet que el centre del debat en el catolicisme 
espanyol i les seves jerarquies fos la polèmica de l'acceptació o no cie l'estat 
liberal, cosa que feia que qualsevol altre tema restés absolutament al marge.32. 

Morgades serà un dels altres bisbes que tractarà àmpliament el tema social 
arran cie l'encíclica. La pastoral més notable serà la que porta el títol 
"Exhortación pastoral sobre la cuestión social con motivo cie la proximidacl 
de l lº cie mayo", datada a Vic el 17 d 'abril de 189233. Segons el prelat, són 
dues les motivacions que el mouen a escriure la pastoral: per un cantó, i tal 
com diu el títol, la proximitat del Primer cie Maig, la por envers una jornada 
que podria "paner en peligro no sólo vuestros hienes temporales, sinó tam
bién los del alma"34. L'altra motivació és la problemàtica obrera d'alguna cie 
les poblacions més imponants del mateix bisbat: 
"M uévenos {1 esta nueva exhonación pastoral no sólo el estaclo general de la 
socieclacl cie que toclos forrnamos parte, sino el pa1ticular cie varias Comarcas 
de las dos Diócesis que el Señor Nos ha confiado (es refe reix a Vic i 
Solsona), sujetas de un tiempo a esta parte a continuas perturbaciones por 
causa de lo que forma una pa1te del problema social: la cuestión obrera"·"· 

Quines solucions proposa? Què cal fer' Segons el bisbe, "después cie 
haber hablado el Sucesor de San Peclro con una clariclacl y sabicluría que ha 
llenaclo a toclo el munclo cie asombro, el tema esta ya agotado, y no es posi
ble buscar fuera cie su palabra ni :.1rgumentos nüs propios, ni razones mas 
convincentes, ni autoriclacl mas augusta y mas sagracla".J6. Això representa la 
identificació absolut:.t i total amb els postulats cie LLeó XIII sobre el tema , que 
es demostra també amb la publicació i la distribució cie l'encíclica per la diò
cesi. 

Tot i això, e n la pastoral, Morgades intenta precisar la seva posició. sense 
deixar cie guiar-se, és clar, pel document papal. Divideix la pastoral en set 
apartats que, més o menys, vénen a tractar e ls següents temes: histò ria i plan
tejament cie la qüestió social: paper cie l'Estat i cie la societat clavant la pro
blemàtica obrera; drets i deures del patrons i dels obrers; anàlisi cie temes 
com la vaga, el sa lari i altres i, finalment i a manera cie conclusió, unes quan
tes recomanacions. 

D'entrada, el bisbe pensa que quan la situació cie la classe obrera provoca 

.)2. Fu.1c 1A.'º Mo,1r110. /;'/ />ri111er catolicisn1<1 social. .. 597- 40'i. 
5:\. Puhlic1da a llOE 11\1. núm. IO'i). 2') d 'abril de 1892. ! 6'i-2:~o . 

34. !hid .. l(i'i. 
5'). !hirl .. ¡ (,() 

.)(). Ihid .. 166. 
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un malestar tan universal i potent és que alguna cosa hi ha de veritat i que cal 
buscar- hi el remei. Per tant, el problema existeix i la solució només pot venir 
de dues bandes: de l'Església i de la societat. L'Església és el camí segur per 
ser la portadora de la "veritat", mentre que la societat, a la qual identifica 
sovint amb l'Estat, està tocada pel vici dels temps moderns. Tot i això, encara 
afirma que no està del tot perduda i que, seguint una de les argumentacions 
principals de Lleó XIII, cal deixar el camí lliure a l'Església i a l'Estat per tal 
que solucionin el problema. 

Fa seguidament un xic d 'història, la mateixa història de sempre, la que 
argumenta que tot plegat arrenca del cisma protestant: "En el orden político el 
Protestantismo produjo el liberalismo, que acaba de arruïnar a la sociedad, 
separandola enteramente de Jesucristo, y en el orden económico sembró lase
milla del comunismo, del socialismo; en una palabra, de todos los males que 
estamos experimentando en este orden y que nos tienen tan- justamente alar
mados"37. Evolució catastròfica que ha portat la "revolució'', monstre que tot 
ho devora, els efectes de la qual repetidament havien estat anunciats per 
Donoso Cortés, De Maistre, Balmes ... 

Quins serien els eixos generals sobre els quals caldria assentar la solució 
de la problemàtica obrera? Segons Morgades serien tres: la justícia, la caritat i 
la llibertat. Ho argumenta d 'aquesta manera: 
"Convenimos en que es preciso resolver la cuestión obrera lo antes posible; 
mas no debe olvidarse que para ello deben las concurir tres grandes fuerzas a 
fin de completar y sostener las demas que se empleen para resolverla: la justi
cia, la caridad y la libertad. La justicia, que respeta y hace respetar todos los 
derechos; la caridad que, mas poderosa que la justicia, suple todas sus defi
ciencias, apaga los odios, alivia las miserias y las desgracias inevitables, y reu
ne en santa fraternidad las clases sociales; la libertad, que no permite, mas 
que en la medida necesaria, la intervención del Estada, que protege la iniciati
va particular y la dignidad de patronos y obreros; la libe1tad, en fin, para las 
obras é instituciones católicas, únicas capaces de aplicar las primeras y señalar 
límites i la última"38. 

Programa del qual es dedueixen dues coses claríssimes: l'una, el protago
nisme absolut cie l'Església, l'única que pot aplicar la justícia i la caritat i con
trolar el marge de llibertat i, l'altra, la intervenció de l'Estat, cosa que afirma, 
encara que de manera molt limitada, la Rerum Novarum. El marge d 'interven
ció de l 'Estat és el que distingeix Morgades d 'altres prelats , com el de 

37. Jhid .. 169. 
38. Jhid., 171. 
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Barcelona39, o d'altres autors que donen un paper més important i decisiu al 
poder civil com a possible regulador cie solucio ns. En aquest sentit Montero 
opina, molt encertadament, que Morgades, "entre la iniciativa estatal y la par
ticular (la patronal), se sitúa clararnente en la tendencia mas liberal, descon
fiada cie la intervención estatal , pa11iclaria por el contrario cie las iniciativas de 
los patronos cristianos en sus fahri cas"4o_ Malgrat citar fragments de l'encíclica 
en els quals el papa parla cie la necessitat de lle is que regulin aspectes 
socials, a fi que no es produeixin situacions injustes que motivin vagues, o 
atacs a la dignitat humana pel que fa a les condicions cie treball , Morgades és 
molt clar quan mostra la seva desconfiança envers els governs i ens diu que 
"no poclemos abrigar grancles esperanzas por esta parte, porque es cie temer 

39. El bisbe Caral:! , lc'>gicament , t1: 1ct:I e l tema social. És clar que el pre lat de la zona 
més industrialitzada d e la l'enínsub no pod ia obviar- lo . Ja abans de la Rerum Nouarum havia 
participat en el Congrés catc'ilic de Saragosa i havia fet una pastoral sobre la qüestiú social, e n 
1891. Un cop publicada l'encíclica. hi c.lec.lid sengles Glrtes pastorals el 1892 i el 93 (La primera 
és de 1-2-91 i s 'hi publica com a apèndix de "El proyecto de Bases par3la resolución de l proble
ma obrem[. .. ], presentat al Congrés de Sac1gossa (publicat en e l llOE BB 1981 , 45--68 i 68-74); la 
segona és del 18-3-1892 (BO E BB 1892. 54-D9l; la te rcera és de l 4-3- 1893 (nO E BB 1893, 61 i 
ss). Entre aquests tres docume nts. s 'hi veu una evoluci(i mo lt dara dels plante jame nts del bisbe 
Catal~1 (segueLxo l'a11'ilisi de Fl:l.lUA.'iO Mo NTEHo): passa c.l 'un:1 preocup:1ci(i per les cond icio ns de 
vie.la dels tre balladors i les exigè ncies socials de la caritat cristiana (pastor:tl d e 1891) a una preo
cupació exclusiva pe l procés de c.lescristianització de les classes treballadores i pe r la influè ncia 
perniciosa sobre e lles de la propaganda anticle rical i laïc ista . e nfro nt la qual proposa, en la pas
to ral de 1893, un programa de "rest:1uraci(i cristi:lna··. Malgrat que la primera pastoral de 1891 
a nalitza e ls te mes del salari, de les condicio ns labrn: tls (ho c1ris, condicions higièniques de les 
f:'1briques, etc.) i proposa soluc io ns. aLxò sí. lx1sac.les estrictame nt e n la ca ritat c ristiana per tal 
d 'a rriba r a lïdeal d 'e ntesa e ntre pa trons i o bre rs , la presència d 'o rga nit zac io ns obre res a 
llarcelo na i. sobretot, la prop:1gandai l"acci(i de ls anarq uistes, p rincipals instigad ors, segons 
CatalC1. del procés descristianitzador del poble treballador, fa que e l bisbe vag i desembocant e n 
un:i preocup:1c ió única cap a :1quest procés de c.le trucció de !"Església , l'Cmica que pot refer b 
soc ie tlt mo ralme nt atacada . Q uines coses recull CataJ;1 de la l?en 1111 No/la rum? En primer lloc , 
cita e ls par:lgrat:s de l'encíclica que es refere ixen al deure de l'Estat de protegir els més necessi
tats. tant pe l que fa e ls bé ns e spirituals (reglamentac i(i del descans dominical. dignitat.. .) co m els 
mate ri:tls (jo rnada labo r:tl de e.lo nes i ne ns ... ), la qu:tl cosa confirma la posició "' inte rvencionista "' 
d e l bisbe , aspecte que el disting ir:! de Morgades. En segon lloc. recu ll e ls conse lls d el Papa :tls 
patrons sobre e l s:1bri just, sense explicar e n què consiste ix. Incide ix, e n te rcer lloc . en trobar les 
bases d 'una conciliació p ermanent e ntre patrons i obrers i. fin:tlment. insiste ix e n e l paper que ha 
de te nir l'Església e n la soluciú de la qüesti(i social. Solució que no més po t venir amb la restaura
ci(i de principis. normes i control sobre la societat per pa11 de !"Església . El principi restaurado r 
de l'o rdre cri.stb ha de ser l'element dau de la superaci<'i d\111 m<in angoixat pe r la descristianit
zac i(> i la pèrdua d e ls va lors espiritu:ds. 

40. Fl·l.lClA."º Mo'<Tl·l<O, r.J /Jr i111er u llulüJrnw sucia/ . .. up. cii .. 188. 
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que los Gobiernos, por el afan de hacerse populares, ó para afianzarse en el 
poder; o porque ha llegado la hora terrible de estar ciegos; no querran deci
dirse a plantear aquellas reformas que son de · necesidad absoluta para arraigar 
los buenos principios"41. Per .al bisbe, els governs són presoners de la "revo
lució" i l'única acció que seria definitiva és la repressió decidida, sobretot 
davant d 'actes violents i fets com els "petardos" -així els anomena- anarquis
tes .a diferents ciutats espanyoles i estrangeres, una repressió encaminada a 
retornar a l'Església la seva influència: 
" Poco, pues, es de esperar de parte del Estado, mientras se gobierne por 
unos principios tan contrarios a la historia como a la lógica, a la fe como a la 
razón. Y, sin embargo, es evidente que tiene un gran papel que desempeñar, 
primera para remediar el mal que ha hecho a las dos clases litigantes, ricos y 
pobres, con la concesión de las libertades para el mal, que ha dado a unos y 
a otros; y segundo, porque en el estado de limitada acción a que ha reducido 
a la Iglesia, por los diversos medios que no hay necesidad de recordar aquí, y 
en el estado de violencia en que se balla ya hoy la cuestión, la influencia de 
la Iglesia y de la ciencia ha de ser ineficaz, si no va apoyada por la fuerza, 
que disposiciones gubernativas sería menester que aumentasen , procurando 
el respeto a los altos principios de que se valen la Religión y la ciencia digna 
de este nombre, y no disminuyendo su podercon la inacción, y peor todavía 
con leyes que esterilizen su acción, en vez de informarse en tales princi
pios"42. 

Aquesta desconfiança envers l'Estat, a qui, com hem vist, només rese1va 
tasques repressives, és acompanyada per una gran confiança en el paper que 

. ha de tenir la societat. Una societat que ha de reaccionar i, a través de 
l'Església, ser protagonista d 'una transformació profunda per tal d'acabar amb 
les injustícies i amb tot el que pot representar justificació per a la demagògia i 
l'acció dels revolucionaris. "Nada hay que dé a un pueblo una vida fecunda 
como la iniciativa privada, creando establecimientos científicos y de benefi
cencia"43, frase que resumeix perfectament el que diem i que ens informa 
sobre quins són els. punts cap on, segons el prelat, cal dirigir l'atenció. 

Passa després a parlar, en l'apartat IV, sobre els rics i els amos. En primer 
lloc reprodueix unes citacions de l'encíclica per tal d 'exposar les tesis de Lleó 
XIII sobre e l particular. Morgades, però, posa l'èmfasi a considerar en última 
instància la questió social com una problemàtica que només té una solució de 
tipus "moral": 
"La cuestión social es una cuestión cristiana, una cuestión de caridad y de 

41. Jhid., 173 
42. Jhid., 178. 
43. lhid., 184. 
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humildad, una cuestión de amor y de paciencia, una cuestión de fraternidad; 
mediante la cua! vayan unidos como hermanos, y se den un abrazo estrechí
simo en el seno de la Religión y de las virtudes morales pobres y ricos, pro
pietarios y trabajadores, capitalistas y obreros, bajo la forma de patronato; for
ma en la que habita el espiritu de San José"44. 

Aquest ideal és el que es veu en alguns exemples d'amos cristians, que 
compleixen àmpliament els deures i les recomanacions de l'encíclica i que 
Morgades posa com a mostra de com s'ha d'actuar: el marquès de Comillas45; 
el fabricant de Mataró, Joaquim Coll i Regàs46; el baró Harmel, industrial de la 
Val des Bois; l'Associació mútua de fabricants i obrers de Sallent47; 
l'Associació de fabricants de Manresa i Comarca48, i altres. 

Reconeix, malgrat això, que moltes vegades es fracassa, i posa com a 
exemple "la que se habia fundado en dos notahilísimas fahricas situadas a 
orillas del Llobregat [ ... ] y otra asociación formada en una extensa Comarca 
que baña el Ter"49. Fracassos deguts a la "guerra que hicieron a tales obras 
las asociaciones anarquicas"5º. 

Insisteix en la seva postura antiintervencionista amb una crítica al projecte 
francés de creació d'una "caixa" per tal d'assegurar la jubilació, que seria 
finançada, en dues terceres pa1ts, per l'Estat51. 

44. lhid., 189. 
45. Posa els exemples cie les mines asturianes d 'Aller on s'instituïren premis per als 

obrers , una "Ca ja cie retiros", una escola, assegurances cie vida per a ls treballadors i uns habitat
ges que eren rifats entre els treballadors i que havien estat construïts per l'empresa. També posa 
exemples de l'actuació del marquès en la Companyia Transatbntica i la fundació del seminari per 
a pobres a Comillas. lhid., 192-94. 

46. Que ha fet un reglament amb les concessions i recompenses que aquest fabricant 
atorga als treballadors de casa seva si estan malalts i a qui faci imposicions a la Caixa d'Estalvis. 
lhid., 194-95. 

47. Aquesta associació serveix per a soc6rrer els obrers malalts , mitjançant una quanti
tat setmanal, que dipositen els treballadors i el cinquanta per cent d 'aquesta suma que lliuren e ls 
fabricants. Aquest és el camí per a lluitar contra e ls revolucionaris. segons Morgades , donat que 
"pocas pobbciones cie Cataluña han sido mas castigadas por males de esta clase, que la impor
tante villa de Sallent, cie Nuestro Obispado, à consecuanecia de predicaciones insensatas, ense
ñanza laica y demas c01tejo de malas semillas". lhid., 196. 

48. Hi ha la carta del seu president i tresorer, enviada al bisbe el 18 de març de 1892, 
on li comuniquen quins són els objectius de l'associació. lhid., 197-98. 

49. Pel que fa aquesta última, es refereix , sense que ho digui, a la "Sociedad obrera 
bajo la invocaci(m de Nuestra Señora del Carmen" de Manlleu. Per veure en què consistia es pot 
consultar el seu reglament: Reglamento de la Asociuci<ín de operarios de ambos sexos de !11anlleu 
dedicudos ú la fuhricucirín de ulgudon hajo la inuocacirín de Nuestra Señora del Carmen , 
Tipografia y Libreria Catòlica de San José, Vich 1888. 

50. Ihicl., 202. 
51. Fa uns comentaris molt durs. Ihid., 203. 
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En l 'apartat V cie la pasto ral tracta tot el refere nt als obrers. Morgades 
comença plan~ejant el paper que ha tingut l'Església sempre en favor dels 
pobres: ha fet hospitals , cases cie beneficència, escoles, ha predicat la justícia, 
la caritat, etc. Davant d'aquesta obra es pregunta quines faltes han comès els 
tre ballado rs darrerame nt . En primer lloc, oblidar-se d 'això i abandonar 
l'Església. En segon lloc, lliurar-se als enemics cie l'Església , a organitzacions 
teòricament defenso res del trehallaclor, organitzacions que només els han 
inculcat Ja "intemperancia, la pasión, la concupiscencia"52 amb promeses com 
la reducció cie les hores cie treball, augments cie sous o instrucció. Morgades 
va justificant la seva crítica envers cadascuna d'aquestes peticions-reivindica
cions. Així, quan es refereix a la promesa d 'instrucció que la propaganda 
d'aquestes organitzacions fa, sobretot d'escoles laiques, contesta que molts 
treballadors no s'aprofiten cie les que l'Església té organitzades i, d 'aquesta 
manera , podem veure com "asociaciones católicas benernéritas han cuiclaclo 
cie ahrir escuelas dominicales, diarias ó nocturnas, enteramente gratuitas para 
la clase obrera, y pocas han siclo las que no han clebido cerrarse por falta de 
asistencia"53. Aquesta fal.lera per la instrucció, segons Morgades, té unes fina
litats molt clares: 
"Cuanclo se os clice, pues, que es preciso que os instruyfüs, se os engaña; y 
cuanclo lo clecís vosotros, os engañais vosotros mismos. Toclo lo mas que se 
quiere cie vosotros es que sepais leer, para que ossuscribfüs a los perióclicos 
que redactan y publican, a vuestra cuenta, vuestros mismos explotadores, y 
participé is de las icleas impías, anarquicas y clisolventes, que se vierten en 
ellos, y hacen posible la continuación cie esta explotación cie mal género. Una 
mayor instrucción, una instrucción verdadera, que os pusiese en condiciones 
cie poder gobernaros por vosotros mismos, cie entencler los !azos que se os 
tienclen, de apartaros del mal camino, ni os la procuran, ni la quieren, ni tam
poco conviene a vuestros explotadores. Abric! , pues, los ojos, obreros muy 
estimaclos, y juzgad quién os quiere bien, y quién os lleva por e l camino del 
precipicio"54. 

Pel que fa a les promeses o reivindicacions sobre la jornada cie trelx ill , 
Morgades recorda que l'Església sempre ha lluitat pel descans dominical. 
Den1ancla cie menys ho res cie jornada, però, per què? El bisbe, e n aquest 
punt, torna a fer consideracions cie tipus moral que fan e ntreveure clarament 
el model cie societat que defensa i propugna: 
"Me nos horas cie trahajo, pues, ¿para qué' No para ir al templo, cie esto ni se 
hahla; no para ir a la escuela, lo acabamos cie demostrar; no para estar e n 

'í2. !hid. 209. 

53 lhid., 209. 
54. !hid., 211. 
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família, que esto se conseguía cuando trabajandose durante el día, al anoche
cer se reunían todos sus miembros, se rezaba el Santo Rosario, y después del 
gozo que producía esta reunión, se buscaba el descanso; menos horas cie tra
bajo para ir al club, al casino, café, centro ó taberna, en donde nada se gana, 
y se corre peligro cie perder mucho, y hasta de perderlo todo"55_ 

Finalment, toca el tema del salari. Aquí Morgades és extremament caut o, 
millor elit, relativament imprecís a determinar una posició particular. D'entra
da recull la tesi cie Lleó XIII que cal pagar a l'obrer el suficient per a garantir 
la seva correcta subsistència. Va analitzant diferents aspectes sobre el sou 
com el tema del salari just; la creació cie Monte-pios o altres caixes per a aju
dar a fer créixer els estalvis dels obrers; els components que cal tenir en 
compte en la determinació del sou i altres coses. Morgades els comenta, però 
acaba clonant solucions, una altra vegada cie tipus moral , amb consells enca
minats a exercitar la caritat i la resignació: 
"Amos y trabajadores, defended vuestros clerechos; pero amos, tenecl cariclad 
y entrañas cie misericordia; obreros tened humilclacl y paciencia, porque os es 
necesaria , para que, hacienclo la voluntacl cie Dios, obtengais la promesa; y 
recordacl todos que tenemos un Paclre en el cielo, que es quien da y ha cie 
clar a toclos nuestro pan cie cada clia"56 

Es nota una posició a la defensiva per qualsevol reclamació d'augment cie 
sou per pa1t dels treballadors. En primer lloc, explica amb arguments econò
mics els mecanismes inflacionaris segons els quals qualsevol creixement cie 
salari compotta, a la llarga, una puja cie preus. En segon lloc, intenta rebatre 
qualsevol raó per a fer una vaga per aquesta reivindicació. L'explicació, 
segons Morgades, és molt simple: els diners que es perden fent vagues no 
compensen les pujes que hi puguin haver. S'ha de tenir en compte, a més, 
que qualsevol aldarull, a la llarga, perjudica la fàbrica, que pot entrar en crisi 
o haver de plegar per manca cie feina o altres problemes. En tercer lloc, con
sidera que la exigència d 'una puja salarial no es dóna en els llocs més neces
sitats, sinó en els indrets on es cobra més. Per tant, l'explicació a aquest feno
men no és econòmica sinó que respon a la penetració d 'idees revolucionà
ries. 

Finalment, continua fent recomanacions cie tipus moral a obrers i a amos i 
intenta cie fer veure el paper cie l'Església i dels ensenyaments del Papa per 
tal cie resoldre el problema. 

Com altres vegades, el bisbe restà atent a l'acollida que podia tenir la seva 
pastoral per pa1t cie persones concretes o diaris. De fet és simptomàtic que el 

55. Ibid. , 212. 
56. Ibid. , 215. 

133 



JORDI FTGUEHOLA 20 

mateix Butlleti eclesiàstic de Vic, el corresponent al 15 de juliol, s'encarregui 
de mostrar els articles favorables a la pastoral publicats pel "Moniteur de 
Rome" del 5 de maig i per la "Voce delia Verità"corresponent al 21 del mateix 
mes. Els elogis a la pastoral es combinen amb la insistència a mostr~r el grau 
d'obediència del bisbe respecte al Papa, cosa que, sens dubte, agradava pro
fundament a Morgades57. 

Tres són els esdeveniments que marquen la recepció definitiva de la 
Rerum Novarum a Espanya: la peregrinació obrera a Roma de 1894; els tre
balls de la secció quarta del congrés catòlic de Tarragona i l'aparició de publi
cacions i comentaris sobre l'encíclica. Intentem de situar el bisbe Morgades en 
tots aquests esdeveniments. 

Quant a la peregrinació a Roma , malgrat tenir el títol d'obrera, de fet no 
tingué aquest caràcter. Es tractà d'una peregrinació impulsada per la jerarquia 
eclesiàstica i personatges rellevants de la patronal, i la seva misió no era tant 
la de demostrar la sensibilitat obrera cap a la nova encíclica, sinó que, aprofi
tant la commemoració del jubileu pontifici de 1893 -any en què estava previs
ta la peregrinació- va servir per a mostrar la indignació per la situació del 
Papa dins l'Estat italià i va ser, alhora, un intent de fer veure la unitat entre els 
catòlics espanyols. 

De la peregrinació en resultà una carta pastoral conjunta, datada a Sevilla 
el 18 de maig de 1894, que van escriure els bisbes que l'acompanyaren. 
Aquesta carta, que Morgades també signà, mostra molt clarament els propòsits 
de l'expedició58. 

El caràcter patronal i paternalista de la peregrinació queda palès en la pas
toral col.lectiva en dos punts. Primer: sempre que es fa referència al problema 
social, l'objectiu de la peregrinació es concreta en el patrocini d 'una bona 
entesa entre amos i patrons, entre rics i pobres, entesa que ha de sorgir de la 
pràctica de la caritat i la resignació. Segon: es dediquen grans elogis a la parti
cipació patronal. 

Morgades també escriuria una calta pastoral llarguíssima, datada a Vic el 9 
de maig de 1894, amb motiu d'aquesta peregrinació59. El fet que la peregrina
ció fos quelcom més que una manifestació obrera i que perseguís altres inten
cions ho diu clarament Morgades quan proclama: 
" Lo que intentamos hacer al tomar parte en la Peregrinación fué un acto de 

57. El text traduït de l'italià es pot veure en BOE llV, núm. 1059, 15 de juliol de 1892, 
308-310. 

58. llOE BV, núm. 1111, 15 de juny de 1894, 270-71. 
59. Catta-pastor&l de Morgades sobre la peregrinacié> obrera a Homa. Vic, 9 de maig de 

1894. BOE BV, núm. 1109. 15 de maig de 1894. . . 
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devoción a la Iglesia santa; una protesta de nuestra fé católica; un acto de 
acatamiento y admiración al Pontífice insigne, que ocupa la c:ítedra de San 
Pedro; una protesta contra la servidumbre a que ha sido sometido, y la falta 
de libertad en que le tiene la revolución satanica; hacer ver al mundo entero, 
que para España la cuestión de Roma no esta resuelta como quieren sus ene
migos, sino que queda subsistente como en su principio"6o. 

El congrés catòlic de Tarragona és el segon fet que serveix per a veure 
com la Rerum Novarum i la seva doctrina és rebuda a Espanya de manera 
plena. Morgades, en una circular del 23 de juny de 1894, parla del congrès, 
anima a participar-hi i avança la seva importància donat que s'hi tractaran 
qüestions socials, la qual cosa és de molt interès per a Catalunya, "la primera 
Província industrial de España, y por consiguiente la que mas debe preocu
parse en que se encuentre saludable solución"61. 

Les novetats aportades pel congrés de Tarragona, les resumeix perfecta
ment Montero. Serien les següents: primer, unes millors i més concretes anàli
si i denúncia de la situació material de l'obrer (descripció recollida en el punt 
IV de les conclusions). Segon, definició de la qüestió social com un antago
nisme entre el capital i el treball, entre el patró i l'obrer, definició, per tant, 
molt més realista i ajustada. Tercer, petita concessió a la possibilitat de formar 
associacions només d'obrers, malgrat preferir clarament les mixtes. Quart, dis
tinció, malgrat ser encara petita i incipient, entre les exigències de caritat i les 
de justícia. Cinquè, crítica al capitalisme, fonamentalment per les seves conse
qüències morals i religioses però també, i això és important, com a sistema 
de producció que explota. Sisè,i un dels més fonamentals, la consideració de 
com ha de ser calculat el salari, rebutjant que sigui estrictament fruit de l'ofer
ta i la demanda i recomanant que tingui en consideració les necessitats de 
subsistència de l'obrer62. 

60. Ibid., 240. 
61. Circular de Morgades sobre el 4uart congrés catòlic nacional. Vic, 23 de juny de 

1894. BOE 13V, núm. 1112, 30 de juny de 1894. p , 281. 
Ja abans el butlletí reproduí la carta del Papa a l'arquebisbe de Tarragona amb motiu 

de celebrar-se el congrés catòlic nacional. Homa, 30 de gener de 1894. llOE BV, núm. 1104, 28 
de febrer de 1894. En aquesta carta es dóna compte del projecte de celebració del quart congrés 
catòlic nacional a Tarragona pel mes d 'octubre. El Papa encoratja b idea i el paper d'aquests 
cc>ngressos. 

Després hi ha la composicili de la Junta del bisbat de Vic per cal de preparar aquest 
congrés i, finalment , hi ha els punes d 'estudi per a les seccions del congrés. Jo crec que són molt 
significatius a4uests punts, sobretot la secció quarta sobre assumptes religiosos i socials on es 
proposen moltes coses referides als obrers (p. 118). 

62. FEl.ICIANO MONTEHO, r.'/ primer cato/iciamo social .. ., op. cit., 267---08. 
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En aquest congrés participà Collell amb una tesi sobre Impulsos dados por 
el Dr. D. jaime Balmes a los modern.os estudios sociológicos, on sosté la tesi 
que Balmes s'anticipà als problemes socials del moment63. Morgades predicà 
un sermó en la missa de pontifical celebrada pel cardenal Sanz y Forés, 
arquebisbe de Sevilla, el 16 d'octubre de 189464. Intervenció pública on 
exposà diferents coses un xic allunyades del tema obrer però que s'hi relacio
nen indirectament. En primer lloc denuncia la situació del món amb una críti
ca ferotge a les conseqüències que han portat la llibertat, la igualtat i la frater
nitat i, en un segon apa1tat, considera diferents aspectes de la situació política 
i les formes de govern. 

Quina seria l'evolució del pensament i l'accció de Morgades sobre el tema 
social posterior a 1894? D'entrada podem afirmar que en les moltes visites i 
referències que fa sobre el tema sobresurt el seguiment estricte de la doctrina 
pontifícia. Però hi ha algun element que volem destacar. Així, per exemple, 
en la pastoral que fa per tal de comentar les seves impressions arran de la 
visita pastoral, datada a Vic el 5 d'agost de 1896, el bisbe dedica un apartat a 
la "indústria moderna". D'entrada se'ns presenta un Morgades absolutament 
industrialista i ja no notem cap prevenció envers aquest factor de producció, 
cosa que era habitual en altres prelats. Volem dir amb això que, segons el bis
be, la indústria és una obra de Déu i que en tot cas el que ha fallat és la 
manera de plantejar-la per part dels homes: 
"La primera (la indústria com obra de Déu) hubiera sida la salvación de la 
sociedad, el modo de ser del período histórico que atravesamos; el remedio y 
el suplemento de la crisis agrícola: la segunda (la manera com l'han plantejat 
els homes) es la perversión de gran número de trabajadores que, buscando 
un bocada de pan, lo hallan envenenado. A la industria toca, pués, de justicia 
vaiver sobre si, deshacer el camino andado y emprender otro mas útil a sus 
mismos verdaderos intereses, mas cristiano y mas humanitario. La industria 
moderna ha empezado por destruir la familia, base de toda socieclad, y es 
preciso que la restaure; la industria ha sida causa cie la perversión cie gran 
número de indivicluos, y es preciso que aparte la causa y cure la herida que 
ha abie1to en el cuerpo sociat"65. 

63. Crònica del quart congrés catòlic nacional de Tarrngona. BOE BV. núm. 1122, 31 
d'octubre de 1894. 

64. Sermó predicat per Morgades en la misa de pontifical celebrada pel cardenal Sanz 
y Forés, arquebisbe de Sevilla, amb motiu del quart congrés catòlic de Tarragona. Tarragona, 16 
d 'octubre de 1894. 130E BV, núm. 15 de desembre de 1894. 

65. Carta-pastoral sobre la visita pastoral. Vic, 5 d 'agost de 1896. llOE BV, núm. 1168, 
7 d 'agost de 1896, 316. 
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Plantejament típicament moral com totes les consideracions que fa segui
dament: destrucció de la família, pèrdua dels valors d 'autoritat paterna, 
menyspreu per la salut espiritual cie les dones i els nens que han cie treballar 
moltes hores; manca cie temps per a assistir a escoles cie doctrina, etc. La 
denúncia que fa , però, a les condicions de treball, només descrivint-les sota 
aquests paràmetres morals, és terrible. Malgrat que la solució que proposa es 
pugui sintetitzar en "pa i catecisme", introdueix una crítica ferotge a la mane
ra com són tractats alguns treballadors pel que ·fa al salari. Solucions totes, 
però, inspirades en l'encíclica i en les màximes cie caritat i justícia . Algunes 
irrealitzables, cies del punt cie vista econòmic, com la de desplaçar les fàbri
ques al centre cie la població i no tan lluny com aquells moments, per tal que 
els trajectes fossin més crnts i restés temps als obrers per a complir els seus 
deures cristians. I en cas que no fos possible de traslladar-les, proposa que 
s'hi constrneixin cases al costat per a assegurar l'habitatge dels treballadors·. 
La predilecció cie Morgades per les colònies era clara. La manera paternalista 
com estaven inspirades s'identificava amb el model de relació social industrial 
que desitjava. Això es veu perfectament en la inauguració i benedicció cie la 
capella i cie l'escola cie Santa Maria cie Borgonyà cie la colònia industrial 
"Nuevas Hilaturas del Ter". En un escrit on parla d 'aquestabenedicció, datat a 
Sant Vicenç de Torelló 1'11 d'abril de 1898, explica com s'inaugurà la fàbrica, 
e l 19 d'octubre cie 1895, i com, ara, s'inaugura la capella i l'escola. Fa, a més, 
una defensa encesa d 'aquesta colònia, criticant aquells qui pensaven que por
taria a la perdició perquè, en ser feta per anglesos, temien que s'hi obrís una 
capella protestant66. 

Finalment, i per acabar, volem referir-nos a un text del bisbe, datat el 10 
cie maig cie 1899, sobre les vagues. El text es diu "Tema de estudio - Las 
Huelgas" i hi reflexiona sobre les vagues obreres67. En primer lloc cal veure 
la visió negativa que té d'aquest fenomen, bàsicament per diverses raons: l ) 
augmenta la separació entre obrers i fabricants; 2) suposa una decadència, a 

66. Escrit de Morgades sobre la benedicció de la església de la colò nia de Bo rgonyà. 
Vic, sant Vicenç de Torelló, 11 d 'abril de 1898. BOE BV, núm. 1218, 15 d 'abril de 1898. l'erèí hi 
ha altres referències a la predilecci6 de Morgades per les colònies. Així en un escrit titulat "el 
remedio" i que parla sobre unes fübriques (Vic, 26 dºoctubre de 1898. BOE llV, núm. 1232, 31 
d 'octubre de 1898), parla sobre les colò nies de l'uig- reig, propietat dels senyors Pons y Enrich , i 
una de Sant Q uirze , propietat dels se nyors Codina i Serra. un cop haver fetreferència a la satis
facció que li produí la benedicció de la capella de la colònia Coats d e sant Vicenç de Torelló. 
L'article es titula "el remei", vole nt significar que la perversitat dels te mps i de la indústria moder
na es veu compensada amb fabriques com aquestes, fàbriques ben muntades i, sobretot, amb 
una presència cristiana: capelles i atencions cap a l'Església. 

67. Escrit de Morgades sobre les vagues. Vic, 10 de maig de 1899. BOE BV, núm. 1246, 
12 de maig de 1899. 
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la llarga, del comerç i del treball en les comarques on la indústria és notable; 
3) suposa una pèrdua de molts diners, els fabricants deixen de guanyar i, per 
tant, d 'invertir, i els treballadors es troben amb l'escassetat; 4) té uns grans 
efectes morals: pertorbació dels bons sentiments, de la tranquil.litat i de la 
pau. 

Morgades es planteja com solucionar aquest problema. Evidentment 
l'Església catòlica té la solució, que no és altra que la d'una societat que visqui 
enterament sota els paràmetres de la civilització cristiana. Torna a insistir que 
l'element clau de la resolució del problema obrer, que és el problema social 
més important de la societat moderna, rau en l'exercici de la caritat. Les socie
tats modernes, segons Morgades, en comptes de cercar la solució en aquesta 
virtut l'han buscada en la llibertat, cosa que s'ha manifestat com absolutament 
errònia. 

La classe obrera, per tal de defensar els seus interessos, ha buscat la forma 
d'associació més adient a la seva lluita en virtut de la llibertat d'associació. I 
ha agafat, per tant, i seguint l'argumentació del prelat, la via equivocada. 
Aquesta llibertat que fa que el fabricant pugui decidir si obre o tanca la seva 
factoria i l'obrer triar si vol treballar o no, si vol fer vaga o no, és evident que 
no pot solucionar els conflictes perquè, si respectem aquesta llibertat, cada 
part té la seva raó. A partir d'aquí vénen les violències, les tensions, les preo
cupacions dels Estats per mantenir l'ordre públic,la misèria humana, etc. 
Finalment dóna la solució amh l'exposició dels principals trets de la Rerum 
Novarum de Lleó XIII. Volem advertir que Morgades, en aquest escrit, ja no 
desqualifica com a pertorbadores universals i anticristianes les as,sociacions 
obreres. Diríem que veu el problema més complex que no abans, amb no 
tanta simplicitat com se'l plantejava durant els primers anys del seu pontificat. 

Com a conclusió, podríem sintetitzar tot aquest apartat en els següents 
punts: 
l) Morgades és un home que coneix la realitat industrial i obrera, donat que 
sempre ha residit a Barcelona i, com a bisbe, s'ha encarregat d'una zona tam
bé industrial. 
2) Malgrat aquest coneixement, entén la percepció del problema obrer com 
un pas més en la descristianització cie la societat. 
3) Reconeix la importància del tema, a diferència d'altres prelats i jerarquies 
cie l'època, i hi dedica uns quants escrits abans de la Rerum novarum. Les 
seves consideracions se centren, bàsicament, en aspectes morals que tenen 
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com a base les condicions de treball, la moralitat de les instal.lacions fabrils, 
la manca d'un descans dominical, la pèrdua dels valors religiosos per la man
ca d'adoctrinament dels nens, i d 'altres. 
4) No ataca frontalment la indústria, com ho fan altres sectors de l'Església 
que no l'acceptaven perquè no comprenien aquest sistema de producció, 
però es mostra, en una primera etapa, recelós del procés industrial. El recel 
envers el capitalisme, propi d 'una persona que té una visió negativa del món 
modern perquè ha portat el liberalisme, fa que sigui contradictori en alguna 
de les seves valoracions sobre els aspectes que comporta aquest sistema 
econòmic. Això fa que algunes vegades es noti unarecança per la destrucció 
del món rural, sobretot pel pes que hi tenia la família i l'Església. Al final 
Morgades, accepta la indústria ben de cor, mostrant, això sí, una certa predi
lecció pel sistema de colònies fabrils, per l'actitud paternalista dels seus amos 
i per la bona relació que mantenen amb l'Església. 
5) Arran de la publicació de la Rerum Novarum, Morgades serà un dels pre
lats espanyols que mostrarà una receptivitat més gran, tenint en compte que 
la recepció mitjana per part dels bisbes espanyols pràcticament fou nul.la. El 
bisbe formava part del nucli conciliador que intentava de fer conviure la for
ma moderna de la societat i de l'Estat amb una nova recristianització que 
suposés informar de la moral i l'ètica cristianes a aquesta societat. Tot i això, 
manté una postura més crítica pel que fa al possible intervencionisme de 
l'Estat. 
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MENTAUTAT I VALOR MORAL 
EN EL SEGLE XVIII: 

LA NORMATIVA DE L'ESGLÉSIA EN LA DIÒCESI DE LLEIDA 

Dolors Pelegrí 

Presentació 

En els segles passats, igual que del Dret Civil català emanaven tota una 
sèrie cie lleis determinant normes i institucions en l'àmbit social, l'Església 
també aportava les seves lleis a la disparitat cie la vicia quotidiana. 
Constitucions, circulars i les visites dels bisbes a les parròquies, estipulaven la 
conducta a seguir pels fidels. Normes i prohibicions es combinaven entre si, 
entrellaçades alhora amb les pa1ticularitats i els costums del poble. 

A principis del segle XVIII, la pa1ticularitat d'algunes pràctiques del poble, 
com també les circumstàncies en què es trobaven alguns capellans, impulsà 
els bisbes a recordar, sancionar i exigir, tant dels fidels com dels mateixos 
capellans un comportament més favorable als preceptes cie l'Església. En l'in
tent cie reformar el procedir dels feligresos, el bisbat cie Lleida decretà en 
1714 diverses constitucions sinodals al respecte1. 

Com veurem a continuació, les principals recomanacions als mossens radi
quen en la salvació cie les ànimes mitjançant una continuada advertència 
enfront dels pecats terrenals i,en un terreny més formal, un control més acu
rat dels registres parroquials. Quant als creients, els edictes i les prohibicions 
es concreten sempre en les mateixes accions, clonat que ni amb els avisos cie 
l'Església ni amb els cie l'Estat no s'aconsegueix posar fi a certs costums, que 
poc a poc es van transformant en tradició. 

l. La present comunicació pren com a base el Llibre C()nstituciones Sinodales, hechas, y orde
nadas en el Syn()do que se celehrrí en la Ciudad de Lérida, en fos dias 20 y 21 de Noviemhre del 
año 1714, a més d'altres documents eclesiàstics com ara cartes pastorals o circulars del bisbat, 
tots referits a la diòcesi de Lleida. 
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Sancions Eclesiàstiques: aspectes Formals 

És sobretot amb motiu de la visita pastoral realitzada pel bisbe2 a totes les 
parròquies de la diòcesi quan les autoritats eclesiàstiques es fan ressò de les 
circumstàncies en què es desenvolupa la pràctica religiosa arreu dels pobles. 
En concret, un aspecte que preocupa els bisbes de Lleida és l'administració de 
cada parròquia en particular. Així, a partir de circulars i disposicions s'intenta 
uniformar els aspectes de les inscripcions obligatòries que s'han de fer en rea
litzar un sagrament o qualsevol altre ofici efectuat pel capellà. 

Ja en el ritual romà de Pau V es promulguen les normes formals que s'han 
de seguir per tal de fer les corresponents inscripcions en els cinc llibres obli
gatoris de totes les parròquies, essent el mateix capellà qui ha de realitzar les 
dites formalitats. En les constitucions sinodals de 1761, el bisbe Manuel Macias 
Pedrejón insisteix de nou en el compliment de les formalitats , quan es repartí 
des del bisbat de Lleida un edicte recordant el dit ritual papal. 

La causa principal d'aquest edicte és arran de les visites pastorals. Es va 
veure que en els pobles de la província de Lleida no es complien les pautes 
prescrites pel Papa. Comparant els llibres parroquials de les diferents pobla
cions, s'observà que les anotacions eren diverses entre si, i si bé en algunes 
mancaven dades, en d'altres hi sobraven detalls superflus. Per les confusions i 
conseqüències que es podrien derivar posteriorment a efectes de la identifica
ció dels inscrits, s'enviaven circulars amb la còpia dels rituals esmentats a tots 
els capellans de la diòcesi, per tal d'esmerçar aquests possibles errors o man
cances. 

Per tal de crear una consciència clara en els capellans, el bisbat establí una 
multa de 10 rals de plata als mossens, per cadascuna de les partides equívo
ques o que no complissin exactament els requisits exigits. Les posibles abona- . 
cians eren destinades a la sagristia de la mateixa parròquia. D'altra banda, era 
prohibit de celebrar cap sagrament fins que no es feien constar totes les dades 
corresponents. Les mesures promulgades es poden resumir en cinc punts: 

l. La totalitat del document ha d'estar escrit en lletres sense abreviatures ni 
xifres substitutòries. 
2. El dia i l'any s'han d'escriure igualment amb lletra, prescindint de núme
ros o guarismes. 

2. En tots els llibres de les parròquies de la diòcesi de Lleida s'assenyala la conformitat de la 
visita pastoral i la comprovació dels documents. En algunes ocasions, la formalitat de l'aprovació ' 
és acompanyada per algun decret, resolució o alguna mena <l'advertència quant al culte o aspec
tes tes interns de la parròquia, com sants o els estris usuals per a l'ofici tant per al capellà com 
per a l'Església. No existeix un llibre exclusiu on <;;s confirmin les visites pastorals , sinó que es 
troben signades al llarg de tots els llibres parroquials de l'Arxiu. 
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3. Observat el típic costum de Catalunya d'inscriure en els registres les 
. dones casades únicament amb el cognom del marit, prescindint per tant 
del propi llinatge del qual elles descendeixen, circumstància que 

3 

pot causar confusions. Per tant, s'ordena als capellans que en les ocasions 
en què s'hagi d'anotar el nom d'una clona casada, a part del del marit , pel 
predit costum típicament català, s'ha cie fer constar el cognom del pare 
d'ella. 
4. Per a evitar confusions, donat que en les parròquies dels pobles hi ha la 
possibilitat, i freqüentment es així, que dues persones tinguin el 
mateix nom i cognom, a partir d'ara les inscripcions es faran amb el cog
nom del pare, però també amb el de la mare de l'implicat. 
5. Es permet que les inscripcions es continuïn fent "en idioma, o lengua 
Catalana". 
Alhora, també les disposicions reials s'immisceixen en els afers de 

l'Església. La Reial Ordre del 21 de març cie 1749 disposa que els bisbes tingin 
cura que els llibres parroquials de baptisme, matrimoni i defunció es conser
vin en arxius a les esglésies, ben guardats i en un lloc segur. Així mateix, les 
actes han de ser redactades en els llibres destinats a aquestes formalitats i no 
en altres impresos o fulls. 

Anys més tard, el 10 d'agost cie 1776, el bisbe]. Carrillo publicà un edicte 
on es proclamà una pena de suspensió per als rectors que traguesin de l'arxiu 
parroquial els llibres propis de l'Església. S'acceptava, però, que es poguessin 
treure per a fer certificats, complint aquesta diligència a la sagristia o l'habita
ció destinada ja a aquests afers dins l'església: "dehiendo estar presentes los 
Rectores, quando se huviesen de dar dichos cert((icados por Notarios'. No 
complir amb tot el prescrit significava una falta castigada amb 10 lliures. 

Edictes: costums i prohibicions en el sacrament del matrimonï3 

Les disposicions cie les constitucions sinodals del bisbat de Lleida de 1714 
es refereixen al matrimoni com un dels set sagraments instituïts per Jesucrist. 
El primer requisit per a rebre el sagrament és estar en gràcia cie Déu, és a dir, 
que la parella cie nuvis s'hagi confessat i hagi combregat; en cas contrari, el 
capellà tenia prohibit assistir el matrimoni entre ambdós. La disposició especi
fica clarament que qualsevol persona està obligada a complir aqúests requi
sits, evitant qualsevol distinció social o cultural, ja que la preparació espiritual 
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per a rebre el elit sagrament és imprescindible i unanime per a tothom. Així 
mateix, abans de la cerimònia, els capellans tenien l'obligació d'examinar en 
la Doctrina Cristiana els contraents que creguessin que no es trobaven ben 
instrnïts en la fe de Crist. La disposició es remarca al·legant que un cop passa
da la infantesa els feligresos van oblidant les ensenyances de l'Església. 

Seguint els decrets ordenats en el Concili de Trento, en les constitucions es 
referma l'obligació cie precedir la cerimònia del matrimoni amb tres amonesta
cions, llegides públicament i durant tres dies de festa consecutius, en el trans
curs de l'ofertori cie la missa. Aquesta pràctica era per a "evitar los 
Matrimonios clandestinos". Ha cie ser el mateix capellà qui llegeixi les amo
nestacions a la parròquia on els promesos han de contraure matrimoni, obser
vant quin número de amonestació és. En el cas que un dels dos o tots dos no 
fossin de la mateixa localitat, igualment s'han de publicar a la parròquia d'ori
gen del foraster/a. 

Tal vegada, si les amonestacions estan dispensades, el capellà està obligat 
a fer-ho saber al poble. La possibilitat que els mossens no compleixin aquesta 
disposició o bé donin el consentiment a un altre capellà per tal de realitzar el 
matrimoni sense prèvies amonestacions, era castigada amb dos mesos de gar
jola a pa1t de la multa de vint lliures jaquesas, destinades a obres pies. Una 
altra adve1tència per als capellans era que en el cas que sorgís alguna oposi
ció per tal cie realitzar-se el matrimoni amonestat, aquest no es podia celebrar 
i s'havia de transmetre el dit impediment al bisbat. En cas que es fes cas omís 
d'una o de totes dues advertències anteriors, el mossèn seria excomuniat i se 
li aplicarien altres càstigs. Alhora, si alguna persona fos perjudicada amb la 
celebració del matrimoni , seria el capellà implicat qui hauria de pagar tots els 
perjudicis. 

Però en les visites pastorals s'advertí també que abans de fer les amonesta
cions i el conseqüent matrimoni, els promesos no informaven totalment el 
mossèn de la seva situació i disponibilitat per a tal compromís. Evidentment, 
un cop denunciats els possibles impediments, es podien succeir una sèrie de 
problemes, si no en el moment cie les amonestacions, un cop celebrat el 
matrimoni acordat. Així, en les ordenances cie la Constitució L de les sinodals 
es concreta el següent: 
l. Abans d'iniciar la lectura pública de les amonestacions, els mossens s'han 
d'informar de la situació dels contraents, a partir dels seus familiars o amistats 
més properes. Els impediments més concrets a esbrinar són si es tenen fets 
vots de castedat i si estan casats, "y esto vastarà que lo hagan verbal y extraju-
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dicialmente'. 
2. El bisbat o els vicaris generals seran consultats pels mossens en el cas que 
un dels contraents sigui vidu/ a, havent finat la seva dona o l'espòs en una 
altra localitat diferent de la pròpia. Des de el bisbat es faran els tràmits perti
nents per tal de verificar el seu estat vidual i transmetran la ressolució per 
escrit corresponent al capellà demandant. 
3. Si es donés el cas que la localitat on es va morir el primer consort del que 
vol contraure segon matrimoni sols es troba a "dos leguas", encara que sigui 
d'un altre bisbat, no és necessari realitzar aquesta exposició al bisbat. En 
aquestes ocasions, però, el mossèn haurà de demanar un certificat correcte 
de defunció, "no solo por relación de testigos, sina por cert!ficación see sacien
te de el Cura de el tal Lugar, sacada de los Cinca /ihros, y ji~ft!ficada la identi
dad de la persona, por aver muchas de un propio nomhm y apellido." (p.118) 

Però en el període que estern estudiant, els bisbes fan constants denúncies 
en els seus escrits als capellans que admeten proves de llibertat sense una 
verificació correcta, clonat que estan basades en l'aportació de falsos testimo
nis. La queixa es refereix sobretot a la gran quantitat de soldats que hi ha en 
aquells moments arreu d'Espanya, cosa que provoca que es vegin "muchas 
mugeres honradas perdidas'. Per la seva sola condició de soldats, creuen que 
per si mateixos ja emanen una autoritat pròpia que intenten imposar per 
damunt dels preceptes vigents, recolzant-se en la qüestió del matrimoni, amb 
l'apo1tació de testimonis fa lsos sobre el seu estat civil. Per això es proclamà la 
Constitució sinodal LI , "deseando ocurrir à este tan grave daño y mirar por 
nuestras conciencias y por el honor de las mugere~" (p.119). 

En conseqüència, s'ordenà als capellans que no assistissin a cap celebració 
de matrimoni on un dels promesos fos foraster i no cedís el permís a un altre 
capellà per a tal fi sense expresa llicència escrita del bisbat o dels vicaris 
generals. Aquests últims, abans de donar la llicència , havien d'esperar la con
firmació de la llibe1tat des de la parròquia del lloc d'origen del foraster com 
també la confirmació de la lectura de les tres amonestacions, després de com
provar la manca d'impediments. La disposició remarca el fet d'assegurar-se bé 
de la condició del soldat, donat que la seva llibe1tat de moviment fa possible 
l'estada en diferents localitats de tota la península, "por quanta se ha recono
cido, que (els soldats) con la lihertad de la guerra, y alojamientos que han 
tenido en las casas; dexan muchos contrahidas palahras de casamiento en 
muchas partes y quedan muchas mugeres perdidas' (p.120) 

Així mateix, els oficials d'alta graduació, aprofitant la seva posició espera-
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ven un tracte privilegiat, criticant la tramitació de tants papers i asseguracions 
que ells consideraven innecessaris i una ofensa al seu grau. Però la verificació 
de casos de frau va fer dictar l'ordenança que reclamà als vicaris generals que 
examinesin rigorosament les proves sense fer cap mena de distinció entre els 
demandants. En cas contrari, fer cas omís del decret significaria per als vicaris 
la retirada del dret de concedir les llicències4. 

Un cop confirmada la situació del contraent foraster i realitzades les amo
nestacions pel capellà del poble d'origen i fetes també al lloc on es vol casar, 
sense haver trobat cap impediment enlloc, els vicaris generals concediran la 
llicència al capellà del poble on residèix la contraent per a procedir a la cele
bració del matrimoni. 

Així, finalment, el matrimoni se celebrarà després de la tercera amonesta
ció, un cop comprovada la manca total d'impediments. Els fidels tenen l'obli
gació de denunciar qualsevol impediment sota l'amenaça de la descomunió 
major; i en el cas de fer denúncia injustificadament "sera castigada rigurosa
mente'. D'altra banda, si la celebració es realitza abans de l'última amonesta
ció, el capellà serà multat amb deu lliures jaquesas, que seran utilitzades per 
als ornaments de la seva església. En canvi, si dos mesos després de ser llegi
des les amonestacions encara no s'ha contret matrimoni, el dit matrimoni no 
es podrà celebrar fins que no s'haguin tornat a llegir les amonestacions. 

Ja en el Concili de Trento es determinà que sols els ordinaris podien dis
pensar, amb legítima causa, en les amonestacions. En les constitucions sino
dals de 1714, el bisbe refermà aquest decret, i en la Constitució XXXXVIII es 
reservà la facultat de fer les dispenses d'amonestacions. Excepcionalment, es 
delega als vicaris generals la facultat de dispensar quan una parella hagi "vivi
do torpemente' i un dels dos futurs cònjuges es trobi en perill de mort. La cau
sa d'aquest permís és que la dona "no quede con perpetua nota de i11famid' i, 
en el cas que hi hagi fills , podran constar com a legítims del matrimoni. En el 
cas que no es produeixi la mort esperada, les dispenses queden anul·lades i 
s'han de llegir les tres amonestacions habituals conforme ja s'ha explicat ante
riorment5. 

4. En les constitucions sinodals del bisbat de Lleida, s'especifica també e l procediment a 
seguir per tal de verificar la informació de llibertat per part dels testimonis. Hi trobem e xplicades 
les preguntes i les qüestions a tractar, al mateix temps que repeteix que cal advertir al testimoni 
de la gravetat del jurament que fa. Si es confirma que és un falç testimoni, s'estableix que, a part 
de l'ofensa espiritual que es fa , es patirà el càstig ordenat per lleis humanes, és a dir, el sofriment 
dels assots i de les galeres. 
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Després de la boda s'havien de publicar i llegir les dispenses, previ requi
sit perquè la parella pogués cohabitar. Però si s'iniciava la convivència abans 
d'aquest acte protocol·lari, havien de pagar 20 lliures, les quals serien destina
des a ornaments per a la parròquia. 

En estreta relació identifiquem el Decret XXXXVI de les constitucions sino
dals de 1714, en el qual es critica i es castiga el costum de les localitats 
quant a les relacions pre-matrimonials. Des del bisbat es miraven amb recel i 
es prohibia una estreta relació entre la parella, "por los graves inconvenientes, 
que acredita la experiencia resultante de la familiaridad de los novíos'. Els 
capellans seran els encarregats d'inculcar els preceptes establerts i prevenir en 
els confesionaris i al púlpit els nuvis i els pares, de les situacions que 
l'Església considera poc adequades en una relació de parella. Si la predicació 
no és escoltada pels futurs cònjuges, tan sols rebran una única sanció: no es 
podrà celebrar el matrimoni. 

D'altra banda, la pràctica més usual de les famílies del poble era que un 
cop realitzats els esponsa]s6 i, per tant, acordat el compromís de matrimoni 
entre la parella, s'acceptava que el noi visités amb freqüència i tractés amiga
blement la noia a la seva pròpia casa. Certament, els pares, un cop confirmat 
el compromís, eren partidaris de donar el permís per tal que el noi convis
qués amb ells i, per tant, ja fesin vida de parella. En algunes cases, es pensa
va que aquesta era la millor fórmula que hi havia per tal d'assegurar-se que el 
compromís entre la parella no es trencaria. Altres, però, ho permetien guiats 
per una creença en malediccions paganes: "y otros sugeridos de la astucia del 
Demonio, que por medio de malos Christianos, y gentes olvidadas de Dios, 
han introducido, que cohabitando juntos antes de celebrarse el Matrimonio se 
libraran de maleficios; y siendo este un universal abuso, de que nos hallamos 
informados, con grave dolor de nuestro corazón, deseando ocurrir a tan 
lamentable ruyna" (p.111) 

La tradicional creença que assegurava a la parella que cohabitant junts 
abans del matrimoni, s'alliberarien de maleficis conduí a la comissió del 
Bisbat a decretar la "Descomunión mayor latae sententiae', a més de 30 lliu
res jaquesas, a tots aquells que acordessin esponsals i practiquessin aquesta 

5. En e l cas de ser conced ides les dispenses d 'amonestacions, el que les sol·licita, si demana 
per la primera ha de pagar 10 lliures jaquesas,en e l cas de que siguin dos, 20 lliures jaquesas, si 
són les tres, llavors són 50 lliures jaquesas, de les quals es pagaran els drets que toquen als ofi
cials que fan els ·despatxos, i la resta seran destinades a obres pies segons la voluntat del bisbe. 

6. "Son los esponsales los que comunmente se lla man Capitulaciones y consisten en aquella 
palahra que recipmcamente se clan /us que quieren casarse, perv estos aunque ohligan a que se 
contraiga el Matrinumio, no son uerdaderamente Matrimonio, u así no es lícito entre los que tie
nen contrahidos F.sponsales, lo que es lícitu en los legitimamente casada.'" Constitucions Sinodals 
(1714, p. 111) 

147 



DOLOHS PELF.GHÍ R 

actitud pre-marital, com també als pares i parents que ho permetessin. En tot 
cas, la que surt més perjudicada en tota aquesta qüestió és la clona perquè 
"queda perpetuamente enfamada la que avia de cafmfè, en cafo de m~/èntar
.fè, ò no cumplír la palahra el otro contrayente' (p.112); per tant, mentre que 
la dona quedarà desvirtuada, l'home continua mantenint el seu honor resguar
dat. 

Pel fet que aquesta pràctica fos habitual malgrat les insistents aclve1tències 
cies del bisbat i exposades constantment en les visites pastorals a cada poble, 
es de mana l'ajuda en primer lloc als mateixos veïns cie! poble per tal cie 
denunciar les parelles que fan vicia conjugal sense estar casades. Des del bis
bat se'ls ofereix la meitat cie les 30 lliures esmentades i la promesa cie no 
clonar a conèixer la seva identitat clavant la por que pugui tenir el delator que 
la resta del poble no el torni a tractar més. En segon lloc, cies cie les constitu
cions es demana el recolzament dels jutges i cie la justicia Secitla en la tasca 
cie repressió contra aquesta costum "tan perniciosa". 

Hi ha altres costums que a poc a poc anaven arrelant en el si cie la societat 
i, per tant, encara que després es volgués tornar a les mateixes actituds d'a
bans i reformar el que s'ha deixat cie fer per un motiu o altre, ja era difícil, 
perquè el poble no oblida tan fàcilment. I aquestes circumstàncies són les que 
es van clonar en el cas del matrimoni entre vidus. "Ha introducido el Demonio 
uno que llaman estilo en los Puehlos, y es ii~femal malicia, que es la noche que 
se casa algun viudo, ò viuda, juntarse la gente licenciosa, y de vidas estraga
das, e inquietarfus calles, y casas de los Contrayentes con ruydos, cencerros, 
vozes, y gritos destemplados; y lo peor es, diziendo palahras iJ~juriosas, y canti
nelas deshonestas, è indecentes, a que llaman comunmente Matracas, y 
Bramas; de que se sigue q/ènder la lihertad de el Matrimonio; y perder el respe
to al Sacramento, ademas de el escandalo que ocasiona en los Puehlos." 
(Constitució Sinodal LII, 1714: 122-123) 

Veient que ni amb constitucions ni amb la predicació dels mossens no se 
solucionava aquest afer, es disposà la prohibició cie l'escànclol cie les anome
nades matraques, amb la pena d'excomunió amb "Descomunion mayor latae 
sententia". La sanció s'aplicava l'endemà mateix cie la boda i per part del 
capellà, per a tots aquells que hi haguessin participat, resernvant-se el bisbe la 
possible absolució. Els assistents seran privats immediatament dels divins ofi
cis. Alhora, per tal que no es pogués reclamar res al·legam ignorància , s'obliga 
e ls mossens a llegir aquesta constitució junt amb les amonestacions de ls 
vidus, per tal que se sapiguen els càstigs que s'imposen si és transgredida la 
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constitució . "Y sina ohstante menospreciassen las Armas, y Censuras de la 
lglesia; Nos valdremos del auxilio de la }usticia Secular, deseando que se corte 
de rayz tan perniciosa ahuso" (Constitució Sinodal LII, 1714: 123) .I efectiva
ment, anys després les lleis i pragmàtiques reials les prohibeixen, i concreta
ment l'ordre de S.M. que es publicà el 25 cie setembre cie 1765, imposant la 
pena cie 100 ducats i 4 anys cie presidi. Malgrat la repetició constant cie totes 
les sancions, "el descaro, y la desverguenza lleha adelante su idea, y su locu
ra, y persiste temerariamente en ella, ahusando sacrilegamente del 
Sacramento del Matrimonio". (p. 144) 

Altres disposicions també fan referència a l'estat viuda] dels futurs contra
ents. En aquest cas, la Constitució Sinodal Ull es refereix al vidu o a la vídua 
que té la intenció cie contraure segones núpcies. Pel que s'adverteix en 
aquest decret, sembla ser que la preclisposió cap a un segon matrimoni supo
sava deixar cie complir els llegats pius que e l consort del primer matrimoni li 
havia deixat. Per tal d'evitar aquesta manca cie compliment per part dels 
vidus, s'ordena que cap mossèn no publiqui amonestacions o ce lebri cap 
matrimoni en el qual un dels contraents sigui un vidu o una vídua, mentre 
aquests no hagin comple1t tots els llegats pius que el primer conso1t obligà 
en son últim testament. Si el capellà fa cas omís a aquesta aclve1tència, serà 
ell qui haurà cie pagar tot l'import dels llegats pius que falten per a complir 
dels respectius difunts. 

Finalment, tan sols assenyalar les disposicions cie la Constitució Sinodal 
X:XXXIX cie 1714, del bisbat de Lleida. Es tractava cie fer efectiva l'obligació 
expressa de celebrar els matrimonis a l'Església, tal com s'hi estaven celebrant 
la resta dels sagraments, excepte en els casos en què es tenia una llicència 
escrita del bisbat. D'aquí es revela , clones, el costum que s'havia consolidat en 
e ls pobles cie realitzar la cerimònia matrimonial en la pròpia llar: "Es tal la 
corruptela que se ha introcluciclo en nuestra Diocesi , que apenas se celebra 
Matrimonio que no sea en las casas cie los Contrayentes, pareciencloles à 
toclos, que es contra su punto, y caliclad el celebrarle en la Iglesia, avienclose 
yà auto cie cajon el concecler para est o licencia" (Constitucions Sinodals, 1714: 
116). 

La concessió cie llicència, a partir d'ara, serà estretament controlada:, sols 
serà conceclicla en casos molts concrets i per causes greus verificades. El cost 
cie la llicència puja a 12 lliures jaquesas, amb part d'aquestes es pagaran els 
oficials i la resta per a obres pies aniran a albir del bisbat. 

En definitiva, amb els decrets, circulars i constitucions sinodals , el bisbat 
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de Lleida pretén fer desapareixer alguns dels costums que havien arrelat en el 
poble. El propòsit ri.o és eliminar una tradició, sinó reformar les desviacions 
de la fe que es feien sentir en les pràctiques matrimonials. No sempre es com
plien les disposicions ordenades pel bisbat, donat que en cas contrari no ~~a
plicarien tantes sancions per l'incompliment dels decrets de l'Església. Les 
prohibicions expresses quant a la realització de certes pràctiques, i després 
d'una insistent i constant advertència tant per part de les autoritats civils com 
eclesiàstiques, es fan sentir sobretot de manera monetària i amb càstigs i 
repressions mundanes. La pressió s'exerceix vers els mateixos fidels, però . 
també vers els mossens, sobretot quant a les celebracions, els permisos, les 
llicències o les dispenses. Es vol posar fi a la incidència generalitzada de les 
creences i pràctiques paganes practicades pel poble. La tradició de certs cos
tums i les resolucions expressades per l'Església divergien. Sancionar amb 
diners és una forma de solucionar els problemes, donat que les capes més 
baixes de la societat tenen dificultats per a cobrir aquestes despeses i, per 
tant, han de seguir forçosament les directrius implantades per l'Església. 
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ERASMO EN LAS UBRERIAS Y LAS BIBUOTECAS 
PRIV ADAS BARCELONESAS DEL SIGLO XVI 

Manuel Peña Díaz 

La penetración de las corrientes erasmistas en Barcelona fue muy débil, 
por no decir casi inexistente, a excepción de la manifestada en un selecta 
núcleo de humanistas agrupados en torno al vicecanciller Miquel Mai, en las 
lecturas del canónigo Serafí de Masdovelles, o en la labor universitaria del 
profesor de griego Francesc Escobar. Esta es, en síntesis, la idea que hasta 
ahora se ha repetida insistentemente sobre la presencia de las obras e ideas 
de Erasmo en Cataluña. 
En conjunto, afirmaba en 1956 Miquel Batllori, no existió en Barcelona aque
lla voracidad de libros erasmianos, tan abundante en la Europa de las prime
ras décadas del siglo XVI 1. Eulalia Duran ha matizado recientemente que, por 
tanto, "cal buscar els erasmistes, en les influents personalitats vinculades a la 
cort imperial que estigueren en contacte directe amb el propi Erasme"2. 
Si bien es cierto que, en la corona catalana-aragonesa, Valencia muestra ser 
mas profundamente eramista que Cataluña3, se ha de relativizar la idea de 
una Barcelona "de dia en dia més provinciana i més resclosida"4. 
Para valorar en su justo término cua! fue la influencia del mensaje de Erasmo 
en Barcelona, se ha de distinguir entre la producción de obras erasmistas y la 
sociología del consumo erasmiana. La capital catalana si no fue erasmista, sí 
que estuvo "erasmizada", y no sólo entre 1525-1535 -período de maxima 
difusión del pensamiento de Erasmo en España- sino a lo largo de toda la 
centuria, aunque con distintos grados de incidencia, según fuese, en la ver
tiente teológica o en la filológica. 

El objetivo de este estudio es intentar precisar el ambito sociológico que 
cubrieron algunas de las obras humanistas y teológicas de Erasmo en la 
Barcelona del XVI. La "singular libertad en materia de traducciones" al caste
llana y el limitada conocimiento del latín son, en principio, obstaculos a 
tener en cuenta en la difusión de las ideas erasmianas entre el pública lector 
catalan. 

l. M.BAT1.1.rnu , "Humanisme i e rasmisme a Barcelona". Vuit segles de cultura catalana a 
Europa. Barcelona, 1959 (2• eci.), p.100. 

2. E.DimÀN, "L'erasmisme als països catalans '', Erasme i /"erasmisme. Tarragona, 1986, p.42. 
3. Vid. S.GAHCIA MAlffJNEZ, "El erasmismo en la Corona de Aragón en el siglo XVI", Erasmus 

in Hispania- Vives in Be/gin, Acta Colloquia Brugensis, Lovania, 1986, pp.215-290. 
4. M.BATLLOHJ, op. cit., p.100. 
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Antes de 1559, el poseedor mayoritario de sus obras es indudablemente el 
estamento eclesiastico, presbíteros y canónigos. Juristas, notarios y médicos 
conformaran, después cie esta fecha, el grueso mayoritario del pública posee
dor cie obras erasmianas. 
Las primeras noticias de libros de Erasmo en Barcelona las encontramos en el 
inventario cie Simó Benet cie Clariana, doncel y doctor en clerechos, formaliza
do el 16 cie octubre de 15205. Dos registros nos remiten al humanista holan
clés: "!tem Erasmus Roterodamus justi principis yhani" (sic) y la elegante tra
clucción que hizo de Complura opuscula cie Luciano, que clesde su publica
ción en 1506 aumentó el número cie admiradores cie su incipiente procluc
ción. 
La fama de Erasmo en España fue impresionante, según afirman algunos his
toriadores. El erasmista juan Maldonado escribió a su maestro una ca1ta el l 
cie septiembre cie 1526, cloncle le comunicaba la aparición del Enquiridion o 
Manual del cahallero cristiano (Alcala, 1526) con estas palabras: "Ya el 
Enchiridion ha salido en español, y los impresores lanzan al mercado miles de 
ejemplares de esta ohra sin alcanzar a saciar al púhlico"6. Las trece ecliciones 
castellanas y distintas noticias cie amigos del autor han dejado bien sentaclo el 
arrollador éxito clelEnquiridion. Para Bataillon, el interés que suscitó esta obra 
"no fue cosa de una minoría culta, cie unos cuantos 'intelectuales', sina que 
apasionó a la aristocracia, alta y baja, y llegó a la capas populares"7. Si discuti
ble puecle resultar esta extenclicla presencia del libra en toclos los espacios cie 
la vida cotidiana, igualmente lo es la afirmación cie Bataillon que "ese buen 
éxito fue tal, que ningún libra religiosa lo había teniclo semejante clescle la 
introducción cie la imprenta en España"8 . Libros cie Eiximenis o Felip de 
Malla, entre atros, habían precedida y seguían dominando el interés de 
muchos mas lectores barceloneses cie libros de espiritualidad. La ruptura con 
la traclición medieval en Cataluña no fue tan profunda ni tan radical. 
El mensaje del Enquiridion es el mismo que va dominar posteriormente en 
tocla la obra de Erasmo: una profunclización del cristianismo interior. El pro
grama teológico erasmiana, tan evangélico y crítica ante los ritos y las cere
moni as, conocera en Cataluña una discreta clifusión. La presencia de 
Evangelios y Epístolas en vulgar, así como de la Biblia completa, habían alia-

5. Arxiu Històric de Protocols de llarcelona (AHl'll), Antoni Anglés, leg.15. 

6. Cifr. M .BATAii.i.ON, f:'rasmo y r~.;pmia, Madrid, 1986 (3° reimp.). p.218. 
7. h'nquiridion, ed. cie D(unaso Alonso, prólogo de M .Bataillon, Madrid, 1932, p .24. 
8. M .llATAJLl.ON, h'msmuy E.;paña, p .191. 
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nado el camino a este mensaje9. . 
En los inventarios post-mortem con bibliotecas consultados para Ja primera 
mitad del sigla, e l Enquiridion es la obra de Erasmo con mayor número de 
referencias. Sobre un total de 8 ejemplares, cuatro estan en manos de miem
bros del estamento eclesiasti co (una edición en latín) , clos cie la nohleza, ade
mas de un mercader, y un notaria (en latín)1º. Los inventarios estan fechaclos 
entre 1529 y 1550, lo que nos puede clar una idea del período de mayor 
difusión cie esta obra de Erasmo en Cataluña. 
La prohihición que se realizó en el Índice de Valclés, no supuso la retirada 
total de este ·manual del cristianismo en espíritu. En e l inventario de Aldonza 
Vila cie 1586 se registra este título junta con otras clos ohras cie Erasmo que 
curiosamente no se habían anotada en el inventario cie su marido Pere Vila, 
doctor en derecho, cie febrero del mismo año, en el que sí se recogió un ino
cuo "De Copia verborum "n 
El impacto del rigor inquisitorial clehió ser mas ce1tero sobre los Colloquia, 
publicaclos en latín en 1518. Recuercla Bataillon que ninguna cie las obras cie 
Erasmo, a partir de la eclición aumentacla cie 1522, hahía irritada mas a los 
ortodoxos12. 

9. Un estudio mús detallado de l::! difusión de los Evangelios entre los libros poseídos por los 
barceloneses en los inicios del siglo , incluso durante la segunda mitad, revelar'1 e n su justa 
dimensió n las lecturas devotas y espirituales. Es importante destacar que la Bihlia e n vulgar no 
sólo estuvo presente e n a lgunas hiblio tecas del primer cuarto del XVI, hemos hallado noticias de 
su presencia a lo largo de todo e l siglo. matizàndose así la impresión que ofreció sobre este 
aspecto Jordi J{ubiú ("Notas sobre los libros de lectura espiritua l en Barcelona desde 1500 a 

1530", Archioum Historieu m Societatis !esu, XXV, Roma 1956, pp.317-327). 
10. 1529 Miquel Angel de G ualhes, ciudadano honrado (AHPB. Andreu Miquel Mir (mayor), 

leg.21 , pliego de escrituras sue ltas, 1529- 1533). 
1538 Serafí de Masdove lles, canón igo (Biblioteca de C 1talunya (!IC) . man.830). 
1540 Cri stòfor Icart, noble (AHPB, Andreu Mique l Mir (menor), leg.14. pliego de inventa
rios ... 1540). 
1540 Jaume Pascual, mercader (AHPB, Joan Savina, leg.1 3. p liego de escrituras sue ltas de varios 
años). 
1541 Andreu Miquel Mir , notario (Arxi u I-listúric de la Ciuta t de Barcelona . Arxiu Nota ria l 

(AI-ICB.AN), 1.31). 

1547 Pere Vilasa ló, presbítero (AHPB, l'au Renard. leg.26, pliego de testamentos e inventarios). 
1550 Pere Padroll , presbítero y doctor en derechos (AI-IPB, Jeroni Mo llet, leg.20. pliego de 

inventa rios, 1530-1562). 
Existen otras refe rencias que , ame la duda, no hemoscuantifiG1do, por e je mplo e l h'nq11ir idiu11 
poseído por e l presbítero Onofre Ga lia -con libros de Erasme>- (AHl'll, Jeroni Mollet , Ieg.16. plie
go de escrituras sue ltas, 1546) o e l de l harhero Jaume llofill e n 1533 (AHP l3, Joan Jeroni 
Canyell es, leg.25, hursa in ventariorum, 1519-1539). 

11. AHPB, Pau Mallol, leg.18, pliego de inventarios sue ltos, 1555-1586. 
12. M.BATA11.1.o:-: , op. cit., p.282. 
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El coloquio, como género literario, había sido retomado por corrientes huma
nísticas y renacentistas , era una forma de expresión ideal para difundir ideas 
de unà manera ambigua, puestas en boca de los personajes. El coloquio pro
piamente erasmiana se creó cuando Erasmo "introdujo en ellos observaciones 
sobre las costumbres, alusiones a los acontecimientos políticos, dardos satíri
cos apuntados contra individuos o contra categorías de hombres, confidencias 
o recuerdos personales, debates acerca de los cuestiones religiosas mas can
dentes"13. 
Frente a la finalidad primordialmente pedagógica que algunos historiadores 
atribuyen a los Colloquial4, Leon E. Halkin ha subrayado que el aspecto 
didactico de la obra es sólo un pretexto, mas que dirigirse a escolares se diri
ge a sus discípulos, sobrepasando la idea y la ilustración de la lengua latina 
para enriquecer la filosofia del humanismo15. Los Coloquios -en .palabras de 
Bataillon, la punta atrevida de su obra- fue el primer libro de Erasmo puesto 
hajo ciertas medidas de prohibición. A finales de 1535, la Suprema fue adver
tida de la influencia que esta obra traducida al castellana estaba teniendo 
especialmente en Cataluña. 
Efectivamente, después del Enquiridion, los Coloquios es el título mas repeti
da en los inventarios que poseen libros cie Erasmo, en el segunclo cua1to del 
siglo XVI. De un total de 6 referencias precisas sobre su autoría, tres ejempla
res pertenecen a nobles y el resto al clero16; su difusión no pareció alcanzar a 
todas las capas sociales. Los inventarios estan fechados entre 1528 y 1540, y a 
partir de este año no vuelve a aparecer en las bibliotecas particulares ninguna 
alusión precisa de los Colloquia. El 29 de enero de 1536 la Inquisición había 
prohibida su lectura en romance, y el 13 de septiembre cie 1537 una nueva 
orden del Santo Oficio los prohibe tanto en latín como en lengua vulgar, fun
dandose en la condena del decreto cie la Sorbona17. Prueba cie ello, es que 
esta obra y el libro de Juan de Valdés, Dialogos de la doctrina cristiana, son 

13. Jhid ., p.644 . 
14. Vid. E.DllHAN, introducci(m a Cristòfor Despuig, Los col.loquL'i de la insignie ciutat de 

Ten-tosa, Barcelona, 1981 , p.22. C.A1 1ta1sT1,1N, Erasmo de Rotterdam. Vida y obra, Barcelona, 1990, 
p.181. 

15. L.E.HALKIN (eci.), Les Colloques d 'f:'1-Cisme, Bruselas, 1971, p.10. 
16. 1528 Pere Argullol, canónigo (AHPB, Jaume Sastre (mayor), leg.7, lib . io inventariorum, 

1507-1535). 
1530 Climent Bosch, canónigo (AHPB, Miquel Joan Riera , leg.12, pliego de inventarios sueltos, 
1530--1543). 
1537 Francesc Terré, noble, clos ejemplares Q.M' MADUHE1.1.-].Ru1110, Documentos para la historia 
de la imprenta y lihrería en Barcelona, 14 74-1553, Barcelona, 1955, documento 439). 
1538 Serafi de Masdovelles, canónigo (doc. cit.). 
1540 Cristòfor lca1t, noble (doc. cit.). 

17. M.BATAii.i.ON, op. cit ., p. 501. 
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entregados "com a condemnats" a la Inquisición el 26 de diciembre de 1540, 
según se hace constar en el inventario de Serafí de Masdovelles. 
Sin embargo, la popularidad de los Colloquia no debió mermar en exceso. En 
1557 fueron impresos en Barcelona por Claudi Bornat, una edición prepara
da, corregida y comentada por el erasmista valenciano Francesc Escobar, pro
fesor de retórica y de griego del Estudi General de Barcelona. En la portada 
se nombra a Erasmo, pero haciendo constar que la obra había sido "repurga
ta"18. En 1568 Claudi Bornat vuelve a imprimir esta obra pero con algunos 
cambios; en esta edición desaparece el nombre de Erasmo de la portada, hajo 
la anónima referencia de los doctissimorum vivorum. Rosalia Guilleumas ha 
observado las alteraciones mas interesantes del texto, y concluye que éstas se 
centraran en aquellos pasajes que "per llur crítica d'institucions religioses o 
llenguatge lliure haurien estat considerats com a perillosos per a lajoventut"19. 
Sin embargo, para Jesús Gómez, el libro es tan sólo una reimpresión de los 
Colloquia tal y como se presentan en las ediciones anteriores al mes de agos
to de 1522, con una diferencia, la no inclusión del dialogo Alia in congressu. 
Es decir, conluye este historiador, a pesar de las prohibiciones inquisitoriales, 
seguían editandose los coloquios de Erasmo, aunque con títulos menos com
prometidos20. 
A pesar de estas ediciones expurgadas, no hemos hallado ningún ejemplar a 
lo largo del XV1 en las bibliotecas privadas, únicamente en los fondos de la 
librería de Jerónima Manescal, inventariados en 1590, se registran 200 
"Colloquia Escohar", junto con 285 "Colloquia de Vives "21, obra que sí gozó 
de una gran difusión en la segunda mitad del XVI. 
Otros títulos de Erasmo que no parecen sobrevivir en las estanterías barcelo
nesas a las prohibiciones de 1559, son el Elogio de la locura y la Lingua. 
Numerosos historiadores han destacado la enorme popularidad que gozó la 
Moriae encomium; en vida de Erasmo aparecieron 36 ediciones en 21 edito
riales distintas22. En Barcelona su difusión no parece ser impo1tante. En la lis
ta de las obras de la nieta del librero Joan Trinxer que negoció Joan Bages en 

18. Colloquia familiaria aucta et selecta ex omnihus Desiderii F:rasmi Rotorodami. 
Oilloquiorum repurp,ata, ut juventuti commodo non vulgari christianis piisque aurihi~ç offendicu
lo nul/o deinceps esse possint. llaarcinone apud Caudium Bornat, 1557. (J.P.Fuster, Bihlioteca 
Valenciana, Valencia, 1827, I, p.105). Vid. R.Gt111.1.EUMAS, "Sobre les edicions gramaticals erasmia
nes impreses a Barcelona els segles XVI i XVII", Homenaje a Jaime Vicenç Vives, II, 13arcelona, 
1967, p.221. S.GA1ic1A MA1rr1N1·:z, "El Patriarca Ribera y la extírpación del erasmismo valenciano", 
estudis, 4, 1975, p.76. 

19. R.Gtlll.l.ElJMAS, op. cit., p.221 , nota 26. 
20. j.GOMEZ, r.ï didlogu en el Renacimiento español, Madrid, 1988, p.131 , 
21. AHCll.AN, I.43. 
22. C.AllGl lSTl.I N, op. cit. ,p.78. 
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1527, se recoge la primera mención de la venta en la capital catalana del 
Moriae encomium23. Dos bibliotecas cie espíritu erasmi-sta poseían también 
este libra: el notaria Andreu Miquel Mir y e l mercader Joan Ribes24. La 
Lingua, una obrita de entretenimiento cie difícil lectura, corrió la misma suerte 
que el Elogio de la locura entre el pública lector barcelonés25. 

Los Apotegmas, auténtico mosaica de anécclotas, cleclaraciones y proverbios 
cie la sabicluría antigua a los que Erasmo dió sunombre, es el título mas 
numeroso y repetida en las bibliotecas para toclo el sigla. La mocleración rela
tiva con que se trató a la obra del humanista holanclés en los Ínclices españo
les, a diferencia de los romanos, permitió que continuara la circulación cie 
algunos títulos, y en concreto cie los Apotegmas. Si con tales premisas hemos 
cie considerar que se trata cie una lectura "popular", la proceclencia socio-pro
fesional de los inventarios post-mortem barceloneses nos va a permitir apro
ximamos al significada cie lectura "popular" en el sigla XVI. 
Doce ejemplares se registran en toda la centuria, cuatro antes de 1559; la difu
sión fue, pues, en aumento. La "popularidad" de esta obra resiclió principal
rnente en la posesión que de ella tuvieron los grupos burgueses : 2 notarios, 2 
mercaderes, un médico y un bachiller26. En el centro cie la cultura oficial, el 
clero27 es el que parece mostrar un relativa mayor interés por esta obra, 

23. J.M' MADl'IO·'.J.1.-:J .Rt lllJO, op. cit. , doc. 394 bis a. 
24. A pesar de no :tnotarse en su inventario al pasar desapercibido entre los montones de 

libros de diuer:;es facultats. en la :timoneda pública de sus hienes , celebrada el 2 de abril de 
1538, se vendi<> este ejempbr al librero Rafael Daude r por 3 sueklos (AHPB, Antoni Anglés, leg . 
15, libro de inventarios, 1536-1539). No hemos hallado entre los libros del canónigo Serafí de 
Masdovelles ninguna Moria. como había señalado Rosalía Guilleumas Cop.cit. , p.222). 

25. 1547 Pere Vilasalél, preshítero (cloc. cit.). 
1549 Jeronima de Cardona , noble (doc. cit.). 

26. 1536 Jo:m Hibes, mercader (AHl'll, Antoni Anglés, leg.23, Lagajo cie inventarios , 
1513-1539). En la :timoneda de 21 de junio de 1536 se vendi(> este título al maestro Benet por 3 
sueldos (Al·ll'B, A.Anglés, leg.15, Libro de inventarios y almonedas, 1536--1539). 
1541 Andreu Miquel Mir, notario (doc. cit.). 
1558 Pere Camarasa, bachiller en arres (Al·l l'B, Andreu MiquelMir (menor), leg.15, pliego de 
escrituras sueltas 1558--1559). 
1567 Cbudio Mas, catedr(1tico de medicina (Al·ll' ll, Pau Mallol, leg.19, pliego de inventarios suel
tos. 1552-1587).Poseía 13 e jemplares de Erasmo. 3 de e llos eran los Apotegmas, dos ediciones en 
latín en 4°. y una en castellano en 8°. 
1585 Estefania Hupit, viuda de mercader (doc. cit.), ejemplar en l:ttín. 
1598 Antoni Ga lí, notario causídico (Al-IPB. Salvador Coll , leg.33, pliego de inventarios , 
1594- 1600). edici(>n en latín. 

27. 1540 Onofre Galia. presbítero (doc. cit.).ediciún en l:ttín , se vendió en e l encante por 9 
sueldos a Josep Molet. 
1')64 Benet de Tocco. obispo de Vic (Al-ICB.AN. 1.35), e jemplar en vulgar. 
1584 Jeroni Comes. canónigo (AHl'll. Jaume M:1ssaguer, leg.16, pliego de escrituras sueltas, 
1580-1585). 
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mientras que en la nohleza tan sólo hallamos un ejemplar28_ Por último, los 
artesanos no poseen ningún lihro cie Erasmo. Estos proverhios en castellano 
o en latín no clehieron ser una obra cie faci! aclquisición. En 1561, su precio 
en la librería cie Joan Guardiola era cie 7 suelclos29, mientras que el jornal de 
un maestro albañil o carpintero apenas superaha los 4. En las almonedas, la 
venta de estos lihros a mitacl cie precio tampoco les facilitaha su clifusión 
entre los grupos artesanos cie la ciuclacl. Los Adagios, colección de rnaximas 
cie autores clasicos comentaclas por Erasrno y clestinado para e l uso cie aque
llas personas que se esforzaban para lograr un e legante estilo latino, sirven 
cie ejemplo para cornprender cuan minoritario y e litista era el pública lector 
cie algunas cie sus obras. La eclición cie 1515, ampliada por Erasmo, en la que 
se incluían largos fragmentos que recomenclaban cambios en la Iglesia, ataca
ban la tiranía, clescrihían los males cie la guerra o clefenclían los icleales de la 
bonae litterae, no fue prohibida en el Ínclice de Valclés; sin embargo, fue 
expurgada por el Expurgatorio cie Arias Mo ntano de 1571 , y totalmente 
prohibida en e l Ínclice cie Quiroga cie 1583, salvo las ediciones expurgaclas cie 
Paulo Manucio30. Esta relativa permisiviclacl cie un título calificaclo corno "tex
to popular" por e l gran número cie ediciones (34) que se realizaron en 
Europa entre 1500 y 152031, no significó, al menos en Barcelona, un consu
mo tan extencliclo como el cie los Apotegmas. Los círculos mas selectos clehie
ron poseer e jemplares de los Adagios, entre e llos, hallamos al canónigo Serafí 
cie Masdovelles (1538), a l cateclratico cie medicina Clauclio Mas 0567), al doc
tor en clerechos Pere Vila (1586), y al catedràtica cie gramatica Antoni Jolís 
(1600)32 . Si a este reduciclo grupo, añaclimos los poseeclores cie De Parabole 
0514) -un lihro de comparaciones que pretenclía completar los Adagia-: el 
doctor en medicina Esteve Guardet 0582)33, y el presbítero Jaume Fàbrega 
0 599)34, completa mos el círculo de eruclitos interesaclos e n esta carísima 
recopilación cie proverhios clàsicos. Ausentes cie la mayoría de los inventarios 

28. Esteve Naves. caballero y doctor en derechos (AHl'll, .Jeroni Llop, leg. l. pliego de escri

turas de varios af1os). 
29. Joan Guardiola poseía un riquísimo fondo de obras de Erasmo. nada rne nos q ue 118 

e jempbres de 10 títulos distintos, e ntre ellos Jos Aj)olef.i111Us con 4 e je mplares, de dos ediciones 
dislintas e n 8". una de 1':1rís y ol ra de Lyon. amhas v:lloradas en 7 sueldos e l volúmen (AHl'll, 
Luis fütfe t. leg.26. Jega jo de inventarios sue l tos, l 5'>3- 1580).Sohre salarios ver G .F1:1.11 , Precios y 
salurios en la Cata/u11a 111uderna . Vol.li: cu111hustihles. pmr/11.ctris 111a11u/c1c11.1rados y salariris, 

Madrid. 1991. 
.'\O. M.BATAii.i.O'<, np. c it. , pp.721- 723. 
31 C.A1'l:1 STl.I' . op. c it.. p.202. J.M" M:1durell-J.Ruhié>. op.cit. . p.87'. n. 226. 
32. J.M" MAl>l 'HEl. I.. ''Antoni Jolís . e<ltedr:'ttic de g ram:'1tica de !'Univers itat d e l\:1rcelo na 

( 1588--1600)". Analecta Sacra Tarrawne11sia. \'Ols . 'i3-'i4, 1980-81 Cl983l. pp.187-215. 
33. Al·ll'B. Varia 6. leg.2, pliego de invenlarios 1406-1582. 
34. AHl'B, Joan Terés, leg .16. pliego de inventarios J 593-1605. 
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de lil:;irerías consultados, hemos hallado dos ejemplares encuadernados en las 
estanterías del librero Antoni Oliver, el 5 de febrero de 1590 fueron valorados 
en una libra la edición en 82 , y 4 libras y 10 sueldos el volumen en folio35. 
Como era de prever, muchas de las obras de Erasmo de contenido teológico 
o con cierta polémica religiosa, al margen de los ya citados, estaban en las 
bibliotecas de canónigos o presbíteros: Novum testamentum, Modus confiten
di, Modus orandi,36 Precatio dominica, Parafrasis, Declamatio de morte, De 
libero arbitrio37. También entre los grupos burgueses encontramos los títulos 
citados anteriormente. Destacan especialmente la biblioteca de Claudio Mas 
en 1567 con dos ejemplares del Nuevo Testamento con las anotaciones de 
Erasmo, un volumen de Antibarharorum /iber, y un ejemplar de la respuesta 
a Alberto Pío. 
Bataillon señala que en el curso del medio siglo que sigue al Indice de 1559, 
se asiste a "una desaparición gradual del nombre de Erasmo, si no de su pen
samiento"; matiza que después de 1585, se produce una estabilización de la 
fama del humanista holandés, pero en un bajo nivel. El reconocimiento de su 
personalidad se reduce a la eruclición y sabiduría moral cie los Adagios, y 
queda olvidado el excelente teólogo38. Sin embargo, como advierte en pagi
nas anteriores de su libro el mismo Bataillon (p.719), el pensamiento religiosa 
de Erasmo permanecía facilmente accesible en toda sus .. comentarios del 
Nuevo Testamento -el Novum lnstrumentum con la Paraclesis y todas las 
Para/rasis-, en algunas cie sus epístolas, en obras polémicas como las 
Apologías, De lihero arhitrio, u opúsculos morales como las Apotegmas. 

Ademas de las bibliotecas, los fondos de las librerías barcelonesas del XVI 
son un buen ejemplo de esta continuiclacl relativa del pensamiento de Erasmo. 

35. AHP13, Fr.mcisco Devesa Galceran, leg.1 3, pliego de inventarios, 1591-1598. 
36. A pesar de estar prohibida , se registró un ejemplar en la biblioteca del presbítero 

Llorenç, inventariada en 1578 (AHC!l.AN, 1.38) 
37. 8 ejemplares cie los títulos citados se hallan en bibliotecas ecles iasticas inventariadas 

antes cie 1559: 
1528 Pere Argullol , canónigo (doc. cit.) 
1530 Antoni Fonoll, presbítero C].M'Maclurell-JRubió, op.cit,cloc.406). 
1533 Climent Bosch, canónigo (doc. cit.) 
1538 Serafí de Masdovelles; canónigo (doc. cit.) 
1540 Onofre Galia, presbítero (doc. cit.) 
3 e jempbres (N"uum testamentum, Pard.frasis, Modus "rand¡) en inventarios posteriores : 
1568 Antoni Vembau , presbítero (AHl'B, Onofre Bou , leg.12, dos pliegos de inventarios cie varios 
años). 
1578 Llorenr,,:, presbítero (doc. cit.). 
1599 Pere Rull , doctor en teología (AHCB.AN, I.46). 

38. M.BATAii.i.ON, op. cit., pp.723-724. 
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En el inventario del librero Miquel Cabrit39 de 1538, cuando ya se de jaba 
notar la marea antierasmista, se registran los siguientes títulos del humanista 
holandés: Oración del Pater Noster, Declaratio ad censuras Lutetiae, 
Paraphrasis (7 ejemplares) y Novum testamentum ( 4), ademas de libros de 
orientación filológica (5 volúmenes de De conscrihendis espistolis, y 15 De 
Copia verborum). 
En 1561, la estanterías de la tienda de Joan Guardiola40 reflejan cu:ínto y en 
qué se había ampliada la difusión de los libros erasmianos, a pesar de la 
prohibición de muchas de sus obras, Erasmo era una oferta cultural al alcan
ce de los clientes de su librería: dos ejemplares de Apotegmas en 8º, uno de 
París y otro de Lyon; una Apología en 4º impresa en París; 9 ejemplares de De 
praeparatione ad mortem (8º, Lyon); 2 ejemplares de De puritate tabernaculi 
(8º, Lyon); 19 Paraphrasis en 8º, 15 de Lyon y 4 aldinas; 4 Epísto las, un 
Testamentum Novum, un Enchiridion psalmorum, ademas del Parabolarum, 
y las clasicas obras de filología y pedagogía. Es sin duda la librería mas eras
mizada que conocemos de la ciudad, asociar este magnífica librero con las 
ideas de Erasmo resulta imposible, aunque atractiva. Guardiola era, ante 
todo, un mercader importador de libros que debía conocer muy bien el pulso 
cultural de algunos sectores letrados de la ciudad, claramente erasmizados. 
La librería de Pau Co1tey, de menares dimensiones que la de Guardiola, con
taba entre sus fondos inventariados en 1572, con 5 volúmenes de Erasmo: un 
Apotegmas, y el resto Paraphrasis.41 Por último, un e je rnplo de librero de 
finales del siglo, en cuyas estante rías aún se puede observar la presencia de 
obras de Erasmo, es Antoni Oliver, ademas cie los anteriormente citados 
Adagia, poseía tres ejemplares cie Enchiridion psalmorum y cuatro del 
Testamentum Novum. 
En conclusión, las librerías barcelonesas presentan síntomas cie una "erasmi
zación" mas intensa, en la vertiente teológica, en la seguncla mitad del siglo 
que en la primera, aunque si bien con un número menor de títulos. Su pen
samien.to re ligiosa penetró, pues, entre los minúsculos resquicios que le 
de jaron los Inclices de Valclés y Quiroga, frente a la absoluta intransigencia, 
por ejemplo, del Indice romano. 
Es posible, que el gran aclversario de la obra cie Erasmo no fuera en exclusiva 
el índice prohibitiva, sino mas bien la ofensiva reformista tridentina, en la 
que se incluyen los ínclices, que creó, en palabras de Bataillon, una atmósfera 
que "se iba hacienclo casi irrespirable para los hombres que representaban e l 

39. MA1HmE1.1.-Rlm10, op. cit. , doc.455. Es el (mico inventario post-mortem de librería de la 
primera mitad del siglo en el que hemos cletectado libros de Erasm(>. 

40. AHl'B, Luis Rufet, leg.26. inventarios 1553-1580. 
41. AHl'B, Varia 21, leg.4, pliego de lihreros e impresores. 
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espíritu erasmista en roda su amplitud, en su aspiración a la interioriclacl al 
mismo tiempo que en sus te nclencias críticas, en su amo r a San Pahlo lo mis
mo que en su afición a Luciano"42. La existencia cie ese clima cie opinió n con
trario explicaría que e l influjo espiritual explk ito cie Erasmo cleclinase, pe ra 
no clesapareciese. Las circunstancias no recomenclahan reflexiones creativas, 
afines y púhlicas en la forma cie lihro-ohjeto , y aconsejahan e l uso se lectiva 
y discreta cie las ohras del pensador ho lanclés, cie las prohihiclas o expurga
clas, po rque o tras no sufrieron persecución a lguna y gozaron cie una amplia 
po pularidad basta muy entrada el sigla XVII43_ Los círculos universitarios 
constituyeron los núcleos mas impo rtantes, en los que sohrevivió el nombre y 
la fama cie Erasmo. El uso de los manuales escolares del humanista, y espe
cialmente De constructione y De cívilitate, contrihuyó con gran fue rza a la 
pe rvivencia entre las mentes estucliantiles cie una cie las figuras claves de l 
humanismo cristiano, y que unas clécaclas antes había cautivaclo a los mas avi
clos lecto res barceloneses. 

42. M. llATA1 1.1.o.", op. c it., p.726. 

43. Vid . M. l'E.':A, '" Librn e Inquisici(>n: Conflictos y aclitudes soci:tles en Jlarcelona en el siglo 
:>..'V1'". Historia Soc;ia/. 14. oloño 1992, pp.85-95. 
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IA LITÚRGIA EN ELS PRIMERS CONCILIS DE CATALUNYA 

josepPUoan 

Donat que s'està preparant un Concili de la província eclesiàstica tarraco
nense,he pensat que,com a col.laboració al I Congrés <l 'historia de l'Església 
catalana, seria interessant un estudi dels primers concilis d'aquesta Província 
des del celebrat a Saragossa l'any 380 fins al de 691 reunit a la mateixa ciutat. 
A partir de principis del segle vuitè, amb la invasió dels moros,la situació de 
l'Església no era la més adient per a la celebració de concilis i passaren segles 
sense celebrar-se'n. 

Quatre dels deu primers concilis,els de Saragossa i Osca, encara que cele
brats fora de Catalunya, s'han de considerar com a catalans perquè en aquell 
temps la província Tarraconense s'estenia cap a l'Aragó i terres enllà fins a 
Burgos.De fet, un dels concilis celebrats a Saragossa el presidí el bisbe de 
Tarragona com a metropolità. 

En primer lloc faré una anàlisi general dels concilis,de la seva celebració i 
dellurs assistents,i dels temes que reclamaren la seva atenció.I pel que fa als 
temes,em limitaré a estudiar en particular les decisions que fan referència a la 
Litúrgia I 

Anàlisi dels concilis 

Al llarg de tres-cents anys, a partir de finals del segle quart,la província 
eclesiàstica tarraconense va celebrar deu concilis:tres a Saragossa- anys 380, 
592 i 691-,dos a Barcelona- 540 i 599-, i un a Tarragona- 516-,Girona- 517-, 
Lleida- 546-, Osca- 596-i Egara-614. 

A la Tarraconense, com a les altres províncies de la Península, la periodi
citat dels concilis és molt irregular: el de Braga de l'any 572,en el cànon 18 
mana que cada província celebri concili dues vegades l'any; però el de 
Toledo del 633 disposa que com a núnim sigui una vegada l'any, i precisa
ment al dia 18 de maig," en l'epoca primaveral,quan la terra es vesteix d 'her
ba i floreixen els prats" .Però es comprèn que am h els mitjans de comunicació 

l. josÉ VIVES: Concilios VL5ígóticus e Hispano-romanos. Barcelona 1962.És edició bilingüe,però 
la versió caste llana de vegades és poc fiable. 
VV. AA.: Nueuu Díccionario de Lilurgía.Ediciones Paulinas. Madrid 1987. 
FEllNANDEZ ALONSO: La Cura pastoral en la R-;paña romano-visíguda. Roma 1955. 
josf: PI.I UAN: La Liturgia hautismal en la Jo:çpaña romano-vísigoda. Instituto cie Estudios 
Visigótico-mozarabes.Toledo 1981. 
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d'aquell temps això no era més que una declaració de bones intencions. De 
fet, els concilis, tant els provincials com els de tota la Península, fora de casos 
molt comptats, es celebraren a molta distància l'un de l'altre, i a la major part 
no hi assistien tots els bisbes. El de Tarragona, en el cànon 6 urgeix l'assistèn
cia i amenaça amb l'excomunió els qui hi faltin. Encara el de Mèrida, del 666, 
en els canons 5, 6 i 7 crida l'atenció perquè hi assisteixin i estableix l'obligació 
d'enviar-hi un representant en el cas de no poder assistir-hi personalment. 

L'asistència dels bisbes als concilis de la Tarraconense és molt irregular: 
en el I, de Saragossa, els assistents són dotze, però no consta d 'on són; en el 
II també són dotze més, dos diaques en representació dels seus bisbes; tam
poc no consta d'on són; en el Ill no figura el nom dels bisbes ni sabem 
quants eren. Al de Tarragona els assistents són deu;de Catalunya només set: 
falten els de Lleida i Urgell. Al de Girona firmen set sense dir quina diòcesi 
representen .En el I de Barcelona els assistents són set; de Catalunya falten els 
d'Osona, Egara i Urgell; en canvi hi és present el de Saragossa. En el d'Egara 
hi ha dotze bisbes amb un prevere i un diaca en representació dels seus bis
bes. En aquest cas figuren els noms dels bisbes, però no el de les diòcesis . En 
el 11 de Barcelona apareix per primera vegada el bisbe d'Urgell, i és on firmen 
dos bisbes de Tortosa. 

En aquell temps Catalunya tenia nou bisbats, que coincidien amb els 
actuals, excepte Empúries i Egara, reemplaçats actualment per Solsona. 
Eventualment prenien part en concilis de fora de la Província: en el de Toledo 
de 527 firmen els bisbes d'Urgell i Egara, i en el de 589, el de la unificació, hi 
assisteixen tots. 

Els concilis no eren cosa solament dels bisbes sinó que hi eren invitats 
també els preveres de la catedral i alguns de les esglésies rurals, com també 
alguns diaques i laics , segons mana el cànon 13 del concili de Tarragona de 
l'any 516. Ja en el concili d'Elvira de principis del segle quart, juntament amb 
els dinou bisbes hi prengueren part vint-i-sis preveres acompanyats de dia
ques i del poble, segons diuen les actes. 

La disposició quarta del concili de Toledo del 633 ens descriu amb tota 
mena de detalls la celebració del concili. A primera hora del dia, diu, abans 
cie la sortida del sol, sortirà tothom de l'església i entraran els bisbes i s'asseu
ran segons l'antiguitat de la seva ordenació; darrere d 'ells s'asseuran els preve
res. Després entraran els diaques, que es posaran drets a la vista dels bisbes; 
seguidament, els seglars que hagin estat elegits i, finalmen, e ls notaris per a 
llegir i prendre notes. 
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Quant a la distribució territorial de la celebració dels concilis, és molt 
remarcable el fet que en l'àmbit de Ctitalunya no es nota el centralisme de 
Tarragona coi-r: a me~ròpoli:. només l ~ ' hi celebra una ~egada. En ~~nvi'. 
Barcelona en te dos, 1 un Girona, Lle1cla 1 Egara. Nomes Vic, Empunes 1 

· Urgell i To11osa no en tenen. 
Pel que fa als altres territoris cie lla província, Aragó en celebra tres a 

Saragossa i un a Osca. S'ha cie reconèixer que Catalunya té una preferència 
una mica exagerada. l 

Naturalment no tots els concilis tenen la mateixa impo1tància; en general 
no tenen pretensions de grans concilis: són més aviat modestos, i alguns es 
pot dir que només hi són per a fer número, com el d 'Osca, que tracta breu
ment cie la vida moral dels clergues, i el cl'Egara, que és una simple confirma
ció del d 'Osca. 

Els concilis cie la Tarraconense no es pot dir que siguin dogmàtics, són 
més aviat pastorals, litúrgics i disciplinaris, contràriament a molts altres de la 
Península, que sobretot a paltir del de Toledo III són eminentment dogmà
tics. En això els de Catalunya segueixen la pauta del d'Elvira; no s'hi veu una 
preocupació explícita pel priscil·lianisme i l'arrianisme, que en aquell temps 
tenien molt a dir i a fer per part cie les autoritats religioses i polítiques del 
país; el concili cie Saragossa sí que s'ocupa cie la situació i compo11ament dels 
bisbes i clergues vinguts cie l'arrianisme. 

La professió cie tradicionalisme del concili de Tarragona en la seva intro
ducció té més a veure amb els costums i les practiques litúrgiques que amb la 
doctrina. Pel cànon l del concili de Girona sabem de la preocupació dels bis
bes per la uniformitat en tota la Província, quant a la celebració de la missa, 
de la pregària i dels sagraments. 

Avui em limitaré a estudiar les disposicions conciliars referents al baptis
me, la missa i l'oració comunitària i el sagrament de l'orde . 

El baptisme 

El papa Sirici, a últims del segle quart, en resppsta a la ca1ta del bisbe 
Imeri de Tarragona diu que, fora del cas de necessitat només es pot batejar 
per Pasqua i Pentecostès. l mana que comuniqui aquesta disposició a tots els 
metropolitans de la Peninsula2. 

En els concilis cie Catalunya no hi ha cap disposició sobre el particular, i 

2. J.TEJADA y RAMmo: Colección de Canones de la lglesia fapaño/a .11, 727 ss. 
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tant els testimonis dels llibres litúrgics com dels autors ens obliguen a pensar 
que Pasqua era el dia del baptisme, i les cerimònies del catecumenat que es 
practicaven durant la quaresma eren la preparació acostumada per al baptis
me el Dissabte Sant. 

Però el concili de Girona (517) s'ocupa precisament del dia de la celebra
ció del baptisme i, en oposició a la carta del papa Sirici, assenyala com a dia 
del baptisme solemne Pasqua i la Nativitat del Senyor. És una particularitat de 
la província tarraconense, i no tenim cap detall sobre la durada i les cerimò
nies del catecumenat o preparació dels que es batejaven per Nadal. 

Això ens autoritza a pensar que la celebració del catecumenat durant la 
quaresma i del baptisme per Pasqua era el més acostumat en les catedrals, 
però que sobretot en les esglésies rurals hi havia altres maneres de celebrar el 
baptisme i la seva preparació. De fet el papa Sirici parla de quaranta dies 
abans de Pasqua per a la preparació del baptisme, però el concili II de Braga 
(572), en els canons l , 9 i 49, parla de vint dies. 

S'ha de tenir en compte la confusió que hi havia en aquell temps referent 
a la celebració de la Pasqua: encara el concili de Toledo de l'any 633 en el 
cànon 5 confessa que hi ha a Espanya molta confusió, i mana que el metro
polità comuniqui amb temps a tots els bisbes el dia que s'ha de celebrar; i a 
últims del segle setè el concili de Saragossa ha d 'insistir sobre el mateix. Si 
aquesta confusió es donava en els bisbes, amb molta més raó hem de pensar 
que en les esglésies rurals ,. apartades de tota comunicació, hi havia d'haver un 
gran desconcert. 

Una particularitat de la província tarraconense és que en el concili de 
Barcelona (599), en el cànon 2, a la unció després del baptisme se li dóna el 
nom de c01~f'irmació. És la primera vegada que es troba, tant en la literatura 
oficial com en la privada. Generalment s'usen les paraules crismar, ungir, 
unció del crisma, que segons les expressions dels concilis i dels autors venia 
a perfeccionar o completar el baptisme. Això ens fa pensar que en aquell 
temps la confirmació no era un sagrament a part, sinó que formava un tot 
amb el baptisme3. 

Quant a la confirmació, en cap concili no es veu la preocupació pel dret 
exclusiu dels bisbes de consagrar el crisma, que amb tanta insistència recla
men els concilis i bisbes de la resta de la PenínsuJa4. 

3. josi• P1,10A N: La unción y la imposic ión de manos en la Iglesia española primitiva. En XIV 
Centenario Concilio de Tuledo,.599 ss. Toledo 1991. 

4 . .Josi• Pl.lllAI'<: La Lilurp,ia hautismal,.87 ss. 
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L'eucaristia 

Són escassíssims els cànons que fan referència a l'eucaristia. El primer, del 
concili de Girona, mana que en la celebració de la missa s'observi en tota la 
província la pràctica de l'església metropolitana; i el tercer, del I de Saragossa, 
anatematitza que, havent rebut l'Eucaristia a l'església, no la sumeixi allí 
mateix. Es veu que era una pràctica no rara, perquè el I concili de Toledo i el 
II de Braga insisteixen en el mateix. 

Els concilis no diuen res sobre dia, hora i lloc de la celebració de la mis
sa. Només el concili de Girona, en el cànon 3, ho diu incidentalment, quan 
parla de les lletanies de novembre que s'acaben el dissabte a la tarda després 
de la missa; i el de Tarragona, en el cànon 7, disposa que en les esglésies tots 
els dies es faci la pregària del matí i del vespre -matines i vespres- presidida 
pel prevere o un diaca.I el cie Girona diu que després cie vespres i matines el 
sacerdot digui l'oració dominical; i e l I cie Barcelona, que es doni la benedic
ció als fide ls. Se suposa que ni la pregària del matí ni la del vespre no 
inclouen la celebració cie la missa, perquè en absència del sacerdot la presi
dia el diaca, fora del dissabte, com hem dit abans. 

El concili I de Saragossa dóna relleu especial al temps cie quaresma i als 
vio-i-un dies que van del 17 cie desembre fins a la festa de l'Epifania: tots els 
cristians estan obligats a assistir a l'església, però no diu a quina mena de 
pregaria. I el cie Tarragona mana que tots els clergues estiguin presents a les 
vespres del dissabte " perquè - diu - més fàcilment se celebri Ja solemnitat del 
dia del Senyor". Sembla amb això indicar que la festivitat del diumenge 
començava amb les vespres i la missa del dissabte. 

El diumenge era el dia de l Senyor, que es devia respectar de manera par
ticular: segons el concili de Tarragona, cànon 4, bisbes, preveres i clergues no 
podien fallar ni dirimir plets en diumenge, sinó que havien d'ocupar-se sola
ment a celebrar els oficis solemnes en honor del Senyor; i e l m de Saragossa 
disposa que solament en diumenge es pot consagrar les esglésies, perquè 
només en diumenge es pot consagrar l'orde episcopal; i segons el cànon 2 cie 
l'i de Saragossa, el diumenge no s'habia cie dejunar. 

165 



JOSEP PI.JOAN 6 

El sagrament de l'orde 

Els concilis s'ocupen amb freqüència i de manera detalla de la conducta 
dels clergues: el de Lleida és palticularment explícit. En això els de Catalunya 
segueixen la pauta de molts altres de la Península, tal vegada per influència 
de la calta del papa Sirici al bisbe de Tarragona. Però aquest aspecte pertany 
al capítol de la moral; a nosaltres ens interessa ara l'orde com a sagrament. 

El Papa, en la seva calta, tracta també de l'ordenació dels clergues, i mana 
que el diaca pugui ser ordenat només a paltir dels trenta anys; passats cinc 
anys, pot ser ordenat prevere; i deu anys més tard, el prevere és considerat 
apte per a ser proposat a la consagració episcopal. 

Sembla que amb el temps aquesta disposició del Papa no sempre es va 
tenir encompte, perquè el cànon 3 del II concili de Barcelona recorda que els 
seglars, per a arribar a ser elegits bisbes havien d'observar els temps assenya
lats per cada un dels graus de l'orde sagrat en els cànons antics i en les cartes 
sinodals dels Papes.I descriu la manera com eren elegits els bisbes:el rei, el 
poble o el clergat en presentaven dos o tres al metropolità i altres bisbes, els 
quals , després d 'un temps de dejuni, per sort n'elegien un " quem sors Christo 
Domino terminante monstraverit". Després de més de cinc-cents anys es nota 
encara la influència de la conducta dels apòstols en l'elecció de Maties. 

El concili de Lleida, en el cànon 12 recorda les disposicions sobre l'ordena
ció dels clergues i mana que els qui en endavant siguin ordenats contra elles 
seran apartats del se1vei de l'altar, i els qui ja han estat ordenats no podran 
passar a graus superiors. 

Com a graus de l'orde sagrat el cànon l del li concili de Barcelona, comp
ta, demés del bisbe, amb el sots-diaca, el diaca i el prevere. Servidors de 
l'altar i de les coses sagrades són l'ostiari i el lector. 

En diversos concilis es donen disposicions sobre els impediments per 
accedir a l'orde sagrat, i els casos en què el clergue és privat d'accedir a graus 
superiors 5. 

Aquest breu estudi sobre la Litúrgia en els primers concilis de l'Església a 
Catalunya no vol ser exhaustiu; més aviat s'ha fet amb l'esperança que estu
diosos més avantatjats, en altres congressos es prenguin la molèstia de fer 
estudis amplis i aprofundits d 'aquests concilis que tot i no ser molt nombrosos 
representen un testimoni estimable de la vitalitat cie la nostra Església a 
Catalunya. 

5. Vegeu entre altres els c:lnons l i 5 del concili de Lleida. La redacció del c:lnon 8 del conci
li de Girona no és clara. 
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EL CONCEPTO DE CRUZADA EN ARMANYÀ: 
"POR IA RELIGIÓN, EL REY Y IA PATRIA" 

]ulio Luis Quilez Mata 

Introducción 

Francisca Armanyà Pont representa una de las figuras mas destacadas del 
movimiento ilustrado católico español. Su importante labor intelectual y refor
madora, así como su profunda dogmatismo nos han dejado como legado una 
importante documentación muy valiosa para la mejor comprensión de la 
España de la segunda mitad del sigla XVIII. 

Desde su nacimiento en 1718 hasta su muerte en 1803, su vida constituyó 
un ejemplo de entrega y sacrificio, plasmada en su ingente obra, distribuida 
entre sermones, cartas varias y pastorales, basicamente. Su autoridad y su 
estricta interpretación cie teología y vicia cristiana, consecuente con su ten
clencia filojansenista, le conclucira hacia la crítica exhaustiva cie los nuevos 
postulaclos revolucionarios que clescle Francia van sienclo introcluciclos en 
España cie la mano cie Voltaire, entre atros. Su rechazo a la relajación cie cos
tumbres, su celo e interés en la formación de un clero recto e instruiclo, mar
caran su trayectoria tanta personal como pública. 

Primeramente obispo cie Lugo y posteriormente arzobispo cie Tarragona, 
sera en esta última ciuclacl clescle cloncle escribira las cuatro interesantes pas
torales anti-revolucionarias en relación a los acontecimientos clesencaclena
clos a raiz del enfrentamiento bélico entre España y la Convención Francesa, 
designada el la historiografia catalana como la ·Guerra Gran .. , acaecicla entre 
1793 y 1795. 

Las cuatro pastorales, fueron escritas entre mayo cie 1793 y noviembre cie 
1794. Según Tort i Mitjans, autor cie una excelente biografia histórica sobre el 
arzobispo, afirmara que Armanyà ·que conoce mejor que naclie la importancia 
cie la guerra, consciente cie su misión cie arzobispo del Principaclo, escenario 
cie toclos los principales episoclios cie la guerra, se convierte en el palaclín cie 
la resistencia en Cataluña e inclusa en el resto cie Espana . .1. 

l. F. Trnrr 1 Ml'IJA:\JS, Biografia hislorica de Francisco Armanya hm/ O.S.A. Obispo de Lu¡.¡o, 
Arzobispo de Tarragona (1718-1803), Vilanova i la Geltru 1967, p . 404. 
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Objetivo del trabajo 

Antes de desarrollar nuestro estudio, debemos señalar como objetivo del 
mismo, el analizar y presentar uno de los aspectos mas importantes de la obra 
y el pensamiento de Armanyà en relación a su divulgación antirrevolucionaria 
durante e l conflicto, como es su concepto de cruzada a Ja hora de presentar y 
analizar la guerra. Por otra parte, nuestro propósito es contribuir, aunque 
modestamente, a dotar a otros historiadores e investigadores de un material 
valido e importante para la interpretación y el estudio. Basicamente, nuestro 
escrito pretende hacerse eco de la necesidad de explorar en el medio de la 
prensa y las publicaciones de la época, expresada con nitidez por Jean-René 
Aymes 2, en relación a la existencia de un campo de interpretación fructífera 
e interesante . 

«Por la religión, la Patria y el Rey. 

.. ror la religión, la patria y el Rey•., constituira la trilogía característica de 
este período, no sólo a nivel eclesiastico, sino también en otros medios de 
información y exhortación, como los periódicos, panfletos propagandísticos, 
breviarios, composiciones poéticas, etc. Dicha trilogía, constituira el centro de 
Jo que sera la plasmación de un fuerte concepto de cruzada, donde se enar
decera a los combatientes, a Juchar por la defensa de un sistema, cuyos pos
tulados basicos, quedan recogidos en estos tres términos: .. (. .. ) referencia 
inmediata a conceptos concretos (Rey), e indiscutibles (Ja Religión) a la vez 
que recurre a Jo abstracta e indefinida para apelar a aquello que mejor pueda 
abarcar y aglutinar el móvilindividual (Ja patria}., como anade Lluis Roura3. 
Esta lucha, se activara y cobrara valor en cuanto se combate no contra Ja 
nación, sino contra un sistema nuevo, una concepción rupturista planteada 
por los propagandistas del momento españoles, como un todo anarquico que 
amenaza Ja cultura, Ja tradición y los pilares sociales y políticos, ademas, claro 
esta, Jos bienes y la integridad física de los propios españoles. Así, esta trilo
gía, sera complementada por una visión caótica cie desmanes esperpénticos, 
terroríficos. Se proclucira, pues, una alianza de principios teóricos y el concep
to del terror; un temor orientaclo en una doble vertiente: a la acción del ene
miga, y sobre toclo, al castigo cie Dios; el concepto de cruzada tiene ya sus 
ingreclientes basicos clispuestos a preparar una reacción inmediata. 

2. J. RENE AYMES, r~'i}Jaiia y /a Revolucion Francesa, Barcelona 1988, p . 68. 

3. L1.. fült lHA, Catal1.t11a y la Francia de la Revolucion, en J. Rene Aymes, "España y la 

Hevolucio n Francesa", Barcelona 1988, p. 184. 
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Según Lluïs Roura, las exhortaciones de los obispos, marcan los parame
tros en que va a moverse el discurso combativo, y citara extractos de obras y 
personajes tan emblematicos como el obispo de Gerona, Lorenzana, o inclu
so el mismo Armanyà4. Sin embargo, los discursos mas directos y encendidos 
estaban en boca de los predicadores. Su pape! primordial como intermedia
rios entre los poderes y el sentimiento popular dieron a su palabra una 
importancia que nunca hubiera podido merecer la prosa que los caracteriza. 
Por otra parte, el protocolo y la liturgia de los actos religiosos mas diversos 
constituían el marco que garantizaba la difusión y el clima adecuados para el 
adoctrinamiento religioso y patriótico. Esta cuidada programación de actos 
religiosos establecía, así, un marco indiscutible de pretendida guerra santa, 
que llegaba a explicitarse claramente en las propias formulas piadosas. No es 
raro, pues, que el discurso se convie1ta en arenga, y que para esta función se 
considere tan apto el sermón como las palabras rimadas y las canciones, de 
cuyo origen clerical quedan, en general, pocas dudas. 

Las pastorales de Armanyà, en este sentido no son muy originales. Gran 
parte de sus principios expuestos, son recogidos ya por Fray Diego de Cadiz, 
misionero Capuchino, que según Martí Gilabert fue .. ( ... ) primera en sus 
encendidos sermones, y después para hacerse oir en toda España, en un bre
ve libro que fue muy popular entonces, El soldado católico en la guerra de 
religión·.5. Dicho libro, consta de dos partes; en la prime·ra se basa principal
mente en la descripción de la formación militar y en la segunda en la actitud 
en la guerra. El pueblo comprendió y sintió las razones expuestas por el 
capuchino andaluz. Al igual que haría Armanyà, con una trama de pasajes 
bíblicos y citas de Santos Padies sobre la guerra, hace la aplicación al casi 
concreto de la guerra con Francia a la que califica de cruzada. Asi, Dios, su 
Iglesia, su Fe, su Religión, sus leyes, sus Ministerios, sus Templos, y todo lo 
mas sagrado: el derecho de gentes, el respecto debido a los Soheranos, y aún 
el fuero siempre inviolable de la humanidad se hallan injustamente violados, 
impiamente desatendidos y sacrílegamente atropellados. En la segunda parte, 
detalla la impiedad de los revolucionarios: negación de Dios, mofa de las 
Escrituras, persecución del Papa y los sacerdotes, prohibición de la Misa y los 
sacramentos, y todo lo que dice Religión ; expulsión de ohispos y 
parrocos,profanación de templos y vasos sagrados e incluso el Santísimo. 
Sacramento. 

Según Martí Gilabert, para sostener .. ( ... ) la costosa guerra de religión las 

4. Li.. fü)lll·lA, CaJaluña y la Francia de la Revolucion, en J. Rene Aymes, "España y la 
Hevolucion Frnncesa··, Barcelona 1988, p. 185. _ 

5. F. MA1rr1 G11ABERT, La Jglesia fapañola duran/e la Revolución francesa, Pamplona 1971, p. 
301. 
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iglesias contribuyeron con cuantiosos donativos, alhajas destinadas al cuito y 
estimadas como no indispensables,,6. Fue admirable la generosidacl de toclos 
los súbditos cie España y América, sin excepción cie artesanos y jornaleros, e 
incalculable el impo1te de comunidades y personas eclesiasticas y seculares, 
en los anos 1793 y siguiente, publicados en la Gaceta cie Madrid. Armanyà en 
sus cuatro pastorales, realiza un completo llamamiento a la lucha, en forma 
cie cruzacla. Los principios defendidos por él, independientemente cie la dis
torsión que el fervor propagandístico pudiera introclucir en Armanyà, revelan 
gran parte cie su esquema religiosa y política, clefenclidos ya en otras pastora
les, y sobre todo en sus sermones. 

Pasamos, pues, a deshilachar su contenido en relación a estos principios: 
En primer Jugar, realiza un llamamiento al respeto y fidelidad a la trilogía 

antes expuesta, interpretando la guerra como la necesidad cie preservar un 
sistema: la lglesia, la traclición, la corona. Realizara una interesante alusión a 
la entrada cie los .. moros", en un clara interés de identificar la Guerra Gran y 
sus críticas circunstancias, con la reconquista. Añaclir, a modo de paréntesis, 
que donde mas hallamos el criterio de cruzada propiamente dicha, es a partir 
de la segunda pastoral, momento en que, como queda reflejado en la intro
ducción del marco histórico de las pastorales, la Guerra inicia un cambio de 
rumbo. Expresiones como .. paternales exho1taciones·., y otras mas que a conti
nuación expondremos, aluden a la presentación de un rey justo y en nada 
cléspota, reflejo, pues de una marcada voluntad de seguir los esquemas cie un 
notable maniqueísmo en la relación con la visión de la Francia revolucionaria: 

.. sólo pues debo exponeros, Herm. Car., la urgente ocasión en que nos 
hallamos de acreditar con especiales clemostraciones nuestro constante amor 
al Rey, a la religión, a la patria, y a la iglesia. Ya tenga dicho que S.M. se ve 
precisado a sostener con toclas sus fuerzas la guerra contra los franceses ( ... ) 
Tiene muy impresa en su real pecho la célebre sentencia de mi padre San 
Agustín, que la paz debe buscarse en eficaz deseo; pera la guerra sólo por 
necesiclad. A mas cie la declaración anticipada cie los franceses, obligan al Rey 
a emprender la guerra la justa defensa cie su corona, la seguriclad y tranquili
clacl de sus amados pueblos, la conse1vación de la Iglesia, de la religión, cie 
las christianas leyes y costumbres cie su monarquía,. que toclo peligra, toclo se 
ve amenazado del furor de los que se han cleclaraclo sus enemigos. Desde la 
infausta entrada cie los moros no creo que haya tenido España Guerra cie tan
ta importancia, y de que se pudieran temer tan funestas resultas ( ... ) Qual sera 
pues e l buen católico, el buen patrícia, el buen español, que no arda en vivos 
deseos cie oponerse con rodo su conato al torreten impetuosa de tantos y tan 

6. F. MAJ!TI G ll.Al l El!T, La Iglesia r~'{Jai1o/a duran/e la Rewluci6nfrancesa, Pamplona 1971 , p. 
305 
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graves males? A este fin importantísimo aplica el Rey como amante padre sus 
incesantes cuidados con todas las fuerzas y medios que estan en su poder. 
Excita el fe rvor de sus fieles vasallos, no con soherano imperio, sina con 
paternales exhortaciones: no se vale de su real auto ridad, obligando a todos 
los súbditos capaces, que tomen las armas: atentos siempre con el mayor 
afecto al bien común de la monarquía, no quiero apartar de los campos a los 
necesarios labradores, ni de la industria y artes a s us profesores útil es (.. .) 
Que mayor benignidad? Aprendan los declamadores de la libertad de los pue
blos: vean qual de los gobiernos, el francés o el español, dista mas del des
potismo .. 7. 

Todos los súbditos deben contribuir; inclusa los eclesiasticos, que, por su 
condición al servicio de Dios, no pudiendo utilizar las armas terrenales, si uti
lizaran las espirituales, a través de la oración, en un ejemplo de capacidad, el 
servicio y la disponibilidad del clero al Estada: 

.. (. .. ) veran finalmente que los eclesiasticos no somos, como inquinamente 
publican, inútiles al estada aun para la guerra. No tomamos las armas; por
que nos lo prohiben las sagradas reglas de nuestra profesión. Aún en los gen
tiles eximían de la guerra sus leyes a los sacerdotes, teniendo por impropio 
de su ministerio el manejo cie las armas (.. .) Las actual es circunstancias no la 
exigen ahora, ni la permiten; pera exigen del especial amor que justamente 
profesamos a la religión, al rey, y a la patria, nuestros auxilios y o raciones .. 8 . 

De este modo, los eclesiasticos, con sus armas lucharan junta a la tropa. 
Con esta unión con Dios .. señor de los exércitos .. , este concedera las victorias. 
Ante esta seguridad, incitara al alistamiento en una guerra basada en la segu
ridad de la victo ria: 

.. ( .. . ) pelearnos con e llas por el Rey, por la patria y por la religión: peleare
mos, según la expresión de Orígenes, mas aún que la tropa: no militaremos 
en el exército; pera militaremos por el, y formaremos un esquadrón fortísimo, 
unidos todos con el zelo , con la pieclad, con el fervor de incesantes o racio
nes: esperando que penetraran los ciegos, y que oyéndoles benigna el verda
dera Dios y Señor de los exércitos, que es quien puede clar las victorias, las 
concedera muy gloriosas a los que pelearan por su causa contra los formida
bles enemigos, que parecen intentar con rabiosa fu ror destruir su cuito, su 
re ligión, su santa Iglesia, que no pudo basta haora ni podra jamas destruir 
toclo el poder del infierno. Con tan felices auspicios bien podran animarse 
toclos los que tuvieren la envidiable suerte de servir en la presente, ya sea en 
la armada naval, o ya en el exército ( .. . ) Es Señor cie los exércitos es quien 

7. F. A l!MANYÀ, Pastumles, t. li, Tarragona 1794, p . 108-110. 
8. F. Al!MANYÀ, Pastuntles, t. II , Tarrago na 1794, p . 111. 
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concede las victorias; pera no a los floxos, a los desidiosos, a los cobardes, a 
los que se contentan con un deseo y afecto estériJ. .. 9 

El concepto de patriotlsmo español que expone, se basa en la religión, en 
componentes étnicos y en la ley. Pero para estimular ese espíritu patriótico, 
necesario para el feliz desenlace de la guerra, es primordial para Armanyà, el 
potenciar el caracter español y limpiarlo de toda indiferencia externa. Sólo así, 
se podra combatir en igualdad de condiciones: 

.. u n patriotismo fanatico ha dado a nuestras enemigos asombrasas victo
rias, y rapídismas conquistas: podra menos en nosotras el patriotismo verda
dera, legítimo, fundado en los principios inconfusos de la religión , de la natu
raleza y de la ley? Para mejor avivar el patriotismo, destiérrense todas las 
modas, todas las exterioridades agenas del caracter español, y solo prapias de 
la nación que nos hace durísima guerra, los que desean imitaria en el vestida, 
en los gestos, en el semblante, y en todo su porte, como se opondran fuertes 
y constantes a sus perniciosos intentos? Francés en todo el exterior, y buen 
español en el interior, o es monstruosidad, o pura quimera. ¡Ah fieles mios! el 
exterior francés y convencionario, de que hacen gala tantos españoles, aún de 
los mismos que estan destinados a la guerra con ellos, me ha hecho siempre 
temer o mucha cobardia, o mucha corrupción (. .. ) Destiérrense, p ues, y des
tiérrense para siempre todas las modas que con tanto empeño pracuran intra
ducir en nuestras paises los franceses, para conquistar con el gusto nuestras 
corazones, nuestros bienes y nuestros pueblos .. rn 

Morir por Dios es presentado como el camino directo a alcanzar el descan
so en la Paz de Dios. El hombre no debe temer a la muerte, ni a los hombres, 
pues la vida es simplemente pasajera e insustancial; sólo a Dios, que aparece 
como un juez justiciera y supremo, y el que posee la clave la eterna felicidad: 

.. (. .. ) no hem os de te mer a los hombres que con t oda su fuerza solo pue
den quitarnos la vida mortal, sino a Dios que puede condenar nuestras almas 
y cuerpos a las penas eternas del infierno; expone con generasidad la vida 
quanta es menester, y desprecia la muerte; porque tiene puesto su corazón y 
esperanza en otra vida que !e ha de hacer eternamente feJiz .. 11. 

El temor a Dios y su justícia vengativa, seran aspectos que expondra níti
damente el arzobispo. El avance francés, lasituación general del ejército y los 
padecimientos de las zonas de frontera paulatinarnente invaclidas por el ene
migo, seran presentadas por Armanyà, como un castigo cie Dios, una prueba 
que somete al pueblo cristiano: 

·Digan, y diran bien, que son, corno los enemigos inferna les, terribies ins-

9. F. ARMANYÀ, Pastora/es, r. l!, Tarragona 1794, p. 114-115. 
10. F. ARMANYÀ, Pastora/es, t. l!, Tarragona 1794, p. 163-164. 
11. F. AllMA NYÀ, Pastora/es, t. 11, Tarragona 1794, p . 116. 
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trumentos de la divina justicia para castigar nuestras culpas, para exercitar 
nuestra paciencia, para purgar el pueblo christiano de los vicios que han 
introducido ellos mismos en España y en atros reynos con perversas doctri
nas, con maximas diabólicas, con espíritu de independencia y de libertinage, 
digno precursor de su execrable impiedad (. .. ) los corrige, los castiga, los 
purga de sus abusos con graves tribulaciones; y suele valerse para ellas del 
furor de formidables enemigos. Asi castigaba el Señor al puehlo de Israel con 
las armas de los filisteos; y sin hacer mención de la invasión de los moros en 
nuestras tierras, por no agravar vuestro dolor, así castigo a la infeliz Africa y a 
otras provincias del imperio romana con la persecución de los vandalos. San 
Agustín el principal, confesaba con sumo dolor, que aquel azote tan terrible 
se habia formada de los pecados de unos y de la vil desidia o cobardia de 
otros, que por no perder sus caducos bienes, dexaban de oponerse a la furio
sa irrnpción de los enemigos, los quales hicieron finalmente los mas horroro
sos tragos en los templos, en los ministerios del Señor, en todos los edificios 
y pueblos (. .. ) ... 12 

En consonancia con otros escritos de la época, igualmente propagandísti
cos, el soldada se convierte en objeto de exaltación; mas no sera objeto de la 
misma cualquier soldado,sino el cristiano. Se dan pues, los principios basicos 
de éste, para, de este modo, establecer, dentro de este espíritu de guerra 
santa, un verdadera modelo de comportamiento y de conducta, tendente a 
evitar cualquier insubordinación así corno Ja deserción, a parte de evitar que 
se llegue a la tan temida violación de la propiedad privada, característica de 
todo enfrentamiento bélico. Por otro lado, establece en el canon del soldada 
un claro componente de lucha ideológica en pos de la religión y Dios. 

Armanyà nos describe así, al soldada cristiano: 
.. (. .. ) no pelea por vanidad, por arrojo, por odio ni venganza, sino por el 

noble fin del bien pública; porque sabe que esto lo quiere Dios; pera aquella 
lo prohibe y lo conclena: no roba, no injuria, no daña su mera voluntacl al 
próximo: no mueve rinas, murmuraciones, ni quejas destemplaclas: se conten
ta con su estipendio, se suje ta exactamente a la disciplina militar; porque es 
el orden que le prescribe Dios y la santa religión que profesa. En suma sera 
un soldada un tanto mas digno, quanta fuere mas digno christiano .. 13. 

El espíritu de cruzacla, necesita un enemiga cruel y barbara para activar la 
adhesión popular q.ue estimule el espíritu combativa. En este sentida, no sólo 
clebe interpretarse al enemiga como amenazaclor cie un sistema abstracta, la 
patria por ejemplo, sino la realidad cotidiana del pueblo: sus tradiciones, sus 
propiedades, etc. Asi, el arzobispo seguira exponiendo: 

12. F. Al·lMANYA, Pastora/es, t. li, Tarragona 1794, p . 143-144. 
13. F. Al·lMANYA, Pasto raies, t. li, Tarragona 1794, p. 116. 
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-Son tan notorios, car. herm. Jos peligros, tan lastimosos los efectos de la 
presente guerra con los FrancesesConvencionarios (. .. ) Basta decir, que las 
haciendas, las honras, las vidas, Jos templos, las sagradas imagenes, y todo lo 
que tiene de mas preciosos y venerable santa religión, es objeto del implaca
ble furor de aquellos fieros enemigos (. .. ) Tan grandes calamidades amenazan 
a nuestra España, y con mas inminente peligro a nuestro principado de 
Cataluña, que por desgracia es la puerta y el camino que intentan abrir aque
llas feroces gentes para extender su tiranico dominio (. .. ) El terror, el espanto, 
la fatal guillotina son los precursores de sus conquistas y empresas, para que 
no dudemos de las atrocidades que han de cometer,.14. 

No simplemente queda reducido el llamamiento a Jas armas de Armanyà al 
pueblo. De acuerdo con su espíritu austera y caritativa, propio de una menta
lidad, como la del arzobispo de clara tendencia filojansenista, el esfuerzo de 
la guerra también debera recaer en las clases acomodadas. La guerra total es 
un hecho, y la colaboración de todos imprescindible: 

-No mostrareis en tan urgente ocasion el zelo, el amor, el esfuerzo que 
caracterizan a un digno patrícia; que mostraran vuestros mayores, y fueron el 
fundamento de vuestras honras, timbres y riquezas? Como sera posible que 
quando tanto claman los trabajos y calamidades de vuestros hermanos, de 
aquellos buenos hermanos que van a exponer sus vidas por la patria, que es 
decir, por vosotros mismos, no abrais las entrañas, no alargueis las manos, no 
derrameis vuestros tesoros para su socorro y para el alivio de sus família?. La 
experiencia que tengo de vuestra caridad, me hace confiar segura, que sin 
necesidad depersuasiones, los solos impulsos de vuestros nobles y piadosos 
corazones os moveran eficazmente a. concurrir (. .. ) a u nos fines tan graves e 
interesantes como propios de la caridad christiana y de la santa religión que 
profesais .. 15. 

Del mismo modo, llama a la eliminación del !ujo y al sacrificio material en 
pos del beneficio del reino, la religión, así como las familias, y las propieda
des: 

·Pensareis acaso que para tan costosa empresa pueden faltar los caudales? 
¡Ah files mios! quanta sobraria si .se excusase tanto luxo, tanta esplendidez en 
la mesa, tanto gasto en suplerfuos ornatos, en cosas de ninguna importancia! 
Para quando aguardamos el hacer generosa sacrificio de una porcion de 
nuestros bienes? Para quqndo el restringidos al solo gasto preciso para tener 
con ocurrir a las urgencias? Puede haber urgencia mayor que tener el gravisi
mo peligro las vidas, las honras, las haciendas, las familias, Ja Jibertad, el 
sosiego, Jos templos de Dios con todos los vasos y ornamentos destinados a 

14. F. AnMANYÀ , Pastora/es, t. 11. Tarragona 1794, p . 119-120. 
15. F. AnMANYÀ, Pastora/es, t. 11, Tarragona 1794, p . 127. 
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su cuito, las sagradas imagenes: la santa religión de toda nuestra província, y 
aun de todo el reyno? Despreciad, pues, las vanas sugestiones del amor pro
pio, que como ciego, miserablemente os expone a perderlo rodo por no 
sacrificar algo; y tomad una resolucion firme, generosa, eficaz, tan propia de 
verdaderos patricios, como correspondiente al peligro que nos hallamos .. 16. 

Armanyà, escandalizado por el curso que roman los acontecimientos y de 
la verdadera amenaza que significa el avance francés, hara una defensa de los 
postulados religiosos y de suspatrimonios, amenazado por las practicas revo
lucionarias. El fervor religiosa entre el pueblo es profunda, y éste, pues, es 
un aspecto de indudable importancia a la hora de llegar a él. Armanyà escri
bira: 

·Bien se que lo que esta confiada principalmente a mi pastoral solicitud, 
no es la vida temporal, sino la espiritual (. .. ) Pero quien ignora quanto peli
gran en esta guerra las almas, la santa iglesia, y la sagrada religión' de que soy 
ministro? La guerra que hace casi a toda la christiandad la nación francesa, o 
por mejor decir, su iniqua Convención, puede y debe llamarse con roda pro
piedad persecucion de la religión christiana, y acaso la mas cruel de quantas 
ha padecido Qaul ha sido la primera base de su asombroso sistema, sino el
transtorno de la religión, sobre cuyas ruinas quieren levantar el trono fantasti
co de su imperio universal, o por mejor decir, la soberbia torre de su confusi
sima Babel? .. 17. 

La irreligión es la tarjeta de presentación de la amenaza revolucionaria, 
que lleva al exterminio de los cristianos. La imagen de los martires revive en 
la mente de Armanyà, en donde éstos seran pasto insaciable paganismo vesti
da ahora de libertinaje: 

·C. .. ) derrama en todas partes el veneno mortal de la irreligión, de que ya 
esta ella embriagada: vereis que con haber hecho correr por sus plazas y 
calles arroyos de sangre christiana, no queda aun saciada du crueldad: (. .. ) 
vereis que para acceder al mas abominable paganismo en su sacrilego 
culto,no tiene empacho aquel plteblo infame de consagrar a una vil muger 
las aras que niega ingratisimo al verdadera Dios .. rn 

Por último, Armanyà, en su última pastoral, exhorta a sus fieles a la lucha 
incondicional. Debe ser sincero, y asegura que el enemiga es feroz, pero 
invencible, proponiendo un mayor esfuerzo, que pasa por un alto grado de 
patriotismo: engrosar las filas y la defensa del propio pais: 

·Los enemigos realmente son feroces: su arrojo asombroso: los progresos 
de sus armas rapidisimos; pero no son invencibles: no ha experimentada 

16. F. ARMA NYÀ , Pastura/es. t. li , Tarragona 1794, p. 153. 
17. F. ARMA NYÀ, Pastura/es, t. li , Tarragona 1794 , p. 131-132. 
18. F. ARMA NYÀ, Pastora/es, t. li . Tarragona 1794, p. 134. 
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toda la firmeza española: no han experimentada toda la fuerza catalana: no se 
ha manifestada en ellos todo el valor, el desinteres, la estrecha unión que 
manifesto Cataluña en atros lances de menor apuro. Aplicad, aplicad, fieles 
patricios, con la mas pronta generosa resolucion estos medios, y vereis como 
se os muda el teatro. ( ... ) Estas piden que atendamos juntamente a .dos fines, 
esta es, el aumento de tropa que hay en el dia para contener los progresos 
del exercito enemiga; y a la defensa del propio pais. La tropa, despues de 
tantos descalabros, fugas, y rendiciones, ni puede ser mucha ni bastante para 
hacer frente a un exercito fuerte y orgullosa: la defensa del pais pide la mas 
eficaces prevenciones, con una firme y unanime resolucion de oponerse cons
tantisimos todos los pueblos a qualquiera invasion por pronta y furiosa que 
sea ( ... ) Un patriotismo fanatico ha dada a nues tros enemiga asombrosas vic
torias, y rapidisimas conquistas: podra menos en nosotros el patriotismo ver
dadera, legitimo, fundada en losprincipios inconcusos de la religión, de la 
naturaleza y de la ley? .. 19. 

Conclusiones 

Una vez descritos los postulados basicos de Armanyà, así como después 
de realizada una introducción y contextualización, pasaremos a destacar, bre
vemente, una serie de conclusiones. éstas son: 
a. Siguiendo los esquemas basicos y la linea de pensamiento de la época, su 
concepto de cruzada se divide en la defensa de una trilogía, basada en el rey, 
la patria y la religión. 
b. Sus consideraciones en torno a dicho espíritu, no las encontraremos claras 
y evidentes, así como desarrolladas, a partir de la segunda pastoral, coinci
diendo con el agravamiento del conflicto. 
c. Asume la importancia de la guerra, y exhorta a combatir tanto eclesiasticos, 
estos últimos, con las annas de la fe y la oración, como clases acomodadas. 
d. Su voluntad en torno a incitar el alistamiento es claramente visible a lo lar
go de sus cuatro pastorales. 
e. Destacar la consideración de Armanyà realiza sobre el conflicto, como una 
verdadera guerra de religión, donde la defensa de los postulados cristianos, 
supondra la intervención de Dios en las hostilidades, por cuya intercesión la 
victoria parece asegurada. Mas tarde, sin embargo, cuando los acontecimien
tos no sean propicios a las armas españolas, su discurso se orientarahacia la 
creencia de un castigo de Dios plasmada en tristes circunstancias del momento. 
f. Es particularmente interesante su descripción sobre el concepto de patriotis-

19. F. AllMANYÀ, Pastura/es, t. II , Tam1gona 1794, p. 158-159. 
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mo español, frente al francés. Asi, para Armanyà, aquel se basara en la reli
gión, la ley y un contenido étnico determinada. Así , mismo, dicho patriotis
mo, dehera sustentar.se, sobre la base de una perfecta 01todoxia, unos princi
pio.s estrictos en cuanto a la potenciación de los valores del .. caracter espa
ñol·., y la eliminación de todo indicio de afrancesamiento. 
g. La disposición de morir por Dios, tamhién se refleja en sus pastorales; una 
muerte que significa una recompensa eterna. 
h. El temor a Dios y su justicia vengativa, son otro principio general y carac
terística de su pensamiento. 
i. Igualmente interesante, es su disertación sohre las características, la ética y 
el comportamiento tanta ideologico como en combate, de lo que el establece 
como el canon del cristiano. 
j. Así mismo, la representación de la Francia revolucionaria como un país 
pagana y lihertino es constante. 
k. Para Armanyà, el sacrificio es necesario e inevitahle; por ella, condenara el 
!ujo y el despilfarro. Todas las energias y todos los capitales, deberan ser 
orientados hacia el esfuerzo bélico. 
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ELS CAPUTXINS DE CATALUNYA 
I LA RENOVACIÓ FILOSÒFICA DEL SEGLE XVIII. 

Notícia de dos manuscrits inèdits 
del Curs de Filosofia de Francisco de Villalpando 

Valentí Serra de Manresa 

Introducció 

L'estudi del segle XVIII, en l'àmbit dels territoris hispànics presenta un 
especial atractiu; ens captiva principalment aquella simpàtica minoria d 'ecle
siàstics de tarannà il.lustrat que, en aquella època i circumstàncies, hagueren 
d 'afrontar les hostilitats d'una clerecia i societat civil majoritàriament reac
cionària i conservadora. 

Amb l'adveniment de la dinastia borbònica, l'any 1700, s'intentà ben aviat 
de posar remei a la ja endèmica decadència hispana i d 'entre els canvis i 
reformes promoguts pel nou règim, l'Estat borbònic, a través del seu regalis
me projectà un seguit de reformes eclesials, les quals, en el seu conjunt es 
veurien intensificades, alguns anys .després, en el regnat de Carles Ill. És en 
temps d 'aquest monarca, doncs, que coexisteix l'acció d 'un col.lectiu minori
tari de seglars il.lustrats amb un grup encara més migrat de clergues il.lustrats, 
els quals, sense massa miraments, eren titllats pels seus contemporanis de 
jansenistes, gal.licans o afrancesats. 

Tots aquests il.lustrats, uns i altres , tal com escriu l'atent observador 
Alexandre de Laborde, es trobaven només a les capitals i en algunes de les 
ciutats més rellevants i, el fet de ser massa pocs i d'estar excessivament dis
persos els impedia "poder propagar la seva llum"1. És en aquest context on 
coincideixen la voluntat de reformar i els desigs d 'obertura a la modernitat, 
-tot promogut per l'Estat i compartit per alguns pensadors eclesiàstics-, que 
cal inscriure l'acció reformadora del religiós caputxí Francisca de Villalpando 
(1740- 1797). 

En la present comunicació no ens ocuparem pas de la vida, projecció i 
incidència suscitades per Francisca de Villalpando en la renovació filosòfica 

l. Vegeu l'obra c.l 'A1.EXANDnE DE LAD01mE, llinéraire descript!f'de / 'r~'ijJap,ne, Paris 1834, Vo l. VI, 
p. 1834. 
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hispana; altres, amb gran competència, ho han estudiat extensament2. Ací ens 
limitarem a presentar com, a partir de l'oficialització del Curs de Filoso.fia3 del 
P. Villalpando, per voluntat del Consell de Castella, tant a les universitats his
panes com en els estudiantats caputxins, ocasionà una fecunda 'fenovació 
filosòfica, tot i la desmotivació i, més aviat, recel amb què s'acceptaren les dis
posicions dels ministres de Carles Ill. 
El P. Germ:ín Zamora (caputxí de la província de Castella traspassat en 1992), 
en ocasió dels actes commemoratius del IV Centenari de l'adeveniment dels 
caputxins als territoris ibèrics,amb la fundació en 1578 del primer convent a 
Sarrià, publicava en la revista Estudios Franciscanos un suggestiu treball dedi
cat precisament a la recepció del "Curs de Filosofia" del P. Villalpando a 
laUniversitat de Cervera l'any 1779, el primer centre d'estudis hispà que seguí 
el mètode de Villalpando4; al llarg del dit estudi, òbviament, el P. German es 
referí també a la recepció del curs entre els caputxins de la província de 
Catalunya. Pel que fa a la tradició manuscrita que generà el curs villalpandià, 
el P. Zamora posà de relleu com, en el curs acadèmic de 1788-1789, escassa
ment deu anys després de la recepció dels textos de la Philosophia publicats 
en tres volums a Madrid entre 1777-1778 i oficialitzats en 1779, ja s'havien 
exhaurit els exemplars i que, per aquesta raó, començà el dictat del "Curs de 
Filosofia", la qual cosa motivà una important tradició manuscrita adornada 
amb les aportacions i matisacions dels qui llavors impartien l'ensenyament de 

2. Frnncisco de Villalpando (1740-1797) estudià a la Universitat de Valladolid i l'any 1758 
ingressà als caputxins de Salamanca , on ensenyà Filosofia i Teologia. Escriví la famosa 
Pbilosopbia ad usum Scholae FF. MM. S. Francisci Cappuccinontm, (Madrid 1777-1778), 3 vols.; 
l'any 1779 el Consell de Castella en prescrivia la utilització obligatòria a les universitats hispanes i 
als escolasticats caputxins. Villalpando fou subvencionat pels governs cie Carles Ill i Carles !V i 
lluità per la modernització de l'ensenyament filosòfico-teològic. Acceptà l' f:nciclopèdia sense ser 
"enciclopedista". Sobre la projecció i incidència cultural de Villalpando, hom pot mirar els tre
balls de BllENAVENTUHA DE CARHOCEHA, Un capitulo de la hl~toria de la filuS(!fia en lispaña: la obra 
.filosq(ica del P. Francisco de Villalpando: fatudios Franciscanos 49 (1948) 56-78; 379-389. Són 
particularment interessants els estudis del P. GEHMA N ZAMOHA, Francisco de Villalpando 
(1740-1797), prutagonista en la intruducción ri(icial de la Filos<!fia Moderna en la Universidad 
espw1.ola: ·Naturaleza y Gracia· 22 (1975) 3-41; 191-224 i, Universidady Filo.w!fíci Moderna. Labor 
reformista de Frcmciso de Villalpando (1740-1797), lstituto Storico Cappuccino, (Roma 1989). 

3. A la 13iblioteca Hispano-Caputxina de Sarrià, a Barcelona, se serva aquesta famosa obra 
que oficialitzà el Consell cie Castella l'any 1779: Philosophia ad usum Scholae FF. Minornm S. 
Francisci Cappuccinornm Pmuincicie utriusque Castellae Accomodata ... in tres tomos distributa. 
AuctoreR. P. Francisco a Víllalpanclo ... Tip. J. Jbarra, Madrid 1777-1778, 3 vols. 

4. A propòsit de l'acolliment al Principat de l curs filosòfic del P. Villalpando, vegeu el treball 
de G. ZAMOnA, "La Filosofia de Villalpando en Cataluña", dins listuclios FrancL~canos, 79 (1978) , 
369-405, el qual , alguns anys després, fou resumit i incorporat per IlASll.I DE H 11m, La Filos(i(ia del 
P. Villalpando, dins: t:Lç caputxins a la Barcelona del sef?le XVIIJ, Barcelona 1984, 566-583. 
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la filosofia a Cervera. Semblantment passà entre els caputxins catalans, però 
ja de bon principi, car en acceptar obediencialment allò que els manava el 
Consell de Castella, a causa de la pobresa de l'orde només s'adquirien el 
mínim d'exemplars de la Philosophia del P. Villalpando imprescindibles per a 
l'ensenyament del curs "iuxta methodum villalpandi ", els quals es destinaren 
als lectors (o professors de filosofia) dels escolasticats caputxins, raó per la 
qual ara es conserven una colla cie manuscrits amb interessants aportacions 
personals dels lectors que impartien la filosofia villalpandiana, confeccionats 
pels estudiants caputxins de llavors. El P. German estudià alguns d'aquests 
Manuscrits i assenyalava la possibilitat que en el futur se'n descobrissin nous 
exemplars5. Efectivament, a la Biblioteca "Hispano-Caputxina" hem localitzat 
clos manuscrits inèdits inspirats en el mètode villalpandià, dels quals més 
avall donem notícia i aprofitem l'avinentesa d 'aquest I Congrés d 'Història 
Eclesiàstica cie Catalunya per a indicar-ne els aspectes més significatius. 

El curs de filosofia del P. Villalpando i la renovació filosòfica 

L'Arxiu Provincial dels Caputxins cie Catalunya serva el text de la Circular6 
que el Consell de Castella adreçà al ministre provincial dels frares catalans, en 
la qual s'ordenava l'ensenyament de la Filosofia segons el text imprès de 
Francisco de Villalpando i a l'Arxiu de la Corona d 'Aragó hi ha el text dels 
acords definitorials els quals ens mostra amb tota claredat com amb una gran 
docilitat a la legalitat i als desigs de la monarquia, més que no pas per un 
afany sincer cie renovació, els caputxins de Catalunya accepten seguir el text 
imprès de Villalpanclo: "Por el mes de Diciembre del año 1779 se recibió car
ta del Real y Supremo Consejo de Madrid, en la que se daba orclen para que 
la Filosofía, se enseñase por el Curso impreso por el P. Francisco de 

5. G. ZAMOl·lA , op. cit ., 404. També el P. BASii.i DE ll1 11J1 , e n f:.1,· Caputxins ... , 607. en presentar 
la relació d'obres manuscrites de ls caputxins del segle XVIII esmenta l'existència del manuscrit 
trntosí escrit per fr . Fabià de Barcelona, al fons sense catalogar de l'Arxiu dels Caputxins; actual
ment duu la signatura BHC, 5-ó-17 , i en aquesta comunicació donem notícia dels seus contin
guts i particularitats. 

6. Vegeu e l text de la circular del Conse ll de Castella a l'Arxiu Provincial dels Caputxins cie 
Catalunya: APCC, Formaciñ i ¡.~,·tudis, Llig. A-5-13: Decreto del Consejo sohre la Filosofia del P. 
Vil/alpan.do, Madrid, 29 nov. 1779; "con motivo de estarse enseñando, en los nüs de los Estudios 
del Reyno,la Filosofia escol{1stica antigua escrita por varios nacionales con poquísimoadelanto y 
honor de la Nación, decidí<> el Consejo providenci:I ... que por donde no se enseñe la Filosofia 
po r las Instituciones de l P. Fr. Francisco Jaquier, ni la Física por Munschenbroeck, se estudie des
de el curso próximo venidero por el curso del P. Villalpando". 
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Villalpando; sobre (lo] que se observó dicha orden del modo que se pudo"7. 
Tot i les dificultats econòmiques per a adquirir exemplars, només els impres
cindibles destinats al professorat, en 1780 començà l'ensenyament filosòfic 
segons el mètode villalpandià al convent de Tortosa, sota el mestratge del P. 
Silvestre de Barcelona8. Malgrat les resistències dels frares catalans [i hispans, 
en general, principalment a Castella] al text villalpandià, a la província de 
Catalunya quallà molt aviat l'ensenyament de la Philosophia del P.Villalpando 
i, a no trigar, s'encetà un fecund moviment filosòfic de tarannà villalpanclista, 
testificat per la rica tradició manuscrita conservada. A propòsit d'aquests 
manuscrits , principalment els conservats a la Biblioteca Universitària de 
Barcelona, e l P. Germ:ín Zamora escrivia: "conocemos clos reportaciones de 
su enseñanza [del P. Silvestre cie Barcelona], debiclas a la pluma cie clos cie sus 
oyentes [Domènec cie Vilanova i Francesc d 'Igualada]. En ambos se declara 
explícitamente la guía del P. Villalpando"9, tal com ja hem indicat més amunt, 
aquesta primera figura cie la investigació villalpandiana apuntava la possibilitat 
que sorgissin nous manuscrits, tal com seguidament veurem a partir de la des
cripció dels dos Ms. ara descoberts, els quals acrediten la ràpida implantació 
del curs del P. Villalpando a la Universitat de Cervera i, també, entre els 
caputxins catalans, la qual cosa ocasionà una fecunda renovació en l'ensenya
ment de la Filosofia a finals de la divuitena centúria, tot i que, com dèiem ja 
cie bon principi, d'entrada, els caputxins catalans, volien resistir-se a acceptar 
el text cie Villalpando, com mostra la documentació aplegada en e l lligall 62, 
cie contingut miscel.lànic, del fons "Monacales-Universiclad", a l'Arxiu cie la 
Corona d'Aragó. Aquesta documentació que matisa notablement "l'optimisme" 
amb què mirà la recepció cie la filosofia villalpandiana, entre els caputxins cie 
Catalunya,tant German Zamora com, sobretot, el P. Basili cie Rubí. Si ens 
fixem, clones, en aquesta documentació del lligall 62, veurem com el 23 de 
novembre de 1779 e l P. Nicolas cie Bustillo, ministre provincial dels Caputxins 
cie Castella, s'afanyava a escriure al provincial cie Catalunya per a demanar-li 

7. Vegeu Resoluciones de la Reverenda D![finicüín de esta Pm1•incia de la Madre de Dios de 
Ccttalu11a del Orden de Fmiles Menores Capuchinos, fol. 77 a, ACA, Mcmacales-Universidad, Vol. 
274, on registra l'acceptació dels caputxins catalans del text villa lpandi:I. 

8. En 1780 Silvestre de Barcelona era lector de Filosofia al convent de caputxins de Tortosa i 
fou l'introductor del mètode villalpanclà L'any 1782 fou subst ituït pel P. Josep- Francesc d 'Olot, 
l'ensenyament del qual ens és reportat en aquest manuscrit de fr. Fabià de Barcelona, ací estu
diat. El P. Silvestre fou nomenat secretari general a la Cúria Generalícia de Roma, on morí en 
1793. Vegeu BAs11.1 DE Ru111, Necmlu¡¿i delç FF. MM. Caputxins de Catalunya, Barcelona 1945, 265. 

9. Vegeu el treball de G. ZAMOHA, ·Estudios Franciscanos" 79 (1978) 387. Els Ms. de la BUB, a 
què fa referència el P. German, són el Ms. 125R i e l Ms. 1236, la descripció dels quals ens és 
abastada per F. MIQl'EL RosE1.1., lnventc1rio General de Manu.w..:rilos de la Biblioteca Uniuersitaria 
de Barcelona, Madrid 1961, vol. Ill, 326-328; 291- 293. 
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l'opinió sobre el text imprès del curs filosòfic villalpandià el qual, d 'entrada , 
no considerava gaire adient per a la preparació filosòfico-teològica dels estu
diants caputxins: "Rmo. P. Provincial de Cathaluña y mi Dueño: Discurro 
habra ya llegado a manos de V.P.M.R. un decreto del R[eal] Consejo de 
Castilla para que en nuestros estudios se siga Ja nueva Philosophia que ha 
clado a luz el P. Fco. de Villalpando, hijo de ésta [Provincial; y cleseando para 
mi gobierno inteligenciarme del modo de pensar de V.P.R. y demas PP. 
Provinciales cie España, en atención a estarnos mandada en las Ordenaciones 
del P. General Capricolense n. 14, y confirmada con Bula del Sr. Bened. 14, 
que se siga en nuestros estudios la Doctrina del Serafico Dr. S. Buenav[entu
ra] en el modo posible, y quanclo no la del Subtil Maestro [Duns Scotl; juntan
dose a esta poderosa razón ... ser inadaptable toda escuela con su sisthema, 
con atros muchos reparos que no se pueden ocultar a la alta penetración cie 
V.P.R. , le he de merecer, pues, me comunique su sentir, para la mas aze1tada 
clirección en este assumpto"1º. A la petició del Provincial de Castella, el P. 
Esteve d'Olot donà aquesta resposta , on expressa l'opinió pel text de 
Villalpando: "para estudiantes religiosos parece no ser de provecho; porque 
en general su latín pide mas atención de la que es menester para lo que se 
estudia; y contiene trataclos que, o són totalmente superfluos, o mejor sería 
reducirse en gran pa1te ... En la Physica apenas hay cosa que conduzca para 
la Escolastica ni Moral; y en el tratado "De Corpore humana'', que sería bue
no para qui en se gracluase en Méclico o Cirujano ... "11 . En definitiva, que el 
text era poc adient per alsjoves caputxins que havien cie dedicar-se al minis
teri pastoral, i no pas a la cirurgia' Aquesta opinió del P. Esteve és indicativa 
de les poques ganes de modernitzar-se que tenia la Província de Menors 
Caputxins de Catalunya i és indicativa del fet que el text del P. Villalpanclo no 
tingué pas tan bona acollida com suposaven Basili de Rubí i German Zamora; 
encara més, el P. Esteve d 'Olot havia mirat de fer els possibles per demorar 
l'aplicació del decret del Consell de Castella , estant a l'expectativa de les 
altres províncies caputxines i, mentrestant , complir la normativa en els 
mínims; en aquest sentit mirà d 'assabentar-~ sobre el com i el perquè del 
dictamen del Consell cie Castella, per mitjà del P. Agustín cie Toledo. 
Efectivament, el 8 cie desembre de 1779 Agustín de Toledo escrivia al P. 
Esteve amb aquests termes: "Mi R.P. Vicaria Pro[vinci]al Fr. Estehan cie Olot, 
mi amigo y Sr., recibo la cie V.P.R. y a su conteniclo diga q. el secretaria del 
Consejo q. escribe (Dn. Ant. M. cie Salazar), es escrihano cie Cúmara, el mús 
~mtiguo, a quien toca cie comunicar las resoluciones del Consejo Real de 

JO. Carta de Nicol;'1s de Bustillo a Esteve d ºOlot, Madrid 23 nov. 1779. [ACA, Munaca/es 
Uniuersidad, Leg. 62 , s.f.]. 

11. Minuta conservada en ACA, Munucules-Uniuersidad. Leg. 62, s.r. 

183 



VALENlÍ SEHHA DE MANRESA 6 

Castilla. Esta determinación a q. no se estudie en España otra Filosofia que la 
del p. Villalpando no era la mas acertada, pera empeñados los Fiscal es del 
Consejo en que se lleve a debido efecto, no conviene a impugnar, sino res
ponder por medi o del mismo Secretari o de Camara ... obedezca muy despacio, 
que tomandose tiempo se va viendo lo que hacen otros. Todo esto quede 
entre los dos, que yo procuraré ir sabiendo q. hacen por Castilla las 
Universidades, a quienes se manda lo mismo"12. Poc després el Provincial de 
Castella escrivia al de Catalunya remerciant-li l'opinió tramesa, i es ratificava 
en l'opinió manifestada pel P. Esteve a propòsit del text villalpandià: "que 
puede servir de mucho para letrados,pero muy poco para nuestros jóvenes 
religiosos,que la deben estudiar como preparativa para entrar en la Sda. 
Theología,Sda. Escritura, inteligencia del Dogma, para púlpito y confesionario; 
y si para nada de esto sirve, és inútil y es perder el tiempo. Muchos en ésta 
[Provincial son del mismo dictamen, y opuestos a que se curse por ella, como 
V.P.M.R. me dice en la suya"13. Per aquestes motivacions exposades en els 
textos epistolars ara transcrits , Nicolas de Bustillo i Esteve d 'Olot, amb la 
col.laboració unànime dels altres provincials caputxins, van preparar el text 
d'una "Representación al Consejo", conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i 
que finalment no arribà a cursar-se, en la qual s'exposaven les "razones y 
motives de la inutilidad que se puede seguir" en cas d'emprar el text villal
pandià. Sort que la dita "Representación" no tirà endavant14 i que obediencial
ment els caputxins catalans es prengueren més seriosament el compromís 
d'aprendre la filosofia seguint el mètode de Francisca de Villalpando; altra
ment mai no s'hauria generat la fecunditat d 'un moviment villalpandista a la 
província, el qual, tal com preveia Campomanes, seria beneficiós per als estu
diants caputxins "por la sólida instrucción que de esta obra les resultara"l5. 
Una vegada més, la docilitat dels frares a la legalitat civil si us plau per força 

12. Carta d 'Agustí de Toledo, ex- provincial de Castella , a Esteve d 'Olot, Madrid, 8 cies. 1779. 
[ACA, Monacales- Universidad, Leg. 62, s.f.l. 

13. Carta de Nicolas cie Bustillo a Esteve d 'Olot, Madrid 15 cies . 1779. [ACA, 
Monacale.o;.-Universidad, Leg. 62, s.f.] 

14. Esbo rrany del text conservat en ACA, Monacale.-;-Universidad, Leg. 62: "Sobre estudiar la 
Philosophía de Villalpando, se había pensado recurrir con esta Rerresentación, pero tomando el 
parecer de hombres juiciosos, fueron de parecer no se recurriese, por lo q.se suspendió este 
recurso o Representación". El recurs preparat pels caputxins conté les motivacions que induïen 
els fra res a no acceptar el text villalpandi:l, d 'entre les quals volem destacar "que abunda cie té r
minos bastante escabrosos, y apenas se hallan en el Calepino, ni en otros diccionarios que se 
usan comunmente" i, a part del llatí difícil, s 'esmenten un seguit de tractats considerats impropis 
per als estudiants destinats al sacerdoci, principalment el "De generatione". 

15. Vegeu Carta cie D. Peclro Rodríguez de Campomanes al Provincial de ls Caputxins de 
Catalunya, Madrid 20 des. 1779 [ACA, Monacales- Universidad, Leg. 621. 
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explica els canvis ocorreguts a l'interior de la província, en aquest cas de 
renovació i obertura a la modernitat tal com desitjaven els consellers i minis
tres de Carles IIJ16. 

Dos nous manuscrits de filosofia villalpandiana 

El primer manuscrit duu la signatura BHC 5-6-19, i aplega els tractats de 
Lògica i Metafísica que s'impartien a la Universitat de Cervera, seguint e l 
mètode de Francisca de Villalpando, des del 26 de novembre de 1779, tal 
com llegim en el fol. l de l'esmentat manuscrit: Systema Philosophicum 
Supremi Castellae Senatus !mperio Academiae Cervariensi praescriptum a die 
vigesima sexta Novemhris anno 1779. Hi ha indicis suficients per a afirmar 
que la portada fou arrencada expressament; a la guarda,però, hi ha escrit el 
nom de l'estudiant propietari: "De Miquel Dorca", la qual cosa ens fa pensar, 
junt amb les nul.les referències a aspectes de la vida caputxina a les notes del 
colofó, que el Ms. no fou escrit per cap estudiant caputxí, sinó més aviat a les 
aules de la Universitat de Cervera on, a partir de 1787, quan començà 
d'exhaurir-se l'edició impresa de la Philosophia de Villalpando els catedràtics 
dictaven les lliçons i, això, tal com s'ha dit més amunt, encetà una doble tra
dició manuscrita: els manuscrits cerverins i els que s'escrivien als escolasticats 
dels caputxins catalans on, ja d'entrada, l'escassetat dels textos impresos, a 
causa de "las penurias que nos obliga a vivir la pobreza de nuestro 
Instituto"17, motivà una prompta tradició manuscrita del "Curs de Filosofia" 
del P. Villalpando. 

Aquest manuscrit copiat per Miquel Dorca (deu ser nebot del Dr. Xavier 
Dorca, canonge gironí, catedràtic de retòrica a la universitat cerverina els anys 
1772-1778 ?) conté en la seva integritat els tractats cie Lògica i Metafísica; és 
relligat en pergamí i, a excepció de la portada que li fou llevada, està molt 
ben conservat. En el "Proemium" es lloa la modernitat del mètode filosòfic 
del "Sapientissimum Patrem Franciscum a Villalpando, Philosophiae ac 
Theologiae Professarem Ordinis Capuccinornm" i, seguidament, comença el 
text filosòfic que ocupa 441 pàgines: la Lògica, de la p. 2 a la p. 230, i la 
Metafísica, de la p. 231 a la p. 441. A la darrera pàgina trobem el colofó, en el 

16. Vege u Ca rta d 'Esteve d 'O lot a Ca mpomanes, Barcelona 30 des. 1779, [ACA, 
Mrmacales--Uniuersidad, Leg. 62, s.f.: "Mientras estar{t a mi cargo [la Provincial, haré todo el posi
ble esfuerzo para la provisión de lo que ser{1 menester conducente al mas puntual cumplimiento 
de lo acordado por su Alteza". 

17. Carta d 'Estve d 'Olot a Campo1m1nes , Barcelona , 30 des. 1779 [ACA, 
Monaca/e.,~Uniwrsidad, Leg. 62]. 
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qual sense esmentar l'any, es posa el contingut sota la protecció divina i sota 
el patrocini cie la Immaculada Concepció, titular cie la Universitat cie Ceivera: 
"Ceclat ergo 2cla. Philae. Pars in Omnipotentis Dei eiusque Tmmaculatae Matris 
tutelaris nostrae" , però no hi ha cap data cronològica. 

La primera part del Ms. dedica expressament un seguit cie ratlles a l'origen, 
natura i existència cie les coses (pp. 2-16), amb interessantíssimes referències 
als més destacats pensadors cie la modernitat: Galileu, Bacon, Malebranche, 
Newton, Locke, Wolff, etc.; per exemple, a la p. 14 s'esmenten: "Galileus 
Galilei, Desca1tes, Nicolaus Malebranchius, Franciscus Baco, Joannes Lochius, 
Isaacus Neutonus, Christianus Volfius ... ", els quals són presentats com els 
principals renovadors cie la Filosofia. Després, el Ms. tracta aspectes distints 
cie la "Logica Parva": dialèctica, les operacions de la ment, els sons, els noms i 
les paraules (amb interessants aportacions a la filosofia del llenguatge, pp. 
20-29), els sil.logismes, etc., etc. En la "Logica Maior" hom troba un acurat 
tractament d'importants qüestions com les idees, la ciència, la metodologia i, 
òbviament, "De ipsa Logica", a les pp. 77-97, amés d 'un important tractament 
sobre les possibilitats del coneixement a les pp. 187-190. Després, en la sego
na part del Ms. hi ha el tractat cie "Metafísica", en el qual, seguint la metodolo
gia escolàstica (qüestions, objeccions, demostracions o solucions) s'estudien 
les diverses pa1ts del tractat: primer l'ontologia pròpiament dita , amb suggesti
ves referències a la finitud cie l'ésser, els principis, les causes, essència i 
existència, etc. Cpp. 231-307). Després ve l'estudi cie la Teodicea (Theosophia: 
cie Deo eiusque attributis), on s'aborda el tema cie l'absolutesa cie Déu, 
l'essència i unitat divines, els àngels, l'ànima humana, etc. (pp. 308-441). El 
text del Ms. acaba amb una invocació a la Immaculada Concepció, patrona de 
la Universitat cie Cetvera. 

El segon Ms. duu la signatura BHC .5-6-17, i aquest és genuïnament de 
factura caputxina. Fou escrit al convent cie Tortosa on, el P. Silvestre de 
Barcelona 18 explicà, per primera vegada , el curs cie Filosofia del P. 
Villalpanclo, el qual , poc després, a partir de 1782, prosseguí el P. 
Josep-Francesc d'Olot. En el colofó del Ms. hi ha un seguit cie ciades molt 
interessants per a la contextualització i datació del Ms., tal com exposarem 
més avall, però no hi consta la clara. La redacció del text és deguda a fra Fabià 
cie Barcelona, és relligat en pergamí i consta cie 412 pàgines numerades, a 
més d 'un índex, sense paginar, al final , del qual només es conse1va un full. El 
títol ocupa la p. l i diu així mateix: Suh protectione Jesu, Mariae, Ioseph , 

18. Aquest Ms. de la BHC 5-6-J 7. a se rnbbn(,·a de l !vis. J 2 58 de la BUil , conté atlnades i!. lus
tracions de figures geomètriques , fbiques i astronc) miques. L'un i !"altre foren escrits a Tortosa , 
'- in convento nostro Denuse '" . on llavors hi havia l'escolasticat de tllosofia de la província cc1put
xina. 
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S.F.N.S. Francisci, necnon Doctoris Mirahilis Diví Bonaventurae, incipiunt 
INSTITU170NES PHILOSOPHICAE ad triennalem cursum in claram concina
tam que.fonnam redactae pro ratione e(ormanda, tum pro rerum naturalium 
cognitione adipiscenda lucem praehente a R. P. FRANC!SCO A VILLALPANDO 
Capuccino. Fr. Fahianus éi Barchinone, scripsit. La filosofia que ensenyaven 
els caputxins de la província cie Catalunya estava molt inspirada en Sant 
Bonaventural9, malgrat que a partir cie la divuitena centúria, pel que fa als 
frares catalans, el vessant bonaventurià es troba en l'orientació i utilització del 
mètode "sapiencial", més que no pas en els continguts i problemes plantejats 
i les solucions donades. Es tracta, doncs, de clonar prioritat a la "unctio'', per 
damunt cie la "speculatio". 

La datació del Ms., tot i l'abundància de dades aportades en el colofó, no 
es pot precissar amb exactitud; podem dir, tan sols, que fou escrit entre 
1783-1786, anys que corresponen al provincialat del P. Sever cie Barcelona, i 
any en què s'acaba el pontificat a To1tosa del bisbe Pedra Cortés.Vet ací el 
que ens diu el colofó: "Finis ergo inpositus est istis laboribus Ecclesiae guber
nante: Smo. Pontifice Pia VI, que Deus prosperet; Rege N. Carolo Ill feliciter 
regnante; et llimo. Dno. Petra Cortés Dioscesen Dertusentem regente; et q. ad 
nos pottissimum spectat Rmo. P. Erarclo a Rekesburgo totius nostrae 
Congregationis Minister Generalis; et aclmoclum Reia. P. Severa à Barcinone 
hujus nostrae Provinciae Ministro vigilantissimo, quos De us illuminet et 
omnes ad illis ad gloria nos perclucat. Amen". 

Aquestes !nstitutiones Phi/osophicae recullen els tractats villalpandians cie 
Lògica, Física i Metafísica. Abans de la presentació sistemàtica del tractat cie 
Lògica, se'ns esbossa unabreu història cie la Filosofia, amb principal accent 
envers els pensadors de més incidència en la modernitat, dels quals els frares 

19. Sobre l'adscripció dels caputxins de Catalunya a la f11osofia i teologia bonaventuriana , 
vegeu el treball d e llAs 11.1 [)¡.; R1 1m, f:'ls caputxins a /'t,'.1-uiht de Sant Bunauentura: "Estudios 
Franciscanos" 75 (1974) 411-423, on posa de relleu tota la producci(> filosi>ficn-teològica dels fra
res catalans , d 'inspiració bonaventuriana. Durant una colla d 'anys , els caputxins d'abans de 
l'exclaustració. principalment durant la dissetena centúria . a les Províncies d 'Europa, empraren 
l'edició de la ··summa" de Sant Bonaventura , que prepar:! i coment:! el fam(is predicador caputxí 
Pedro Trigoso de Calatayud. [Sancfi Bunauent11rae ex Ordine Minumm ... S111nnw Theu/ugica. 

Omnuentariis i/lustrat>it R. P. Petms Trigus11s. Ordi11is Sancfi Fra11cisci Cap11ccinunm1, Romae . 
Typ. Vaticana , 161 3]. L'any 1757, Seraphinus a Ziegenhals (Capricollensis) insistí en la formaciú 
honaventuriana dels frares c 1putxins : ·· in tradendo philosophiam no sequatur quilihet P. Lector 
genium suum, neque sensum recentiorum philosophorum; sed , uti nostrae Constitutiones hortan
tur, sententiam S. Bonaventurae·· : d 'ací que a causa d 'aquesta prescripció e ls caputxins fessin 
resistència a l'acceptaciú del curs villalpandi:I. El text d 'aquesta carta circular del 6 d 'octubre de 
1757 fou publicada per Ml'1.c1110HI' A i'OlllAlll 'HA, Litterue Circulares S11perion1111 Generalium OrM 

Cap. (1548-1803), Roma 1960, 253-268. 
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caputxins, m·algrat la senzillesa que els caracteritzava, ja eren coneixedors 
abans de seguir el Curs filosòfic del P. Villalpando, la qual cosa obliga a mati
sar el que tantes vegades s'ha repetit a propòsit de la pressumpta ignorància 
dels religiosos mendicants, i les traves que conseqüentment haurien posat al 
moviment il.lustrat hispà. L'actitud obediencial dels religiosos a l'autoritat civil 
ocasionà, en les darreries del segle XVIII, aquesta renovació filosòfica, que 
donà els fruits que esperava el govern de Carles Ill . Efectivament, a les pàgi
nes 17-19 d'aquest manuscrit villalpandià trobem una detallada relació de les 
figures que, més clarament, marcaren la renovació de la filosofia europea: 
Desca1tes, Newton, Locke, Wolff, etc: "Antiqua foedata philosophia emmenda
ta, et ut pluribus place, nova excogitara. Inter Galios florii Renatus Descartes; 
apud Anglos, inter alios, ingenio quidem fammosos eminet Newton ... ", i més 
endavant s'afegeix: "inter Anglos Joannes Lokius. In Germania conciderandi 
veniunt Thomasius et Volfius". 

Després d'aquesta part introductòria, dedicada a la història de la Filosofia, 
el text que ens escriví Fabià de Barcelona ofereix l'estudi de la "Logica Parva" 
(p. 18--85) i, després,la "Logica Magna" (p. 86-197), amb molt bones indica
cions a propòsit del món de les idees, coneixement i llenguatge. A diferència 
del Ms. anterior, redactat a la Universitat de Cervera, aquest Ms. tortosí afegeix 
la "Physica Generalis" (pp. 199-412), on s'estudia detalladament el moviment, 
el temps, el buit: "De motu, locu , vacuo et tempore" (pp. 228-255), amb 
curioses referències als experiments de R. Boyle, a propòsit de la creença en 
el huit: "in physica notissimum est experimentum machinae pneumaticae, q. 
vocatus vacuum boyleanum ... clare deducit spatium vacuum in universo" (p. 
247). Tot.seguit, el Ms. s'interessa per l'estudi de l'aire i del vent ,amb bellíssi
mes i acurades il.lustracions de la Rosa dels Vents, p. 264-265 i, després, 
segueix l'estudi dels elements: foc, aire, aigua; 13 llum i els colors; les olors i 
les sensacions, etc. "de sono,odore et sapore", pp. 291-306, i un interessantís
sim capítol sobre el magnetisme i l'electricitat2º, "De Magnete et electricitate" 
(pp. 306-309), i també un suggestiu capítol sobre cosmologia amb precioses 
il.lustracions a la p. 319, on es refusen els plantejaments de Ptolomeu i 

20. Aquestes afeccions dels frares caputxins a la física. magnetisme i ciències en general ja 
van causar un gran impacte a Humbolclt quan, en visitar les missions dels caputxins a la Guaiana, 
el sobtà l'existència ,'a la cel.la on s'hostatjava, de "una colección de lihros hastante considerable. 
Allí se hallaba, junto al Teatro Crítico de Feijoo y las Ca r/as Hdiflu mtes, el Tratado de 
Hlectricidad del Ahate Nollet. Diríase que los progresos de las ciencias llegan hasta los bosques 
cie Amé rica•·. [Vegeu A. DE H 11MB01.DT, Viaje a las re¡;iones Hquinocciales. Vol. 11 , Caracas 1941 , 
41) 
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Copèrnic, i s'accepta la posició intermèdia de Tico Brahe21. El Ms. acaba amb 
el tractat de Metafísica: "Tertia Philosophiae pars Methaphisicam Universam 
complectens", pp. 342-412, on amb una metodologia molt precisa, s'analitzen 
les propietats dels "ens", la substància, existència, etc.; el Ms. finalitza amb el 
"De anima vel mente humana", pp. 372-412. 

L'anàlisi d 'aquest Ms. ens ha evidenciat una actitud eclèctica en una doble 
vessant; d'una banda incorpora la modernitat (tal com prescriví el Consell cie 
Castella) i, per l'altra, trobem una barreja cie l' influx dels pensadors antics i 
moderns, aportat per la creativitat del professorat dels escolasticats cie filoso
fia dels Caputxins cie Catalunya, els quals saberen conjugar les aportacions cie 
l'escolàstica tomista i bonaventuriana amb el cartesianisme (pp. 387-389), i 
amb un menor grau d'incidència l'empirisme anglès, quetanta importància li 
atorgà Villalpanclo en el curs imprès de Filosofia que, en 1779, oficialitzà el 
Consell cie Castella. 

Conclusió 

La presentació d'aquests clos Ms. villalpandians, descoberts recentment i, 
especialment el cie factura caputxina, escrit per fra Fabià cie Barcelona al con
vent cie To11osa entre 1783-1786, ens ha ajudat a prendre consciència com, a 
partir cie l'acceptació obediencial del decret del Consell cie Castella del 
novembre cie 1779, en què es demanava que s'utilitzés el text cie la 
Philosophia del P. Villalpanclo s'encetà entre els Caputxins cie Catalunya, tal 
com preveia i desitjava el govern cie Carles III , un fecund moviment cie 
modernització, visibilitzat en l'ensenyament cie la Fi losofia iuxta methodum 
Patris Villalpandi, del qual manllevaren,hàbilment, e l mètode eclèctic obert a 
les problemàtiques que plantejava la modernitat. Els frares catalans,però, no 
es quedaren només en l'eclecticisme villalpanclista, ni tampoc, exclusivament, 
amb aportacions de la modernitat, ans saberen conjugar, fecundament i admi
rablement, la unció i l'especulació dels mestres antics amb l'experimentació 
dels moderns. El caràcter eminentment pràctic (més que no pas 
escolàstic-teòric) que havien cie tenir els estudis filosòfico-teològics a realit
zar pels joves caputxins, essencialment destinats a l'evangelització dels esta
ments més populars cie la societat, explicaria la ràpida acceptació i consolida-

21. Tycho llrahe (1546-1601) , astrònom danès que en 1597 s'exilià a Praga i col.labor:! amb 
Kepler. S'oposà a les teories copernicanes i bastí un nou sistema inte rmedi entre el ptolemaic i el 
copernicà ; Ja novetat de Brahe est~ a presentar una visiéi del cosmos on els planetes giren entorn 

del Sol i, alhora, aquest gira entorn de la Terra. A les pp. 312-313 del nostre Ms. tortosí figura un 

dibuix del sistema de Tycho Brahe, i a la p. 31 1 s 'afirma, rotundament, que "solum systema tico

nicum admisi potest". 
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ció del "methodum Patris Villalpandi", però sense descurar mai l'harmonitza
ció dels elements encara prou vàlids cie la Lògica, la Física i la Psicologia tra
dicionals , tant en la línia pre-il.lustracla cie Leibniz i Wolff com des de l'actitud 
racional de Descartes i l'empirisme sensista de Locke, d'una banda; com, per 
l'altra, amb l'agosarat plantejament de qüestions a propòsit del coneixement 
crític, en part coincidents amb els pressupòsits de la "Crítica de la Raó Pura" 
de Kant, publicada tres anys després de la Philosophia de Villalpando. 
Aquesta actitud harmonitzadora és, de fet , la mateixa que animà els caputxins 
de la restauració, plasmada en aquesta significativa frase del P. Miquel 
d 'Esplugues, que llegim en el més clàssic dels llibres de l'espiritualitat caputxi
na: conservar progresandcJ.2. 

Poc després d 'encetada la dinovena centúria, l'any 1802 coincidí, pràctica
ment, la visita dels Reis a la ciutat cie Barcelona amb la visita canònica del 
pare general Nicolas de Bustillo, aferrissat antivillalpandista, el qual, en unes 
ordinacions23 de l'any 1803, prohibí l'ensenyament del mètode filosòfic del P. 
Villalpando i recomanà la utilització del text del P. Tomàs de Charmes24, 
caputxí de la província de Lotaríngia. 

22. Vegeu MIQllEJ. n 'ESl'l.ll(;lJES. h'I Capuchino retirado, Barcelona 1904, Introducció, p . XII. 
23. Vegeu Adiciones a la Pastoral de film. Rmo. P. General, .fr. Nicola,,· de Bustillo, dadas en la 

Santa Visita de esta Pmuincia de la Madre de Dius de Cataluña. A11o 1803, dins: Ordinacions 
Pmvincials. vol. llI (Anys 1800-1833), a APCC, A-1-21. 

24. Els textos recomanats són: T110MAS A Ci IAH,\IEs, Compendium Theolu!!,iae Mora/is, Matriti , 
Typ. Beneficientie, 1806, etc .. extractada de la 71wolo!!,ia Universa, publicada en 7 vols. a Nancy 
e n 1751. Durant l'exclaustració , i quan es restaur,) la vida ca putxina al convent d 'Arenys de Mar 
en 1863, es prosseguí l'ensenyament 11losòfico-teològic, seguint e ls textos de Tonüs cie Channes, 
com prova per exemple e l següent Ms .. e l qual procedent de la Biblioteca conventual d'Arenys, 
se serva en l'actualitai a l'Arxiu Provincial de ls Caputxins : Th eo/ogia Dogma/ica redacta in 
Compendium per intermgata et responsa, ad usum Fxaminandorum; necnon r:.Xaminatontm; 
r.'xtra cta ex Compendio R. P. THOMAt: t:X CHARMHS, Ordinis Minorum Sti. Francisci 
Capuccinontm. A P . .foanne ah Albi, Relígimus eiusdem Ordinis. Anno 1838, Tertio exilii sui 
UlHC, Sig. 7--6-33). 
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L'ESGLÉSIA I EL MÓN CONTEMPORANI 

Hilari Raguer 

Conten del cardenal Consalvi, l'intel.ligent secretari d'Estat de Pius VII , 
que quan va saber que, després de la derrota de Napoleó, Lluís XVIII i els 
emigrats francesos que s'havien salvat del terror revolucionari volien que 
França retornés completament a l'estat de coses anterior a 1789, va comentar: 
"Això és com si Noè, en sortir de l'arca després del diluvi , pretengués que no 
havia passat res." 

La Revolució francesa va ser un gran diluvi , i la història contemporània de 
l'Església és la sèrie dels seus intents, fracassos i també èxits per a afrontar la 
nova realitat que en va sorgir. De fet, hi ha hagut dos grans models de . 
presència de l'Església en el món modern: el cie Lleó XIII i el de Joan XXIII. 
Prou sabem que la història cie l'Església no s'exhaureix en la història dels 
Papes, però la importància d'aquests en la vida d'aquella és tan acusada (molt 
més que la dels caps d'Estat civils) que la manera més objectiva d'evocar, ni 
que sigui a grans trets , aquest gran arc que va cies cie Lleó XIII a Joan XXIII 
serà seguir el fil dels sis pontificats i cie l'empremta que cada un d'ells va 
infondre a l'Església del seu temps. Només pel que fa a alguns temes o pro
blemes d 'especial impo1tància resultarà pràctic d'agrupar-los en un sol ponti
ficat , encara que cronològicament l'ultrapassin. D'altra banda, tot i que l'àmbit 
cronològic d'aquesta exposició serà el que enclouen aquells dos Papes, crec 
que el tema es presta a extrapolacions d'actualitat. El subtítol podria ben ser: 
.. Les arrels històriques de la nova evangelització". 

l. LLEÓXIII 

El segle XX comença quan el llarg pontificat cie Lleó XIII s'acaba. S'escola 
bàsicament en el darrer quart del vuit-cents, i només els seus últims tres anys 
enceten el nou-cents. Amb tot, és el Papa que obre a l'Església la porta de la 
modernitat, i sense ell difícilment es podria comprendre la problemàtica dels 
cinc pontificats següents. 
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l.l. El poder del magisteri 

El seu predecessor, Pius IX, i en general tota l'Església des de la Revolució 
francesa, s'havia mantingut a la defensiva, en una mena de ghetto, tant en el 
camp de la diplomàcia i la política com en el terreny del pensament. Amb 
Lleó XIII s'inicia un gran canvi. Quan en el conclave de 1878 va ser elegit 
Gioachino Pecci, feia tan sols vuit anys que, quasi alhora, s'havien definit la 
infal.libilitat pontifícia i s'havien perdut els Estats pontificis. És lògic que la 
concurrència d'aquests dos esdeveniments suggerís al nou Papa el doble 
àmbit principal de la seva actuació: el magisteri i la diplomàcia. 

El gran bloc de la doctrina política de Lleó XIII (Jnscrutahili Dei consilio, 
primera encíclica, 21 abril 1878; Humanum genus, sobre la francmaçoneria, 
20 abril 1884; Diutumum, sobre l'origen del poder, 29 juny 1885; Immortale 
Dei, sobre la constitució cristiana dels Estats, l novembre 1885; Lihertas praes
tantissima, sobre la llibertat humana, 20 juny 1888; i Sapientiae christianae, 
sobre els principals deures dels ciutadans cristians, 10 gener 1890) és quasi tot 
del primer decenni del seu pontificat, i precedeix la que seria la més famosa 
de les seves encícliques, la Rerum novarum, del 15 de maig del 1891, sobre la 
condició dels obrers en els temps presents. Per això s'ha pogut dir que .. e]s 
problemes de moral política eren més visibles i més urgents per a les cons
ciències que la qüestió saciat.l. 

Aquesta doctrina política trobaria la seva força en el prestigi de la persona 
del Papa, però també en una restauració filosòfica; d'ací la importància políti
ca del neotomisme, de la qual parlarem més endavant. 

Ja el Vaticà I havia procedit a una restauració de l'autoritat eclesiàstica, a 
tots els nivells, però en primer lloc en el doctrinal. Cal destacar la importància 
que van tenir no sols la definició de la infal.libilitat pontifícia (que la constitu
ció conciliar Dei Filíus condicionava a uns supòsits molt excepcionals, i de fet 
només s'exerciria dues vegades en un segle), sinó també l'exaltació de l'ano
menat magisteri ordinari. En la carta Tuas lihenter (1863), Pius rx, desautorit
zant preventivament la posició del congrés de Munic orientat per Dollinger, 
havia afirmat que l'acte de fe divina no es pot limitar a les declaracions for
mals dels concilis o dels Papes, sinó que cal també prestar-la a les veritats 
teològiques ensenyades pel magisteri ordinari de l'Església dispersa i a les 
decisions ordinàries de les congregacions romanes2. Instrument poderós 
d'aquest anivellament havia estat, ja en 1854, l'aparició de l'Enchiridion syrn
holorurn de.finitionurn et declaration.um de rehus .fidei et morum, de 

l. G. jAHLOT, La Iglesia ante el progre.m socialy pulítiw ( Barcelona 1967), p . 97. 
2. ÜENZIN(;rn-Sc1 IÜNMETZEU. 2875-2880. Aquesta doctrina va ser recollida al Syllahus, núm. 22: 

cf. G. A1.11E1u<;o. La Chiesa nella .,·tcnia ( Brescia 1988), pp. 244-246. 
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Denzinger, que presentava com a fonts teològiques qualitativament iguals 
tant les definicions de concilis ecumènics com les meres declaracions doctri
nals de papes. El Denzinger va resultar massa còmode per als teòlegs, i en 
endavant van tendir a no ocupar-se més que de les qüestions que trobaven 
suport magisterial en aquell llibre, i a tractar-les segons el seu mateix esque
ma o pla. Tal com observava Rahner ja fa anys, el Denzinger "és objectiu en 
allò que reuneix i elegeix, però és subjectiu com a col.lecció i antologia"; la 
seleció hi és feta segons l'esquema de la teologia escolar recent, però aquest 
esquema al seu torn tendeix a conformar-se al cie l'Enchiridion: "Des que 
existeix el Denzinger amb la seva selecció (i el seu index systematicus) el 
teòleg té la impressió, quasi involuntàriament, que el Denzinger és la norma 
canònica que assenyala els problemes que han de ser tractats en la dogmàti
ca, ... ja que per als altres problemes no es poden adduir proves del 
Denzinge1~ El cercle viciós s'ha clos ... 3 

Els anticlericals cie les darreries del vuit-cents s'adonen del canvi que 
s'està produint a propòsit cie la persona del Papa. L'adhesió popular al 
Pontífex, que arriba a ser una devoció i una mística, és quelcom ben diferent 
de la docilitat 'i l'obediència que se li havien prestat en els segles anteriors. 
Sembla ser que el fenomen comença durant el viatge de Pius VII, presoner cie 
Napoleó, cies cie Savona a Fontainebleau. Seixanta anys més tard , l'ocupació 
dels Estats pontificis renova en els catòlics de tot Europa sentiments de com
passió i de solidaritat envers .. eJ presoner del Vaticà". Lleó XIII, que amb la 
seva intransigència en la qüesitó romana no para de fer present a l'opinió 
internacional catòlica la seva manca de llibertat, és qui millor s'adona 
d 'aquesta nova forma de poder, i el primer que sistemàticament l'exerceix per 
mitjà de les seves encícliques. Per aquest camí s'arribarà en temps cie Pius XII 
a una hipertròfia del magisteri pontifici, fins i tot en forma de paraules pro
nunciades en una audiència privada, que per a tal fi eren autentificades, si 
calia, per la secretaria d'Estat. 

1.2. Cara i creu del tomisme 

"El problema de la filosofia cristiana i el de la política cristiana no són més 
que la cara especulativa i la cara pràctica del mateix problema·., afirmarà més 
enclavant Maritain4, sens dubte com un elogi del neotomisme que Lleó XIII 
havia impulsat amb l'encíclica Aeterni Patris, de 4 de setembre de 1879, sobre 
.. 1a restauració de la ciència sobre 1:1 base dels principis filosòfics". Però la 

3. K. RAll '< El·l , "Ensayo de esquema para una dogmatica·, en J:\critos de leología. I (Madrid 

1961), p. 13, nota 3. 
4 . .J. MAJmAJN, De Bergwm ú Thomas dAqu.in (París 1947), p. 134. 
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qüestió té cara i creu. Émile Poulat , en un es tudi expressivament titulat 
·-l'Església romana, el saber i el poder. Una filosofia a la mesura d'una políti
ca·., explica com, en un temps que l'Església es veia privada dels seus béns i 
dels seus drets, Lleó XIII no va permetre que la privessin també del pensa
ment; tant més que ell veia en aquest pensament el camí per a retornar-li 
l'imperi sobre les consciències i les societats: «El sistema tomista i el poder 
temporal li semblaven així com els dos pilars del papat, la muralla de la seva 
independència entre les nacions i, d 'alguna manera, el reducte des d 'on pre
parar la seva gran contraofensiva .. .5 Un altre neootmista, Gilson, va escriure a 
propòsit cie l'Aeterni Patris: «El pensament profund de Lleó XIII s'anuncia des 
cie! començ cie l'encíclica, i és un pensament social [ .. .]. Les grans encícliques 
que seguiran, incloent-hi els programes cie reforma social, suposen efectuada 
aquesta primera reforma intel.lectual, condició necessària cie totes les altres 
[ .. .]. Mai no insistirem prou en el fet que l'origen de l'Aetemi Patris va ser, en 
el pensament del Sobirà Pontífex, una angoixa clavant tantes guerres o revolu
cions inútils, i l'ardent desig de tallar-ne la font. .. 6 

2. PIUS X (1903-1914) 

Repetides vegades havia declarat Lleó XIII que l'Església és indiferent en 
qüestió de formes cie govern, i amb la seva política cie ralliement7 a la 
República laica francesa venia a declarar obsoleta la secular aliança del tron i 
l'altar. Pius X anirà en certa manera més enllà que el seu predecessor en 
l'acceptació del nou estat de coses en l'àmbit diplomàtic o constitucional, per
què ja no reivindicarà , com feia enèrgicament Lleó XJII, el restabliment dels 
Estats pontificis, sinó que simplement es queixa de les dures condicions que 
el govern italià ha imposat a la Santa Seu. Però, en l'ordre cie les idees, Pius X 
és més que mai partidari cie l' ancien régime. Si la caiguda de la monarquia 
francesa havia constituït una veritable revolució i no una bullanga qualsevol, 
era per la càrrega ideològica inseparable d'aquell esdeveniment, una nova 
manera cie pensar que derivava cie !::t li.lustració i s 'havia com codificat en 
l'Enciclopèdia. Lleó XJII , tan flexible pel que fa a les formes polítiques dels 
estats, ai11h el tomisme havia establert les bases d 'una restauració del pensa-

~. É. l'Ol'l.AT . .. L'Église romaine. le savoir et le pouvoir. Une philosophie :i la mesure d'una 
politique". dins L f.;f{/ise c'est 11n 11umde (París 1986), pp. 211-240>; la citac iú és :1 la p. 212. 
L'autor comenta la tesi de P. T1111\AI TI' Sami r et pou mir. Phi/usophie thumiste et pulitique cléricale 
au X!Xe. siècle, Québec 1972. 

6. É. G11.-;o:-c. le Philusuphe et la Théu/ugie (París 1960). cit. per Poulat , up. cit .. p. 222. 
7. P:1r.1ub que prc'lpiament sign ifica adhesi<Í. però que per a Lleú Xlll no comportava més 

que acatament o acclptaci<í. 
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ment cie la cristiandat. A Pius X li va tocar d'emprendre una enèrgica accio 
preventiva i repressiva de les doctrines que es proposaven d 'encarnar l'essèn
cia del missatge cristià al cor del pensament contemporani, doctrines que 
varen ser englobades simplísticament sota el nom de modernisme. El lema 
del seu pontificat era instaurare omnia in Christo: restablir-ho tot en Crist, en 
el precís sentit de retornar a la situació anterior, en la qual l'influx de Crist 
(per mitjà del seu Vicari i els altres representants) presidia l'ordre social. .. ¡ 
com que Crist és la veritat - va dir Pius X en el discurs del primer consistori 
cardenalici - el nostre primer deure serà, abans de tot, d'ensenyar i de defen
sar la veritat de Crist." 

2.1. Modernisme i integrisme 

Parlarem ara del modernisme només des del punt de vista de la presència 
del pensament catòlic en la cultura i la societat de començ del segle XX. En 
aquests decennis trobem una sèrie de personalitats que arriben quasi a cons
tituir un moviment - no maquiavèl.licament organitzat, com pretendran els 
seus enemics, però sí amb molts lligams cie relació i de consens - doblement 
caracteritzat per l'atracció per la modernitat i per l'interès i el compromís per 
l'anomenada qüestió social. 

El clima d 'obertura que havia presidit el pontificat de Lleó XIII, i en parti
cular el realisme cie les seves relacions diplomàtiques amb els Estats no catò
lics o explícitament laics, nascuts de la Revolució, havien fet pensar a alguns 
que quedava justificada aquella posició reformista dins l'Església catòlica. Ja 
en 1898 Lleó XIII havia fet incloure a l'Índex quatre obres de Schell, i e l breu 
Testem henevolentiae (1899) havia condemnat les tesis més atrevides cie 
l'americanisme; però Pius X va ser molt més enèrgic. Es comprèn que s'esfor
cés per evitar que amb la modernització de la metodologia i del llenguatge es 
perdessin elements essencials del misstge cristià, però la llàstima va ser que, 
no tant el Papa mateix com ambients vaticans molt pròxims a ell, enduts pel 
zel de l'ortodòxia, es van servir de procediments que constituïen una verita
ble cacera de bruixes. La pràctica de la delació i la investigació secreta, amb 
expedients oberts sense que cie vegades l'acusat tingués oportunitat d'expli
car-se o defensar-se, no contribuïen certament a l'aclariment serè dels fets, i 
menys encara de les intencions. Hi havia així gran perill d 'adoptar decisions 
injustes, i cie fet van ser punides persones que no sols actuaven amb recta 
intenció i fe profunda , sinó que, amb la perspectiva d 'avui podem afirmar 
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que no s'havien desviat de l'autèntica fe catòlica. Un dramàtic exemple és el 
del P. Lagrange8. Els modernistes, per la seva banda, per por a les sancions 
recorrien de vegades a l'anonimat, difonien clandestinament els seus escrits o 
empraven un llenguatge susceptible de diverses lectures, cosa que donava 
pàbul al zel inquisitorial dels seus adversaris. La famosa novel.la de Fogazzaro 
li santo, tan llegida i traduïda, en descriure en termes de conspiració romànti
ca aquells intents renovadors, va perjudicar la causa que volia defensar. El 
protagonista d'aquesta novel.la, místic però alhora carnal, és introduït a la 
presència del Papa i li exposa un pla de reforma de l'Església basat en la 
superació dels quatre esperits que l'atenallen: mentida, dominació, avarícia i 
immobilisme. El Papa, en la novel.la, queda profundament impressionat per 
les paraules del ·sant .. ; però la reacció de Pius X va ser ben diferent. 

Per la seva banda, els integristes també empraven procediments sinuosos, 
tal com ha demostrat Poulat en publicar els arxius del Sodalitium pianum, 
curiosa organització, més coneguda com a La Sapinière, fundada en 1913 per 
Mons. Umberto Benigni9. El Sodalitium havia establert una xarxa internacio
nal de contactes, amb periòdics filials, sobretot a França i Bèlgica. Els integris
tes, en la seva correspondència -segons es va poder comprovar quan a · la pri
mera guerra mundial els exèrcits alemanys van ocupar Gand- empraven un 
llenguatge convencional: el Papa era Michel; el modernisme, ma/adie-, les acti
vitats modernistes, commerce-, i així fins a 726 mots en clau. Agreujava la seva 
perillositat el fet que, tal com ja havien fet els intransigents del vuit-cents, hi 
implicaven la Santa Seu i tendien a arrogar-se la representació autèntica del 
pensament pontifici. El nom mateix de Sodalitium pianum insinuava una rela
ció amb la persona del Papa. Els estatuts de la societat deien: ·Som catòlics 
romans íntegres. Tal com indica aquest mot, el catòlic romà íntegra! accepta 
integralment la disciplna, les directives de la Santa Seu i totes llurs legítimes 
conseqüències per a l'individu i per a la societat; adversari no sols de la revo
lució jacobina i del radicalisme sectari, sinó igualment del liberalisme religiós i 
social. .. 10 

Es discuteix entre els historiadors fins a quin punt Pius X -sant Pius X- és 
personalment responsable d'aquells procediments de repressió poc honestos, 
o si Ja responsabilitat és més aviat de certes personalitats del seu entorn: el 
seu secretari d'Estat, el cardenal espanyol Merry del Val; el prefecte de la 
Congregació consistorial, el vicentí De Lai (el cardenal Schuster els anomena-

8. Cf. P. llENOIT, O.l' .. . r.ï Padre Lagrange al seruicio de la Bihlia. Recuerdos persona/es. Bilbao 
1970. 

9. É. !'(w1xr, 111téJ?11sme et catbolicisme intégra/. Un réseau secret internatümal antimodern~~
te: La ·Sapinière· (1909-1921) . Tournai 1969. 

l O. Citat per S. Tl!AMON11 .,, Un sewlo di s to ria de/la Cbiesa. Da Leone XIII al Omcilio Vatiamo 
l!, l mcllna 1990), p. 82. 
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va "els clos braços, dret i esquerre, cie Pius x .. ), i també el responsable del 
Sant Ofici, el caputxí català Vives i Tutó (els cognoms del qual els romans 
maliciosos canviaven en ..Vives è tutto .. ). El testimoniatge més greu és el que 
el cardenal Gasparri va creure en consciència que havia de prestar en el pro
cés de beatificació de Pius X, a propòsit de La Sapinière-. .. EJ Papa Pius X va 
beneir i encoratjar una associació oculta d'espionatge al marge i per damunt 
cie la jerarquia, que espiava fins i tot els mateixos membres de la jerarquia, 
una espècie cie maçoneria dins l'Església, cosa inaudita en la història eclesiàs
tica. I no sols va aprovar, beneir i encoratjar el Sodalitium pianum, sinó que 
les denúncies que en provenien són l'explicació d'algunes greus decisions de 
Pius X en el govern cie l'Església, per bé que el Sant Pare actuava en això, no 
en dubto gens, amb perfecta bona fe .. .11 Però fins i tot salvada aquesta bona 
fe -que segons el judici cie l'Església arriba en el cas dePius X a la santedat
ºº deixa de ser cert que va reconèixer haver actuat amb una energia terrible: 
"En tot duel no es mesuren els cops. Es pica com es pot. La guerra no s'avé 
amb la caritat: és una lluita, un duel. Com si Nostre Senyor no hagués estat 
terrible i no ens hagués donat exemple també en això ... 12 No menys dures, a 
més d'injustes, són les paraules del final del seu motu proprio Sacrorum 
Antistitum: .. Els conceptes equivocats que molts tenen de la religió [. .. ], s 'han 
d'atribuir més a les males inclinacions de la concupiscència que a una actitud 
errada de la intel.ligència." 

Conseqüent amb aquest sever criteri, en 1913 va renovar la Congregació 
del Sant Ofici, li va conferir el rang cie .. suprema Congregació" i en va assumir 
ell mateix la presidència, cosa que no feia amb cap més Congregació. Tot i 
que el Sant Ofici no assoliria el seu màxim poder fins als anys trenta i qua
ranta, amb la reforma piana s'exacerbava aquell magisteri com a poder de 
governar que ja hem remarcat que es clonava des de Lleó XIII: ,,L'Església 
catòlica, a la vigília cie la gran i dramàtica era "ideològica" cie les societats 
europees, es clonava un organisme burocràtic rigorosament centralitzat dedi
cat, sense cap control -salvada la suprema responsabilitat del Papa-, a la 
recerca i condemna dels errors. Era una envejable anticipació dels Estats ide
ològics o un pas tràgic en el camí cie la reducció radical del pluralisme i de 
tota minoria sota el pretext d'error? .. 13 

Si tenim present aquest estat de coses, entendrem millor tot el que expres
sen entre ratlles les notes del sacerdot Angelo Giuseppe Roncalli, aleshores 
secretari cie Mons. Radini Tedeschi i professor al seminari de Bérgamo, durant 
els exercicis espirituals de 1910. juntament amb el seu gran sentit de l'obe-

11. Ihid., pp. 83-84. 
12. Paraules textuals cie Pius X, citades per THAMONïïN, op. cii., p . 84. 
13. G. A1.11Emco , op . cit., p. 255. 
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diència eclesial, hi podem entrellucar el greu perill pel qual sap que personal
ment ha passat: ·Jesús beneït s'ha complagut a donar-me, en aquests 
Exercicis, llum especial per a comprendre encara més vivament la necessitat 
de mantenir íntegre i puríssim el meu "sensus fidei" i el meu "sentire cum 
Ecclesia", fent-me també aparèixer sota una llum esplèndida la saviesa, 
l'oportunitat i la bellesa de les decisions pontifícies encaminades a salvaguar
dar especialment el clergat de la infecció dels errors moderns (dits modernís
tics), que de manera insinuant i fascinant intenten derrocar els fonaments de 
la doctrina catòlica. Les doloroses experiències d'aquest any, observades ací i 
allà, les preocupacions greus del Sant Pare, les veus dels pastors sagrats, 
m'han deixat convençut, per no dir una altra cosa, que aquest vent del 
modernisme bufa ben fort i més amplament del que a primera vista no sem
bla [ .. .]. Dono gràcies de genolls al Senyor que m 'ha conseroat il.lès enmig de 
tanta eferoescència i agitació dels ceroells i de les llengües [ .. .]. Les greus res
ponsabilitats de professor del seminari, que els meus superiors m'han impo
sat, m'obliguen no sols a pensar per mi mateix per la puresa de la meva fe, 
sinó també a fer per manera que tot el meu pensament exposat als joves cler
gues a classe, totes les meves paraules, respirin tot aquell esperit d'íntima 
unió amb l'Església i amb el Papa, que els edifiqui i els eduqui per tal que 
també ells pensin així ... 14 

2.2. Orientacions polítiques 

La contraposició que se sol fer entre un Lleó XIII diplomàtic i un Pius X 
pastor peca de simplista. Ja hem vist que el primer atorgava la màxima 
impo1tància a la restauració intel.lectual, i el zel que el segon va mostrar per 
la puresa doctrinal no estava mancat de perspectives temporals. Pius X, i els 
integristes en els quals tenia posada la confiança, estaven convençuts que el 
cristianisme no s'havia de reduir a l'àmbit espiritual o cie les ànimes (·el tem
ple i la sagristia .. , segons l'expressió tan repetida), sinó que tenia un vincle 
intrínsec amb la realitat política. Per això els catòlics s'havien d 'esforçar per 
superar el sistema liberal i restablir els anomenats ·principis del dret públic 
catòlic-.. 

Pius X havia promulgat ja pel desembre de 1903 un motu proprio que, 
reprenent la doctrina de Lleó XIII, reorganitzava l'Acció Popular Cristiana i 
recordava als demòcrata-cristians la prohibició d 'intervenir en la política com 
un veritable partit polític, tot reiterant el non expedit. Establia que s'havien de 

14. G 1ovANNJ XXIII , J/ giomale dlel'anima e altri scritti di pietà, (Homa 1978), pp. 201-202. El 
subratllat és meu. 

200 



L'ESGLÉSIA l EL MÓN CONTEMPORANI 9 

sotmetre als bisbes. Però de fet el non expedit seria ben aviat aixecat, a causa 
de la creixent amenaça socialista. Una vaga general a Milà, i altres demostra
cions de força revolucionària, van fer que ja no es considerés com a màxim 
enemic el liberalisme, sinó el socialisme. També la posició de Romolo Murri, 
el fundador de la democràcia cristiana italiana, que volia que l'Església esti
gués més a prop dels pobres, va ser titllada de massa avançada socialment, 
massa propera al socialisme. Simultàniament, la burgesia liberal va atenuar el 
seu anticlericalisme originari per tal de guanyar-se el suport de l'Església en 
la lluita comuna contra l'enemic que els sorgia a l'esquerra. En 1904 Pius X va 
dissoldre !'Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolíci. Murri es va mantenir 
fidel al seu antiliberalisme i aquell mateix any va fundar la Lega Democratica. 

L'encíclica I/ fermo proposito, de 1'11 de juny de 1905, sobre l'Acció 
Catòlica, la definia com les .. múltiples obres de zel en bé de l'Església, de la 
societat civil i de les persones particulars", cie manera que de fet abastava 
qualsevol activitat que els catòlics, com a tals, realitzessin, sense excloure .. res 
de tot allò que de qualsevol manera, directament o indirecta, pertany a la 
missió divina de l'Església". L'objectiu de l'Acció Catòlica seria de "restaurar i 
promoure en Crist la veritable civilització cristiana ... Indicava com a prioritat 
.. Ja solució pràctica, conforme als principis cristians, de la qüestió social . ., i a 
tal fi, per més que digués que en matèries temporals els cristians fruïen de lli
bertat, quedarien de fet subjectes a la vigilància dels pastors. Matisava el non 
expedit tot dient que calia aprofitar que .. J'actual constitució dels Estats ofereix 
a tots , sense distinció, la facultat d 'influir en la política". Per a posar-ho en 
pràctica, els bisbes haurien de sol.licitar (de la Santa Seu) el permís opo1tú i 
els laics haurien d 'emprendre una .. preparació per a la vida pública, per al 
moment que hi fossin cridats". Trobem ja en aquesta encíclica la famosa teo
ria del mandat, i probablement s'al.ludia a Murri quan reprovava .. aquells, en 
realitat pocs, que ací a Itàlia, a la Nostra presència, volgueren usurpar una 
missió que no havien rebut de Nos [. .. l, i després van mirar de cobrir la seva 
desobediència amb frívoles distincions." 

Pel que fa a França, la posició de Pius X va ser diferent, per no dir oposa
da, de la del seu predecessor. Lleó XIII havia fet un pas molt valent en legiti
mar la república laica. És famosa, i característica, la forma indirecta però ine
quívoca com aquesta transcendental decisió es va produir. El 20 de novem
hrede 1890 el cardenal Lavigerie, superior general dels Pares Blancs i arque
bisbe d'Alger, en un banquet a un grup d'oficials de la marina francesa, va 
brindar per la República, i va afegir que estava segur que no seria desacredi-
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tat per cap .. veu autoritzada .. : era el ralliementl5 . 
Poc després, Marc Sangnier fundava Le Sillon, moviment de sòlida inspira

ció cristiana que, a una gran intensitat cie vicia espiritual i una plena dedicació 
a l'apostolat social, unia l'acceptació total i sincera de la Ill República i del sis
tema democràtic . Els cercles d'estudis del Sillon es van multiplicar ràpidament, 
amb adhesions de tots els nivells socials i intel.lectuals. Davant la inquietud 
que el brindis d'Alger i l'activitat dels sillonistes suscitaven entre molts catòlics 
francesos - àdhuc de la jerarquia -Lleó XIII els va adreçar en 1892 l'encíclica 
Au milieu, que el pretendent monàrquic, comte de París , va qualificar cl' .. inter
venció estrangera ... Però el Papa simplement havia aplicat a França la doctrina 
universal proclamada en les seves anteriors encícliques. En sentit oposat al 
Sillon, Charles Maurras va fundar en 1899 L 'Action Française, ultradretista, 
monàrquica i autoritària, religiosament agnòstica, però mirant de manipular 
políticament l'Església. En els seus escrits de jovenesa, Maurras habia palesat 
un antisemitisme que no respectava ni tan sols la persona de jesús i havia 
acusat l'Església de ser enemiga de la vida i del progrés. Per això en 1914 la 
Congregació de l'Índex havia preparat un decret condemnant les obres de 
Maurras i el seu periòdic L 'Action Française. Sembla ser que Pius X va arribar 
a signar-lo, però finalment es va abstenir de publicar-lo en atenció als serveis 
polítics que els seguidors d'aquell moviment havien prestat a l'Església de 
França. A més, la guerra europea imminent hauria fet encara més difícil a 
alguns catòlics francesos l'acceptació de la condemna. Amb més raó encara va 
mantenir la mateixa reserva en plena guerra Benet XV, tan criticat a França 
pels seus esforços per la pau. El decret de condemna no va ser ratificat i 
publicat pel Sant Ofici fins al 29 de desembre de 1926, sota el pontificat cie 
Pius XI. Maurras i els seus no es van sotmetre. Va ser Pius XII , acabat d'elegir, 
en 1939, influït segurament per bisbes francesos , qui , prèvia una carta de sub
missió de la directiva, va aixecar la prohibició del periòdic, però sense treure 
de l'Índex els números antics. Durant la segona guerra mundial, Maurras va 
estar al co~1at de Petain i després va ser empresonat per col.laboracionista. Es 
va reconciliar amb l'Església abans de morir, en 1952. 

Pel que fa a Sangnier, havia organitzat, a l'inici del pontificat cie Pius X, un 
pelegrinatge de sillonistes a Roma. Els va rebre el cardenal Merry del Val i els 
va animar a perseverar en l'acció social catòlica. Però com que Sangnier afir
mava l'autonomia de la consciència cívica, sense permetre que Le Sillon es 
confongués amb l'Acció Catòlica, alguns bisbes francesos se li van mostrar 
reticents. Pius X, que no veia bé la identificació entre cristianisme i demacrà-

15. X. DE M ONTCJ.OS, Le toast dA/ger . Documents. 1H90-189 1, París 1968. 
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cia, va proposar que el moviment s'atomitzés en sillons catholiques d'àmbit 
diocesà, sotmesos als bisbes. Sangnier ho va trobar inacceptable, i aleshores 
el Papa va condemnar Le Sillon. Amb una reacció exemplar, Sangnier es va 
sotmetre del tot. Va continuar publicant el periòdic La Démocratie, però en 
enclavant es va limitar a l'acció cívica, especialment a través cie la Ligue de la 
}eune République. L'influx personal cie Sangnier, molt més enllà cie les obres 
escrites, ha estat perdurable. Encara que el P.R.P. , fundat en 1925, i el M.R.P . 
cie després cie la segona guerra mundial eren diferents del Sillon, d'ell van 
rebre els seus elements més dinàmics. Amb raó s'ha remarcat que totes les 
persones que van tenir contacte, ni que fos per poc temps, amb Sangnier i Le 
Sillon, en van quedar talment marcats que sempre més se'ls va notar16. 

La normativa cie l'encíclica !l fermo proposito es va aplicar també a 
Espanya. Pel maig cie 1907 es va celebrar a Madrid la primera assemblea cie 
l'episcopat espanyol. Entre altres documents, va elevar a la Santa Seu un 
·Memorial sobre la Acción cató/ica saciat .. Constatant amb amarguesa el crei
xement cie la indiferència religiosa, la premsa impia , el socialisme i l'anarquis
me a les grans ciutats i el predomini cie partits polítics racionalistes i contraris 
a l'Església, sol.licitaven poder aplicar a Espanya allò que Sa Santedat havia 
establert per a Itàlia, és a dir: ler. La norma fonamental per a l'Acció Catòlica; 
2on. Una Associció o Unió Catòlica Popular; 3er. Una Associació o Unió 
Catòlica in ferendis suffragiis. La resposta cie Roma, en forma d 'instruccions al 
nunci a Madrid, va ser afirmativa, per bé que, d 'acord amb un suggeriment 
del cardenal Vives i Tutó al qual es va adherir Meny del Val, l'Acció Catòlica 
espanyola s'hauria cie constituir partint cie les regions17. 

Amb caràcter un xic diferent, però al capdavall amb la mateixa finalitat, el 
P. Àngel Ayala S.I. va fundar en 1909 a Madrid la Asoiación Cató/ica 
Nacional de .fóvenes Propagandistas, a la qual el pas dels anys faria suprimir 
la sigla cie ·joves .. i quedaria en ACNP. Era un grup bastant elitista cie mem
bres cie les congregacions marianes, antics alumnes del col.legi madrileny 
dels jesuïtes, que es preparaven particularment per a l'oratòria pensant en 
actes cie propaganda. El seu primer president, el jove advocat cie l'Estat Àngel 
Herrera Oria, en 1911, per ordre expressa del nunci , va assumir la direcció 
del diari El Dehate, que fins al 1936 seria l'òrgan cie les dretes catòliques 
moderades i que dels 4 .500 exemplars inicials va arribar a passar dels 
200.000. Va deixar aquest diari en 1933, en ser nomenat president cie la junta 
central d'Acció Catòlica. En proclamar-se la República, el 14 d'abril cie 1931, 
Herrera havia creat, amb l'ajut cie membres destacats cie l'ACNP, el pa1tit catò-

16. É. BonNE, De Marc San¡.:nier à Coquelin (Toulouse 1953), pp. 18 i 25. 
17. Cf. V. CAHCEI. 01n1, ·San Pío X y la primera asamblea del espiscopado español e n 1907·, 

e n Archiuum Historiae Ponti/iciae 26 (1988), pp. 295-373. 
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lic Accíón Nacional, convertit en Acción Popular18 quan el govern va prohibir 
l'ús pa1tidista de l'adjectiu .. nacional ... Fidel a les consignes del secretari d 'Estat, 
Pacelli, transmeses pel nunci Tedeschini, Herrera i el nou partit van mirar 
d'aplicar a la república espanyola la doctrina lleoniana de l'acatament a l'auto
ritat legítima, segons el model del ralliement a la república francesa. En el cli
ma exacerbat d'aquella Espanya, van ser atacats no sols pels anticlericals 
d'esquerra sinó també per una dreta que s'emparava en la religió per a defen
sar interessos econòmics i privilegis socials. Acción Popular va ser el nucli 
aglutinador de la CEDA (Confederación Española de las Derechas 
Autónomas), coalició electoral bastant heterogènia, en la qual al costat 
d'alguns demòcrates sincerament republicans hi havia bastants accidentalistes 
i molts monàrquics19. Més a la dreta quedaven els intransigents del grup 
Acción Española els quals, a través de la revista del mateix nom, inspirada en 
l'homònima francesa, i en la qual col.laborava algun eclesiàstic, volien establir 
les bases teològiques que justificarien en consciència la rebel.lió contra la 
República20. La politique du pire, o de la catàstrofe prèvia, propugnada per 
aquests catòlics d'extrema. dreta queda insuperablement de manifest en les 
memòries del seu gran animador, Eugenio Vegas Latapie, que tot i vantar-se 
de les seves fermes conviccions religioses i propugnar el restabliment del dret 
públic cristià, explica que després de la victòria dêl Front Popular, pel febrer 
del 1936, va planejar seriosament la matança de tots els diputats, en plena ses
sió de les Corts, per mitjà cie gas asfixiant iperita21. Però, tornant a Herrera 
Oria i a l'ACNP, acabem dient que el primer va cursar estudis teològics a 
Friburg de Suïssa durant la guerra civil, va ser ordenat sacerdot en 1940, 
nomenat bisbe de Màlaga prèvia presentació per Franco en 1940 i promogut a 
cardenal per Pau VI en 1965, tres anys abans de la seva mort en 196822; i que 
l'ACNP va ser durant el règim franquista un gran planter de bisbes. 

El punt de partença de les orientacions de Pius X era la idea lleoniana de 

.. 
18. Cf. la història oficiosa del pa1tit, J. Monge y Bernal, Acci<ín Popular (fatudios de hiolofiía 

política), Madrid 1936. 
19. Cf. .Josf.: R. MoNTEl!O GmElrr, La Cedu. Hl catolicismo social y poUtiw en la fi República, 2 

vols. , Madrid 1977; D. BENAVIDES GoMEZ, Democracia y cristianismo en Iu r:.,pa 11a de la 
Restau.raci<ín, 1875-1931. Madrid 1978; J. Gtll'llòHltEZ INCIAN, Lus catúlicos de la C/:DA en el hienio 
1933-1935 de la segundu república españolu, excerpta ex dissertatione ad doctoratum, Pont. 
Univ. Gregoriana, Oviedo 1983; J. M. G11. Rolli.ES. Nofue posihle la paz, Barcelona 1968. 

20. Cf. R Mo1t0Do, Los orígenes ideoi<ígicos del.franquismo: Acci<ín r:-;pañola, Madrid 21978. 
21. E. Vl'<òAS LA'IAPIE, Mem()Jias políticus. l·l suicidio de la Monarquía y la Segunda Repúhlica, 

Barcelona 1983. 

22. En espera de la necessària biografia, vegeu j. M. GA11c1A Esct 'Drno, Omversaciones sohre 
Angel Herreru Oria, Madrid 1986. 
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l'Església com a societas perfecta23, però allò que en Lleó XIII havia estat una 
manera realista d'entrar en relacions amb els Estats moderns, e n Pius X es 
convertia en una eclesiologia i una manera de formular doctrinalment la 
presència dels cristians en la societat política ... En aquesta perspectiva, l'esforç 
per fer recuperar a l'Església la funció pública perduda es configurava com la 
recerca d 'una reconciliació institucional entre l'Església i l'Estat. Segons els 
esquemes del dret públic eclesiàstic, s'hauria hagut cie tractar d 'una· relació 
directa, com entre dues autoritats directament encarades, posades en relació 
sense la inte1venció de cap altre element social. Completament fora del seu 
horitzó era la idea de cap paper cie formacions polítiques intermèdies entre 
l'Església i l'Estat, en particular la idea d'un pa1tit format pels catòlics,.,24 

Murri, desobeint les consignes pontifícies, es va presentar a les eleccions i 
va sortir diputat, però pocs dies després era punit amb l'excomunió (22 març 
1909), gest sever que va servir d 'advertiment a no pocs demòcrata-cristians i 
e ls va dur a sotmetre's a les consignes jeràrquiques. L'excomunió cie Murri va 
desorganitzar la Lega, per bé que més endavant e ls supe1vivents del seu nau
fragi s'incorporarien al Partito Popolare Italiano cie clon Sturzo. En 1943, en 
temps cie Pius XII, Murri , després d 'un acte de plena submissió, es va recon
ciliar amb l'Església. 

Paral.lelament al torpeclinament d'aquest intent cie partit catòlic autònom, 
Pius X, sense aixecar formalment el non expedit, va obrir el camí a la partici
pació dels catòlics a la vida política italiana sota el control de la jerarquia. En 
1909 es van afegir a les tres Uníoni creades en 1905 i a la ja existent Gioventü 
cattolica maschile l' Unione delle done cattoliche, segons l'eficient model de 
les Lligues fe menines que en diferents països europeus, sota governs laics o 
anticlericals, canalitzaven electoralment la tradicional fidelitat de les dones a 
l'Església. El conjunt d 'aquests cinc moviments quedaria sotmès a una junta 
directiva, e l secretariat de la qual va ser confiat al sacerdot clon Luigi Sturzo25, 

23. Una e nè rgica de fensa de la vigència de la noció de societas p!!r/ecta és la que feia H . de 
Lubac e n Théoloµ,ies d'occasion (París 1984), •Note finale" de la p . 264. A propòsit dels ·d os 
poders" que a l'Edat Mitjana regie n la c ristiandat. c ritica durament l'o bra clàssica d 'H .-X. 
Arquillière L 'augustinisme polilique. r:~.mi sur la .fimnatiun des théuries politiques au Moyen Age 
(París 1934) i afirma que l'expressió socielas perfecta, "ª ' 1jourd'hui perimée. mais q ui fut assez 
longtemps courante , nous paralt to ut ;) fait justifiée pour désigner l'Église dans ses relations avec 
les sociétés politiques, e lles- mê mes ·parfaites' dans le ur ordre·; s i la fórmula sucietas perf'ecta no 
h,1 estat recollida e n e l codi de Oret canònic de 1984 és. segons De Lubac, pe rquè ·Yatican II 
ayant renoncé à traite r des 1: 1pports e ntre 'lÉglise' e t ·i'État ', n 'avait pas a s 'y inté resser.· 

24. A. Au:1m1, Chiesa Otltura Sucietú. Moment i e jlgure da/ Vaticano l a Pao!o VI (Milano 
1988), p. 128. 
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que havia estat un dels principals col.laboradors de Romolo Murri -a la Lega, i 
que en 1919 fundarà el Partito Popolare Italiana. L'encíclica Edita saepe, de 26 
cie maig cie 1910, afirmava que el magisteri de l'Església no sols ha 
d 'ocupar-se del que cal creure, sinó també dels comportaments, i que no 
podia mantenir-se indiferent davant els problemes morals implicats en les 
conteses electorals. 

La superació de l'abstenció resultava més viable a les eleccions municipals, 
en les quals no apareixia directament implicada la monarquia savoiana. En les 
festes del cinquantenari (1911) es va recórrer a una fina distinció: no hi parti
ciparien .. lles catòlics . ., però sí ·batlles de religió catòlica". Finalment, la secreta
ria d'Estat va dictar a la Unione Popolare una reforma dels seus estatuts, en 
virtut de la qual el nomenament del seu president general quedava reservada 
directamanet al Papa, i el dels presidents de les seccions diocesanes als res
pectius bisbes. És així com es va arribar en 1913 a l'anomenat pacte 
Gentiloni-Giolitti, entre el president de la Unione elettorale controlada per la 
jerarquia i el cap del govern italià. Un pacte que substancialment consistia a 
obrir les candidatures liberals a polítics catòlics allà on semblés necessari per 
a fer front als anticlericals o revolucionaris, i al seu torn l'organització catòlica 
assegurava el seu suport electoral als candidats liberals, a condició que 
aquests es comprometessin a respectar els drets cie la família en matèria 
d'educació religiosa, a rebutjar el divorci i a oposar-se igualment a eventuals 
lleis contra les congregacions religioses, de les quals en bona part depenia 
l'ensenyament religiós. En aquelles eleccions, les primeres celebrades a Itàlia 
amb sufragi universal, van resultar elegits 35 dels 55 candidats catòlics que 
s'havien presentat. 

3. BENET :XV (1914-1922) 

El genovès Giacomo Delia Chiesa havia fet la carrera de Dret quan va 
entrar al seminari. Va entrar com a minutant a la secretaria d 'Estat, on la seva 
eficiència va cridar l'atenció del secretari d'Afers Eclesiàstics Extraordinaris 
Mons. Rampolla. Quan aquest va ser enviat com a nunci a Madrid, en 1883'. 
va nomenar Delia Chiesa secretari de la nunciatura. Era el moment més tens 
cie la lluita entre els catòlics espanyols integristes i els moderats. Ni l'encíclica 
Cum multa que Lleó XIII havia adreçat als integristes l'any anterior ni els 
esforços del nunci Rampolla no van poder doblegar la seva intransigència.• 

25. Acahen de publicar-se les seves col.laboracions al diari catòlic FI Matí: FE1rnAN CAMPS 1 

VA1.1.E,10-Cl.0T11.DE l'AnELl.ADA 1 Rosa1. (eds.) , Luigi Sturzo: Articles en .r.'/ Matí· (1929-1936), 
Barcelona 1992. 
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Fins i tot Benigni, el fundador de La Sapinière, en una carta de 1913, marcava 
la seva distància amb els integristes espanyols26. L'experiència de Madrid va 
contribuir probablement a prevenir Delia Chiesa contra els qui volien ser més 
papistes que el Papa. En 1901 va ser designat substitut de la secretaria d'Estat, 
però durant el pontificat de Pius X va quedar bastant marginat, fins se'l va 
allunyar del Vaticà, en 1906, amb l'honorable nomenament d'arquebisbe de 
Bolonya. En l'exercici d'aquesta missió va afegir a Ja seva ja acreditada repu
tació com a jurista i diplomàtic la demostració del seu eficient zel pastoral. 
Però passava el temps i, contra les normals expectatives, no se'l promovia 
cardenal. No ho va ser fins uns mesos abans de la mort de Pius X, just a 
temps de prendre part al conclave, en el qual van optar per ell els cardenals 
de la tendència oberta de Lleó Xlll i del seu secretari d'Estat, Rampolla. 

3.1. Apaivagament 

Dues coses destaquen en el pontificat de Benet XV: el clima d'obertura, 
que contrasta amb l'ambient enrarit del pontificat precedent, i la seva angoixa 
davant el drama de la primera guerra mundial, que li va inspirar gestions 
pacifistes, mal interpretades per uns i altres. Aquestes dues característiques 
són potser la causa que durant molts anys no se l'hagi valorat com mereixia. 
Exalçar-lo semblava criticar Pius X, i alhora xocava amb la impopularitat que 
els seus intents de mediació pacífica havien suscitat en ambients patrioters, 
pa1ticularment a França. "Encara que Benet XV es proposés d'aturar en un 
punt d'equilibri les oscil.lacions que els pontificats anteriors van imprimir a la 
política de la S~nta Seu des de l'adveniment de Pius IX, i cie cap manera no 
pensava imprimir al seu regnat el caràcter d'una reacció contra el de Pius X, 
és inevitable que se li atribueixi una mica aquest aspecte, encara que no sigui 
més que per algunes decisions negatives, tals com les mesures amb què va 
posar fi al terror antimodernista poc després de la seva exaltació ... 27 

Li havien arribat greus queixes. Per l'octubre del 1914 Mons. Mignot, 
arquebisbe d'Albi, havia escrit al secretari d'Estat, Mons. Ferrata, per denun-

26. É. Pot l l.AT, fnléf.irisme et i;utholicisme in.léf.iral, p . 370, carta de 25 novembre de 1913, al 
final. POl!i.AT anota (ihid., pp. 374-375) que llenigni tenia bones raons per a evitar qt'.le el seu 
Sodalitium piun.um es confongués amb el partit integrista espanyol, perquè el 29 de novembre 
de 1912 Mons. Pacelli , ex mulientia Sanctissimi i e n nom de la S.C. d 'Afers Eclesiàstics 
Extraordinaris , havia comunicat que les doctrines de clos opuscles dels integristes espanyols 
s'oposaven ·no sols a les paraules i a [;:¡ lletra sinó també al sentit dels documents emanats de la 
Santa Seu• i en particular a les normes que Pius X havia clonat al bisbe de Madrid en 1906 i el 
cardenal Merry del Val a l'arquebisbe de Toledo erf 1911. 

27. A. DANSElTE, Histoire relif.iieuse de la Frunce contemporaine sous la Tmisième Répuhlique, 

li (ed. rev. i corr. , París 1951), p. 5.31. 
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ciar la .. impressió cie veritable terror,, causada per les delacions i les sancions 
cie la campanya antimoclernista, que ell qualificava cie "comhisme eclesiàstic·» 
amb e l resultat d 'un moviment de desafecció cie joves i inte l.lectuals envers 
l'Església28_ La primera encíclica del nou Papa, e l mateix 1914, Ad heatissimi, 
ja anunciava p ropòsits d 'apaivagament, per tal de .. fer cessar les disputes entre 
catò lics, cie qualsevol tendència que siguin·; per a aconseguir- ho, calia que 
cap particular no s 'e rigís en mestre d 'ortodòxia per condemnar d'altres en 
matè ries cie lliure discussió. Ben aviat va començar Benet XV a testimoniar 
consideració i estima a les víctimes injustificades de la repressió antimocle rnis
ta. Pel febrer de 1920, Marc Sangnier va pronunciar una conferència a Niça, i 
el secretari d 'Estat, cardenal Gasparri , va adreçar a l bisbe de l lloc, Mo ns. 
Chapo n, una catta que expressava les esperances que la Santa Seu tenia posa
des en Sangnier. Pel desembre de 1921, la Congregació del Concili va decretar 
la dissolució del Sodalitium pianum. En 1922 Benet XV va fer publicar les 
memò ries del cardenal Ferrata, que havia estat el nunci del ralliement i cie 
tota la política lleoniana cie reconciliació amb la Ill República, "ª fi que servis
sin de g ui a i d 'exem p le a to ts e ls e c lesiàstics c ridats a la ca rrera 
cliplo màtica,,29. I, com ja hem elit, en aquest pontificat va ser possible e l que 
durant l'anterior no ho havia estat: la fundació, en 1918, d 'un partit demòcrata 
cristià italià, e l Partilo Pop olare Jtaliano cie don Sturzo. 

3.2. Nacionalismes 

El problema de la crítica catòlica de ls nacionalismes desenfrenats se'ns 
presenta, en temps cie Benet XV, no com una discussió escolàstica o bizanti
na, sinó amb to ta la cruesa cie la tragèdia de la guerra. El 28 de juny de 1914 
havia tingut lloc l'atemptat de Sarajevo. El 28 cie julio l, Àustria-Hongria adreç:: 
un ultimàtum a Sèrbia. El 3 d'agost Alemanya declara la guerra a França i, 
clavant la negativa cie Bèlgica de permetre-li e l pas de les tropes, l'envaeix. El 
4 es creuen les declaracions de guerra cie Gran Bretanya -que havia garantit 
la n e utra lita t de Bè lg ica- a Ale ma nya, de Sè rb ia a Ale m a n ya, 
d 'Àustria- Hongria a Rússia, cie França a Àustria- Hongria i cie Gran Bretanya a 
Àustria-Hongria. Pius X es va posar a plorar en la seva audiència als semina
ristes francesos i alemanys, alumnes de la Pontifícia Universitat Gregoriana, 
que deixaven Roma per incorporar-se als respectius exèrcits i combatre's cies 
cie trinxeres oposades. Va morir e l 20 d'agost. El 3 de setembre e ra e legit 
Bene t XV. 

28. !hid. , pp. 468--469. 
29. lhid., pp. 531-532. 
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Dos grans ordres cie solidaritat inte rnacional van fracassar en e l seu intent 
d 'oposar-se a la guerra: e l socialista i el cristià. Oficialment, la Internacio nal 
Socialista p rofessava un inte rnacionalisme proletari30. Estave n segurs que amb 
e l progrés cie la democràcia i palticularment de l socialisme s 'implantaria el 
secular anhel cie la humanitat d'una pau universal. Tots els congressos cie la 
Segona Inte rnacional, cies del cie Stuttgart cie 1907, incloïen en e l seu ordre 
de l dia l'estudi de ls p rocediments pels quals e ls obrers podrien impedir que 
esclatés una nova guerra a Europa. Si les guerres reflectien conflictes d 'inte
ressos entre e ls capitalistes dels d iversos països, que se servie n d els seus 
obrers com a carn de canó, calia que els proletaris de totes les nacio ns s'unis
sin i mitjançant una vaga general impedissin la gue rra. De fe t, e l moviment 
socialista internacional experimenta un esmicolament que tende ix a nacio na
litzar-lo . A la Gran Bretanya, durant la guerra dels boers, tant els liberals com 
e ls socia lis tes (de mane ra d estacada Bernarcl Shaw) s'havie n mostrat no 
menys nacionalistes que e ls tories. A Àustria, Karl Renner, líde r d 'un impor
tant secto r de l pa1tit socialista, defensava un pangermanisme assimilacionista 
de cara als pobles danubians i afirmava que en aquell mo ment la causa del 
socialisme austríac coincidia amb la diplomàcia dels Habsburgs (que era pre
cisament la que desencadenaria la gue rra). A Rússia, la minoria bolxevic i 
Tro tski mantenien l'inte rnacionalisme, però els me nxevics no s'oposaven al 
paneslavisme zarista. Lenin , paltint cie la seva teoria de l desenvolupament 
desigual de les societats, sostenia que les reivindicacions nacionalistes poden 
comportar un contingut revolucionari, i així integrar-se e n la lluita de classes 
contra la do minació imperialista. A França cal destacar el pacifisme de Jean 
Jaurès. Respectava el patriotisme, pe rò e l jutjava perfectame nt compatible 
amb l'inte rnacionalisme . Segons j aurès, e l socialisme francès constituïa e l 
millor remei a la follia be l.licista germànica; el socialisme internacional havia 
d 'ajudar el socialisme francès a mantenir la pau . En els congressos de la inte r
nacional socialista, j aurès avalava una vegada i una altra la voluntat de pau 
de ls .. camarades a lema nys·" Però mo lts socia listes a lema nys compartie n 
l'impe rialisme del kaiser Guillem !I, pensant q ue la conquesta de mercats 
colo nials per a la indústria alemanya afavoriria e ls obrers. Alguns d irigents, 
com Lebel i Liebknecht, havien aclvenit honradament q ue, en cas cie gue rra, 
la classe obrera alemanya marxaria darrere e l kaiser com un sol home. Encara 
a la reunió cie Brussel.les de l secretariat permanent de la Internacional, el 29 
cie julio l de 1914, l'endemà de l'u ltimàtum d 'Àustria-Hongria a Sèrbia , Jaurès 
va apel.lar a la solidaritat obrera inte rnacional, però no se'l van escoltar: que-

30. Cf. J. Trn ·ci IAl1D, J-listoria de las ideas po/ític;as (Madrid 1977), pp. 569-572. 
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dava clar que a Alemanya i a Àustria no hi hauria vaga general, i ni tan sols 
protesta per l'entrada a la guerra. Dos dies després, Jaurès era assassinat. 
Kautski (que, com .Jaurès, sempre havia mirat de conciliar el patriotisme amb 
l'internacionalisme obrer), deia amb amarg sarcasme en 1915, tot mirant de 
justificar el fracàs del pacifisme de la Internacional socialista: ·En temps de 
guerra tots es tornen nacionalistes; la Internacional és per a temps de pau." 

És en aquests tràgics moments que el cardenal Delia Chiesa arriba a la seu 
de Pere. ¿Hauria de dir, per l'estil de Kautski, que l'Església i el cristianisme 
només són per a temps de pau? En el seu primer missatge, cinc dies després 
de ser elegit, ja va denunciar !'·espectacle monstruós" del conflicte, que va 
qualificar de ·flagell de la ira de Déu ... La seva primera encíclica, Ad 
heatissimi, de l'l de novembre , era dedicada al mateix tema, ·espectacle atroç 
i dolorós", ·fantsma terrible ... No era sols compassió humana; a la llum de al fe 
bíblica, la matança resultava encara més injustificable: ·Avui la terra redunda 
de nou sang i es cobreix de morts i ferits. I qui diria que aquestes nacions, 
armades l'una contra l'altra, descendeixen d'un mateix progenitor, que són 
totes de la mateixa natura, i totes elles parts d 'una mateixa societat humana? 
Qui els reconeixeria com a germans, fills d'un únic Pare que és al ceJ? .. Però 
els catòlics dels països bel.ligerants no eren conseqüents amb les seves creen
ces; més aviat els invocaven per afegir als esforços bèl.lics un plus de motiva
ció religiosa. Els alemanys i austríacs creien fer una mena de guerra santa 
contra la república laica francesa. Els catòlics francesos, que tenien la seva 
pàtria per .filie ainée de l'Església, formaven amb els seus compatriotes anticle
ricals una union sacrée contra la Prússia luterana, agressora, vulneradora del 
dret natural ensenyat per la doctrina catòlica. Uns i altres invocaven en sentit 
oposat un mateix Déu, cosa que va fer dir a Bernard Shaw que més valdria 
tancar les esglésies, abans que deixar que s'hi pregués per la destrucció de 
l'enemic. Benet XV no les va fer tancar, però va disposar limitacions al cant 
del Te Deum en ocasió de victòries militars i va prohibir els discursos a les 
misses exequials dels morts en combat. Va autoritzar en canvi la pràctica, que 
ha durat fins al Vaticà 11, de poder celebrar cada sacerdot tres misses el dia 
dels difunts, per a satisfer la pietat dels familiars cie les nombroses víctimes de 
la guerra, i va afegir a la lletania lauretana la invocació Regina pacis. En el pri
mer aniversari de la guerra, el 28 de juliol de 1915, va fer una crida contra .. 1a 
terrible carnisseria que deshonora Europa ... El 31 de juliol qualificava la guerra 
com ·la més tenebrosa tragèdia de l'odi humà i de la humana clemència ... 

No sols els governs, sinó sectors catòlics d 'un i altre bàndol exigien del 
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Papa preses de posició a favor seu i cntICaven la seva imparcialitat. Però 
Benet XV pensava que no era de la seva competència judicar la culpabilitat o 
innocència de cada contendent i declarar que la guerra d'un d'ells era justa. 

Es temia que les pacifistes declaracions pontifícies desmoralitzessin els 
combatents. Algun govern va prohibir les oracions públiques per la pau i va 
exigir pregàries pel triomf de la justícia, identificada amb la pròpia causa. Hi 
va haver intel.lectuals alemanys que van aclamar amb goig la .. nova primavera 
religiosa .. suscitada per la guerra. El catòlic francès Léon Bloy va comparar 
Benet XV amb Ponç Pilat, i el prestigiós dominic P. Se1tillanges, des de la tro
na de Santa Magdalena de París, animava els francesos a vesssar la sang per 
la pàtria i afirmava que, almenys de moment, no es podien acollir les crides 
del Papa a favor de la pau. Pel setembre de 1917 el Papa va intentar un 
armistici entre França i Alemanya, que prepararia la pau definitiva, sota con
dicions força raonables, però Mons. Baudrillart, rector de l'Institut Catòlic de 
París, es va negar a transmetre al seu govern la proposta, convençut que la 
guerra contra Alemanya era justa i necessària. Però per més que totes les 
seves gestions eren titllades de derrotisme, Benet XV no cessava en els seus 
intents. 

Així, doncs, malgrat els terribles estralls que la guerra causava, la ideologia 
del nacionalisme va resultar més poderosa que el socialisme i el cristianisme. 
Perquè el nacionalisme resultava ser una veritable ideologia, en el pitjor sentit 
del mot. En un curs de sociologia política a la Sorbona, en 1961, Maurice 
Duverger explicava que les nocions d'història nacional impa1tides a l'escola 
primària marquen els infants amb una orientació política pràcticament irrefor
mable, perquè se'ls dóna una idea del que és bo i el que és dolent, i dels 
bons i els dolents del seu país. Podríem afegir que les lliçons unilaterals i 
etnocèntriques d 'història universal als infants són una llavor poderosíssima de 
chauvinisme. El cristianisme proclama la unitat del gènere humà i la fraterni
tat universal, però alhora ha predicat sempre l'amor a la pàtria com una virtut 
cristiana, una pietas, com la que que devem a Déu i als pares, que és part de 
la justícia, encara que imperfecta, perquè a Déu, als pares i a la pàtria mai no 
els podrem retornar tot el que els devem: .. després de Déu, són als qui més 
devem .. 31. 

Aquesta doctrina ha prevalgut, històricament parlant, sobre la no- violèn
cia i l'amor als enemics del sermó de la muntanya. La manera de legitimar 
aquesta contradició cristiana ha estat, generalment, criticar el nacionalisme 
dels altres. Tal era una de les principals conclusions de l'enquesta de 

31. Summu Tbeo/., J-I!, q. 60, 3c; 11-II, q. 101 , lc; cf. 11-11, q.80, l c. 
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Vaussard, uns quants anys després cie la guerra de 1914-1918: tots els enques
tats, incloent-hi alguns espanyols, asseguraven que al seu país el nacionalisme 
no era perillós32. Ha facilitat l'equívoc la diversitat cie sentits dels mots .. nació" 
i .. nacionalisme ... Aquella teologia medieval de la pietas, concebuda per a les 
civitates d'una Europa sense fronteres, no es podia extrapolar tranquil.lament 
a les monarquies absolutes aparegudes amb l'Edat Moderna, i menys encara al 
concepte jacobí de nació, identificada amb l'Estat, i al poble en armes, noció 
derivada de la Revoluciò francesa i que preval a l'Edat Contemporània. 

Pel que fa al magisteri, motivacions molt concretes s'han sumat per a aca
bar d'embolicar la qüestió. Al segle passat, diferents papes van condemnar els 
patriotes catòlics irlandesos sublevats contra la corona britànica, anglicana, i 
els polonesos que ho feien contra el zar, 01todox, i els imposaven l'obligació 
de consciència de sotmetre's a !'·autoritat legítima .. , imposició que feia dir a 
O 'Connell •Our faith from Rome, our policy from home ... I si fins al Vaticà II 
era doctrina oficial que el principi mazinià de les nacionalitats era contrari a la 
raó i al dret naturaJ33, es devia segurament a la inèrcia de les posicions adop
tades en funció de la qüestió romana. En canvi, Joan Pau II , el 22 cie juny de 
1983, en beatificar a Cracòvia Rafael Kalinowski i Albert Chmielowski, que per 
la seva participació en la insurrecció polonesa de 1863 havien sofert pena de 
mort el primer, commutada per desterrament a Sibèria, i el segon mutilació, 
no sols va elogiar llur .. amor heroic a la pàtria .. , sinó que el va qualificar de 
caritat teologal, tot citant repetidament Joan 15,9.12.13.14, ·ningú no té un 
amor més gran que el qui dóna la vicia pels seus germans", i en va fer motiu 
formal per a la beatificació34. No sembla, clones, que s'hagin complert e ls 
pronòstics de certs ambients cristians cie després de la guerra del 14 que, 
segons que testimonia la citada enquesta cie Vaussard, asseguraven: ·la prope
ra heretgia condemnada serà el nacionalisme ... 

4. PIUS XI (1922-1930) 

Cap al final del pontificat de Pius Xl, pel març de 1937, la publicació quasi 
simultània de tres impo1tants documents pontificis va motivar que un perio-

32. M. V.At 'SSA l<ll , Fnt¡uête sur fe natiunalisme, París, s.d. (no anterior a 1923 >. 

33. !'. ex., e l manual escol:lstic dl. Gredt f.'/ementa Pbilusupbiae aristote/icu- tlwmisticae. 
e ncara en l'edic ió de Barcelona 1946, !I. pp. 423-426. pre tén demostrar amb un sil.logisme que 
e l "Principium quod dicitur nationalitatis non fundatur in lege naturali, sed est contra bonum 
commune socia le.• Feia vint anys que e ls pactes del Later:I havien reconegut la nació itdiana uni
ficada, però als seminaris d 'arreu del món se seguia ensenyant la tesi contr:'tria al principi de les 
n:1cionalitats. 

34. Osse111ature mmano, 22 juny 1983. 
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dista italià parlés cie .. 1a Pasqua cie les tres encícliques": una contra e l comu
nisme, una altra contra e l nazisme i la tercera sobre la persecució a Mèxic. 
Entre les tres, però sobretot les dues primeres, es defineix la línia política 
d'aquest pontificat: un tercerisme o tercera via, no ja entre liberalisme i socia
lisme, com era el cas dels pontificats precedents, sinó entre dos totalitarismes, 
cie:; dretes i d'esquerres, alhora que amb gran energia defensava la llibertat cie 
l'Església a ls països on era impedida, tant si era cie forma legal o institucional, 
com e n alguns moments cie la Itàlia mussoliniana o a la República espanyola, 
com si arribava a ser persecució cruenta, com van ser e ls casos cie Mèxic i cie 
la guerra civil espanyola. 

La concatenació cie les tres encícliques és un prodigi d'equilibri tercerista. 
La Divini Redemptoris "sobre el comunisme ateu" és datada el 19 cie març cie 
1937 i es va publicar en les Acta Apostolicae Sedis cie! 31. La Mit hrennender 
Sorge, .. sobre la situació cie l'Església catòlica a Alemanya .. era datada cinc dies 
abans, el 14 cie març, però Ja seva publicació en les Acta Apostolicae Sedis es 
va diferir fins al número següent, del 10 d 'abril, per a clonar temps que a tra
vés dels bisbes arribés als rectors i es pogués llegir a les esglésies per sorpre
sa el diumenge cie Rams, 21 cie març. La Firmissúnam constantiam (en cas
tellà: Nos es muy conocida), "ª l'episcopat mexicà, sobre la situació religiosa", 
e ra clatacla e l 28 cie març , diumenge cie Pasqua cie Resurrecció, i va 
publicar-se en e l mateix número d'Acta Apostolicae Sedis del 10 d'abril. 
Parlem genèricament cie tres e ncícliques, però l'índex anual cie les Acta 
col.loca la Divini Redemptoris en e l primer apartat, entre les Litterae 
Encyclicae, mentre les altres dues es registren com a Epistulae Encyclicae, cie 
rang lleugerament inferior segons un reputat canonista contemporani35. Com 
es va arribar a aquestes preses cie posició? 

4.1. Entre el comunisme i els feixismes 

Achille Ratti era un destre alpinista, però ningú no sospitava que escalaria 
el soli cie sant Pere. En començar el conclave cie 1922 ningú no pronosticava 
l'e lecció d'un home que quatre anys abans encara vivia reclòs entre e ls llibres 
de la Biblioteca Vaticana. El cardenal Ratti no oferia una trajectòria diplomàti
ca, corn Lleó XIII, ni pastoral, com Pius X, ni jurídica, corn Benet XV; era un 
erudit. Bibliotecari cie l'Ambrosiana cie Milà i després cie la Vaticana, el 1918 
va ser enviat corn a visitador apostòlic a Polònia i Lituània, i després nomenat 
nunci a Polònia. En aquesta catòlica nació va mirar cie superar la confusió allí 

35. Cf. F. WEHl·l.-1'. VIDAi., fus c;anonicum, l (lloma 1938). pp. 364- 382. 
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imperant entre religió i política. Els polonesos sempre han considerat la fe 
catòlica romana coo1 la clau de volta de la seva identitat nacional , amenaçada 
històricament pels russos ortodoxos, pels tàrtars musulmans i pels suecs i 
prussians luterans. Ratti no va exercir cap pressió quan la Dieta polonesa çlis
cutia la qüestió de la dignitat de senadors nats que una tradició secular reco
neixia als bisbes. En el plebiscit pel qual l'Alta Silèsia havia de decidir si per
tanyeria a Alemanya o a Polònia, va procurar que els sacerdots no intervin
guessin en una qüestió que dividia profundament els seus fidels. Anhelava 
acabar la seva missió diplomàtica per a reprendre els seus treballs erudits 
quan, pel març de 1921, va ser nomenat arquebisbe de Milà. Aquell mateix 
any, el 28 d 'octubre , va tenir lloc la marxa sobre Roma i la presa del poder 
per Mussolini. No feia encara un any que era a Milà quan va ser elegit Papa, 
el 6 de febrer de 1922. Va morir el 10 de febrer de 1939, quan la guerra civil 
espanyola tocava a la seva fi i la mundial estava a punt d'esclatar (el setembre 
d'aquell mateix any). Pius XI és, clones, el Papa d'entre guerres, des dels iròni
cament anomenats .. feliços anys vint" fins als angoixosos anys trenta i la 
.. pasqua cie les tres encícliques·" Són les dues dècades cie l'auge dels feixismes 
europeus. 

El totalitarisme comunista venia ja del vuit-cents i oferia una faç inequívo
ca, i per això va ser condemnat des del principi. Pius XI, amb la 
Quadragesimo anno 0931), no haurà de fer més que posar al dia la doctrina 
de Lleó XIII. Però el totalitarisme feixista es presentava per a molts cristians 
en una forma molt més enganyosa. Es parla avui de feixisme d'una manera 
tan confusa que quasi s'ha convertit simplement en un apel.latiu insultant que 
s'intercanvien els polítics o intel.lectuals de tots els sectors. Per això ens cal 
reconstruir el context històric dels seus orígens, i cie les reaccions dels catò
lics. 

Factors molt diversos van contribuir a l'expansió del feixisme. Alguns d 'ells 
tenen relació amb la guerra cie 1914-1918. Grans masses , tant rurals com 
urbanes, que fins aleshores s'havien mantingut al marge de les conteses políti
ques, van ser mobilitzades. Es va excitar el seu sentiment nacionalista, alhora 
que se'ls feien grans promeses per a després cie la victòria. La conseqüència 
va ser, tant en els països vencedors com en els vençuts, la incorporació per 
primera vegada a la vicia política d'extensos sectors de la població. Els siste
mes polítics, amb unes oligarquies que es repartien el poder, van quedar des
horcla~s . És l'hora dels partits de masses. L'Església mateixa els imitarà i orga
nitzarà moviments massius cie "cristians militants•" Els comunistes es com-
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plauen a parlar de .. masses obreres", però en aquests anys d 'entre guerres els 
obrers encara constitueixen, àdhuc a Europa, un sector minoritari de la pobla
ció, en comparació amb els camperols i amb les classes mitjanes. És significa
tiu que justament en aquests anys es multipliquen els estudis teòrics sobre les 
classes socials, i en pa1ticular sobre la classe mitjana. Aquesta abasta un ven
tall ample i variat que va des de la burgesia fins al proletariat urbà o els jor
nalers agrícoles. Entre aquests dos límits queden, per a formar les classes mit
janes, els petits industrials, artesans, comerciants modestos, petits propietaris 
agrícoles, tots ells treballadors per compte propi; també, treballadors per 
compte d'altri: en primer lloc, els funcionaris, que constitueixen un dels sec
tors més característics com a mentalitat de classe mitjana, i els empleats. 
Segons uns càlculs no del tot segurs, però que poden servir d 'indici, dels 
150.000 inscrits en el partit feixista italià en 1921 , 18.000 eren pripietaris 
rurals, 10.000 exercien professions liberals, 22.000 eren empleats (un terç dels 
quals eren funcionaris) i quasi 20.000 estudiants. Dels 60.000 restants, la 
majoria ren jornalers agrícoles, i només una minoria eren propietaris 
urbans36_ Els grups predominants són clarament els sectors socials on 
l'Església tradicionalment recluta els seus fidels. Tots ells -sobretot als països 
vençuts, però també entre els vencedors- havien quedat brutalment afectats 
per les conseqüències econòmiques de la guerra: uns veien notablement 
reduïdes les seves possibilitats econòmiques, d 'altres s'havien arrnïnat per la 
inflació. Aquestes classes mitjanes eren lògicament molt sensibles al discurs 
feixista, que propugnava un Estat autoritari, capaç de fer front tant al liberalis
me econòmic basat en la llei de l'oferta i la demanda com al socialisme revo
lucionari que volia anivellar la societat i reduir-los tots a proletaris. El rebuig 
a la lluita de classes és ben acollit en aquests ambients. Però encara que el 
feixisme es defineixi teòricament com a anticapitalista i alhora antisocialista, 
és cosa ben establerta que un cop assolit el poder arriba a un raonable 
modus vivendi amb el gran capital, si no és que l'acord previ és justament el 
que li ha permès d 'atènyer- lo. El feixisme és un tercerisme que coixeja visi
blement cap a la dreta. És cert que un altre dels tòpics feixistes és el rebuig 
de les nocions cie dretes i esquerres, però és prou sabut que quan algú asse
gura que la distinció entre dretes i esquerres no té sentit, podem estar segurs 
que és ben cie dretes. 

Una altra característica dels feixismes és l'estil carismàtic dels seus líders. 
La doctrina -que és el que més sol atreure l'atenció cie la cúpula cie l'Església 
-és en ells mínima. Si la propaganda comunista apel.la a la intel.ligència i al 

36. Çitat per J. T011c1 IAHD, up. cit., p . 611. 
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raonament, de forma fins massa cerebral i tediosa, la propaganda feixista 
apel.la a la voluntat i a la fe cega. No cal pensar: basta obeir, perquè ·-el Cap 
no s'equivoca mai ... Els fets són més importants que les idees: .. La nostra doc
trina és el fet·., deia Mussolini en 1919. És minimitzen les ideologies polítiques, 
com si el feixisme les hagués superades definitivament totes: ·Els feixistes
afirmava Mussolini en 1924- tenim el coratge cie rebutjar totes les teories polí
tiques tradicionals; som aristòcrates i demòcrates, revolucionaris i reaccionaris, 
proletaris i antiproletaris, pacifistes i antipacifistes. Ens basta tenir un punt de 
referència: la nació." Del Cap mateix, no és el pensament allò que més impor
ta, sinó la persona, que suscita una mena de relació com no s'havia donat en 
cap sistema polític anterior. Un alt magistrat alemany explicava així les reac
cions experimentades en el trobament d 'uns segons, sense paraules, amb 
Hitler: .. va arribar-me aleshores el gran calfred de felicitat. Jo el vaig mirar als 
ulls i e ll e m va mirar als meus, i ja no vaig tenir més que un desig: entrar dins 
de mi mate ix i quedar-me a soles amb aquesta impressió imme nsa que 
m'embolcallava ... 37 Tota una acurada escenografia tendia a suscitar reaccions 
com la que acabem cie citar . .. m feixisme, abans que una política, és una mito
logia. Més que proposar un programa, imposa un estil. Té el sentit cie l'espec
tacle, cie la multitud, de l'escenificació, dels grans símbols ... 38 Mussolini recu
pera el vocabulari i els símbols cie la Roma imperial. Hitler o rganitza meticulo
sament les seves aparicions públiques, i Leni von Riefenstahl filmarà tant les 
masses perfectament enquadrades del dia del partit a Nuremberg com l'exalta
ció pagana del cos humà als Jocs Olímpics de Berlín cie 1936. 

Nombrosos textos cie quan Mussolini era socialista testimonien el seu pen
sament anticlerical, anticatòlic i fins ateu. La seva rnptüra amb el socialisme, 
en 1914, no el farà canviar, en això, de manera de pensar. Durant la guerra, la 
posició neutralista d'alguns catòlics li dóna ocasió d 'atacar l'Església i àdhuc, 
en un article en Il Popo/o d 'Italia, el .. pobre rabí de Natzaret· .. Encara en 1919 
havia pensat en la possibilitat d'adreçar ·una ferma invitació a Sa Santedat per 
tal que se n 'anés de Roma ... Però en poc temps va creure oportú de canviar 
diametralment de llenguatge. El 21 de juny de 1921, en el seu primer discurs a 
la Cambra cie Diputats, va dir solemnement: ·Afirmo que la tradició llatina i 
imperial de Roma és avui representada pel catolicisme [ .. .l. En la mesura que 
a Roma ha de seguir existint una idea universal, penso i afirmo que l'única 
idea universal avui existent és la que irradia des del Vaticà." Aquell mateix dia 
va fer arribar al Vaticà, per mitjà del cardenal La Fontaine, el seu desig 
d'entaular negociacions per a trobar una solució a la qüestió romana. No serà 

37. Citat pe r J. To11c 11A1m, up. cit., p . 612. 
38. Ihid. 
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pas temerari atribuir a oportunisme polític aquest cop de volant, ja que coin
cideix amb la ràpida ascensió del pattit feixista, amb l'ajut de te rratinents i 
grans industrials ... Mussolini -en contrat amb tota la tradició liberal- tornava a 
proposar d'una manera nova la idea de Roma i de la seva missió històrica, en 
els termes imperialistes del dret a la primacia. Dins un tal programa, la religió 
tornava a ser un pur i simple instrumentum regni ... 39 

Pius XI i Mussolini havien accedit quasi simultàniament al cim dels respec
tius poders; o s'havien d 'entendre, o cie combatre. Tots dos van preferir e l 
primer, però no els va resultar gens fàcil. Pius XI, de temperament autoritari, 
va marcar un sensible canvi per respecte al seu predecessor Benet XV, per bé 
que sense retornar als temps de Pius X. Benet XV havia respectat l'autonomia 
del laïcat, i això havia permès el naixement i e l funcionament del Partita 
Papalare Italiana. Pius XI no sols no va recolzar el PP! sinó que, per a pactar 
amb el feixisme, va fer impossible la seva normal subsistència. Les pressions 
morals exercides des del Vaticà van obligar clon Sturzo en 1923 i 1924 a dimi
tir primer i a exiliar-se després. En 1924, després de l'assassinat de Matteotti, 
De Gasperi planejava un govern de coalició amb els socialistes, però va haver 
cie desistir en veure condemnada la idea per L 'Osservatare romana, La Civiltà 
cattalica i el Papa mate ix. Simultàniament, per l'octubre de 1923, l'Acció 
Catòlica era reforçada i centralitzada mitjançant uns nous estatuts que creaven 
la Federació Italiana d'Homes Catòlics, la qual, juntament amb les altres orga
nitzacions, quedaria sota un president general de l'Acció Catòlica. Se subratlla 
que totes les organitzacions cie l'Església han de ser apolítiques, i així queda 
fora cie lloc tota participació dels catòlics com a tals en la vida política. L'únic 
catòlic que pot fer política és el Papa, i la farà principalment per conductes 
diplomàtics: cieu concordats (entre els quals, per al nostre te ma, importen 
especialment el d 'Itàlia, en 1929, i el d 'Alemanya, en 1933), quatre conven
cions (remarquem la cie França) i clos madus vivendi, als quals caldira afegir, 
si les intrigues cie la ultradreta no ho haguessin impedit, el que tan laboriosa
ment havien preparat i discutit amb la República espanyola el cardenal Vidal i 
Barraquer i e l nunci Tedeschini. Hi van haver encara negociacions amb Xina i 
Turquia, però no van arribar a terme. 

Els règims que han concettat un concordat amb la Santa Seu esperen que 
aquesta inculqui als laics l'acatament a l'autoritat civil i, e n efecte, en aquells 
països l'Església reduirà pràcticament el seu missatge d'ètica social a predicar 
el deure cl 'obecliència, segons allò: .. Que tothom se sotmeti a les autoritats 
que governen, perquè no hi ha autoritat que no vingui cie Déu" (Rm 13,1-2). 

39. P. Sco l'l'OIA, La 1!!,lesia y el fascismo ita/iano. a 2000 mi.os de cristiunismo, X (Madrid 

1979), p. 206. 
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Si les associacions catòliques són objecte de violències de part de les esqua
dres feixistes, el Papa protesta, però no en nom del dret natural de llibertat 
d'associació, sinó al.legant el seu caràcter eclesiàstic i -almenys implícitament 
-là doctrina de l'Església com a societas perfecta. Per mitjà de la política con
cordatària, l'Església procura que se li reconegui una naturalesa pública molt 
per damunt de qualsevol associació privada o fins de qualsevol altra associa
ció religiosa, que se li garanteixi el lliure exercici del culte i de les seves altres 
activitats confessionals, i altres seguretats de tipus institucional. Al seu torn, 
els Estats concordataris obtenen avantatges en matèria de nomenament de bis
bes, seguretats sobre el compoortament polític dels bisbes i altres autoritats 
religioses, acomodació de les circumscripcions eclesiàstiques a les civils, vali
desa civil de la legislació canònica sobre el matrimoni, etc. 

Entre els resultats més positius de la política concordatària de Pius XI cal 
remarcar la solució raonable donada, per fi , a la qüestió romana, per mitjà 
dels pactes del Laterà, que comprenien el tractat i el concordat. 

4.2. El nazisme 

El conflicte amb el nazisme va ser molt més profund. Al principi, Hitler va 
guardar una prudent rese1va, que va facilitar a molts catòlics l'adhesió, però 
no van trigar a manifestar-se les seves veritables intencions. ·No hi ha cap 
dubte -escriu Conzemius- que Hitler aspirava a una completa desaparició del 
cristianisme. El protestantisme, del qual d'altra banda feia poc cas per la seva 
concepció del cristianisme, desapareixeria per ell mateix. L'Església catòlica, 
en canvi, era un adversari més seriós i caldria exterminar-lo per la força ... 40 La 
incompatibilitat amb el cristianisme no comportava tan sols el perill de perse
cució, sinó que el nazisme professava un paganisme desenfrenat i una immo
ralitat radical. Als nombrosos textos ja prou coneguts podem afegir les con
fidències cie Hitler referides per Goebbels en un dietari recentment publicat, 
amb totes les garanties cl 'autenti.citat: ·El Führer diu que la seva gran obra és: 
"He ensenyat cie nou al món a distingir entre mitjà i fi." Fi és la vida del 
poble. Tota la resta, només mitjà. Espera [Hitler] en 5/ 6 anys un gran conflicte 
mundial. En 15 anys haurà liquidat la pau cie Westfàlia. Desplega grandioses 
visions per al futur. En la lluita propera, Alemanya haurà de vèncer o deixar 
d'existir. El rearmament anglès va contra Itàlia. No podem cie cap manera 
mantenir-nos neutrals. Aquí no hi ha més que un dilema. El Führer explica el 
cristianisme i Crist. També ell anava contra el domini mundial jueu. Per això 

40. V. C n NZEMllJS, Naz ismo y cristianismo, a 2000 a1ios de u-istianismo, pp. 216-224. 
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el judaisme el va crucificar. Però Pau va falsejar la seva doctrina i així ha 
sepultat l'antiga Roma. Allò jueu en el cristianisme. El mateix ha fet Ma1x amb 
el pensament comunitari alemany, amb el socialisme. Això no ens ha d 'impe
dir de ser socialistes. Les seves perspectives [de Hitler] són sempre grandioses 
i colossals. Contempla la història amb la mirada profètica d'un videnr. .. 41 

És veritat que el pensament anticrisità reflectit en aquestes confidències de 
Hitler en 1937 no era de domini públic quan el 30 de gener de 1933, gràcies 
a una sèrie d'intrigues prop del president Hindenburg, ancià de 86 anys, 
Hitler va esdevenir .. democràticament .. Canceller del Reich. No havien mancat 
advertiments de les autoritats eclesiàstiques contra el nacionalsocialisme, però 
quan Hitler, després d'assumir el poder, va oferir seguretats de no atemptar 
contra els drets de l'Església, les reserves foren oficialment retirades ... rot 
dir-se que aquesta decisió precipitada dels bisbes va paralitzar de manera 
decisiva l'esperit de resitència al règim? Això suposaria valorar massa la capa
citat de resistència dels catòlics alemanys. Perquè només una petita minoria 
de creients hauria estat disposada, en l'entusiasme popular de l'any 1933, a 
suportar les conseqüències d'una resistència eficaç ... 42 

Aquell mateix 1933 es va signar el concordat. Va ser un gran triomf de 
Hitler, tant a nivell intern com internacional. Un catòlic notable, Von Papen, 
en altre temps dirigent del Zentrum i aleshores vice canceller, ho havia pro
posat al Vaticà i l'episcopat alemany s'hi havia mostrat conforme. Alguns 
intel.lectuals i teòlegs, com Joseph Lortz, Michael Schmaus i Karl Adam, desit
javen expressar la seva adhesió al nazisme. Quasi immediatament després de 
la presa del poder per Hitler es va fundar a Münster la col.lecció Reich und 
Kirche amb la finalitat confessada d'ajudar "ª la construcció del Tercer Reich 
mitjançant la unió de les forces de l'estat nacionalsocialista i de la cristiandat 
catòlica ... Hi van col.laborar Lo1tz, Schmaus, el filòsof Joseph Pieper i el polí
tic Von Papen. Lortz va escriure que l'acció de Hitler "és la salvació 
d 'Alemanya i, en conseqüència, la salvació d'Europa del caos del bolxevisme 
i de la destrucció de l'Europa cristiana .. , i explicava que després del concordat 
de 1933 era evident que .. rots els alemanys catòlics poden identificar-se amb 
l'Estat nacionalsocialista ... Com ha explicat Lluís Duch, .. ]a predisposició en 
contra de la república de Weimar de part d'amples sectors catòlics (el mateix 
es podria dir dels protestants) va crear l'ambient propici per a l'aparició de tot 
el que es va esdevenir a partir del 1933 .. ; així, la .. reologia dels misteris" expo
sada per l'abat Ildefons I-Ie1wegen i el teòleg Odo Casel, del monestir bene-

41. Die Ta¡.;ehücber von .fosepb Goehhe/s. Sümtlicbe Fra¡.;me11te. Teil I, Auszeichnungen 
1924-1941 , a cura d'E. Frühlich, 5 vols., München-New York-London-Paris 1987. Anotaci(i del 
23 de febrer de 1937.Traducció el més fidel possible d 'un text que, com quasi tota l'agenda, és 
escrit en un estil quasi telegr:-lfic. 

42. V. CoNZEMn1s, loc. cíl ,pp. 216-224. 
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dictí cie Maria-Laach, independentment del seu gran mèrit en la renovac10 
litúrgica, no deixa cie tenir implicacions filonazis , encara que a pa1tir cie 1934 
els monjos van veure clarament el perill que Hitler suposava per al catolicis
me43_ 

La minoritària resistència catòlica al nazisme no va ser, amb tot, silenciada 
totalment pel concordat, tant més que el nazisme anava revelant cada vegada 
més obe1tament el seu veritable rostre, tant a nivell cie la teoria com per mitjà 
cie fets brutals. Aquell dramàtic 1933 no va acabar sense que pel desembre el 
cardenal Faulhaber pronunciés a la catedral cie Munic uns sermons d 'Advent 
que, agrupats després sota el títol cie Judaisme, crisitanisme i germanisme, 
van assolir gran ressonància. El 30 cie juny cie 1934, en la .. nit dels ganivets 
llargs", una cie les víctimes va ser el conseller ministerial prussià i president cie 
l'Acció Catòlica berlinesa Erich Klausener. El 26 cie juliol L 'Osservatore i-omano 
denunciava un Kulturkampl pitjor que el de Bismark. El mateix 1934 va ser 
inclosa a l'Índex l'obra del gran ideòleg nazi Rosenberg El mite del segle XX. 
Per a desacreditar l'Església, el govern va organitzar una sèrie cie processos 
per immoralitat contre clergues i religiosos d 'escoles catòliques, processos 
corejats per la premsa del partit. En el dietari cie Goebbels més amunt citat es 
pot veure com en gran part eren un muntatge propagandístic. La gran crisi va 
esclatar amb l'encíclica Mit hrennender Sorge, en aquella famosa Pasqua de 
les tres encícliques. Però els moments més difícils del nazisme quedarien per 
a Pacelli, fautor del concordat quan era nunci, esdevingut Pius XII. 

4.3. Mèxic 

La tercera encíclica cie la Pasqua cie 1937, menys famosa que les altres 
dues perquè no afectava el context europeu, és cie tota manera molt interes
sant. A Mèxic el president Calles havia desencadenat una persecució contra 
l'Església. La reacció va ser doble: el partit Unión Popular, que volia imitar el 
Zentrum alemany en la seva lluita cívica i pacífica contra Bismarck, i la Liga 
Nacional de la Defensa de la Lihertad Religiosa, que agrupava una sèrie cie 
moviments apostòlics i al principi tenia el suport de la majoria de l'episcopat. 
Davant les creixents disposicions anticlericals, dirigents cie la Liga, acompan
yats d 'alguns bisbes, van acudir a Roma i van exposar al Papa la insuficiència 
dels mètodes pacífics. Pius XI, en una al.locució el 14 cie desembre del 1925 
es dolia del que passava, però recomanava encara una solució amistosa. El 2 
cie febrer cie 1926 va publicar l'encíclica Paterna sane sollicitudo, en la qual 

4.). L1.. 01 ·ci1 , 1Hysterientheo/u¡:;ie: Alg1111os aspectus oll'idados. en F. J{aurell (ed.). Pam u/a i 
bist1)ria. i'vfiscel.lúnic1 P. Basili de Ruhí(1k1rcelona 1986). pp. 4.19-530. 
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afirmava que aquelles mesures anticlericals .. no mereixen el nom de lleis ... 
Quan les bases de la Líga es van llançar a la insurrecció armada en la primera 
guerra dels cristeros (així anomenats pel seu crit de .. viva Cristo Rey y la 
Virgen de Guadalupe·» (1927-1929) , el Papa va intervenir per desautoritzar la 
violència, amb gran sorpresa i decepció dels cristeros. Però aquesta modera
ció va fer possibles els acords del 1929, els quals , a la llarga, i d 'una manera 
empírica, han permès la vicia cie l'església mexicana amb una gran vitalitat. 
Pius XI pensava en una Acció Catòlica potent que restauraria la societat mexi
cana. Però en reprendre els atacs anticlericals es va queixar amb una altra 
encíclica, Acerhi animo, cie 29 de novembre cie 1932 i, finalment , amb 
l'esmentada Firmissimam constantiam cie 28 cie març cie 1937, en la qual es 
dolia que, malgrat els esforços conciliadors cie l'Església, el govern persistís 
en la persecució, i afirmava la licitud, vista la inutilitat dels mitjans pacífics, de 
la resitència armada, encara que precisava que no l'hauria d'emprendre 
l'Acció Catòlica, sinó els ciutadans pel seu compte44. El representant de 
Franco prop cie la Santa Seu es queixava que el Papa no hagués dedicat una 
encíclica anàloga a aplicar la mateixa doctrina per tal cie justificar la guerra 
d 'Espanya45. 

5. PIUS XII (1939-1958) 

Eugeni Pacelli va ser elegit papa el 2 cie març cie 1939, el primer dia del 
conclave, cosa que no s'esdevenia cies cie l'elecció cie Pau Ill en 1534. Van 
motivar aquest ràpid consens la clelicacla situació internacional , i també les 
seves altes qualitats espirituals, intel.lectuals i diplomàtiques. Aquest prestigi 
personal va clonar gran relleu a un magisteri que , al llarg dels quasi vint anys 
del seu pontificat, va assolir un volum sense precedents en la història dels 
papes. 

S.l. Magisteri universal .. 
A més cl 'intel.ligent i culte, Pius XII era lector infatigable. El prefecte cie la 

Vaticana, P. AJbarecla, referia que el Papa li passava diàriament peticions cie 

44. J.A. Meyer va dedicar la sev<l tesi doctoral al tema: La Cbristiade, 3 vols .. Mèxic 
1973-1974, reprès en Apuca/¡jise et Ré/l()/11tiun en Méxiq11e. La guerre des Cristeros (1926-1929), 
París 1974: La Cb ristiade. L fg/ise, ff:tat et /e peuple dans la réwluti()n mexicaine 0926-1929). 
París 1975. Un resum prou comple t de la qüesti<\ en G. llu>o;-;no. La Jg/esia en el mund() con

tempuraneo Pamplona 1979). ll. pp. 237-258. 
45. Més detalls en H. llA<;t •1:1c "El Vaticano y la guerra c ivil española .. , en Cristianesimu ne/la 

sturia 3 (1982), pp. l.')7-209. concretament pp. 173-174. 
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llibres, anotades de la seva mateixa mà al revers de sobres usats, de vegades 
indicant només la matèria, però generalment reclamant obres concretes, i de 
vegades fins precisant la millor edició; si les demandes baixaven o desaparei
xien, era el més clar indici que el Papa estava malalt. El cardenal Tardini ha 
explicat que, l'estiu del 1958, pocs mesos abans de la mort del Papa, el va tro
bar al seu despatx de Castelgandolfo entre un gran pilot de llibres i li va dir: 
.. ¿Veu tots aquests llibres? Tracten del gas." Era per a preparar una audiència. 
Es creia en el deure de poder ocupar-se amb competència àdhuc tècnica de 
qualsevol matèria. Tot ho preparava acuradament. La col.laboració dels seus 
nombrosos assessors era com un secret de consciència. Tant si escrivia com 
si parlava (cosa que feia sempre després de memoritzar un text escrit) havia 
de semblar que ho feia des de la càtedra de la seva ciència enciclopèdica. En 
el seu magisteri, deia un periodista, .. s'hi troben petits tractats i tractadets 
posats al dia referents a l'esport i a diversos gèneres de competicions esporti
ves, al progrés dels sistemes de comunicació privada i pública, als successius 
models històrics de calçat, a la història dels diversos sistemes d'extracció 
minera, a la dels progressos més recents de la cimrgia o de la química far
macèutica, disquisicions de física nuclear, divagacions puntualíssimes sobre la 
tècnica cinematogràfica o sobre la manera de compaginar els diaris, sobre el 
funcionament de les grans agències de premsa o d'informació, sobre els més 
moderns mètodes de matar el bestiar als escorxadors municipals, explicacions 
sobre l'o rganització hotelera i turística, exposicions sobre les regulacions inter
nes del personal dels ferrocarrils i de correus, i centenars d 'altres temes sem
blants ... 46 

Però la descripció quasi impressionista del periodista citat no ens ha 
d'amagar la importància de la doctrina de Pius XII sobre una sèrie de greus 
problemes. Tiguem present, per no contraposar massa Pius XII amb Joan 
XXIII i el Vaticà li, que cada una cie les quatre grans constitucions del Concili 
té el clar precedent d'un document cie Pius XII, no del tot coincident, però 
que certament havia preparat el terreny: compareu, sobre l'Esglésa, Mystici 
Corpo1-is (1943) amb Lumen gentium; sobre la Sagrada Escriptura, Divina 
a:f/lante Spiritu 0943) amb Dei Verhum; sobre la litúrgia, Mediator Dei (1947) 
amb Sacrosanctum Concilium; i si sobre l'Església en el món no hi ha cap 
encíclica de Pius XII directament antecessora cie Gaudium et spes, sinó que la 
va preparar la Facem in terris de Joan XXIII, Pius XII havia tocat el tema en 
nombrosos documents, sobretot els seus famosos racliomissatges cie Nadal. 

Precisament per la seva importància i abundància, el seu magisteri va 

46. Citat pe r S. THAMONTl i'> , up.cit., p. 257. 
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resultar no sols universal sinó quasi exclusiu . Semblava que en tota l'Església 
els bisbes, els teòlegs, els predicadors i els periòdics catòlics no podien fer 
res més que traduir, divulgar, citar, comentar i, per descomptat, lloar els tex
tos pontificis, tant si eren un document solemne com si era una al.locució en 
una audiència popular. Arribem així al cimal d'aquell procés d'exaltació del 
magisteri que remarcàvem en començar, a propòsit de Lleó XIII. A través de 
la Congregació del Sant Ofici, presidida pel Papa, una sèrie d 'activitats dels 
sectors més vius de. l'Església van quedar sotmesos a un sever control doctri
nal i pràcitcament bloquejades: ·Prohibint als catòlics de participar en el 
moviment ecumènic, colpint els homes de punta de la renovació teològica, 
excloent dels sagraments milions de fidels culpables de col.laboració amb els 
comunistes, l'autoritat mostrava transcendir no sols el tradicional ofici de dis
cernir entre ortodòxia i heretgia, sinó també el de denúncia de l'error, per a 
inte1venir sobre orientacions i comportaments lícits i opinables ... 47 

Especial importància va tenir el decret del Sant Ofici de 28 de juny de 
1949, en virtut del qual els catòlics que scienter et lihere s'inscrivissin en un 
partit comunista, li donessin suport i escrivissin o tan sols llegissin els sevs lli
bres o periòdics, quedaven exclosos dels sagraments, i els qui professessin o 
propaguessin .. Ja doctrina materialística i anticristiana dels comunistes, ipso 
facto, com a apòstates de la fe catòlica·» incorrien en excomunió especial
ment rese1vada a la Seu Apostòlica48. Les condemnes del socialisme i del 
comunisme havien anat in crescendo des de Lleó XIII a la Quadragesimo 
anno de Pius XI (1931), però es justificaven per raons generals d'ordre social, 
o en el cas d'aquesta útima encíclica es concretaven en el comunisme ateu, 
però Alberigo ha explicat les raons del context històric que motivaren la deci
sió de Pius XII. En l'ordre internacional, 1949 és un moment àlgid de la guer
ra freda: l'abril se signa el tractat de l'Atlàntic i fins al maig els soviètics per
sisteixen en el bloqueig de Berlin. En la política italiana, en les eleccions 
d'abril de 1948 s'ha trencat la col.laboració política de cristians i comunistes. 
•L'opinió pública s'adonava, almenys confusament, que el decret del 1949 
constituïa un element nou, com sigui que es passava cie la condemna d'una 
ideólogia a la condemna de persones i es preveia que se 'ls apliquessin les 
més greus sancions. I no es tractava d'unes quantes persones, individualitza
des de manera clara i precisa, sinó de categories senceres de cristians". Un 
mes després del decret, el Sant Ofici, tement potser que molts comunistes 
que no desitjaven trencar públicament amb l'Església es veurien empesos al 
matrimoni civil, va declarar que l'exclusió dels sagraments no s'aplicaria al 

47. G. A1.lll'H1t;o, La Chiesa nella storia cit. , p. 256. 
48. Acta Apostoliwe Sedis, 41 0949). p. 334: Oenzinger- Schiinmetzer 3865. 
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matrimoni49. 
L'encíclica Humani generis, de 12 d'agost de 1950, va suposar un sever 

cop de timó que desautoritzava esperançadores línies cie renovació, especial
ment la tendència francesa coneguda com a nouvelle théologie. Una sèrie cie 
teòlegs, que anys després aportarien molt al Vatic;:à 11 , com Congar, Chenu i 
Karl Rahner, van trohar-se en situació compromesa. Alguns van haver cie dei
xar d 'ensenyar, altres van veure sancionades ohres seves, o hé resultaven sos
pitosos d 'heretgia. L'encíclica condemnava en filosofi a el relativisme, i en 
Sagrada Escriptura el suhjectivisme que prescindia del valor ahsolut cie la veri
tat i se substreia a la interpretació autèntica cie la Bíhlia pel magisteri . Es for
mulaven rese1ves contra l'evolucionisme, i més encara contra el poligenisme, 
en contradicció amb ciades evidents cie la ciència positiva . .. Renaixia així un 
no u integralisme, creant un moment particularment difícil per a la cultura 
ca tò lica.,50 . Víctima especial d 'aqu es t clima repress iu va ser e l P. Pie rre 
Teilharcl de Charclin, paleontòleg eminent però alhora pensador, i fins i tot 
místic, que no s'acontentava cie constatar el fet cie l'evolució sinó que en volia 
descobrir el sentit religiós. La filosofia grega, mare del pensament occidental, 
havia nascut amh la interrogació dels pre-socràtics sobre la natura, com una 
.. meta-física,., L'escolàstica havia restat lligada a la metafísica aristotè lica, sense 
a d a ptar-se a l ritme verti g in ós ci e les d esco b e rt es, qu e a p a rtir d e l 
Renaixement es van multiplicar. Teilharcl cercava una metafísica a pa1tir cie la 
física o ciències cie la naturalesa contemporànies, sobretot de l'evolució, con
siderada per e ll no com una mera hipòtesi, ni tan sols com un fe t comproat 
en més o menys casos, sinó com una llei de tot el creat. No sols no veia opo
sició dogmàtica entre evolució i creació, sinó que a la llum d 'aquesta , aquella 
trobava e l seu ple sentit : l'evolució cie les espècies s'enca mina a l' homo 
sap iens, l'evolució de l'home apunta a l'Encarnació , i la història cie la humani
tat desembocarà en el Punt Omega, la recapitulació final de totes les coses en 
el Crist gloriós. Així, Teilharcl és l'herald d 'una optimista actitud cie fe davant 
e ls canvis, el que no deixa cie tenir importants conseqüències tant re ligioses 
com polítiques. Perquè l'evolució que més por feia als auto rs cie la Humani 
generis no era la cie les espècies, sinó la de les Esglésies. 

5.2. La democràcia cristiana 

La mobilització dels fid els catòlics com disciplinat exèrcit cívic a les ordres 
cie la jerarquia es realitzava per mitjà cie l'Acció Catòlica i cie la democràcia 

49. G. AJ.Jll'1<1t;o , "Lli co nd:1 nn:1 de lia co lb borazione dei catto lici con i ¡x 111iti crnn unist i•., en 
Omcilium, 11 (1975). pp. 1209- 1222. 

50. S. T 1<A,\ l<J Y l1 N. up. cii., p. 253. 
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cristiana. En totes dues formes de presència es produeix sota Pius XII una 
seriosa crisi. La crisi de l'Acció Catòlica, que en alguns països portarà a la 
seva pràctica desaparició, es produeix els anys cinquanta a França i més o 
menys a tots els països, quan els laics exigeixen autonomia per a les opcions 
socials i polítiques i se'ls acusa de •temporalisme•. A més, se'ls aplica la teoria 
del ·mandat·., segons la qual els militants dels moviments de l'Església han de 
fer tot allò i només allò que la jerarquia els encomani. 

Ja ens hem referit a la democràcia cristiana a propòsit d'anteriors pontifi
cats, però és sota Pius XII que experimenta la seva màxima difusió i alhora 
una forta crisi d 'orientació. 

Durant segles el cristianisme havia donat suport a les monarquies absolu
tes , ·per la gràcia de Déu•. Les modernes democràcies, derivades de la 
Revolució francesa, van néixer al marge o contra l'Església. Semblava que tot 
catòlic s'havia d 'oposar a la democràcia. Per això alguns, per negar aquesta 
incompatibilitat, van començar a parlar de ·democràcia cristiana•, tal com 
Lammenais clamava ·Déu i llibertat... La genuïna democràcia cristiana, per 
tant, no es confon ni amb associacions de finalitat primordialment apostòlica, 
com l'Acció Catòlica, ni tampoc amb organitzacions (partits, grups de pressió, 
comissions electorals) creades per defensar els interessos institucionals de 
l'Església - els seus ·drets·, com se sol dir -, com una mena de braç llarg de 
la jerarquia, com si l'Església hagués reemplaçat els perduts Estats pontificis 
per uns partits pontificis. 

La democràcia cristiana deriva de dos moviments , paral.lels però diferents, 
de mitjan segle XIX: el catolicisme social i el catolicisme liberal. Els principals 
teoritzants del catolicisme social del vuit-cents tenien ben poc de demòcrates. 
La Tour du Pin, Albert de Mun, Ferdinand Le Play o Léon Harmel eren aristò
crates o alts dirigents que, moguts de compassió per la misèria del proletariat 
propugnaven una espècie de corporativisme cristià força paternalista i un xic 
arcaïtzant, de vegades clarament medievalista. En canvi el catolicisme liberal, 
que té Lammenais per màxim exponent, va mirar sincerament d 'inserir el 
catolicisme en el nou ordre democràtic i liberal. En lloc d 'alimentar la nostàl
gia del passat, Lammenais titula el seu periòdic L 'Avenir i li dóna per divisa 
Dieu et liherté, amb insistència en la copulativa. Però, a causa en part del seu 
temperament difícil, va acabar fora de la comunió de l'Església i va influir 
més en els no creients que en els creients. En el camp catòlic, només després 
del Vaticà 11 s'ha començat a veure la seva figura amb general comprensió i 
simpatia. 

225 



HILARI RAG!JEH 34 

El Syllahus de Pius IX era la negació d 'aquest camí. Lleó XIII, amb el seu 
característic realisme, va afirmar en les seves encícliques que l'Església no està 
vinculada amb cap règim polític o forma de govern, i va propiciar el rallie
ment amb la república laica francesa, trencant amb l' ancien régime. Però ja 
hem vist les limitacions de l'obertura lleoniana. En política no era ce1tament 
cap liberal i, amb una tàctica no infreqüent en el magisteri, va acceptar el 
nom de democràcia cristiana però canviant-li el contingut, ja que va prohibir 
als catòlics que l'entenguessin en sentit polític i la va autoritzar només com a 
activitat social o benèfica (encíclica Graves de communi, 1901). Pitjors encara 
van ser les condicions dels demòcrata-cristians, com ja hem vist, sota Pius X, 
que no volia pa1tits catòlics autònoms, sinó una Acció Catòlica plenament sot
mesa a la jerarquia. Així, va prohibir el partit de Murri i el Sillon de Sangnier. 

La democràcia cristiana va viure a Europa el seu millor moment sota Pius 
XII, després cie 1945, tant per l'esperit adquirit en la resistència sota el feixis
me com pel nombre cie vots ... L'Església ha fet la triple aliança, Aclenauer, 
Schuman, De Gasperi, tres tonsures sota el mateix bonet•., escrivia el socialista 
Auriol en el seu diari51. En aquells anys d'or del moviment europeista, dos 
projectes se'n disputaven l'ànima: el cristià i el socialista. Pius XII va recolzar 
decididament el primer, apel.lant a les arrels cristianes d 'Europa i declarant 
sant Benet Europae pater (Pau VI l'elevaria a patró litúrgic, i Joan Pau 11 li 
faria compartir el patronatge amb els orientals Ciril i Metodi) i afavorint els 
p::irtits demòcrata-cristians, que cletentaven una sèrie de carteres d 'Afers 
Estrangers. Finalment, l'Europa que ha prevalgut no ha estat ni la cristiana ni 
la socialista, sinó la del mercat comú per a les multinacionals. 

Més enllà dels partits polítics, el pensament demòcrata-cristià ha inspirat 
certs moviments i organitzacions, i també destacats pensadors. Als països 
anglosaxons, la democràcia no va néixer amb un to advers a la religió. La 
Revolució nord-americana - anterior, recordem-ho, a la francesa - es va fer 
amb un esperit purità; els bitllets de dòlar encara passegen pel món la divisa 
cie la seva constitució in God we trust. En aquests països els catòlics, en mino
ria i desitjosos cie plena integració nacional , especialment si eren immigrants 
irlandesos o italians, han anat prou amb compte a no formar partits confessio
nals, però sovint han traduït la seva fe en un compromís social, sindical o 
també polític, per bé que en el si d 'organitzacions no religioses, com el partit 
laborista britànic o les Trade Unions52. 

En els seus orígens, els partits demòcrata-cristians han servit, en països cie 
fort arrelament cie l'Església catòlica, per a canalitzar voluntats cie servei inspi-

51. Citat per A. Rl<:CAl·l D I, fi Vaticanu di Piu Xll e i/ parli/u cattuliw, pp. 64-Hl . 
52 . Cf. M. fO<iAl!TY , Christian Demucmcy in Western l!'umpe, Londnn 1957; Id ., .. christian 

De mocracy•, en New Catbulic Enc¡1c/upec(y, New York 1967, Ill. pp. 635--037. 
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rades en la doctrina social catòlica, i també per a desvincular els cristians de 
les posicions més conservadores, que solien ser recomanades per la jerarquia 
a canvi de defensar els seus interessos institucionals (ensenyament, matrino
mi, etc.). Però sovint aquests mateixos partits cristians s'han esllavissat, amb 
el temps, cap a aquelles mateixes posicions conservadores de les quals 
s'havien separat en néixer. Així ho subratlla, per als demòcrata-cristians de 
l'Amèrica Llatina, P. Richard, en un article molt crític53. 

Sense arribar a formar part de cap partit polític, o fins excloent-ho delibe
radament, alguns pensadors han estat molt importants per a la formació de la 
doctrina demòcrata-cristiana. Cal destacar sobretot jacques Maritain. La seva 
obra principal per al nostre tema, Humanisme intégrafA, utilitza com a eina 
intel.lectual la noció tomista d 'analogia per a proposar la idea d'una ·nova 
cristiandat•" que no seria ni unívoca ni equívoca per respecte a Ja tradicional. 
Com que segons la filosofia tomista les realitats anàlogues tenen més de dife
rent que d 'igual, això volia dir que el nou model cie cristianisme hauria cie 
canviar considerablement pertocant a les seves repercussions culturals i políti
ques. La nova cristiandat hauria cie ser un humanisme, però integral. La culpa 
de l'humanisme renaixentista no havia estat cie ser humanisme, sinó cie ser un 
humanisme antropocèntric, en el qual l'home s'erigia alterosament com a fi 
en ell mateix i .relegava Déu a la perifèria del seu pensar i del seu existir, si 
és que no el negava obertament. L'home ha cie ser salvat amb tots els seus 
valors positius, tant els temporals com la seva dimensió religiosa, sense la 
qual quedaria mutilat. 

Els integristes van comprendre perfectament la força innovadora del mari
tainisme. Durant la guerra civil espanyola, quan Maritain, tot i condemnar Ja 
persecució religiosa cie la zona republicana, es negava a admetre el caràcter 
cie guerra santa o cruzada de Ja rebel.lió militar, un prestigiós teòleg dominic 
li va replicar: ·¿Cómo? ¿Una cristianclacl nueva? Ya apareció aquello. Es lo que 
han pretendido los herejes cie toclos los tiempos. Un Cristo que baga pacto 
con Belial, para no ser concluciclo al Calvari o [. . .J. Es decir, la prostitución cie 
esa cristianclacl histórica, que se siente ya caduca, al monstruo materialista, 
para producir esa nueva cristianclacl ... 55 

·Difkilment es podria exagerar la importància cie l'Humanisme intégral en 
la història del pensament catòlic entre les dues guerres i a Ja postguerra mun-

53. P. RICJIAlm, ·L'organizacione politica de i cristiani in America L:itina. Dalla democrazia cris
ti,1n'1 a un nuovo modello·, e n Omcílium 5 <1987). pp. 39-50. 

54. París 1947. Originàriament va ser un curs professat a la unive rsitat d 'estiu de Santander, 
Prohlenws espiritua/esy tempura/es de una nue/itl cristiandad, Madrid 1935. 

55. J. GoNZAll'Z Menéndez-l{eigada, en La Ciencia Tomista LVI 0937), pp. 373-374. Més 
detalls en H. RA(;t 'rn , ·Maritain i la guen:1 d'Espanya•. dins Qrïestiom de Vida Cristiana 67 0973), 
pp. 111-125. 
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dial·., ha dit Charles Moeller. Els partits demòcrata-cristians de l'Amèrica 
Llatina li deuen el millor de la seva doctrina. Va influir poderosament en la 
mentalitat de Mons. Montini, que va fer traduir a l'italià i va prologar Traís 
r~/'ormateurs i personalment va traduir l'Humansme íntégral. Encara en 1956 
La Civiltà cattalíca atacava durament Maritain, potser com un haamerang con
tra Montini, enviat aleshores a Milà per allunyur-lo de Roma. Esdevingut 
Papa, Pau VI va fer de l'Humanisme íntégral una de les fonts d'inspiració de 
la seva més famosa encíclica, la Papularum progressia. A la mort de Maritain, 
Jacques Nobécourt el qualificava amb raó d' .. inspirador del montinianisme,,56_ 

6. JOAN XXIII (1958-1963) 

Sobre Joan XXIII tenim una copiosa literatura simpàtica i benintencionada, 
però tot just en aquests darrers anys han començat a publicar-se estudis rigo
rosos i documentats57, dels quals resulta amb certesa històrica que Joan XXIII 
va ser quelcom més que el sacerdot bonàs i pietós que ens sol ser presentat. 
D'ell tenim documents de gran qualitat doctrinal, com l'al.locució inaugural 
del Vaticà li Gaudet Mater Ecclesía, 1'11 d'octubre de 196258. Però fins i tot en 
els documents més solemnes hi ha sempre una vibració humana, traduïda 
sovint en simpàtiques anècdotes personals, que contrasta amb el hieratisme 
distant del seu predecessor, i que va produir immediatament en el poble de 
Déu una sana desmitificació del magisteri. És un altre tipus d'ensenyament, als 
antípodes d'aquell magisteri com a poder del qual parlàvem al principi . 

Joan XXIII és el Concili, i el Concili és Joan X:XIII. Molts havien parlat 
abans de la conveniència d'un concili ecumènic. Pius XII havia encarregat 
estudis secrets sobre aquesta possibilitat. Però tots l'entenien com la convoca
ció de l'òrgan més solemne del magisteri eclesial per tal que definís allò que 
ells pensaven, manés o prohibís allò que ells volien i condemnés els qui pen-

56. Le Monde, 2 de maig de 1973. 
57. Com a biografies podem citar G. ZIZOl.A, L 'utopia di Papa Giouanni (Assís 1973) i L. 

Algisi , Papa Giovann.i XXIII (Torino 1981). Vegeu també G. Lercaro, Linee per una ricerca su 
Giooann.i XXIII (lloma 1965). El treball d 'un equip de l'Jstituto per /e Scienze Religiose, que diri
geix Giuseppe Alberigo, ha donat ja fruits importants amb els volums Fede Tradizione Pn!fezia . 
Studi su Gio11anni XXIII (Roma-I3ari 1987), que recull els treballs presentats al col.loqui interna
cional celebrat a Bèrgam del 3 al 7 de juny de 1986. Altres estudis inte ressants , en A. i G. 
Alherigo, Giouanni XXIII, pn!f'ezfr¡ ne/la f edeltcJ (Brescia 1987); dels mateixos autors , l'antologia 
de textos , amb presentació i notes , Giouanni XXlll. J/ Concilio delia speranza (Padova 1985). 

58. Qualificada per G.ALllEHIGO com ,,l 'acte més important del pontificat de Joan XXIII , proba
blement un dels més decisius de l'Església catòlica en l'edat contempor;lnia•, i "text intensament 
personal" (1-'ede Tradiziune Prr!fezia, p. 187). 
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sessin o obressin d 'una altra manera. En canvi Joan XXIII, que havia assumit 
l'experiència de la historia cie l'Església, i que, atent als signes dels temps, 
s'adonava de 1'impasse en què l'Església es trobava, esperava que l'Esperit 
Sant, per mitjà del Concili, inspirés a l'Església com s'havia cie posar al dia. 
Els seus crítics asseguren que ell no s'imaginava el nimb que l'Església pren
dria, i que si ho hagués sabut no hauria convocat mai el Concili; e ls seus 
panegiristes asseguren que sabia per enclavant on s'arribaria. Però la veritable 
actitud del Papa és la que va quedar recollida en l'inici cie la constitució Dei 
Verhum: .. La Paraula de Déu, el sant Concili l'escolta amb devoció i la procla
ma amb coratge ... En primer lloc, "escoltar .. allò que l'Esperit diu a les 
Esglésies; després, "proclamar-ho" amb parresia al poble de Déu i a tot el 
món. Docilitat a la Paraula, sensibilitat al món. No cies del poder, sinó com 
un servei. Allò que en la Pacem in terris era desig personal cie posar tota la 
seva autoritat moral al se1vei de la pau, en la Gaudium et spes es desenvolu
pa en forma doctrinal al final cie la primera pat1 cie la constitució, en els nn. 
40-45, sobre la relació entre l'Església i el món, que clonen la millo r resposta 
al nostre tema, l'assignatura pendent cie l'Església clesde la Revolució france
sa. La forma evangèlica cie presència en el món no és el poder sinó el servei. 
A cada home (n. 41) i a tota la societat humana (n. 42), l'Església no els ofe
reix un determinat ordre po lític, econòmic o social, ni se sent vinculada "ª 
cap forma particular de civilització humana ni a cap sistema econòmic, polític 
o social ... Que no pensin els laics .. que els seus pastors estan sempre en con
dicions cie poder-los donar immediatament solucions concretes sobre totes 
les qüestions, àdhuc les més greus, que sorgeixin. No és aquesta la seva mis
sió· ,n. 43). L'Església se sap portadora del missatge de salvació .. amb el qual 
descobreix a l'home el sentit cie la seva existència,, (n. 41), però amb aquells 
que no li accepten aquest missatge pot compartir la lluita pel respecte a la 
persona humana i als seus drets fonamentals i per l'edificació d 'una societat 
justa i fraterna . Així .. pot oferir gran ajut per clonar un sentit més humà a 
l'home i a la seva història" (n. 40). Què espera a canvi l'Església del món? Ja 
no exigeix que se la reconegui com a societas perfècta, ni proclama els seus 
drets inviolables, sinó que pren consciència cie quina és la seva missió i 
demana tan sols llibertat per a complir-la: "Res no desitja tant com viure lliu
rement, al servei cie tots, sota qualsevol règim polític que reconegui els drets 
fonamentals cie la persona i cie la família i els imperatius del bé comü,, (n. 
42). Paradigma d'aquesta nova forma de concebre l'Església la seva presència 
en el món, era l'actitud que personalment adoptava Joan XXIII envers totes 
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les persones o grups que tractava. 
El P. Sorge ha escrit recentment que ·el primer document del Magisteri que 

abandona el mètode deductiu, típic cie la "doctrina social" cies cie Lleó XIII 
fins a Pius XII, és la Pacem in terris de Joan XXIII 0963). Amb aquesta encí
clia es clou l'era cie la "tercera via", durant la qual s'elabora una "ideologia 
catòlica", alternativa a la marxista i a la liberal , deduint-la a priori dels supe
riors principis cie la revelació i de la "filosofia perenne". La "tercera via" asso
leix la seva formulació més elaborada en la Quadragesimo anno cie Pius XI 
0931), sota la forma d 'un corporativisme cristià, deduït cie la teologia i del 
dret natural.,,59 

Ja l'encíclica Mater et Magistra, del 15 cie maig del 1961, en el 70è. aniver
sari de la Rerum novarum, superava el mètode deductiu, especialment en la 
seva quarta i última pat1, ·reconstrucció cie les relacions de convivència en la 
veritat, en la justícia i en l'amor•., quan afirmava que ·una doctrina social no 
s'enuncia solament, sinó que s'ha de dur a la pràctica en termes concrets", i 
per a això els fidels "ª més cie ser instruïts en la doctrina social , han de ser 
també educats socialment" i han d'·aprenclre el mètode que els capaciti per a 
complir aquest deure·" I el mètode que proposa és el cie la revisió de vicia , 
equilibri interactiu entre la teoria i la pràctica que la JOC de Mons. Cardijn 
havia pres de la praxi marxista, encara que ací evidentment el judici es fa a la 
llum cie l'evangeli i del magisteri: ·Per a traduir en realitzacions concretes els 
principis i les directives socials, es procedeix habitualment a través de tres 
fases: constatació de les situacions; la seva valoració a la llum d 'aquests prin
cipis i d 'aquestes directives; recerca i determinació del que es pot fer i s'ha cie 
fer per a dur a la pràctica els principis i les directives en les situacions, segons 
la manera i la mesura que aquestes ho permetin i ho reclamin. Són tres 
moments que solen expressar-se en tres paraules: veure, jutjar i actuar ... Però 
en la Pacem in terris, cl'll d 'abril cie 1963 (el Papa Joan moriria el 3 de juny 
següent, plorat per •tots els homes cie bona voluntat·., als quals havia adreçat 
l'encíclica), el ·veure .. és una optimista visió de fe segons la categoria evangè
lica dels ·signes dels temps", que no són meres constatacions estadístiques o 
conductistes, sinó joiosa descobe11a del regne de Déu que neix i creix entre el 
tragí del món. En aquest document, i en la constitució Gaudiu m et spes que el 
consagra, una sèrie cie valors del món contemporani que cies del s:yllahus es 
consideraven oposats a la fe cristiana (llibenat , democràcia, progrés) es reco
neixen com una autèntica praeparatio evangelica. 

59. 11. Sr)l<t;1 :, Uscire da/ lelrl/Jiu. e ntrevista autohiogrèlfka :1 cura de P. G iuntella (Torino 
t989), r 53 
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CONCLUSIÓ: DE LA «RERUM NOVARUM· A LA «PACEM IN TERRIS· 

Reprenem l'afirmació inicial d 'aquesta exposició: en la història conte m
porània de l'Església, clos han estat els grans projectes cie presència cristiana 
en la societat: e l de Lleó XIII i el cie .Joan XXIII. Lleó XIII , a diferència d'altres 
papes anteriors i posterio rs, es va adonar lúcidament cie la realitat nova que 
eme rgia cie manera irreversible. Veu que hi ha hagut un gran diluvi. Les 
monarquies absolutes han esdevingut constitucionals, o fins i tot repúbliques, 
i d'altra banda l'industrialisme ha engendrat un prole tariat que plante ja la 
.. qüestió social". Però somnia encara amb una cristiandat, en la qual l'Església, 
d 'una altra manera i per uns altres mitjans, continuaria controlant el pensa
ment, la cultura, les institucions i les lle is. Si es tracta d'un país en e l qual per 
la solidesa del govern cristià o per l'arrelament majoritari del cato licisme es 
pot aspirar al domini dels resso1ts del poder, propugnarà un Estat confessio
nal catòlic que afavoreixi l'Església i no toleri les altres re ligions: és la tesi. 
Però si la feblesa po lítica, sociològica o pasto ral del cato licisme en un deter
minat país no pe rmet d 'aspirar a tant, l'Església es replega e n una segona 
línia de defensa, la hipòtesi, i aleshores condescendirà al ralliement, a nivell 
diplomàtic i a nivell de mobilització dels fidels. Aquesta mobilització es realit
zarà teòricament, mitjançant un cos cie doctrina que arrenca cie les grans encí
cliques lleonianes i, pràcticame nt, per l'enquadrament en o rganitzacions com 
més subjectes possible a la jerarquia, tals com l'Acció Catòlica, altres movi
ments apostòlics i també sindicats i paltits més o menys confessionals. I no 
ens enganyem pel que fa a la confessionalitat; diguin el que diguin els esta
tuts, el veritable crite ri és el que .Jemolo va assenyalar: un paitit és confessio
nal quan els seus vots depenen del suport electoral cie la jerarquia, perquè 
aleshores qualsevol consigna po lítica d'aquesta és lle i per a aquell partit. 

Bé podem aplicar a un àmbit més general allò que una histo riadora brità
nica ha elit cie la política eclesiàstica espanyola: que si en els segles XVI i XVII 
la gran discussió era si la justificació s'obtenia per la fe o per les obres, a 
l'Espanya de l segle XIX i cie la primera meitat del XX l'Església semblava 
creure que la salvació només es podia obtenir per mitjà cie l'Estat catòJic6°. La 
batalla per l'anomenat Dret públic catòlic ha consumit a l'Espanya contem
porània e normes energies. Recordem el desconcert, la gravíssima crisi re ligio
sa, cie no pocs bisbes espanyols quan al Concili Vaticà li van veure que 
triomfava la llibertat re ligiosa. Alguns d'e lls van adreçar a Pau VI una carta 
molt forta, demanant que la qüestió fos sostreta al debat conciliar; al.legaven, 

60. F. LANNON, Priuilef!.e. Persec:u tion und Pmphec:v. The Catho/ic: 0111rch i11 Spain JH75-1975, 
Oxford 1987. 
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no sense alguna raó, que si havien defensat l'Estat confessional era perquè la 
Santa Seu sempre els bo havia exigit61. 

Els papes posteriors a Lleó XIII, fins a Joan XXIII, mantindran aquesta 
visió, amb oscil.lacions de major o menor obertura, però sempre sobre les 
mateixes bases de tesi i d'hipòtesi, sense adonar-se que, en l'enfrontament 
amb les ideologies , el pitjor perill és que el missatge cristià degeneri ell 
mateix en ideologia. 

A la llum d'aquestes consideracions històriques, queda al bon criteri de 
cadascú d'opinar sobre si certes maneres d'entendre i d 'aplicar la consigna del 
papa Joan Pau 11 de la ·nova evangelització.,62 no constitueixen un retorn a les 
posicions de Lleó XIII, o qui sap si a les de Pius IX, perquè ni són noves ni 
són, pròpiament, evangelització, ni tampoc catequesi, sinó un missatge ètic o 
cultural. 

61. Més detalls i documents en H. HAlil lJ·:H , ·L'Espanya de Franco i el Concili Vatid IJ•, dins 
Misc.:el.lània dbomenalRe a Josep Benet (Barce lona 1991), pp. 630--050. 

62. Pe nso en alguns documents romans recents. La Centesimu.s annus (l de maig de 1991) 
presenta algun punt típicament integrista , com quan defensa la llibe rtat de consciència , però sot
mesa a la veritat natural i revelada (núm 29: .. .plane iura ªRnosci humanae conscientiae quae 
t>eritate sola vinciatur tam natura/i quam reue/ata); és la vella teoria que només la veritat té 
drets , i l'error no en té cap. l els Lineamenta. pre-<.locument de treball per al Sínode Bisbes del 
1994 (0. l{om ., 21 de novembre de 1992), sobre la vida religiosa , parla del paper dels religiosos 
en la nova evangelització i la fa consist ir a ·refer el teixit cristi,) de la societat humana• i ·la pro
moció de la unitat de tots els batejats•, definida com ·el retorn a la casa del Pare de tots els fills 
de Déu dispersos en el món· (núm. 43). l a continuació (n. 44 , d) parla de la missió dels religio
sos e n la transmissi<i i formació de la cultura , i expressament recorda amb nostllgia el que passa
va en l'Edat Mitjana. 
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ELS BISBES DE LLEIDA I L'ESPANYOLITZACIÓ 
(SEGLES XVI-XVIII) 

A!fred Agustí i Farreny 

En general, els historiadors de la llengua fan un reconeixement positiu de 
l'actitud de l'Església en el manteniment dels usos lingüístics durant el perío
de de decandiment i de persecució. Tanmateix, no totes les diòcesis catalanes 
han patit un mateix procés ni totes han tingut una mateixa actitud. Endemés, 
és ohvi que parlar globalment de l'actitud de l'Església no porta a gran cosa, 
pel fet que l'Església té una organització força complexa i jerarquitzada. 

Els estudis d'aquest àmbit s'han centrat fins ara bàsicament en les diòcesis 
de Barcelona i Tarragona, mentre que la resta n 'han quedat bastant al marge. 
En aquesta comunicació volem aportar algunes dades, des de la perspectiva 
de la diòcesi de Lleida, quant a l'actitud de la jerarquia episcopal lleidatana 
durant els segles XVI-XVIII. En fem una valoració global, respecte al procés 
d'espanyolització, per segles. 

Els bisbes del segle XVI 

Els bisbes lleidatans, durant el segle XVI destaquen pel fet de ser, en llur 
majoria, originaris de famílies henestants, alguns, fins i tot pertanyents a la 
noblesa l, cosa que els va permetre d 'accedir a les més altes fonts del saber 
de l'època: estudien a les millors universitats europees2 i tenen una formació 
humanística excel.lent. A més, es troben molt propers a les esferes del poder 
tant polític com eclesiàstic3 i, per això, accediran als llocs més destacats dins 

l. ]OAN DEL M11.À, de la família valenciano-pontíficia dels Borja; Benet de Tocco, né t del darre r 
emperador de Constantinoble; Pere d 'Arngó, fill dels ducs de Sogorb i de Cardona. Sobre llen
gua-noblesa, cf. Josep M. Nadal , Problemes lingüístics en el segles XVJ i XVIJ, dins IJCILC. 
València, 1989, pàgs. 53-64. 

2. A 130 1.oNYA, estudien Milà , Lloaces, Agustí, Taixaquet; a París, Lloaces i Taixaquet; a Pavia, 
Lloaces; a Pàdua, Agustí. 

3. JOAN DI' L M11.À: nebot de Calixt Ill i cosí d 'Alexandre VI; Joan d 'Énguera , confessor de 
Ferran li el Catòlic, J'emmaridament del qual amb Germana de Foix va gestionar; Jaume de 
Conchillos, germà del secretari i privat de Ferran l!; Antoni Agustí, nunci apostòlic de Juli Ill i 
visitador de Felip II a Sicília; Benet de Tocco va formar part de la Cort de Carles I i, com a bisbe 
de Girona, va presidir per dues vegades la Generalitat de Catalunya 0569-71;78-80). 
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la jei-arquia eclesiàstica. 

L'obertura europea els fa adonar, encara més, de la davallada intel.lectual 
de l'Estudi General de Lleida, que intenten de reformar4. Comptaran, en la 
segona meitat del segle, amb el suport de Felip II, impulsor dels estudis supe
riors i preocupat, alhora, pel perill cie la entrada als seus regnes, principal
ment els fronterers , cie les herètiques doctrines dels hugonots. És per això 
que, a més cie la creació de la noves diòcesis de Jaca i Barbastre (1571), l'ads
cripció de la diòcesi d 'Elna a l'arquebisbat de Tarragona i la creació de la de 
Solsona 0593), va propugnar decididament la reforma de l'Estudi a fi que 
esdevingués un fre a l'expansionisme protestant. 

Fruit també de l'humanisme triomfant a l'Estudi General, a despit de la 
seva decadència, és l'aparició, a Lleida, de l'escola municipal: "L'aparició de 
l'escola municipal a Lleida fou un producte de l'humanisme que ja havia 
triomfat a l'Estudi General, amb la presència de bisbes erudits, com el mallor
quí Miquel Despuig, fundador del Col.legi de la Concepció, i Antoni Agustí, 
que reformà les escoles superiors i introduí la impremta a la universitat lleida
tana, on s'editaren els primers llibres de text escolars. Després vindran les 
providències redreçadores cie Francesc Virgili, els quals tanquen un període 
profitós per a la cultura que va cie l'any 1558 al 1620. Tot això coincideix amb 
la preocupació dels prohoms i paers de la ciutat a favor de l'ensenyament 
públic o popular, on e ls infants haurien d'assistir gratuïtament. Almenys 
aquesta era la intenció."5 

El concili cie Trento6 va marcar, durant aquest segle, la vicia cie tota 
l'Església. Quatre bisbes lleiclatants hi assistiren: Miquel Despuig, Ferran cie 
Lloaces, Miquel Tomàs de Taixaquet i Antoni Agustí. Tots hi van fer un bon 
paper, especialment el bisbe Agustí, universalment conegut. És lògic cie supo
sar que devien aplicar, amb coneixement de causa, les cliposicions de 
l'esmentat concili. A més, els prelats Lloaces i Agustí també foren arquebisbes 
de Tarragona 7 i hi van convocar concilis, a fi de tractar de l'aplicació de les 
disposicions tridentines8. Les constitucions, tant conciliars com sinodals, sobre 

4. M1<21 ;E1. DEsl'lllt; va prepar<1r una reforma que va publicar el seu successor Antoni Agustí el 
1565. Una nova reforma, profunda, però a comen(aments del segle següent, fou la del bisbe 
Virgili en 1613. 

5 . .Jowr Ll.ADONOSA, ¡.~~cules i mestres antics de minyvns a Lleida. Col.lecció "Episodis de Ja 
Història", 137. Rafael Dalmau ed . ., Barcelona, 1970, 1xlg. 19. 

6. Se celebrà en tres etapes: 1545-47, 1551-52 i 1562-63. 
7. Fl'lmAN Dl' LI.DACI"~ de 1660 a 1667 i Antoni Agustí de 1577 a 1586. 
8. FEllllAN Dl' LLOACl·:s va publicar, en 1566, les primeres constitucions que pretenie n d 'aplicar. 

a tota la Tarraconense, les disposicions tridentines. L'arquebisbe Agustí va editar el seu aplec 
l'any 1581 . 
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la predicació en lle ngua vulgar es perllonguen durant e l segle XVI i el 
següent. La susbstitució del llatí pel català en la predicació i e n la catequesi 
comportarà igualment la substitució en altres àmbits de l'administració ecle
siàstica. Aquest serà un dels fets més cabdals, en quant aportació de les altes 
esferes eclesiàstiques, en la història de la nostra llengua en el segle XVI. 

D'altra banda, tot i la pretensió dels Reis Catòlics de nomenar bisbes per a 
les seus del Principat de personalitats de fora cie la Corona d'Aragó, no sense 
protestes, va continuar el costum medieval cie cercar-los només cie la confe
deració catalana-aragonesa. De fe t, tots els prelats lle idatans del setzè ho són, 
amb l'excepció de Martínez cie Villatoriel. Ara bé, encara que no usessin la 
llengua del país, tots els prelats d 'aquest segle es reafirmen en la doctrina tri
dentina cie la predicació en llengua vernacla i la fan aplicar a la seva diòcesi. 

Fins i tot els cinc bisbes cie procedència aragonesa s'identificaren amb els 
seus feligresos, cies cie] punt de vista lingüístic. Ho afavoria el fet de compar
tir, clins la corona catalana-aragonesa, l'afecció radical a les llibe1tats políti
ques. Tanmateix, la presència de bisbes cie parla no catalana, tant de la con
federació com cie Castella, prefigurava la política a seguir: "Ara, però, la 
presència cie tres aragonesos en onze bisbats, reforçada, a més, per cinc pre
lats cie la corona de Castella, reflectia ja la política cie Felip II de servir-se de 
l'Església per a castellanitzar tot Espanya i per a consolidar el poder del rei en 
e ls Estats catalana-aragonesos, les constitucions dels quals limitaven força el 
nombre d'alts oficials de lliure designació ·reial. "9 

No pretenem entrar en el tema de la predicació en les parròquies d 'Aragó, 
però cal suposar que la llengua vernacla anava referida a la llengua pròpia i 
materna i, per tant, no hauria cie plantejar cap problema -no n'hem trobat cap 
constància en la documentació que hem manejat-, atesa la clara isoglossa que 
dividia les poblacions de parla catalana i les cie parla castellam10. 

Els bisbes del XVII 

Francesc Virgili, el primer del bisbes cie! XVII, és el darrer dels grans 
humanistes que van regir la diòcesi ilerdense en el segle anterior. Els seus 
successors destacaran més per la preocupació pastoral que per la seva forma
ció científica; ben pocs estudien en universitats europees. · 

9. M1c21 ·1:1. BAT1.1.01i1 , A través de la Hist<iria i la Cultura. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1979, pàg. 138. 

10. És significatiu, en aquest sentit, el nomenament que va fer el bisbe Pere de Magarola , en 
1634, d 'un vicari genera l a Montsó per a governar el districte d 'Aragó. pertanyent a la diòcesi lle i

datana. 
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La guerra dels Segadors marcarà la vida política, cultural i eclesiàstica 
d'aquest segle. Els monarques de la dinastia dels Àustria, fent ús del dret de 
presentació, acostumaven a nomenar bisbes addictes a la seva política: cada 
vegada és més ostensible la tendència a escollir-ne de castellans11 . Contrasta, 
fins i tot, la política neoforalista endegada per Carles 11, ja que, al costat de 
bisbes procedents del Principat, la nostra diòcesi, durant els darrers vints anys 
del segle, serà regida per dos jerarques castellans12. 

Entre tota la gernació de prelats del XVII, destaca per la seva actitud d'aca
tament i submissió a la monarquia , la figura de Caballero de Paredes. 
Primerament, en el concili de Tarragona de 1636-37 i, posteriorment, durant la 
revolta catalana de 1640. 

Simptomàtica va ser l'actuació d'aquest prelat en el concili tarraconense, 
perquè les opinions que hi va expressar representaven ja els estereotips de 
Castella envers la llengua catalana i la desconeixença de la realitat cultural i 
lingüística de la diòcesi que regia13. D'altra banda, l'oposició de clergat i feli
gresos lleidatans, per la seva aferrissada addicció al monarca felipista, el va 
obligar a abandonar, disfressat, la ciutat14, a la qual ja no va tornar mai més. 
En ambdues oportunitats es va quedar sol i, a hores d 'ara, hom pot compro
var com era d'aïllada i personal la seva postura i que, en cap cas, no podia 
ser representativa de l'estat d 'opinió de l'església lleidatana, malgrat que, pos
teriorment, també l'alt clericat s'hi anirà sotmetent. Només cal pensar en la 
reentrada de Felip IV a la ciutat de Lleida, amb el concurs del bisbe, de tot el 
clergat i de totes les autoritats. 

Tampoc no podem parlar d'una constant i seriosa preocupació de la jerar
quia eclesiàstica lleidatana del segle XVII per l'Estudi General. Llevat de les 

11. "!tem que los hishats de Cathalunya se ajen de provehir a naturals del present Principat y 
comptat~ de Hossello y Cerdanya. " ACT. CAP., 53, fol. 82. 

12. FHANC:ESC BEHAHDO, de Conca (1680-1681) i Miquel -Jeroni de Molina , de Castella (1682-
1698). 

13. SA NÇ CAPDEVILA, Processus iuris ecclesiastici , e.p.Tarragona, 1929, p:'igs. 34-59. 
14. J l'LEYAN, Efemérides leridanas. Hecogidas y ordenadas. "Ilerda" XXVIl -XXVIII 0963) [21-

09-1640) 
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reformes del bisbe Virgili15 i del bisbe de la Seu d 'Urgell, Pau Duranl6, 
comissionada per Felip IV, en 1638, la prostració n'era la característica, agreu
jada amb la supressió de les càtedres majors per part de Carles 1117. 

Creiem, doncs, que l'actitud de la jerarquia, tant la de la Corona d'Aragó 
com la de Castella és de sotmetre's, servilment, a la monarquia , però queda 
clar que ho fa més aviat per raons d 'adhesió persona!18 que no pas per raons 
polítiques. És a dir, el monarca, representant els diversos regnes de l'autoritat 
política, exerceix el dret a elegir els bisbes en els seus diferents estats i, en 
conseqüència, cal retre-li submissió. No es contempla, tanmateix, l'estat com 

15. "DECRETA l l REGIA PRO REFOR l l MATIONE UNIVERSITATIS l l STUDII GENERALIS 
ILLERD.IE, EDITA l l IN ILLIUS VISITATIONE DE 11 ANNO M. DC. XIII. ILLERD.IE. l l Apud 
Ludovicum Manescal , Bibliopolam, & Typographum l l Universitaris , Anno 1614. 
10 folios.- Signatura A - B 3.- 27 por 18 centímetros , 4° marquilla.- Capitales grnbadas en 
madern . En la obra de D. Juan Llorens: L'Universitat de Lleyda (Lleyda, Sol y Benet, 1901) se 
hace mención de este Decreto reformando los Estatutos de dicha Universidad, pera se le atribuye 
a Felipe li. Debe ser un error de imprenta no subsanado, pues las fechas estan bien: 13 de 
diciembre de 1613, la carta del Rey al obispo Virgilio, como resultado de su visita a dicho centro 
docente y 20 del mismo mes el privilegio tanscrito.- El Sr. Gras de Esteva en su obra La Paheria 
cie Lérida, da una amplia reseña cie este privilegio. " Cf. Manuel Jiménez Catalan, Apuntes para 
una bibliografia ilerdense de los siglos XV al XVlll. Tipografia "L'Avenç". 13arcelona, 1912. 

16. "La realidad imperante del hecho biológico de la lengua la vemos confirmada , también, 
en la reforma de los Estatutos del Estudio, que, por comisión del monarca, llevú a cabo, en el 
año 1639, el obispo de Urgel, Pablo Duran. Comprencle ésta 51 artículos, dividiclos en cinco capí
tulos, escritos enteramente en catalan [nota: Procedente del Archivo parroquial de San Anclrés, cie 
Léricla, hoy clesaparecido. Conservamos una copia que nos ceclió, hace años, el amigo Niubó]. La 
noveclacl cie esta reforma , la única que se hizo en lengua catalana , pues todas las clemas, anterio
res o posteriores, fueron siempre escritas en latín , sorprende todavía mas si pensamos que su 
autor, el obispo Pablo Duran, fué un ferviente partidario de Felipe !V durante las guerras de 
Cataluña iniciadas en 1640, .lo que le pone al abrigo cie roda tenclencia sospechosa." Ramon 
Gaya, Los jesuitasen la universidad cie Lérida, "Miscelanea de trabajos sobre el Estudio General 
de Lérida, vol. Ill. !El. Lleida, 1954, pàg. 119. 

17. "A la proposició feta per lo senyor canonge Mirarnau clavari de la universitat litteraria de 
la present ciutat sobre la suspensió ha fet sa Magestat de la provisió de les cathedres dient que si 
lo il.lustre Capítol escriurie a sa Altesa y a qui convingue sobre de aquest negoci deliberen que si 
los síndics assignats vole n escriurer que escriguen y si lo senyor bisbe ciutat y universitat 
escriuhen que lo Capítol escrigue també". ACT. CAP., 80, fol. 303. 

18. "Deliberaren y acordaren que ningun religios o boneta català pugue esser proposat per a 
lector de la present lglesia ni aquell pugue entrar en votos que primer no conste llegittimament 
esser abonat per bon y fahel vassall de sa Magestad que Deu guarde etiam durant les guerres, 
demanara que en ningun temps lo tal haije tingut sequito en Fransa y contra nostre Rey y Senyor 
y que asso haije de constar per la carta de sa Altesa o de son successor y llochtinent de Capita 
general". ACT. CAP., 63, fol. 236s. 

237 



ALFHED AGUSTÍ T FAHHENY 6 

a uniformitat, com a realitatl9. 

Els bisbes de la seu de Lleida durant el segle XVIII 

El primer tret que sobta és el fet que tots els prelats del XVIII siguin de 
fora del Principat i de la confederació catalana-aragonesa, llevat de l'aragonès 
Gregori Galindo. Diu Lladonosa: "La política neoforalista de Carles 11 es mani
festà també en el fet de cobrir les vacants de bisbes que es produïen a la diò
cesi de Lleida amb clergues procedents de l'antiga Corona d 'Aragó. Tal 
tendència restà frustrada tan bon punt posà els peus a Madrid el primer 
monarca de la dinastia dels Barbó. Des de Felip V a Ferran VII tots els prelats 
que ocuparan la seu lleidatana seran naturals del regne de Castella, llevat de 
Gregori Galindo, que era aragonès. "20 

Aquesta circumstància no es repetirà mai més al llarg de tota la història de 
l'església de Lleida i, pel que fa a la resta de les diòcesis catalanes, només 
succeirà a la Seu d'Urgell, on els nou bisbes del XVIII tots són de fora dels 
Països Catalans21. 

D'altra banda, el desenllaç cie Ja guerra de Successió i la Nova Planta de 
Felip V canvien radicalment l'estructura política-constitucional de l'antiga 
Confederació Hispànica. L'antic ordre és substituït pel nou ordre de l'estat uni
tari. Tot això es reflectirà en una nova reestructuració de l'Estat, on l'adminis
tració s'haurà d'adaptar al nou estil. També l'administració eclesiàstica haurà 
de canviar, si més no en aquells aspectes que tenen a veure amb les relacions 
externes. Per exemple, si el cas d'estrangeria en la provisió cie càrrecs ecle
siàstics, esgrimit sovint pel capítol cie Lleida, significa un obstacle per a la 
política general dels monarques barbons, el suprimirà adduint la necessitat 
d'adaptació a "las leyes y costumbres de Castilla": " ... con Real Sedula de 26 de 
mayo cie este año dirigida a su Excelentissima i real Audiencia se ha servida 
resolver cessen dichas providencias y que en lo adelante en cada obispaclo 
que vague haya de nombrar su Magestat una persona eclesiastica que por si 
sola y sin intervencion alguna administre los frutos y rentas del obispado 
vacante y que sus procluctos los remita a poder de Cantuchi y Compañia resi-

19. "!tem semblantment sempre y en cas que se vnlgues tractar o se tractas de la unio de 
aquestos regnes .ab lo de Castella o y ah la moneda de bell o si acas se demana se ordene a dits 
senyors sindichs noy consenten ans se expressen me no [que no] y discenten y protesten ut 
supra". ACT. CAP., 53, fol. 82. 

20. J. Li.ADO NOSA , Hisl<lria de la ciutat de Lleidct . Col.lecciú "Documents de Cultura''. Ed. 
Curial. Barcelona, 1980, p;lg. 246. 

21. Cf.Annex li. 
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dentes en la cone de Madrid, los quales han de atorgar deposito de las canti
dades que se les entregaren para tenerlas a ley de tal, basta nueva orden, 
para acudir con ellas a quien tocaren y fuere justo; y asi mismo se ha servida 
que a las personas eclesiasticas que su Magestat nombrare para la administra
cion y cobro de los obispados vacantes no solo se les ha de tener por palte 
en dicha administracion y cobro de las mitras vacantes, sino tambien en lo 
tocante a los espolios de los obispos difuntos para que los puedan defender 
y cuidar a fin de que se ponga cobro en ellos y se distribuyan legitimamente 
para saber lo que queda de residuo por ser este inclusa en la administración 
que se les encarga sin que este se entienda en lo jurisdiccional cuyo conoci
miento toca a los reales Ministros, y porque segun leyes y practica de Castilla 
en los obispados que tienen los obispos jurisdiccion temporal, luego que lle
ga el caso de la vacante recahe en los Cabildos, a mas de la espiritual, la 
jurisdiccion temporal sin que por esto dexe de quedar esta sugeta a la Real 
por tocar sus appellaciones a los tribunales reales ... ha resuelto su Magestat 
que en este Principado mientras no haya sucollectores de la camara apostoli
ca se practique en este particular lo mismo que en Castilla; y assi mismo se ha 
servida su Magestat resolver que en este Principado se practique en cuanto al 
conocimiento de lo jurisdiccional de los espolios que se exersan sus reales 
ministros y en consequencia assi como en los Reynos de Castilla tienen dicho 
conocimiento los corregidores, lo tengan en este Principado los corregidores o 
ministros rea/es que exersan jurisdiccion ordinaria en los respective lugares 
que sucedan las vacantes. Y la observancia de las referidas providencias se ha 
comensado a practicar en el obispado de Solsona en virtut de especiales 
ordenes de su Magestat y deviendo tener las reales ordenes de su Magestat el 
mas exacto cumplimiento; de orden de su Excelentissima y Real Audiencia lo 
pa1ticipo a V.S. para que quede en esta inteligencia y disponga que esta calta 
se registre en los libros capitulares de esse Cavildo y se le de cumplimiento 
en su casso y del recivo de esta me dara V.S. aviso. Dios guarde a VS Ms. as. 
como deseo. Barcelona a 19 de junio de 1717. Don Salvador de Prats y Matas. 
llustre Cabildo de la Santa Iglesia de Lerida."22 

Les lleis de Castella seran, doncs, l'únic referent a aplicar als nous regnes 
sotmesos i, en cas de dubte, sempre cal atenir-se a la normativa castellana. 
Així mateix, la necessitat d 'aplicar unes mateixes lleis legitimarà la intromissió 
reial en qualsevol afer dels seus súbdits i, en conseqüència, també de 
l'Església: "... fou llegida la ca1ta de sa Ma gestat (Deu lo guarde) de 5 del 

22. ACT. CAP., 85, fol. 50s. El subr..ttllat és nostre. 
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corrent mes de maig despachada per lo Senyor Don Manuel de Vadillo y 
Velasco expressant en efecte que avent estat informat sa magestat de haver 
inusitadament en esta seu vacant passat a vostra senyoria a fer nominació de 
quatre vicaris generals encarrega a vostra senyoria passe a revocar tres de dits 
vicaris generals y que quede solament subsistent la nominació feta de persona 
a don Geronim Valls per a que exercesca son empleo. "23 

Destaquem que, en els dos textos precedents, l'actuació reial té lloc en 
moments de seu vacant. És a dir, el monarca no té cap problema amb els bis
bes, nomenats per ell, sinó durant el temps de seu vacant, quan l'autoritat 
eclesiàstica l'exerceix, normalment, el capítol. A més, pot significar que la 
seva actitud és contrària a la ingerència reial24, encara que serà canviant. 

Ben avançat el segle XVIII, durant el regnat de Carles III, continua encara 
la tasca d 'adaptació dels costums eclesiàstics als de Castella, com reflecteixen 
les actes capitulars en el tema de l'erecció de les tres canongies d'ofici: " ... he 
venido en prestar mi real consentimiento para que en esa Iglesia Catedral de 
Lerida se erijan en canongias de oficio Magistral, Doctoral y Lectoral... y se 
han de proveer siempre por oposicion y concurso general y abierto como se 
ha practicada con la canongia Penitenciaria de esa Iglesia y se executa en las 
Iglesias de Castilla ... Bien entendido que ... despues de celebrada el concurso 
y examenes solamente tendra el Cabildo la accion de votar y proponerme tres 
sugetos los mas dignos y benemeritos entre todos los opositores, y remitirme 
esta terna para que de los contenidos en ella nombre Yo al que estimaré mas 
digno despachandole el título correspondiente ... "25 

Manuel Macias, aleshores bishe de Lleida, decreta l'erecció de les tres pre
bendes de magistral, doctoral i lectoral a la seva església catedral seguint 
fidelment els desigs del monarca: " ... En esta consideración, y teniendo presen
te que la dicha erección, de las tres prebendas de oficio, a mas de ser mui 
conformes a el Sagrada Concilio de Trento en la session 5 Cap. l º de reforma
tione, por lo que mira a la Lectoral, y en quanta a la Doctoral y Magistral a la 
Bulla de Sixto IV y motu proprio de Leon decimo, para los Reinos de Castilla 
y Leon, ha de ser también de mucho lustre, y esplendor, y de una conocida 
utilidad, a la dicha Iglesia y Cabildo. [ ... ] Y finalmente, en quanta a la preben
da de Lectoral debera tambien su opositor decir todos los años tres oraciones 

23. ACT. CAP. , 81, fol. 82. 

24. Els Capitulars, en rebre la notificació del secretari de la Reial Audiència de Barcelona, 
don Salvador cie Prats i Mates, creuen que la intromissió del rei és H.legal i comissionen canon
ges "per a que miren los papers hi a en lo Archiu '', ACT. CAP., 85, fol. 51. 

25. ACT. CAP. , 96, fol. 322. 
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en idioma latino de media hora cada ... y a mas debera tambien ... leer otra 
media hora en idioma latino, o castellana sobre el libra de la Sagrada escritu
ra que hubiese elegida ... "26 

Conseqüència pràctica de tot el que hem dit és també l'adaptació a l'estil 
de Castella a través de la introducció de la llengua: l'assimilació ha de ser 
total. Si bé la Nova Planta constitueix les bases del nou Estat, no es fa 
referència explícita al fet lingüístic diferencial, malgrat les recomanacions 
fetes als corregidors. Caldrà una actuació decidida, un manament ferm a fi 
d'introduir el castellà dins l'àmbit eclesiàstic per tal d'anar-hi esdevenint !'(mi
ca llengua vehicular. L'aplicació de la reial cèdula de Carles Ill de 1768, la 
farà el bisbe Sànchez Ferragudo en la seva visita pastoral de 1778-79, obligant 
l'ús exclusiu del castellà en els registres parroquials. 

Comptat i debatut, la ingerència reial en els afers eclesiàstics, a fi d 'ade
quar-ho tot a les lleis de Castella, és a dir, les lleis de l'Estat, cal inserir-la en 
el seu context general. No és una actuació aïllada, una actuació més. A parer 
nostre, és una peça del puzzle o trencaclosques, amb el qual s'anirà bastint 
el nou Estat unitari espanyol, la construcció del qual s'enllestirà, pel que fa 
als fonaments bàsics, durant el segle XVIII i comptarà amb l'ajut inestimable 
de gairebé tota la jerarquia eclesiàstica, però no amb tots els seus estaments. 

26. ACT. CAP., 96, fol. 341s. 
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ANNEXI: 
llista dels bisbes de Lleida dels segles XVI-XVIII27 

l. Lluís-Joan del Milà i cie Borja 1461-1510 Albaida 

2. Joan d'Énguera 1510-1512 País 
Valencià 

3. Jaume cie Conchillos 1512-1542 Tarassona 

4. Martí Valero 1542 Aragó 

5. Ferran cie Lloaces i Peres 1543-1553 Oriola 

6. Joan cl 'Àrias 1553-54 Eixea 

7. Miquel Despuig 1556-1559 Tortosa 

8. Antoni Agustí i Albanell 1561-1576 Saragossa 

9. Miquel Tomàs cie Taixaquet 1577-1578 Llucmajor 

10. Carles Domènec 1580-1581 Barbens 

11. Benet cie Tocco 1583-1585 Nàpols 

12. Gaspar-Joan cie la Figuera 1585-1586 Fraga 

13. Joan Martínez cie Villatoriel 1586-1591 Lleó 

14. Pere d'Aragó 1592-1597 Catalunya 

15. Francesc Virgili 1599-1620 Tarragona 

16. Pere Anton i Serra 1621-1633 Saragossa 

17. Antoni Pérez 1633 S.Domingo 
cie Silas 

18. Pere cie Magarola i Fontanet 1634 Barcelona 

27. Cf. llutlletí Oficial del bisbat de Lleida. Número extrdordinari. Guia de l'església en la diò
cesi de Lleida , 1989, pàgs. 56-57. També GEC, s .v. Lleida, hishat de, art. signat per Josep 
Lladonosa i Antoni Pladevall , vol. 9 . Barcelona, 1976, pàg. 215s. N'hem catalanitzat tots els 
noms. Per a una més àmplia informació sobre l'episcopologi ile rdense d 'aquest període i, en 
general. de l'actitud de l'església de Lleida quant a J'espanyolitzaci<> , cf. Alfred Agustí i Farreny, 
La llen¡.:11a catalana a la di<Jc;esi de Lleida (se¡.:les XVJ-XV!JJ). Microforma. Publicacions de la 
Universitat Autúnoma de llarcelona. Bellate rra , 1993. 
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19. Bernat Caballero de Paredes 1635-1642 Medina del 
Campo 

20. Vicent Margarit 1642 
(només electe) 

21. Pere de Santiago 1644-1650 Sallent de 
Gàllego 

22. Gaspar Català de Montsonís 1651 València 
(només electe) 

23. Miquel d'Esca1tín 1656-1664 Saragossa 

24. Brauli Sunyer 1664-1667 La Pobla 
de Massaluca 

25. Josep Ninot 1668-1673 Sta. Coloma 
de Queralt 

26. Jaume de Copons i de Tamarit 1673-1680 Catalunya 

27. Francesc Berarclo 1680-1681 Conca 

28. Miquel-Jeroni de Molina 1682-1698 Castell a 

29. Joan cie Sta. Maria Alonso 1699-1700 Terriente 

30. Francesc de Solís 1701-1714 Gibraltar 

31. Francesc Olaso d ' Hipenza 1714-1735 Calahorra 

32. Gregori Galindo 1736-1756 Josa 

33. Manuel Macias cie Pedrejon 1757-1770 Becerril de 
Campos 

34. Joaquim A. Sànchez Ferraguclo 1771-1783 Àvila de 
l os Ca ha ll e ros 

35. Jeroni-Maria cie Torres 1783-1816 Alio 
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ANNEX li: 
Origen i procedència dels bisbes de les diòcesis catalanes (segles XV-XX) 

Quadre I: Distribució per segles 

Segles xv XVl X\111 XVIII XIX xx 

Procedència Pr Pe E Pr Pe E Pr Pe E Pr Pe E Pr Pe E Pr Pe E 

Lleida 2 2 3 5 3 5 5 l 8 o o 6 2 2 6 2 2 4 

La Seu 
d'Urgell 4 2 o 5 2 3 5 l 3 o o 9 3 o 3 4 2 o 

Tarragona 3 l 2 3 2 5 5 l 4 5 l 4 4 l 3 3 o 3 

Solsona 4 o 10 l 2 6 3 o 2 3 5 o 

Tortosa 5 o 3 5 l 5 2 o 8 o l 7 3 o 5 o 3 l 

Barcelona 7 4 2 6 l 3 5 l 4 l 2 10 4 2 3 4 3 4 

Girona 9 l o 3 l 3 8 l 4 4 o 4 3 o 5 5 2 o 

Vic 7 l l 2 3 5 9 l 2 3 o 3 7 o l 2 2 o 

Principat 35. 11. 11 29. 13. 29 40. 8. 44 14. 6. 49 29. 5. 28 23. 19. 12 

Elaboració pròpia a partir de les dades de la Rran enciclopèdia catalana en els episcopologis res
pectius. 

Pr: Principat. Pe: Països Catalans. E: estrangers. 
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Quadre 11: Detall de la procedència (segles XV-XX) 

L u TA s TO B G V 

Total bisbes 82 65 73 33 67 104 81 82 

l.Catalans 48 44 48 19 38 76 63 66 

l. l. mateix bisbat 10 6 o 5 10 19 19 

1.2. fora bisbat 38 38 47 19 33 66 44 47 

1.2.1. Principat 27 30 39 11 27 52 37 39 

1.2.2. País Valencià 7 8 8 6 5 13 5 7 

1.2.3. Illes 4 o o 2 l 2 l 

2. No catalans 34 21 25 14 29 28 18 16 

2.1. Hispànics 30 18 24 14 25 24 16 14 

2.1.1. Aragó 13 4 10 4 7 6 3 7 

2.1.2. Castella-Lleó 10 6 5 7 10 7 8 3 

2.1.3. Altres 7 8 9 3 8 11 5 4 

2.2. No hispànics 4 3 o 4 4 2 2 

Elabornció pròpia a partir de les dades de la gran. enciclopèdia catalana, en els episcopologis 
respectius. 

Posem, només , la/ les inicial/s dels bisbats. Lleida (L), la Seu D'Urgell (U), Tarragona (TA), 
Solsona (S), Tortosa (TO), Barcelona (B), Girona (G) i Vic (V). 
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ESGLÉSIA I SOCIETAT EN UN POBLE DEL PENEDÈS 
DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX 

Ramon Arnahat i Mata 

Fem la nostra anàlisi sobre les relacions entre Església i societatl a partir 
de l'estudi de Santa Margarida i els Monjos2. Un municipi meitat agrícola i 
meitat industrial (extracció i fabricació de ciment), situat a la plana pre-litoral 
de l'Alt Penedès i amb una població que, en els anys trenta, se situà al voltant 
dels dos mil habitants. 

Aquest treball s'emmarca dins la proposta d 'estudiar les relacions entre la 
institució religiosa i el conjunt de la població3. També tracta d 'esbrinar quin 
era el poder de l'Església, en la primera meitat del XX, dins la comunitat rural 
i quins eren els comportaments de la població vers l'Església i la religió, que 
anaven des de l'anomenada religiositat popular a l'anticlericalisme. 

Influència del rector i del món religiós en la comunitat local al tom
bant de segle 

Sempre s'ha donat per suposat que, en el segle XIX, la majoria de la 
població catalana havia estat profundament religiosa. Però l'anàlisi detallat de 
la informació de què disposem no sembla confirmar aquesta hipòtesi pel que 
fa al municipi de Santa Margarida i els Monjos4. Car, si bé és cert que hi havia 

l. Utilitzem com a síntesi sobre l'Església catalana contemporània les obres de Josep MAS
SOT i MUNTANEH: Apmximaci<í a la hi'it<lria religiosa de Catalunya contemponlnia, Barcelona, 
1973 i L 'fag/ésia catalana al segle XX, Barcelona, 1975. 

2. Per a l'evoluciú històrica d 'aquest municipi , vegeu Hamon AHNABAT: La gent i el seu 
temps. História de Santa Margarida i els Monjos. De la .fil.luxem a la Guerm Ciuil. 1890-1940, 
S;inta Margarida i els Monjos, 1993. 

3. Agafem la proposta de Jordi FIGUEROLA i Casimir MAHTÍ: "L'Esglés ia a Catalunya durant 
l:t Restauraciú: Estat cie la qüestió" dins Catalunya i la Restauraci<í, Manresa, 1992, pp.269-275, 
pàg. 272 per a la proposta. 

4. La informacié>. si no es diu el contrari , ha estat extreta de Josep Ignasi ESCALA FEH!l.AN
DO, rector: Consueta de la Parnlquia de Sta. Margarida del Panadés, 1858, Joan BASANY, rector: 
Ohserucicions sohre e1l¡.;u1ws de les principols costums d'ei.xa parnlc1uie1 de Sia. A1orgarida del 
Ponadés, 19 de juny de 1904, Antoni CODINA, rector: Cèmsue/a de.fi4ncions parroquials, 1849, 
localitzades totes a l'Arxiu Parroquial de Santa Margarida i els Monjos (AP-SMM). Més informació 
a l'Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), Visi/es Pastora l'i. Parnlquies foranes: 1853 (26 de juny). 
vol. 91 , 1886 (28 de maig). vol. 81, 1915 (16 de novembre) , vol. 105; 1927 (29 d 'octubre), vols. 
117 i 118, i 1935 (26 de m:in,,:) vol.. 129. 

247 



HAMON ARNABAT l MATA 

una important participació en determinades festes litúrgiques, no hi havia gai
re gent que, a finals del XIX o començaments del XX, assistís regularment a la 
missa dominical. La diferència entre una religiositat aparent i una religiositat 
real ha estat assenyalada per Pere Anguera per al segle XIX5 

En un informe de l'estat d'aquesta parròquia en la segona meitat del segle 
XIX, el rector, informava referent al nucli dels Monjos que: "debe advertirse 
que son Monjos sin habito no cogulla, en cuyo pueblo existe el foca de todos 
los siete pecados mortales, con todos sus ahijados, los hahitantes todos en 
general, son de un caracter hipócrita por aparentar lo que no son, ignorantes, 
y al mismo tiempo malisiosos, y muchos de ellos muy viciados, de modo que 
el conjunto forma uno de los pueblos mas devirtuados y relajados del llana 
del Penedés. Y de esta tienen fama ganada por todas partes en donde tienen 
noticia del pueblo de los Monjos"6. 

A finals del segle XIX, el rector continuava queixant-se que al municipi, i 
sobretot al nucli dels Monjos, "hay algunos que profesan claramente la impie
dad, no creyendo en nada, dejando de cumplir las propuestas de nuestra 
Madre Iglesia, procurando imbuir sus perversas ideas a los demas para hacer
les impios como ellos, pera sina !agran esta, a lo menos logran hacerles indi
ferentes en materias de religión, y esto lo prueba evidentemente el poca caso, 
que hacen de las repetidas exortaciones, y avisos, que con mucha solicitud 
dan los pàrrocos y atros ministros sobre los asuntos mas esenciales como la 
santificación de las fiestas, la obligación de oir missa los dias de precepto, ... , 
y, a pesar de todo, muy pocos son los que hacen caso de cuanto se les dice, 
y que vayan a frecuentar los Santos Sacramentos dentro del año, tanto de 
hombres como de mugeres"7. 

Durant la primera dècada del segle XX tenim constància de més queixes 
en aquest sentit: "Aqueixa població, com la inmensa majoria de las altres 's 
distingueix per lo seu indiferentisme en matèria de religió .. . De pietat propia
ment dita no n'hi ha. Degut a que forman la feligresia una pila de barriades 
separades més o menys de l'Església parroquial, no s'ha pogut formar un 
nucleo de persones piadoses ... aixís és que el rector 's troba sol a la misa 
dels dias feyners, ni es possible que vingui la gent a Rosari ... "8. 

Queixes que continuaven els anys vint, quan Josep Bruquetes, un rector que 
comptà amb molt de prestigi dins el veïnat, feia avinent al bisbe de Barcelona 
que, a causa de que la parròquia era molt disseminada: "de mis feligreses uni-

5. Pere ANGUERA: "Anticlericalisme i irreligió a Reus. Notes per a la seva història durant la 
revolució liberal'', dins Menjacapellans, Conservadurs i Remlucionaris, Reus, 1991 , ps.15-51. 

6. ESCALA: Consueta ... (1858) 
7. ADB, Carpeta 710 de parròquies foranees. 
8. BASANY: Ohservacions ... (1904) 
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camente as is ten a la Iglesia una vigésima parte de los mis mos ... de manera 
que la gran mayoría no tratan con el parroco sino cuando se casan, cuando 
hay un bautizo o un entierro"9. 

Per a solventar aquesta situació, els rectors demanaven que s'edifiqués un 
nou temple al nucli dels Monjos (on vivia la meitat de la població del munici
pi) que substituís el que hi havia a Santa Margarida (allunyat dels tres princi
pals nuclis de població). Malgrat que la proposta ja s'havia acceptat l'any 
1878 i s'hi arribaren a plantificar els fonaments, les dificultats econòmiques 
dels feligresos, el poc interès del bisbat i de l'AjuntamentlO ajornaren "sine 
die" la seva constrncció, que es reprengué els anys vint del segle xx:11 i 
s'aturà de nou els anys trenta. L'església no fou acabada fins als anys quaran
ta amb el treball forçat dels batallons disciplinaris de presoners de guerra. El 
seu finançament tingué quatre fonts: la venda d'objectes de la vella església, 
les donacions de ciment i calç per les fàbriques de ciment del municipi, la 
recapta entre els veïns i la prestació personal. 

No sembla, doncs, que la participació veïnal als actes regulars de l'Església 
fos gaire nombrosa; al contrari, a començaments de segle se situaria tan sols 
en una cinquena part dels veïns. Per altra banda, els veïns acostumaven a 
relacionar-se amb la parròquia per qüestions molt concretes: bateigs, casa
ments i defuncions. A més, des dels anys noranta hi començarà a haver casa
ments civils, si bé mai no sobrepassaran el 15% del total anual. En la dècada 
dels deu tornarà a haver-hi una revifalla de casaments civils fins a situar-se 
en el 20% i en els anys trenta s'aproparia al 40%12. 

No hem d'oblidar, però que, el rector continuava tenint un poder específic 
en la comunitat local. Poder que exercia mitjançant el petit, però fidel, nucli 
de persones més properes. Un poder que anà perdent força a mesura que 
deixem enrere el segle XIX i ens apropem als anys vint del nostre segle, mal
grat els canvis i reformes que s'intentaran. La industrialització del municipi, la 
r;idicalització política i social al voltant dels conflictes pagesos dificultaran i 
limitaran el poder del rector com a força viva del municipi. 

9. ADB, Carpeta 710, carta de 21 de juny de 1920. 
10. La informació sobre la nova església ha estat extreta de les Consuetes ... , de la carpeta 710 

cie l'ADB i dels Llibres d'Actes MunicipaL1· de l'Arxiu Històric Municipal de Santa Margarida i els 
Monjos (AHM-SMM). 

11. ADB, Carpeta 710 de l'ADB i Visites Pastorals, Parrriquies.foranes, vol. 105, foli 142. 
12. AHM-SMM, Ref!,istre Ciuil, Llibres de Matrimonis, vols.6-13. 
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Les relacions del rector amb l'Ajuntament i el poder local 

La corporació municipal acostumava a assistir en ple a tots els oficis reli
giosos i processons, ja fossin per invitació cie les germandats (cie Sant Antoni 
o del Pilar) o del rector del municipi per les Festes Majors, per la Candelera, 
per la verge del Remei o per Setmana Santa. 

A partir cie 191913, però, trobem alguns signes cie ruptura, ja que la majoria 
cie l'Ajuntament s'oposa que el rector del municipi pugui clonar doctrina a 
l'edifici que havia sol.licitat, clins els nucli dels Monjos, cosa que, evidentment, 
dificultava que els nens i nenes hi poguessin assistir. 

L'any 1922 es decideix d'interrompre la pràctica secular d 'anar a l'ofici de 
la germandat de Sant Antoni dels obrers de la fàbrica cie ciment Freixa (que 
tenia uns 400 obrers), però en canvi s'accepta d'anar a l'ofici de la Candelera 
(pel febrer) invitats pel mossèn. Per tant, cal entendre aquesta negativa més 
clins la polèmica creada per les vagues dels anys dinou i vint que per la qües
tió religiosa, ja que el mes de febrer refusen cie pa1ticipar en un tedèum orga
nitzat per la Socieclacl Cooperativa Agrícola (dels propietaris i els esquirols). 
De la mateixa manera que l'any 1923 es declina de participar a les festes cie la 
Candelera. 

A partir de l'època cie la dictadura 0923-30), els ajuntaments es limitaran a 
clonar-se per assabentats dels oficis eclesiàstics, però sense dir si aniran o no 
a les celebracions litúrgiques. 

Serà precisament durant aquests anys cie la dictadura quan el rector, Joan 
Bruquetes, prendrà una postura favorable als republicans moderats i els rabas
saires en el seu enfrontament amb els propietaris agrícoles i la Unión 
Patriótica l 4. Aquest enfrontament era una mostra més cie la descomposició 
dels governs municipals dictatorials i del trencament entre clos dels principals 
aliats en el seu suport a la dictadura, les classes benestants locals i el clergat. 
Les queixes arribaran, per una o altra banda , fins al capità general cie 
Catalunya i el bisbe de Barcelona. 

Les autoritats locals recriminaven les gestions del rector per a posar en lli
bertat uns rabassers detinguts i per a "inmiscuirse en asuntos que nada tienen 
que ver con su sagrada ministerio" i pel fet que utilitzés el púlpit per a anar 
contra l'autoritat15. El trencament arribà fins al punt que l'Ajuntament recollí 
signatures (sols n'aconseguí seixanta) per a demanar al Ministeri de Justícia i 
Culte que el fes fora del municipi , tot al.legant que tenia una excessiva inter-

1.3. AHM-SMM, lliga lls G-li, sessió de 5 de gener de 1919 i G-12. sessions de 15 d e gener 
de 1922 i 28 de gener de 1922. 

14 . Informació sobre aquest conflicte i la postu1~1 del rector a l'Arxiu Hist<)ric del Govern Civil 
de Barcelona (AHGCll) , NeJ!,uciut dAssuciaciuns. expedient 6.143 i ADII. Cmpeta 710 de 
Pam;,¡11ies hmmes i AHM-SMM. Actes M11nic1paL~ de 1929-1930 (lligalls G-26 i G-27). 
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venció en els afers públics i que, amb la seva actitud, allunyava de l'Església 
"las personas verdacleramente clevotas y a las que se precian cie solventes en 
su moraliclad ... las personas que tienen solvencia moral y material en este 
pueblo"16· 

El rector, no sols defensà la innocència dels tres detinguts, sinó que rea
litzà gestions clavant el governa clor i el capità general de Catalunya 17 per a 
aconseguir el seu alliberament. I client que l'odi del poble contra les autoritats 
municipals es devia a la seva mala gestió durant els anys de la dictadura i no 
les "préclicas del cura". 

Malgrat aquesta cleciclicla opció pro-republicana del rector, l'Església del 
municipi veurà cie prop les flames cie l'anticlericalisme que esclatarà al camp 
del Penedès amb la revolta cie l'octubre cie 1934. El seu posicionament a 
favor cie! republicanisme moderat l'allunyarà cie les elits econòmiques locals 
(grans propietaris, industrials del ciment i grans comerciants) i l'aproparà als 
sectors intermedis cie la pagesia, però no millorarà les seves relacions amb els 
sectors més pobres cie la societats els parcers i els jornalers agrícoles i indus
trials. 

Les difícils relacions entre rector i bisbe 

Però si difícils eren les relacions entre el rector i els veïns o l'Ajuntament, 
tant o més ho eren entre el rector i el bisbe. La plaç::¡ cie Santa Margarida era 
considerada com una mena cie desterrament pel seu allunyament de la capi
tal , les poques rendes i les males condicions higièniques cie la casa rectoral 
que provocaven moltes malalties 18. Això feia que el rector aprofités les visites 
del bisbe per a recordar-li la seva precària situació. 

La visita pastoral'cle l'any 1852 és una bona mostra del que diem. Aquells 
anys el rector dormia a Penafel (una ermita al mig cie la muntanya), i hi portà 
el bisbe a dormir, cosa que no agracià gens a aquest, ja que es va queixar 
d 'haver cie: ''soportar con eclificante abnegación y humilcle paciencia las vein
te horas que clemoró en aquella casa llena únicamente cie reptiles que !e mar
tirizaron a él y a su comitiva"W 

J 5. AHGCll Nep,ociat d'Associacions. expedient 6.14.). carta del jutge municipal al bisbe de 
llarce lona. amb data 16 de febrL·r de 1930. 

16. Carta localitzad:t a ADB. Ca17Jeta 710. 
17. Carta de 2H de gener de 1930. loca litzad:t a l'AHGCB-NA. Expedient (>.143. 

!H. ADII, G117Jl'ft1 710. 
19. ADB. Visites Pastorals, Panú¡uies.fi1ranes. vol.91. foli 124. 
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En tot cas, però, la visita del bisbe era aprofitada per animar la població en 
la seva religi_ositat amb constants discursos: "aprovechando la feliz coyuntura 
de hallarse congregados los fieles todos o casi todos en aquel sagrado recinto, 
improvisó con su acostumbrada unción y felicidad un segundo discurso en el 
que manifestó las fealdades y temibles consecuencias del vicio y la irreligión, 
e interesó las autoridades y jefes de família para que cada uno contribuyera a 
la extirpación de dichos males"2º, l'ajudant del bisbe que redactà la nota no 
deixa d'anotar aquesta guinya: "al retirase S.E.G. dejando a su auditorio con
movido y, sin duda, mejorado." 

La visita finalitzava amb els consells del bisbe al rector: "presentandose a 
la vista de sus feligreses como un dechado de todas las virtudes. Sea muy pru
dente y haga para conservar las buenas relaciones con las autoridades y per
sonas influyentes para explotarlo todo en beneficio de las costumbres y corre
ción de abusos"21. 

Les relacions entre bisbe i rector eren, doncs, força complicades, tot i que 
podem apreciar una certa millora a partir de començaments del segle X:X, 
quan els rectors agafen amb més empenta la seva tasca i intenten sistematitzar 
i regularitzar les consuetes i les activitats socials vers la comunitat, encara que 
sembla que sense massa èxit. 

Pel que fa a les rendes del rector, a començaments de segle, era d'unes 
1.125 pessetes l'any. La meitat provenia de l'estat, el 10% de particulars i el 
40% restant, dels serveis: oficis, enterraments, baptismes, etc.22. 

Religiositat popular, indiferentisme i anticlericalisme durant el primer 
terç del segle XX 

El nombre de veïns que, almenys un cop a l'any, havien complert amb la 
comunió era força alt i voltava els 800 a finals del XIX (arribant fins als 860 en 
1898) d 'una població de 1.335 persones. Després, malgrat el lleuger augment 
de la població, es va reduint fins als 600 a començaments de segle. Passant de 
representar el 60% en 1893, el 42% en 1901 i el 51 % en 190323. Per tant, de 
mica en mica el percentatge de veïns que compleix, un cop a l'any, les seves 
obligacions religioses va disminuint. 

Aquest poc interès pels assumptes religiosos, o la poca assistència als seus 
actes, és una constant que trobem reflectida a cada una cie les visites pastorals 

20. Ibídem. 
21. ADB, Visites Pastorals, Pamiquiesforanes, vol.93, foli 81. 
22. BASANY: Observacions ... (1904) 

23. Darreres p<lgines de la Consueta .. 
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que fa el bisbe de Barcelona, tant el segle XIX com el xx24. 

La creixent extensió de l'associacionisme popular al municipi influí de 
manera directa en la disminució dels efectiusde la parròquia. Les dècades 
dels anys deu i vint, el municipi visqué una veritable eclosió d'associacions 
populars: germandats, societats recreatives, partits i sindicats. Serà, però, als 
anys trenta quan es produeixi un increment de l'indiferentisme religiós i de 
l'anticlericalisme. La visita pastoral del bisbe de Barcelona de l'any 193525 ser
veix perquè el rector, Josep Duran i Margarit, reconegui que, malgrat no exis
tir "secta alguna, algunos feligreses, debido a las campañas político-sociales, 
hacen pública ostentación de apostaria ... parece que hay algunos afiliados a 
la liga laica que existe en Vilafranca con fines políticos, aunque es cosa no 
comprobada", aquest fet es reflectia, com hem dit, en el nombre de casa
ments civil (sis en tres anys) i enterraments civils (catorze en tres anys) que 
havia anat augmentant. També, cada cop es refusava més l'administració dels 
últims sagraments, ja que la meitat dels que havien mort des del gener de 
1931 ho havien fet. 

Josep Duran, en el seu informe al bisbe de Barcelona, afegia que hi havia 
"escassa concurrència a los actos religiosos ... ordinariamente cumple el pre
cepto de oir mis a, un oc ho por cien to de los feligreses i .. . cumplen el pre
cepto de comulgar por Pascua el veinte por ciento de feligreses obligados ... i 
no passa de veinte fieles que constantemente reciben los santos sacramentos 
todas las fiestas". El rector posava com a excusa que "durante las mañanas de 
los dias festives, los labradores, en una proporción del cincuenta por ciento, 
se dedican a trabajos manuales", en lloc de reconèixer que la religiositat 
popular havia disminuït. Pel que fa als costums apuntava que malgrat: "no se 
conocen otros graves escandalos públicos contra la santidad del matrimonio", 
amb fonament "puede conjeturarse que, privadamente, la inmoralidad mas 
abyecta se ha enseñoreado de las costumbres, debido a la falta de espirituali
dad i religiosidaden todas las clases sociales." 

Per a compensar aquesta situació i el fet que l'escola, malgrat no ser anti
catòlica, fos laica, es feia molta incidència en la doctrina26. A més, de cara a 
captar la joventut i entretenir-los "con recursos honestos i sanas lecturas, con
ferencias con proyeccciones" s 'havia construït "un salón destinada adhoc, 
para poner en practica los medios proporcionades por la moderna pedagogía 
catequística". És a dir, la parròquia modernitzava els instruments de captació 
de nois i noies, davant la creixent influència d'altres alternatives laiques: par-

24. Vegeu els llibres de visites pastorals de l'AD!l citats e n la nota 4. 
25. AD!l, Visites Pastorals, Pamlquies.foranes, vol.129. 
26. Mn. Manuel SOCADA i OLIVELLA: Consueta de la pamlquia de Santa Maria de la Bishal 

del Penedès (1903), Reedicié1 de 1993. ps. 2 i 32 
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tirs, sindicats, societats, etc. A més a més, els nens i nenes, eren utilitzats per a 
fer arribar propaganda catòlica a les famílies: "por medio de los niños procu
ramos hacer llegar a las familias, hojas i revistas de propaganda religiosa i de 
caracter apologético, como la "Hoja Dominical'', la "Fiesta Santificada'', la 
revista "Ave María", hojas misioneras ... " 

Pel que fa a la gent adulta, en canvi, mantenia les organitzacions tradicio
nals, com la confraria de la Nostra Senyora del Roser, l'arxiconfraria de les 
Filles de Maria i l'Apostolat de la Oració. Però el rector havia perdut totalment 
el control sobre les dues societats de socors mutus que tenien denominació 
religiosa, la de Sant Josep, de caire agrícola, i la de Sant Antoni dels obrers de 
la Freixa, ja que "en la actualidad (estan) totalmente independizadas de la 
tutela parroquial". A més, com reconeixia el rector "se leen muchos períodicos 
liberales o irreligiosos por su caracter política. La mayor parte de lectores lo 
es de la premsa Hamada independiente", 
és a dir, e ls canals tradicionals d'informació i d'influència havien perdut molt 
de pes. 

Davant l'ofensiva laica, el bisbe recomanava als feligresos que "tengan asi
mismo muy presente las normas de la cristiana modestia en el vestir, eviten 
con suma diligencia las malas lecturas, diversiones deshonestas i malas com
pañias ... Ser huenos católicos, cumplidores de los Mandamientos, particular
mente el de santificar las fiestas i muy devotos de la Sagrada Eucaristía''. 

Aquesta actitud ideològica i social d 'indiferència religiosa creixent tenia el 
seu vessant econòmic. Ja l'any 185827 trobem algunes queixes del rector sobre 
la poca participació econòmica dels veïns a la parròquia, ja que "los parro
quians no asistían al ofe11ori per no donar ganància al R. Rector; resultant 
pues que ni el R. Rector, ni el Sant del cua! se fa la festa , arreplegaban diner 
algun'', davant aquesta situació es va decidir de "donar al R. Rector tres pesse
tes per cada diada, en lloch de una lliura, que antes clonaban y de ésta mane
ra el R. Rector no pert lo dret, y el Sant guaña alguna cosa en los ofe11oris." 

A començaments de segle el rector Joan Basany continuava queixant-se: 
"Generositat per la Església y el rector no n'hi ha, comensant per tots 'Is pro
pietaris y acabant per l'últim de la parròquia: aixís que ningú dóna res ... y si 
no fos per tres o quatre famílies que si no clonen materialment és perquè no 
poden , però en canvi posen tota la bona voluntat y zel pera ajudar al 
Pàrroco."28. 

Aquesta queixa cie la manca cie col.lahoració econòmica dels parroquians 
la trobem en altres consuetes, com la cie la Bisbal del Penedès (municipi cie 

27. ESCALA: Oms11eta ... (1858). 

28 . .Joan BASANY. rector. Ohsen1ac:i<!l1s suhre ulp,unes de les principals costums d'efa·a purn)
r¡uia de Sia. Marp,arida del Pa nadés (1904), a l 'Al'- SMM. 
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1.600 habitants el 1900 i situat al Baix Penedès) cie l'any 190329: "Como el 
terreno que cultivan es peclregoso y aspero, las cosechas que ohtiene por el 
mucho trahajo que en él emplean, en general, son escaso, cie ahí que sean 
avaros, y consideranclo que el parroco es el mas rico cie la villa, hacen cuanto 
pueclen para escamotearle los derechos que le corresponclen, y basta ha cie 
mantener altercaclos para hacerlos todos efectivos. De este modo se ha clepe
dir algo mas para alcanzar kl justo."30, 

El funcionament de la parròquia i la consueta parroquial 

La consueta cie l'any 1903 ens permetrà cie conèixer millor el funciona
ment cie la parròquia31. Pel que fa a les persones que clonaven un cop cie mà 
al rector, els obrers cie la parròquia eren dos masovers que s'encarregaven 
d 'ajudar el rector en determinades funcions religioses i d 'anar a captar un cop 
acabada la missa. El campaner tenia casa franca i, a més, la capta dels bateigs 
i la plega del hiat i del vi. Aquesta plega li corresponia perquè: "cuant al istiu 
's presenta mal temps, lo campaner toca a bon temps y per cen que no te 
may mandra, puig la capta del hiat i del vi es per això, pensan 'Is pagesos 
que molt clependeix la conservació dels fruits de la terra, cie la puntualitat en 
tocar las campanes''. La seva missió era tocar cada dia a oració, al matí al 
migdia i a la nit, i les vigílies i dies cie festa per a la missa. La funció del cam
paner era força important per a la parròquia, com assenyala el rector. 

Els dotze escolans ajudaven a fer la missa diària en grups de clos o tres i 
cie sis els dies de festa. Els escolans tenien una pa11 del que es recollia dels 
bateigs, dels casaments i dels funerals. Mossèn Joan Casant ens explica la tàc
tica a seguir per a mantenir aquest grup d 'escolans: "Para més animarlos, se'ls 
deixa assistir a la castai'lacla que's celebra 'l dia cie Tot-Sants a la tarda , ah los 
Cantors cie la Església i algún any neula y turrons per las festas cie Nadal y 
pera pagar als que venen al sal-pis se'ls clona, si son pochs una dotzena , si 
molts mitja dotzena d 'ous, o he com he fet algún any, se'ls convida per 
Pascua a menjar la mona y una bo na plata de crema. Va molt he aixis mateix 
fer alguna surtideta de truitas , hutifarra y millor encara si potser pollastre''. 

Les institucions lligades a la parròquia eren la Confraria del Roser que 
tenia 40 socis el 1910 i les filles cie Maria que en tenia un centenar i que ens 
indica que un col.lectiu social en el que tenia especial incidència el rector era 

29. ESCODA: Consueta ... (1903). 
30. Ibídem, r~lg.31. 
31. Per a tot aquest apa1tat seguim les desnipcions de Josep BASANY: Ohseruacions .. (1904) , 

i totes les c itacions cprresponen a aquest document. excepte quan s'indiqui el contrari. 
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el de les dones. En canvi, l'Apostolat de la Oració, format pels homes, no en 
tenia cap32. Unes institucions semblants funcionaven a la Bisbal del 
Penedès33. 

A més d 'aquestes entitats, l'any 1915, el bisbe proposà en la seva visita 
pastoral que davant el creixement del nombre d'obrers, el rector "establezca 
alguna institución cristiano social que favorezca a sus feligreses y promueva la 
concurrencia de obreros a los Ejercicios espirituqles que se dan en Sarrià"34. 
No sembla que aquesta proposta tingués massa èxit. 

Les celebracions religioses més importants eren el Mes de Maria, la festa 
de la Candelera, que es feia a "tota orquestra" i era organitzada per la confra
ria del Remei. La de la Mare de Déu de març (el dia 25) en què es feia una 
processó a l'ermita de Penafel: "se surt a les 9 en punt. Hi assisteix la 
Corporació Municipal, totes les administracions portant les banderes y un 
nombre bastant regular de fidels, que ordinariament no baixa de un cente
nar" , segons els feligresos "era un vot de poble qu's va complint de temps 
immemorial" . Durant la processó s'anaven cantant les lletanies i resant ora
cions i a dalt l'ermita es feia l'ofici on es cantaven els goigs, i després tothom 
a dinar. 

Però, la celebració religiosa que tenia més seguidors era l'aplec del dilluns 
de la primera Pasqua a Penafel, una celebració meitat religiosa meitat civil. En 
aquest cas hi havia ofici, però no processó i, segons, el rector "és molt conve
nient que'! Rector, a la tarda, vagi a donar alguna mirada per evitar escandalo 
y profamacions, en vista de la gran gentada que s'acobla a la plaça i dintre la 
capella." 

Les celebracions de la Setmana Santa s'iniciaven el diumenge de Rams 
amb la benedicció i continuaven amb un seguit d 'oficis i processons fins al 
diumenge sant en el qual "no's predica i sols diuen dos paraules de felicitació 
al poble ah motiu de la Pasqua. Tothom està impacient pera sentir les 
Caramelles''. Aquí retrobem de nou aquest fort lligam entre activitats religioses 
i civils que són les que acostumen a tenir millor acollida entre la població. 

La Primera Comunió és un altre element important de les celebracions reli
gioses i del funcionament de la parròquia, i pel qual els nens i les nenes es 
preparen assistint a "doctrina" de 8 a 9 del matí i des de l'endemà del dime
cres de Cendra fins a l'abril. Un cop feta la comunió els nois podran ingressar 
a l'Apostolat i les noies a les Filles de Maria. La importància del catecisme és 
ressaltada per Joan Basany: "Encara que molts pares rondinen perquè dura 
tant lo temps de la doctrina, en això no he volgut transigir may, essent molt 

32. Carpeta 710 de l'ADB 
33. Carpeta 710 de l'ADB. 
34 . ADB, Visites Pastorals, Parrriquies.foranes, vol.105, foli 142 
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rigorós en les faltes y procurant que assisteixin almenys tres mesos. " 
Les festes majors, que cada cop més anaren augmentant el seu component 

laic, se celebraven als tres nuclis cie població. Als Monjos, el diumenge més 
proper a Santa Margarida; a la Ràpita, el mes proper a Sant Domènec (capella 
on se celebrava l'ofici), i a cal Rubió, el diumenge més proper al Pilar (a la 
capella cie la família Ballester). Com deia Josep Bruquetes "los tres grupos 
nüs numerosos -cal Rubió, la Ràpita i els Monjos- como quien clice se 
gobieman inclepenclientemente a pesar cie formar un solo municipio, cada 
uno cie ellos tiene su Fiesta Mayor paticular, para no comunicarse los unos 
con los otros han levantaclo en sus localiclacles, para clivenirse, una sala cie 
baile y café"35. 

Algunes conclusions 

De l'anàlisi que hem fet es desprenen un seguit cie punts sobre les rela
cions entre institucions religioses i societat que ara pretenem cie sintetitzar. En 
primer lloc cal considerar que aquestes relacions depenen cie la doble dinà
mica que s'estableix entre el rector i els seus superiors Cel bisbe) institucio
nals, per un costat, i per l'altre cie la que s'estableix e ntre el rector i la comu
nitat on actua, tant respecte a les classes dominades com a les classes domi
nants. I al bell mig d 'aquestes dinàmiques, la personalitat del rector. 

Les relacions entre rector i bisbe no semblen gaire bones el segle XIX i en 
canvi podem apreciar una millora el primer terç del segle XX, producte tant 
cie la millor preparació religiosa del rectors que vénen al municipi com cie la 
millor atenció del bisbe vers els problemes d'aquests. 

Pel que fa a les relacions entre rector i comunitat, hem pogut veure com, 
a partir de començaments del segle XX, s'establia una bona relació entre 
aquell i e ls sectors cie la pagesia mitjana i, sobretot, d'un impo1tant grup cie 
clones (al voltant cie les Filles cie Maria). Aquesta relació trencarà les tradicio
nals bones relacions entre elit econòmica i clergat característiques del segle 
XIX al nostre municipi. 

Pe l que fa a la influència cie l'Església local sobre la comunitat, sembla 
apreciar-se un procés continuat cie clavallacla. Ja que si a finals del XIX un 
20% dels veïns assistien regularment a missa, els anys trenta sols ho feia un 
8% d'aquests. Pe r altra banda, les queixes dels rectors, com hem vist, son 
contínues pel que fa a l'indiferentisme religiós dels habitants d 'aquest munici-

35. BASANY: O/Jsemaciuns ... < 1903) 
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pi. I aquesta seria, potser, la característica principal del veïnatge pel que fa a 
qüestions religioses: l'indiferentisme, a mig camí de la religiositat popular i de 
l'anticlericalisme. Encara que ambdues opcions extremes es mantenen, són 
clarament minoritàries. 

Aquest indiferentisme religiós s'accentuaria la segona i tercera dècades del 
segle :XX de forma paral.lela al creixement de l'associacionisme laic i popular, 
des de les germandats de socors mutus a les societats recreatives, passant pels 
sindicats agrícoles i obrers i els partits polítics. Aquest indiferentisme creixerà 
també a la calor de les lluites sindicals i agràries dels anys vint i trenta que 
polaritzaran la societat catalana. 

Cada cop més, un terreny fins ara ocupat per la parròquia deixa el seu lloc 
a la societat laica, sense que això comporti un sentiment antireligiós generalit
zat entre la població d'aquest municipi, com ho demostra la contínua partici
pació massiva a aquelles celebracions meitat religioses meitat laiques com els 
aplecs. 
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LA RELIGIOSITAT POPULAR AL BISBAT DE BARCELONA 
EN LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVII: 

alguns indicadors! 

Joan Bada i Elias 

Donar una visió global de la religiositat popular de tot un bisbat com el 
de Barcelona en l'espai limitat d'una comunicació a un congrés es fa molt 
difícil. Per això, per a presentar-los amb major deteniment he preferit cen
trar-me en alguns dels indicadors d 'aquesta religiositat i escollir-ne quatre, 
algun dels quals, com el registre dels pelegrins presenta una certa novetat. 
Aquests són: pelegrins, jubileus, rogatives i confraries i associacions. 

A) Les dades sobre pelegrins comencen d'aparèixer de forma seriada a 
partir de 1649 i acaben en 1676. Es tracta de la concessió episcopal del títol 
de pelegrí, que comportava estar sota protecció eclesial i poder també dema
nar allotjament i menjar en els pobles, viles i ciutats per on passava el pelegrí. 
Són 235 les concessions -220 homes, 15 dones2- en les quals el lloc de desti
nació és el que figura amb més regularitat (222, 94'46%); també freqüentment 
se'ns dóna el lloc d'origen i veïnatge 093, 82'12%) i l'edat consta en 184 
casos (78'29%). En algunes de les concessions episcopals fins i tot es fa una 
descripció física del pelegrí, atenent principalment al color dels cabells i a 
algun tret físic notable, generalment alguna deformació. 

La meta preferent de peregrinació és Roma, amb 120 pelegrins (54'05%), 
seguida de Santiago de Compostel.la amb 90 (40'54%). Els altres llocs són 
París i Loreto (Itàlia) amb 2, el Pilar de Saragossa i Venècia amb l. De 4 es 
diu que viatgen a Roma i altre lloc, de 2 a Roma i Santiago de Compostel·la. 
En 10 casos es concedeix el títol de pelegrí a gent que retornen a casa seva. 
Dels pelegrins a Roma, malgrat trobar-nos encara en la guerra dels Segadors, 
el volum més notable correspon a l'Any Sant de 1650, amb 71 (30'21 %), dels 
quals 51 són de la diòcesi de Barcelona i 11 de bisbats del Principat. 

Quant a l'origen dels pelegrins que obtingueren el certificat de tals a la 
Cúria barcelonina, 107 (55'44%) són del mateix bisbat, 24 de bisbats catalans 
(12'43%), 20 de bisbats de la monarquia hispana(10'36%) i 41 són estrangers, 
per molts dels quals queda prou clar que es tracta de dotar-los d 'un mitjà de 

l. Com és d 'imaginar, la font principal de la documentació és l'Arxiu Diocesà de Barcelona, 
més en concret les dues sèries documentals Communium i Gratiantm, on es troben les diferents 
concessions en els volums corresponents als anys que abraça l'estudi: pel tipus de comunicació, 
només donaré la referència exacta en casos concrets. La sigla corresponent és AOB. 

2. En nou casos es tracta de matrimonis. 
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vida per a retornar a casa seva o, com diu gairebé sempre la concessió, a .la 
pàtria. 

En l'escala d'edat, predominen els qui estan en la franja dels 21-30 anys, 
són 83 (45'10%), seguits dels cie la franja 31-40 amb 42 (22'82%), i de ls 
menors cie 20 anys, que són 31 (16'84%). Molt per sota queden els cie 41-50, 
que són 18 (9'78%), i poc significatius els sis cie 51-60 i e ls quatre cie 61-70. 

No figura cap pelegrí amb destinació a Montserrat, però en canvi trobem 
un conjunt de 17 parròquies, en el període 1656-17003. Per ord re cie vegades 
que obtenen el permís episcopal per a anar a Montserrat són Papiol i Sant 
Feliu de Sabadell (9), Rubí (7), Sant Feliu del Llobregat i Sant Pere de Terrassa 
(6), Badalona i Sant Vicenç dels Horts (5), Cabrera, Molins de Rei i Sant Joan 
Despí (4), Premià (3), Sant Andreu cie Palomar (2), Sant just Desvern, Sant 
Sadurní de Subirats, Vilassar, Vallcloreix i Santa Creu d 'Olorde (1)4. La conces
sió comporta el permís d'anar precedits de la creu i dels gonfarons parro
quials; és a dir, es tracta d'una peregrinació oficial. 

B) El període d 'anàlisi dels j ubileus segons la documentació trobada va 
des de 1654 fins a 1681. Són un total cie 185 les concessions, fetes pel Papa, ja 
que normalment comportava la possibilitat cie guanyar la indulgència plenària, 
que únicament pot atorgar la potestat màxima de l'Església en virtut del poder 
de les claus. La font documental és simplement la data cie reconeixement cie 
la concessió pontifícia fe ta per l'autoritat diocesana, bé sigui el bisbe, bé sigui 
el vicari capitular en seu vacant. D'aquests 185 jubileus, alguns van vinculats a 
la celebració de les 40 hores (18, 9'72%), altres a diumenges del mes o ciades 
no determinades (32, l 7'29%), i el gruix més notable a festes (135, 72'97). 
D'aquests jubileus, 13 estan vinculats a cinc festes del Senyor, amb notòria 
impo1tància a les dues festes cie la Creu - invenció (6) i exaltació (2)5, mentre 
que les altres festes són l'Ascenció, l'Epifania i la Pentecosta. Vint- i- un es 
conced e ixen a set festes ma rianes: l'Assumpció (6), la Nativ ita t (5), la 
Immaculada (4)6,la Presentació (2) i la Visitació (l). De Ja resta cie jubileus, 57 
corresponen a festes de sants i 12 cie santes. D'entre els primers val a dir que 
no es clonen preferències gaire notables, ja que el que més en téconcedits és 

3. Els límits cronològics no són alearoris s in6 q ue responen a la primera concessió trobada i 
a la d :1rrera. L'espa i de temps investigat és de 1652, fina l cie la Hevolta catalana , fins a !"acaba
ment del segle, a les vigílies de la guerra de successió espanyola. 

4. Cf. A:-.;su.M M. A l.l lAHEDA, Hisl<!ria de Montserrat. 1·e/lisada i ampliada per.fusep Massot i 

Muntaner. Montserrat 1977, 139- 149. 
'i. Es a d ir, la Creu de maig i la Cre u de setembre , dues d iades d 'especial importància sobre

to t e n el món rural. amb la benedicció del te rme contra les tempestes. 
6. La Immaculada Concepció de Maria no va ser definida com a dogma fins a 1854. per<'> la 

tr.1diciú hisp:Jnica era de defensa immaculista , assumida per la monarqui<1. pel Consell de Cent i 
per la Univers ita t cie Barce lom. gairebé des de la seva fundació . 
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sant Joan Baptista (6), sant Jaume, sant Antoni de Pàdua i sant Isidre (5), sant 
Josep i sant Sebastià (4), sant Francesc d 'Assís i sant Felip Neri (3), sant Joan 
Evangelista, la conversió de sant Pau , sant Bartomeu, sant Agustí,sant Martí, 
sant Roc i sant Llucià (2); la resta, fins a quaranta sants, en tenen un. D'entre 
les santes la igualtat encara és més majoritària: santa Anna ( 4), santa Maria 
Magdalena, santa Gertrudis i santa Margarida (2) són les úniques que desta
quen sobre les dotze (Bàrbara, Cecília, Elena, Eulàlia, Madrona, Magdalena de 
Pazzis, Rosa de Lima, Cristina). 

Són trenta-quatre les esglésies barcelonines, que acumulen un total de 62 
jubileus: santa Maria del Mar (7), la Catedral i sant Sebastià (5), sant Agustí, el 
monestir de Jonqueres, sants Just i Pastor, el monestir de l'Ensenyança (3), el 
monestir de la Immaculada de les carmelites descalces, sant Mique l, sant 
Cugat del Rec, santa Maria del Pi, els carmelites calçats i descalços (2). Són 78 
els jubileus concedits a 51 pobles i viles del bisbat: Esparreguera (6), 
Vilafranca i Mataró (5) , l'Hospitalet, Masquefa, Llavene res, Tiana, Sitges, 
Alella, Sant Celoni, Rubí, Gavà, Subirats, Provençals, Sant Feliu del Llobregat 
(2) i la resta amb un. 

C) Els fets amb més repercussió sociaJ7 en la vida d'aquells segles profun
daments marcats per la religiositat troben sempre una concreció en les rogati
ves; tant és així que el procés d 'investigació es podria establir a !'inversa: a 
pa1tir cie la història, buscar en la data correponent el decret episcopal orde
nant rogatives i segur que es troba. També veient els decrets episcopals - a 
vegades poc aprofitats pels estudiosos de la història agrària- hom pot deter
minar els períodes i la gravetat tant cie la sequera com dels aiguats, o altres 
fenòmens, atmosfèrics o no, que puguin malbaratar les collites. 

En el període 1640- 1705 es troben els següents motius cie rogatives: 
a) Per la guerra, que inclou la petició per l'èxit cie les pròpies tropes i la 

consecució cie la pau: la primera correspon al 25 de setembre cie 1649 amb 
processó i cinc dies de dejuni , que es repeteix el 7 de setembre cie 1652, en 
què s'estableix pena d'excomunió per aquells que aprofitin les rogatives per a 
parlar a l'església i fer- hi "corrillos". Corresponen, ambdues, a l'etapa de gue
rra contra Espanya i la segona inclou una prohibició lògica per a evitar el 
possible derro tisme en elsmoments del setge de la ciutat. 

La rogativa, ara antifrancesa, toma el 30 cie julio l de 1667, amb motiu cie la 
guerra de Devolució , manant als capellans cie recitar la pregària pro tempore 
bel/i i les lletanies dels sants o les lauretanes. Però la que es presenta amb 

7. Ometo les rogatives o rdenades amb motiu de fets afectants les persones dels reis i prín
ceps, q ue cald ria tenir present per a fer- ne un q uadre complet . La majoria es trohe n e n e l Dietari 
del Omse/I de Cent i s 'hi reflecteixen naixements i defuncions, embarassos i pa1ts, e tc. Tampoc 
no recullo les q ue afecten l'Església universal amb motiu de la mrnt i elecciéi dels papes. 
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més exigències és la rogativa mentre dura la guerra contra França -30 novem
bre 1673, 21 juny 1676, 27 abril 1677, 23 maig 1678, 30 gener 1684-: quinze 
dies de rogatives a totes les esglésies amb el Santíssim exposat i processó, 
amb prohibició durant aquests dies de balls, disfresses i màscares. Les quatre 
primeres corresponen a la guerra que conclouria amb el tractat de Nimega. La 
guerra prosseguiria amb major força en el període 1689-1697, fins a la pau de 
Rijswijk, amb el bombardeig de Barcelona (1691/ 1692) i el setge de la ciutat, 
que ocuparia el duc de Vêndome el 10 d'agost, tot i que pel setembre 
l'esmentada pau l'obligaria a evacuar-la. 

b) La pesta va afectar durament Barcelona i el Principat entre els anys 
1651-1654 amb la pèrdua d 'un 15% a un 20%8. En acabar-se, la ciutat de 
Barcelona va demanar al bisbe de fer una celebració especial d 'acció de grà
cies que es va concretar a establir com a festa de precepte el dia 2 de maig de 
1654 i que a la tarda es fes processó amb el Santíssim, amb l'itinerari de la fes
ta del Corpus. La pesta tornà a amenaçar el Principat en 1677 i per això el 27 
de juny el bisbe ordenava rogatives per a demanar que no arribés ni a 
Catalunya ni a Barcelona. 

c) Vinculades a les exigències de les collites es troben peticions de pluja 
en els períodes 10 a 27 de maig de 1682, 13 d'abril a 13 de juliol de 1689, 30 
d'agost a 12 de setembre de 1700, 15 a 18 de març de 1702, 18 d'abril a 3 de 
maig de 1702. Els períodes de 1689 i 17009 van ser els més difícils, com ates
ten els historiadors agraris i reflecteix el fet que la pregària es fa no sols amb 
processó, sinó que en el primer període amb visita a l'església de Santa 
Madrona per a portar la imatge a l'altar major de la catedral i en el segon 
s'establia la recitació de les lletanies i la col·lecta ad petemdam pluviam. 

La plaga de la llagosta, que va afectar Catalunya en el bienni 1687-1688, 
determinà una etapa intensa de pregàrialü. És interessant com a significatiu 
del pensament religiós del moment el decret del bisbe de Barcelona, Benet 
Ignasi de Salazar -el document és imprès en català i publicat el 4 de febrer de 
1688-, per donar a conèixer la concessió fetael 25 d'octubre de l'any anterior 
-1687 havia estat l'any més dur de la plaga- pel papa Innocenci XI d'un jubi-

8. Cf. JOSEP M. SALl!ACI l, Ell l.Àl.IA Ülll!AN, Histrlria deL> Pai:m> Catalans, vol IIDeL1· origens a 
1714, p. 1107. El Manuscrit 502 de la Biblioteca de Catalunya, Sucesos partíeu/ares en Cataluña 
desde el año 1626 basta el de 1660, co m ja és conegut és la font més important per a conèixer 
aquest fe t. 

9. Ent re les obres més recents que aporten dades sobre les collites , cf. JA UME OANTI , 
Aixecaments populars als Pai:ms Catalans 1687-1693, narcelona 1990. No cal dir que continua 
amb tota la seva validesa Pll'l!l!E Vil.Al!, Catalunya dins l'E'{Janya Moderna, vol.li, Hl medi históric, 
Barcelona 1964. 

10. PERE CATAJ.À RocA, La plaga de llagosta a Catcilunya 1686-1688, Barcelona 1987. També 
en ]AIJME DANT! , op. cit., 89ss. 

262 



LA llELIGJOSITAT POP!JLAH AL BISBAT DE BARCELONA 5 

leu especial atorgat a petició de la Ciutat i altres representants civils. Pensa el 
Papa, diu el document, que el fet "que vostres camps, terras, possessions y 
<lemes bens se troban infestats y inquietats de gran multitut de Animals 
noçius y particularment de Llagostas, de tal manera, que se segueix gran dany 
y perjudici no sols als particulars habitants en dita present Ciutat y Bisbat, 
pero encara als Comuns i Universitats'', té "per ocasió y causa de alguna ocul
ta maledicció u de aver incorregut en algunas censuras eclesiasticas" i per 
tant cal recórrer a dejunis i pregàries. Aquells han de fer-se durant tres dies, 
dintre les dues properes semanes a la publicació del decret episcopal, i 
aquestes han de consistir en una processó celebrada "en un dia de festa a la · 
tarda quan antes tingan oportunitat" encaminada vers "un lloch eminent de 
dita parròquia pròxim a l'església y allí devotament benehescan de part de 
Déu Omnipoptent, axi a totas las personas de sas respectivas parròquias, com 
també als camps, terras, possessions y altres qualsevols bens de aquellas y axi 
mateix de part de Déu Omnipotent exorcisen y manen als Animals nocius y 
en particular a las Llagostas o als Esperits immundos, que usan ab ellas, que 
no infesten ni inquieten als camps, terras, possessions y bens de ditas parrò
quias ni causen danys a ditas Universitats y singulars ans be a major gloria de 
Déu nostre Senyor deixen sos maleficis ensenyant-los per dit efecte la Imatge 
de la Vera Creu". Calia també donar alguna caritat als pobres i visitar, com 
era el costum, alguna església determinada per l'autoritat episcopal --cinc a la 
ciutat, la p arròqui a o l 'església de l 'h ospita l a ls pobles-, a més de 
confessar-se. La benedicció del terme de Barcelona s'havia fet ja el dia 14 de 
juliol de 1687 des del portal dels Tallers en presència del virrei de Catalunya, 
Diego Felipe de Guzman, duc de Sanlúcar i marquès de Leganés i de Morata 
(1685-1688). 

d) No cal posar de relleu la importància de les con/i-aries a l'hora de par
lar cie la religiositat popular en la Catalunya i, fins i tot, en l'Espanya moder
nes. Des del 6 cie març de 1650, que s'erigeix la confraria de santa Madrona a 
l'església cie les carmelites, del carrer de Canuda, fins al 14 de març de 1702, 
que s'aprova la del Sepulcre cie Nostra Senyora, dels Dolors i de Sant 
Francesc a Sitges, obe1ta atothom, són 37 les confraries aprovades. Tres són 
les associacions aprovades en aquest període: la cie les Esposes de la Creu, la 
de Donzelles del gloriós Patriarcha sant Felip Neri i la dels mestres cie min
yons. 

De les 37 confraries, vuit estan dedicades a Crist (Preciosísima Sang <2>, 
Salvador, Santíssim Sagrament<2>, Sant Crist <2>, Po1ta Creu); onze a diver-
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ses advocacions de la Mare de Déu (Verge de la Canal, Mare de Déu del 
Miracle, Verge dels Dolo rs <2>, Pietat, Purificació , Pilar, Àngels, Maria, 
Sepulcre, Sepulcre l Dolors l sant Francesc); dotze a sants (Sebastià, Libori, 
Nicasi, Elm, Francesc d 'Assís, Joan Baptista, Llorenç, Narcís, Joan Baptita l 
Josep, Raimon l Francesc d 'Assís , seixanta-dos màrtirs, Llop); tres a santes 
(Madrona, Agnès, Magdalena); una a l'Àngel custodi i d 'una altra no consta 11 . 

Disset de les 37 són erigides en esglésies de la ciutat: cinc a parròquies 
(Santa Maria del Pi <2>, Santa Maria del Mar, Sant Cugat del Rec, Sant Jaume) 
i dotze a esglésies conventuals (Sant Sebastià dels clergues menors regulars i 
Nostra Sra. del Bonsuccés dels servites <3>, Santa Caterina dels dominics <2>, 
el Carme de les carmelites descalces, Montsió de les dominiques , la Mercè 
dels mercedaris i Sant Agustí dels agustinians) . Les altres vint corresponen a 
pobles i viles del bisbat: Mataró (3), Martorell i Sitges (2), Dosrius, Sabadell, 
l'Arboç, Vilardell, Abrera, Vilassar, Vila-rodona, Sant Boi, Vallcarca, Vilafranca 
(carmelites descalces), Corbera, Santa Maria de Palautordera, Salomó. 

Vint-i-tres de les 37 són totalment obertes12 i les altres catorze correspo
nen als següents oficis: artistes, botiguers , mercaders (Sant Sepulcre a Mataró, 
1651)13, artesans (Sant Nicasi a Montsió, 1651), mariners (Sant Elm a Mataró, 
1654)14, jornalers (Sant Salvador a Sabadell, 1667), joves mestres de cases 
(Sant Joan Baptista a Santa Maria del Mar, 1674), pellers dels encants (Verge 
de la Canal a Sant Sebastià, 1676), oficis en general (Sant Joan Baptista i Sant 
Josep a Martorell, 1676), corders, esparters i teixidors de llí (Sant Raimon i 
Sant Francesc a Martorell , 1676), fadrins dels botiguers de draps , teles i nego
ciants (Maria Santíssima de la Pietat al Pi , 1682), fadrins de mestres de cases i 
molers (Purificació al Bonsuccés, 1683), teixidors (misteri de la Porta Creu al 
Bonsuccés, 1687), teixidors de lli i velers (Ntra. Sra. dels Àngels a la Mercè, 
1687), vidriers (Sant Àngel a Mataró, 1688)15. 

Des del punt de vista econòmic, dues són les dades ofe1tes pel decret de 
creació: la de la possible quota d 'entrada -l 'estableixen 12- i la quota anyal, 

11. És la deb wtxeros a Santa Caterina dels dominics , que té més caires cie mútua que de 
confraria , ja que s'estableix com a finalitat dotar amb 10 lliures del casament de les filles dels 
confrares, que abonen en entrar mitja dobla. 

12. S'entén per oberta aquella que no exclou ningú en la possibilitat d 'adscriure-s'hi. Només 
d 'una d 'elles, la del Santíssim Sagrament de Sitges, 3 de març de 1675, en coneixem la finalitat, 
sorprenent en aquells moments de controvèrsia jansenista , ja que és la de promoure la freqüèn
cia de la comunió. Una altrd, la de Santa Magdalena al castell de Corbera, 6 de juliol de 1683, 
estableix en 60 els membres (és l'únic cas de numems clausu.1). 

13. S'establia el control de les botigues ja existents i de les condicions per a obrir-ne de 
noves , cf. ADB, Communium, vol. 80, ff. 152-155. 

14. Segons el mateix decret d 'erecció, 16 d'agost cie 1654, encarreguen un retaule a Paulí 
M~t scaró. 

15. Ara , 10 març 1688, s'obre a altres oficis. 
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que en quatre casos -són 22 els casos que l'estableixen- pot suplir-se per un 
lliurament únic de diners16. En quatre casos -Mare de Déu del Miracle (Sant 
Cugat del Rec, 1676), fadrins de botiguers de draps, teles i negociants (Santa 
Maria del Pi, 1682), Nostra Senyora del Pilar (Sant Jaume, 1686), Sant Crist 
(Salomó, 1691)- es manté la mateixa quota per ingrés que per any. La quota 
més elevada d 'ingrés -una lliura- la paguen els joves mestres de cases i la 
dels Dolors als servites, 4 sous i 4 diners els de la Mare de Déu del Miracle a 
la parròquia de Sant Cugat del Rec, 3 sous pagaven a l'hora d'ingressar els de 
la Verge de la Canal a l'església de Sant Sebastià 17 i els del Sant Crist 
d'Abrera, 2 sous lliuraven els de Nostra Sra. del Pilar a la parròquia de Sant 
Jaume, els de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Boi, els de Sant Francesc 
de l'Arboç i els dels seixanta-dos màrtirs de Vilassar,1 sou era l'aportació pels 
de Sant Nicasi a les dominiques de Montsió i els de Santa Magalena del cas
tell de Corbera, i 6 diners era la quota per a ingressar a la del Sant Crist de 
Salomó, que mantenia la mateixa quota anyal, la més baixa de totes les esta
blertes. 

L'arc de les aportacions anuals va des de les 4 lliures i 4 sous dels fadrins 
de mestres de cases a l'església dels servites, que no tenien quota d 'entrada, 
fins als 4 diners dels confrares de la Verge de la Canal als clergues menors 
regulars: sis (joves mestres de cases i les confraries obertes del Santíssim 
Sagrament de Sitges, dels seixanta-dos màrtirs de Vilassar, de la Mare de Déu 
dels Dolors de sant Boi18, cie Santa Magdalena del castell cie Corbera,del 
sepulcre de Nostra Sra. a Sitges) aportaven un sou; dues (els a1tesans i l'ober
ta del Sant Crist d'Abrera) aportaven l sou i 6 diners; quatre (les obertes de 
Sant Francesc d'Arboç, de Sant Libori al Pi, cie Sant Narcís a Sant Agustí i del 
Pilar a Sant Jaume) apo1taven 2 sous; una (artistes, botiguers, mercaders de 
Mataró) aportava 4 sous; tres (els teixidors de lli i velers a la Mercè i les ober
tes de la Mare de Déu del Miracle a Sant Cugat del Rec i de Nostra Senyora 
als clergues menors regulars) aportaven 4 sous i 4 diners; una (fadrins de 
botiguers de draps, teles i negociants als servites) aportava 8 sous i 8 diners i, 
finalment, ladel Sant Crist de Salomó amb una aportació anual de 6 diners. 

En la documentació episcopal de l'època criden l'atenció dues associa
cions femenines. La primera és la de les donzelles de sant Felip Neri, fundades 

16. Són les del Santíssim Sagrament (Sitges) i Santa Magdalena (castell de Corbera) , un sou 
anual o deu rals de cop, les de Sant Libori (Santa Maria del Pi) i Sant Narcís (Sant Agustí) clos 
sous l'any o dues lliures per vida. 

17. La quota femenina era de 2 sous. 4 diners; és l'únic cas cie diferenciació. 
18. Les ordinacions expliquen que els 12 diners (=l sou) són en record dels 7 dolors de la 

Mare de Déu i les 5 llagues de .Jesucrist a la creu. 
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per Oleguer de Montserrat, fundador de l'Oratori a Barcelona19, amb aprova
ció del bisbe Salazar el 21 de maig de 16862º. Va destinada a noies que aspi
ren "a la vida religiosa y retirada pera estas o sia per la flaquesa de la comple
xió natural, o per no ser cridades a la clausura y practica de la austeritat y 
rigor exterior, y finalment, o per no tenir possibilitat y dernes necessari, no 
poden entrar en los convents de las religiosas, per lo que son obligades de 
restarse en lo mon entre mil turbulencies y accidens que en si ordinariament 
porta y estan expostas a continuas ocasions de pecar o alomenos de perdrer 
lo fervor de la devoció". S'estableix el numerus clausus en 12 més la Mare, se 
les vesteix amb l'hàbit -"escot negre amb escapulari amh escudet de las armas 
de sant Felip Neri <un coraçonet flamat>, tocada (llevat los cabells) com de 
monja y de sobra de la toqueta de tela un vel negre de estam"-, viuen provi
sionalment, a l'espera de casa pròpia, en una casa del carrer de la Palla, pro
pietat del fundador, en què viuran en clausura mitigada, ja que són poques 
les sortides i resta l'obligació de dormir sempre a la casa. L'autoritat suprema 
del grup la té el Prepòsit, tot i que Montserrat continua la seva direcció des 
d'Urge1121, i quatre pares diputats, però és exercida de forma immediata per la 
Mare, que cal que sigui viuda, i és elegida ad nutum del Prepòsit,i quatre ger
manes ancianes diputades. S'estableix en dos mesos el postulantat i tres anys 
de noviciat abans de la primera aprovació, que caldrà després repetir cada 
dos anys22. La vida de la comunitat es reparteix entre els exercicis de pietat, 
en gran majoria celebrats a l'església de l'Oratori, i el treball "per fugir de tota 
ociositat" i el producte del qual es lliurarà a l'administrador, que és també 
nomenat pel Prepòsit de forma absoluta i exclusiva, a qui correspon també 
nomenar el confessor ordinari de la comunitat, escollit d'entre els oratorians. 
S'exclou el dot que queda reduït a l'axovar23 i a una quantitat de diner, que 
establirà el Prepòsit segons les possibilitats dels pares, i que serà tornada, un 

19. JOSEP DE C. LAPLANA, L "Oratori de sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i 
monumental, Montserrat 1978, 34-35, però molt de passada. 

20. ADB, Cummunium, vol. 90, ff. 363--367. 
21. Arxiu de l'Oratori de Barcelona, Còpia de las principals concuetuts y Obseroansas del 

Oratori de N.P.S. Pbelip Neri de la ciutat de Barcelona, n.otadas per lo J/lm. y Rm. Sr. Dr. Olaguer 
de Montserrat, bisbe d"Ur¡;ell, .fundador de dit Oratori per alç Pm·es y Crmgregants de dit Oratori, 
dues cartes - f. 604, Balaguer 25.12.1689 i f. 595-602, Guissona 5.03.1690- que havien de ser lle 
gides durant la recreació segons nota de puny i lletra del mateix Montserrnt. 

22. En no fer vots perpetus, la paraula vot no apareix en cap moment, no tenien considernció 
de monges i per tant no estan obligades a la clausura total manada pel Tridentí. Era e l mateix 
camí que cinquanta anys a Montserrat havien implantat a França Vicenç de Paül i Lluïsa de 
Marillac amb les filles de la Caritat. 

23. "Consistirà en un llit, com les dernes, una caxa, dos tamborets y demés roba de vestir y 
lo habit amb manto quant se! haura de posar". 
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cop valorades les despeses fetes, en cas de deixar la comunitat. Les 
Constitucions donen disposicions pels sufragis de les difuntes i altres petites 
coses, per acabar recordant que "no obliguen a pecat algunmortal o venial". 
La pregària es tenia distribuïda en una hora al matí -primavera i estiu la 
tenien a l'església dels felipons-, a la qual seguia la missa i comunió24, i una 
hora a la tarda; a més, cada dia al vespre, després de sopar -es feia a les set 
de la tarda- es resava el Rosari amb la lletania i la Salve, per acabar -dilluns, 
dimecres, divendres- amb la disciplina que es feia a les fosques25 i l'examen 
de consciència. Mitja hora al matí i a la tarda era dedicada a recuperar estudis 
-llegir i escriure- per les que no en sabien, i durant el treball, que es feia en 
comú tot i que no es diu de quin tipus era26 es tenia lectura espiritual -tres 
quarts d 'hora - , meditació en silenci -una hora- i col·loqui dirigit per la Mare 
o la més antiga, a la qual s'urgeix que faci l'esforç perquè totes les beates hi 
participin. Tres quarts d 'hora durava la recreació després del dinar -es tenia a 
les onze- que es feia en silenci atenent a la lectura,i mitja hora durava la ves
pertina després del sopar27. A l'article 27 figuren com a fundadores la Mare 
Maria Reus i el nom d 'una germana Anna Maria, que després no apareix més. 
Les beates, com són anomenades en la documentació de l'Oratori, eren ente
rrades a la capella de l'Ecce Homo; per això resseguint el Llibre d'òbits tro
bem només sis beates: Maria Reus, la primera mare ( + 23 juny 1696), que fa 
una dotació de dues-centes misses a sis sous de caritat28, Elionor Albinyana 
(+21 juny 1699), que la succeí en el càrrec, Marcia Vinyes (+2 novembre 
1687), Llucia Esteve ( + 16 juny 1698), Margarida Fortuny ( + 12 desembre 1700) 
i Josepa Berenguer (l novembre 1731) "beata que fou última de la 

24. El text parla de confessió, missa i comunió, de manera que sembla que aquesta rio era 
possible sense aquella i s'expressa amb moltaambigüitat pel que fa referència a les vegades que 
poden fer-ho ; l'única condició és la llicència del confessor. L'hora de llevar-se era a les quatre 
-del primer d 'abril al quinze d 'agost- i a les cinc la resta de l'any. 

25. Aquests dies cie la Setmana Santa es feia duplicada en el temps, que era l'espai cie resar 
el miserere, i es suprimia en la setmana de Pasqua. 

26. Arxiu de l'Oratori de Barcelona r~<;peculo, f. 4, una nota afegida diu : '" !tem se nota que la 

Congregació sempre ha man.tinf.iut Beatas que los anys que solament na mantinguda una, ques 
diu Hermana .Josepha ·Berenguer· a gastat mes de cent lliures cada any pe r causa de ses grans 
desganas. Y es encara viva al 13 de septembre cie 1730" i una altra mà va afegir-hi: "Morí a l de 
novembre de 1731". Davant d 'aquesta afirmació i del silenci sobre si el treball era remunerat o 
no, i la proximitat a l'Oratori , penso que podria ser e l treba ll de tenir cura de la roba litúrgica de 
l'església. 

27. Arxiu cie l'Oratori de Barcelona , Modo y.fiirm.a, que deuen tenir en lo distribuir lo temps 
la Mare y Hermanas de la Conf.iregaci<í de las Beatas de sant Felip Neri, que es troba en Oipia de 
las principals consuetud,· y Ohseruansas. ff. 583-591. 

28. Arxiu de l'Oratori , Llibre Major de Possessions i Fundacions, f. 181 . 
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Congregació extinguida de Beatas de sant Felip Neri". Penso, doncs, que es 
tracta simplement d'un intent, però que té l'interès de presentar una experièn
cia en línia del que aleshores s'intentava a altres indrets amb l'ànim de res
pondre amb noves fórmules a noves situacions, en aquest cas, com citàvem, 
la clausura i el dot, que obstaculitzaven la creació de noves formes de vida 
consagrada en el camp femení, quan en canvi es donaven des del segle ante
rior en el camp masculí amb les congregacions de clergues regulars, la figura 
típica de la reforma catòlica tridentina, malgrat que algunes l'haguessin prece
dit en la data de fundació. 

L'altra associació, posterior quant a la data de fundació canònica, 10 d'abril 
de 1693, però que segons diu l'aprovació episcopal existia des del pontificat 
de Ramon de Sentmenat i de Lanuza, que fou bisbe deBarcelona des del 1656 
fins al 1663, i que seria, doncs, l'època on cal situar la fundació d'aquesta 
associació de les esposes de la Creu "en la Congregació que tenen en lo pri
mer diumenge de cada mes y altres festes de entre any en lo retiro y quarto 
de les Donzelles del Hospital general de la Sta. Creu", que estava presidit per 
una imatge de Crist crucificat. L'estructura d'aquesta reunió de pregària era la 
següent: la presidenta - "a la qual anomenan les dernes Mare"- llegia uns 
punts de reflexió i seguia mitja hora de meditació que concloïa amb l'antífona 
suh tuum praesidium i l'oració gratiam tuam, per donar pas a la pràctica del 
Via-Crucis "en la forma que s'acostuma a fer en la tercera regla del P.sant 
Francesc". Tornades al lloc "en peus i estesos els brassos en forma de ceu" es 
feia l'estació major: de genolls es resaven les lletanies lauretanes, acabades 
amb el rés de tres parenostres i tres avemaries per les mateixes germanes i 
altres oracions indicades per la Mare segons les necessitats del moment. Un 
cop fet aquest espai de pregària, venia la part més penitencial, en dos 
moments: en el primer -"corrense les finestres del quart"- es feia la discipli
na per la duració del rés "amb moderada pausa" cie la Salve Regina i l'acte de 
contrició; en el segon -"obertes les finestres"- es cantava el nunc dimittis i la 
presidenta donava a cadascuna de les germanes un verset "per memoria de la 
virtut quels ha proposat y han de exercitar". La presidenta era elegida triennal
ment el Divendres Sant i el sacerdot mentor era un carmelita clescalç29, en 
l'església dels quals celebraven la comunió general en les dues festivitats de la 
Santa Creu. Les esposes de la creu s'obligaven també a recollir almoines i a 
atendre els malalts i malaltes de l'Hospital, acció benèfica que estenien també 
a l'hospital de Sant Llàtzer, a la visita a la pressó reial i a l'amortallament "de 
difunts, no sols los que moren cie malaltia sino los sentenciats, donant moltes 

29. En el moment de l'aprovació ho era el P. Josep de l'Esperit Sant del convent de sant 
Josep . 
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vegades per uns i a ltres la mortalla quant no tenen per compraria". 
Una darrera associació difícil de qualificar pel mateix text d 'erecció canò

nica que en parla com d"'una confraria, collegi y germandat a tita !, patrocini 
y invocació del glo rios martir sant Cassia", a la qual es permet eregir altar en 
l'església de Sant Agustí, és la dels mestres de minyons. El decre t del bisbe 
Ramon de Sentmenat i de Lanuza, cie 7 d 'agost de 1657, estableix primera
ment que per a exercirde mestre cal tenir llicència episcopal escrita i que no 
es pot establir escola sense "que noy haya distancia de quatre carrers ab sas 
travesas'', de manera q ue no es creï una competència il·lícita, que vol també 
evitar-se en dete rminar que "en cas, que algun dexeple, que e ix ira, o, anira 
de uns escola a altre" e l mestre receptor ha de tenir garanties que no es deixa 
cap deute amb l'altre. Més inte rès tenen per aquesta comunicació les pres
cripcio ns de tipus religiós: cal tenir un quadre de Nostra Senyora o del sant al 
qual tinguin devoció "peraque los dexeples pugan dir la Doctrina christiana", 
que s'ha d'ensenyar cantant d ues vegades al d ia, sota pena de 50 rals, per 
cada d ia que s'ometi i "en cathala y no en altre llengua"; e l contingut, que cal 
fer aprendre d'acord amb el catecisme romà explicat en la Doctrina del P. 
Ledesma, és compost per les oracions - parenostre, avemaria, salve regina-, la 
doctrina -credo, a11icles cie fe t, sagraments- , la moral -manaments, preceptes, 
obres cie misericòrdia , pecats mo1tals·)º-, la litúrgia -ajudar a missa, oir ofici, 
vespres i sermó- , la p1«ktica sagramental -confessió general, confessió de ls 
infants a pa1t ir dels set anys, comunió a partir dels dotze "lo menos les festes 
anyals i mes sovint si possible es"-, la pietat -ser confrares del Roser, portar i 
resar el rosari, lectura de llibres devots i cie vicies cie sants- . Acaba e l decret 
no menant q uatre examinadors -Joan Po ns,Andreu Puig, Miq ue l Barrera, 
Tsidoro Nogués- amb missió de visitar, acompanyats del fiscal, les escoles 
perquè aquestes o rd inacio ns siguin obse1vacles "ah mes puntualitat"31. 

Aquests són, doncs, q uatre indicadors per a valorar la re ligiositat popular 
a la Barcelo na de l segle XVTL un cop acabada la guerra dels Segadors. Si e ls 
histo riadors ha n de ixat de considerar aquest pe ríode cie la història cie 
Catalunya com a període cie crisi en el camp econò mic, també es pot afirmar 
quelcom de semblant en e l camp religiós, en què sembla que encara dura 
l'empenta cie la reforma tridentina . 

. 30. Pe nso que es tracta d 'una confusiú i vol dir cupituls . 

. 'H. ADB. Cum111uniu11t. vol. 81. ff. 151-1 52. 
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UN VOT DE POBLE SINGUIAR. 
IIlSTÒRIA D'UNA PARRÒQUIA 

DES DELS SEUS ORIGENS FINS EL SEGLE XVII, 

Anton Bundó Nin 

Un vot de Poble 

Es el dia 24 de setembre de 1642, en plena guerra dels Segadors. El batlle 
d'un poble de les Gaarrigues, de poc més de 100 veïns, ha convocat Consell 
ple a la casa de la vila. S'hi troben presents el Batlle amb els tres regidors i 
quize caps de casa, representant la major part de la Universitat. 

Agenollats i amb les mans juntes, voten i prometen Déu i Santa Maria de 
la Jonquera, patrona del poble, que, si guarda la Pobla de Cérvoles i els seus 
habitants de l'exèrcit de l'enemic, que va cremant els pobles veïns i matant la 
gent, celebren cada any, 21 de novembre, la festa i la emria de la protecció 
de la Mare de Déu de la Jonquera. 

El vicari de la parròquia, en funcions de notari, aixeca acta d'aquest vot, 
amb l'assitència de dos testimonis. 

Aquest document, conservat a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, 
dóna fe de la devoció dels poblatans a la Mare de Déu de la Jonquera. 
També explicita la celebració de la festa votada, cada 21 de novembre, de la 
qual el passat 1992 se'n celebrava el 350e aniversari. 

En aquesta comunicació exposaré els antecedents històrics i els trets més 
rellevants del culte i de la devoció a Santa Mariade la Jonquera a la Pobla de 
Cérvoles i als pobles de la rodalia; i la incidencia d'aquesta devoció en el tei
xit quotidià del poble. 

La Pobla de cérvoles a grans trets 

La Pobla de Cérvoles es troba a la vessant nord de la serra de La Llena, 
comarca de les Garrigues. Afronta amb els termes de Vallclara i Vilanova de 
Prades, de la Conca de Barberà; Ulldemolins, del Priorat, i amb els garri
guencs de Cerví, l'Albi i el Vilosell. 

La organització humana i econòmica, després de l'expulsió dels moros, 
fou una granja cistercenca, que hi establí Poblet, ja documentada l'any 1162: 
la granja de Cérvoles. Aquest establiment propicia l'assentament posterior de 
nous conreadors que habitaven a la granja, en alguns masos dispersos i a la 
granja de la Fumada, també de Poblet, no gaire lluny de primera. 
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L'any 1314, e l monestir de Poblet dóna la carta de poblament 13 caps de 
casa i les seves esposes, oferint- los un solar, per edificar-s'hi la casa, i uns 
camps de conreu , fixant, alhora els delmes que el monestir percebria de tots 
els fruits. 

L'abat Ponç de Copo ns, el 1317, fou el primer en visitar la Pobla per rebre 
el sagrament d 'homenatge .. de boca i mans,, dels vasalls. A més del senyoratge 
a lodial o dret privat sobre terres i habitatges, Poblet també administrava justí
cia, després d'haver adquirit el senyoratge de dret públic. Pels afers jurisdic
cionalsdels territoris depenents del monestir, funcionava a Poblet una c01t que 
administrava justicia. 

La Pobla de Cérvoles fou tributària del monestir de Poblet fins l'exclaustra
ció dels re ligiosos, el 1835, amb alguns intents d'emancipar-se'n a principis de 
1800, renovats quan les Corts de Cadis, el 1814, van contemplar la supressió 
dels drets feudals. 

La vida de la Pobla transcorregué sota el senyoratge de Poblet per espai 
cie 520 anys. Participa, més o menys directament, en els trasbalsos polítics i 
socials de Catalunya, però sense gaires daltabaixos, durant els anys viscuts a 
l'ombra de Poblet. 

Malgrat aquesta relativa tranquil·litat cie la vida social i politica, la seva 
economia pot qualificar-se cie molt dura i, habitualment, poc reexicla . Cal 
tenir present que les terres de conreu . çlel seu terme, en una gran part, han 
hagut de ser acondicionacles en terrasses amb Ja construccions de nombrosos 
marges, no hi ha gaires extensions de terres planes, hi dominen els pendents i 
petites fondalades que ha exigit un enorme treball per fer- les conreables. 

La climatologia hi ha afegit, de freqüent, dos entrebancs: les gelades i, 
sobretot, la sequera. No és estrany, per tant, que fins a mitjans del segle XVIII, 
l'agricultura fos de subsistència; després -fins la fil·loxera- el conreu de la vin
ya i la plantació d 'oliverars ajuda el creixement del cens del poble, gairaLé 
una explosió, que s'atura a principis del segle XX. Dels 25 moradors del 1314, 
s'arriba a 860 el 1887, que es redueixen, després, a glopades, fins als 210 
habitants actuals. 

La vida religiosa. Orígens i desenvolupament 

La ca1ta de poblament del 1314 que enceta la vida de la vila, comporta el 
naixement d 'una parròquia, pel culte s'aprofita l'església preexistent, .. establim, 
col·loquem i donem per ser poblat, i concedim a tots vosaltres ( .. .) un solar per 
ed~/icar al costat de la torre i església de Santa Maria de Vallbona, al terme de 
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la nostra granja de Cé1voles, (. . .) Esteu obligats a tenir habitatge allí, a partir 
de la primera.festa de Santa Maria d 'agost.fins d 'aqui un any. . .l 

Poblet havia promogut, feia pocs anys , la construcció d 'aquesta església, 
gràcies a una concòrdia signada, el 1302, amb l'arquebisbe de Tarragona, per 
la qual l'abat obtingué permís per edificar una església parroquial i el dret de 
presentació dels vicaris. 

Per aconseguir-ho Poblet aprofita un litigi (sobre delmes disputats, entre 
el monestir i el rector d'Ulldemolins) tot projectant cie donar la carta cie 
poblament, a fi d'organitzar la vicia social i religiosa cie les famílies que 
s'havien anat establint en les possessions de la granja cie Cérvoles. 

L'arquebisbe cie Tarragona ja s'havia preocupat cie l'atenció espiritual 
d'aquestes famílies. Els l 312 encomana a un sacerdot cie Vinaixa (a 11 kms.) 
que es faci càrrec dels habitants dels masos cie Cérvoles i la Fumada. L'any 
següent, a instàncies cie l'abat cie Poblet, l'arquebisbe escriu a un beneficiat 
cie Vilosell (a 4 kms.) dient-li que .. afs homes dels masos de Cérvoles i de 
laFumada, per .falta de sacerdot, ningú no els administra els sagraments de 
l 'església i no tenen medicina del cos ni l 'anima·. 

El primer vicari cie qui és té notícia fou Pere Selva (1315). Més enclevant, 
Pere Ce1vera 0353) i Bernat Delmer 0397) signaven com a vicaris perpetus 
cie l'església cie Santa Maria cie Vallbona. Un document del 1400 detalla així 
les obligacions dels vicaris cie la Pobla cie Cérvoles: dir o fer dir missa cada 
dia; cantar maitines el dia cie Nadal ; vespres tots els diumenges d 'advent i 
quaresma i les festes princincipals, incloses les de la Mare de Déu. Cada dia, 
el vicari havia de tocar a vespres, és a dir, les havia de resar públicament. 
Diariament, almenys durant la quaresma i l'advent, havia de tocar les hores. 
Cada vespres tenia obligació de tocar a l'oració i encendre les llanties. Tocar 
al temps (tempestes) sempre que convingues. Com a notari dels seus feligre
sos, escrivia les ca1tes, les àpoques, capítols matrimonials , testaments, etc. 2 

La parròquia de la Pobla de Cérvoles es crea essent arquebisbe cie Tarragona 
Guillem de Rocabe1tí, i sempre ha estat unida a l'església tarragonina. 

L'any 1564, una butlla cie Pius !V, crea un lligam més estret de la parrò
quia amb el monestir de Poblet: si l'abat ja tenia el dret de presentació dels 
vicaris, ara els nomenaria. ·Havent-nos resemat a col·lació i disposició nostra 
tots els benf:!/icis eclesiàstics vacants (. . .), atesa la lliure resignació de l 'estimat 
.fill nostre Mateu Ballester, vicari perpetu (de la Pobla de Cérvoles}, .feta 
espontàniament a mans nostres i admesa per Nos (. . .) i havent-nos presentat 
la petició els estimatsj'ills, abat i comunitat del monestir de Poblet( . .) perque 
e/servei d'aquesta església .fos unit perpètuament al dit monestir i .fos exercit 

l. A.H.N. Clergat. Poblet. Co<lex 1240 n . 91l . 
2. A. A1.11sl'NT , Full parroquial de Tarragona, 1976, n. 32. 
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per l'abat( .. .) i ates que el redit de dotació d'aquesta vicaria no passa de 20 
ducats d 'or de càmara anuals, Nos(. . .) per l'autoritat apostòlica i a tenor de 
les presents lletres, unim, lliguem i incorporem perpètuament l'esmentada vica
ria, amb tots els drets i pertinences, a aquest monestir .• 3 No obstant, la vincu
lació a l'església de Tarragona queda palesa, per exemple, en la visita pastoral 
del marc de 1656: ·Et invenit quod dicta rectoria esta insuprimida al Rl. M. de 
Poblet i que el Sr. Abat nomena en vicari un religiós del seu convent, el qual 
així nomenat te obligat de presentar-se ante sa Ilma. son Vicari Gral. i exami
nat si es troba idoni per a regir la cura, se li despatxen les lletres .• 4 

L'assitència religiosa de la Pobla de Cèrvoles per vicaris monjos de Poblet 
dura uns 200 anys; el primer vicari monjo fou fra Onofe Roger el 1575. El cul
te es feu sempre segons la litúrgia romana, tal com ho manifesta la consueta o 
·Directori dels Pares vicaris·., redactada el 1716 pel vicari fra Josep Queralt. 

Aquesta llarga presència de la comunitat cistercenca, en el temporal i el 
religiós, cal pensar que ha afaiçonat la vida d'aquesta vila. Les ordenacions 
que regien la vida pública eren proposades pel Comú i aprovades i promulga
des per l'Abat. Vull destacar el que em sembla un rastre de les formes monàs
tiques, que es troba en el document del vot de poble i en altres actes nota
rials. Em refereixo a la pràctica de convocar Consell plens per les ocasions 
que eren considerades importants per a la vidadel poble, amb la presència 
dels caps de casa ·representant la major part de la Universitat•; els documents 
en relacionen el nom de cada un dels assistents. No em sembla atrevit pensar 
que fos una pràctica induida per Poblet, a semblança de les reunions de les 
comunitats monàstiques a la sala capitular. 

La vida i pràctica religioses 'es coneixen gràcies al ·Directori dels pares 
vicaris de l'església de la Pobla de Cérvoles que son monjos de Poblet•., al 
qual ja he fet menció abans. Aquest Directori recull la pràctica, usos i costums 
que l'autor va trobar en fer-se càrrec de la parròquia. 

Comenca el Directori donant com a pauta normativa els següents docu
ments: l'Ordinari o Ritual de Tarragona, les Constitucions sinodals i la carta 
pastoral de l'arquebisbe Llinàs (del 1694 al 1710). La primera part tracta de la 
manera de celebrar les festes, aniversaris i misses; segueixen les indicacions 
relatives a l'administració dels sagraments. Continua el directori explicant que 
es fa els diumenges de l'any: el primer de cada mes es feia processó, per la 
plaça davant el temple, amb la imatge de la Verge del Roser, cant dels goigs i 
missa major. Pagava per les processons la confraria del Roser, una de les de 
més durada. El segon diumenge era dedicat al Ssm. Nom de Jesús, la confraria 
d'aquest nom pagava per les processons i cant dels goigs. El tercer ·se te nos-

3. A.H.N. Clergat. Poblet. Coclex 1240 n. 12. 
4 . A.H.A.T. La Pobla cie Cé rvoles. Llibre cie visites. Doc. 2. 
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tre Sr. patent sobre la posteta davant lo sacrari·: processó, cant dels goigs, 
missa major, benedicció amb el Ssm. al final. Aquesta missa es deia a la inten
ció de la confraria de Minerva, potser la més antiga, fundada en virtut d'una 
butlla pontifícia del 22 d'abril de 1550,obtinguda pel Rvd. Mateu Pasqual, fill 
de la Pobla. El quart diumenge es dedicava a Sant Gaudiós, des de l'any 
1715, quan Poblet va obtenir la seva relíquia per a la parròquia. 

Tots els dies, menys els dijous i divendres sants, i en el temps de segar i 
de batre, es deia el rosari. El mateix vicari, en un altre lloc del Directori còpia 
la versió integra del rosari, segons el text compost pel P. Simo, s.i. 

Cada dia es tocava tres vegades l'oració: el matí a punta de dia, despres 
del rosari i a les 9 de la nit. Durant la quaresma s'afegia un toc a les onze del 
migdia. 

També els diumenges a la tarda, en especial a l'advent i la quaresma, el 
vicari reunia els minyons per ensenyar-los la doctrina. 

El Directori segueix amb la relació de les peculiaritats pròpies de les cele
bracions de les festes litúrgiques de l'any i del santoral. 

La Pobla de Cérvoles el segle XVII 

Ja que en el vot de poble, tema central d'aquesta comunicació, va ser fet 
durant la guerra dels Segadors, he recollit algunes dades sobre l'organització 
de la vida de la Pobla durant el segle XVII, sobre la producció agrícola, 
l'endeutament i la demografia. 

Aquestes informacions volien donar, ni que sigui a tall d'esbòs, una visió 
de la vida d'aquest poble. 

Entre les manufactures hi havia la fabricació de vidre que donava vida a 
una parell de famílies; també es té notícia d'algun teixidor cie lli. 

El Comú contractava els se1veis d'un drugia. A qui de vegades li costava 
cobrar, perque la vila anava escassa de recursos; el 1644 Joan Nin, del 
Vendrell, tutor i procurador dels fills del cirugià Francesc Font reclama ·27 
lliures que se li quedaren a deure per les condupte.v•. Els jurats de la vila també 
es cuidaven de buscar i contractar els seiveis d'un mestre de minyons, docu
mentat, almenys, des del 1610. 

L'any 1650, Jaume Falguera ven una casa a la vila, pel preu de 40 lliures, 
per dedicar-la a hospital.5 El mateix any, el Llibre dels comptes de la sagristia 
esmenta josep Nogue com a majoral al qui ·el sotsbatlle entrega 13 lliures i 8 
sous, entre bri i estopa per a teixir a benefici de dit hospitat•. 

La Pobla - 25 cases- estava reclosa dintre de murs. L'abat havia autoritzat 

5. A.H.A.T. La Pobla de Cérvoles. Man. notarial. Doc. 21, fol. 29. 
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qualsevol obra que afectes la seguretat del recinte. Durant les dècades del 
bandolerisme, poblet fou bans ordenant tapiar qualsevol porta falsa que 
hagués estat permès d'obrir en altres èpoques, .. adobar les muralles y cloure 
los portals ah tancadures bones . ., dictant-se penes severes per a qui ajudes, 
donant allotjament o aliments a ·bandolers, lladres, matadors, saltejadors de 
camines, enemichs de sa magestat (. . .) sota pena de deu lliures·.. Durant el 
segle X:VII els cruiximents que més feren patir els poblatans foren la guerra, 
quan temeren per la seva vida el 1642 i feren el vot de poble; els allotjaments 
de soldats, que sovintejaren des del 1643 fins el1654, amb la gravosa càrrega 
cie la seva manutenció. La pesta commogué, també, la Pobla que l'any 1652 
feu un vot de poble a sant Antoni de Pàdua. I finalment les males anyades 
que, intermitent, deixaren la gent sense collites. 

Aquest conjunt de calamitats ocasionaren un progressiu endeutament del 
poble, que arriba a finals del segle ben exhaust. Molt sovint, la vila hagué de 
manllevar gra o diners que, algunes vegades foren només per pagar els inte
ressos de deutes anteriors. 

El P. Benet Farré recull una relació, que no és exhaustiva, cie l'endeuta
ment durant aquest segle6, que clono abreujada: 
1611. Llicència de l'Abat per manllevar 200 lliures a for de censal. 
1615. 200 lliures per comprar hiat per la vila. 
1633. Llicència per manllevar 100 lliures. 
1644. Es manlleven 150 lliures. 
1645. 1000 escuts per tal de pagar deutes de b vila, a pagar amb el dotzè del 

gra que colliran. 
1647. Censal de 150 lliures. 
1648. Es manlleven 120 lliures. 
1649. Censal de 1000 lliures per pagar deutes endarrerits. 
1650. 800 lliures, imposant-se un vinte dels grans, durant 6 anys per satisfer 

els creditors. 
1657. Consta que la vila esta pagant 114 lliures de pensió d 'un censal. 
1659. Permís per manllevar 60 quarteres de blat, 25 d 'ordi i 15 de civada per 

la sembra. S'obliguen amb tots els seus béns com a garantia. 
1660. Permís de manllevar 196 qua1teres de blat, 25 d'ordi i les 15 de civada. 
1661. Tornen a imposar a la vila un vintè dels grans per pagar els creditors. 
1662. Manlleven 40 qualteres cie gra per la sembra. 
1667. Manlleven 200 lliures per pagar deutes. S'imposen un desè dels grans. 
1687. Hi haguè la plaga cie la llagosta. Es veieren obligats a demanar 300 lliu-

res per comprar llavor per sembrar. 
1694. L'Abat dóna llicència per imposar- se un desè dels grans per liquidar el 

deute acumulat que pujava a 6.000 lliures. 

6. ll . FA H Hi' 1 LLO H ETA. His/< iria de la Puh/a de Céruules (La Pobla de Cérvoles 1987) ¡xlgs. 
105- 107. 
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La producció agrària d 'aquesta centúria es pot estimar amb relativa aproxi
maxció, prenent com a referència les respostes al qüestionari de ]osé Patino 
(inspirador del Real Catastro), redactades el 1716 7: 

• terra campa de sembradura en seca, que es sembren d 'un any amb altre, 
312 jornals. Blat, mestall, sègol, ordi, civada i espelta, amb una producció 
d'uns 780 quintars. 

•de vinya n'hi havia 16 jornals, amb una producció d'entre 50 i 54 cargues. 
• d'oliveres només 4 jornals, amb una producció d'uns 160 litres d'oli. , 
• de terra erma n'hi havia uns 100 jornals. 
• de bosc i garriga uns 1.800 jornals. 
• cie terra de regadiu nomes 2 jornals; s'hi recollien, a pan d 'algunes verdures, 

3 quintars de cànem. 
Aquestes dades parlen d'una agricultura que no donava per gaire mes que 

la subsistència i pagar els tributs a Poblet; a vegades ni això, veient-se obli
gats a demanar a l'abat rebaixes dels delmes o permis pels endeutaments que 
hem vist fa poc. Per acabar-ho d'adobar, pel juny de 1687 hi arriba la plaga 
de llagosta, que assola les collites de moltes comarques catalanes. Fins a mit
jans del segle XVIII no comencaren a expansionar-se les plantacions de vinya 
i oliveres, que en assolir Ja plena producció seran una part molt impo1tant de 
l'economia local. 

Pel que fa a la ramaderia, hi havia alguns ramats d'ovelles i cabres, també 
algunes vaques. Uns quants parells de mules i hous i alguns ases servien per 
a treballar la terra i el transpon. 

Per tancar aquest apanat, el moviment demogràfic pot completar la visió 
de l'evolcuió de la Pobla durant aquest segle. 

BATEJATS MATRIMONIS O BITS 
H - D total alb. H -D total 

1601- 1610 28- 29 57 22 9 8 19 46 
1611- 1620 26- 39 65 22 21 18 14 53 
1621- 1630 29- 22 51 17 10 28 16 54 
1631-1640 33 - 38 71 29 37 29 18 84 
1641-1650 43 - 42 85 25 42 23 26 91 
1651-1660 32 - 21 53 15 15 15 10 40 
1661-1670 13 - 11 24 15 5 10 7 22 
1671-1680 14 - 29 43 10 6 11 4 21 
1681- 1690 23 - 39 62 12 17 9 14 40 
1691-1700 37 - 34 71 15 16 11 10 37 

7. A.H.A.T. La Pobla de Cérvoles. "Copia o horm de las respuestas de las pre;¡untas qU</ se han 
dado impresa.," . 
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El vot de Poble. Context històric 

La Pobla feu el vot de poble a la Mare de Déu de la Jonquera l'any 1642, 
en plena guerra dels segadors, a causa d'uns fets dramàtics que aquesta oca
siona als pobles del seu entorn. 

A partir de 1635, la declaració oficial de guerra de França donà a Olivares 
l'avinentesa d'acumular més tropes a Catalunya. Segons ordres de Madrid, 
·que los soldats estiguen allo~jats en Catalunya en tal forma que sie superior, 
en cada lloch, la gent de guerra a la de la terra•. 

El comte-duc parla de convertir-la en la plaça d 'armes principal del nou 
front de guerra, d'on havien de sortir les forces destinades al Llenguadoc, a 
Paris, a Itàlia. El duc de Cardona, filipista convencut, ho troba forassenyat, per 
la impossibilitat de mantenir tanta gent i cavalls, fins i tot en anys normals. 

S'ana desvetllant i extenent l'esperit de resistència dels catalans als desitjos 
de la monarquia: allotjaments amb l'obligació (contrària a les Constitucions 
Catalanes) de mantenir les tropes; lleves per fornir soldats l'exèrcit de Felip 
IV, que tenia molts fronts de guerra. 

Tot plegat precipita la decisió de la Generalitat de cercar l'ajut de França. 
Pau Claris reuní els braços generals del Principat el gener de 1641, els quals 
acceptaren proclamar comte-rei a Lluís XIII . Un document signat pel rei 
francès el febrer de 1640, ja havia atorgat plens poders a Duplessis-Besançon 
perquè concertes l'ajut i els tractes que calguessin ·amb els estats i pobles de 
Catalunya, que volen veure 's lliures de la dominació d 'Espanya per establir 
una república, que ells pretenen formar sota la nostra protecció·. 

En un principi s'havia pactat que l'ajut militar francès no havia d'excedir 
els 4.000 homes; Richelieu, en secret, havia suggerit que es podia fer entrar a 
Catalunya el doble de tropes. Endevinant-ho, Francesc de Tamarit, diputat del 
braç militar, havia insitit en que la infanteria i cavalleria franceses ·han de ser 
la menys possible i proporcionada a les nostres forces, de manera que siguem 
nosaltres superiors a ella·. Amb el temps, els abusos comesos per les mateixes 
tropes aliades franceses, farien que molts catalans es decantessin per la causa 
filipista. 

He insistit a destacar la situació del territori del Principat com el d 'un solar 
sobreocupat per les tropes castellanes i franceses, perque, d 'una banda, oca
sionaren uns costos de manutenció que deixaren greument endeutades les 
economies locals; d'altra banda, perque la presència dels soldats i els seus 
desplaçaments, sovint, comportaren destrucció, saqueigs i morts. Fins a la fir
ma de la Pau dels Pirineus, més enllà de les batalles i els seus morts, la guerra 
dels Segadors ocasiona un gran desgavell a Catalunya. Foren prop de vint 
anys durant els quals els pobles i ciutats sofriren un desgast econòmic i de 
vides sostingut, al qual només li calia afegir els estralls de la pesta, que 
s'escampa el 1650 i els anys seguents. 
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La Pobla de Cérvoles no es trobava en terres de combat, però si molt a 
prop de les vies de pas entre el camp de Tarragona i Lleida. 

L'exèrcit del rei d'Espanya intenta, repetidament, apoderar-se de la ciutat 
de Lleida, començant el novembre de 1641 amb el setge d'Almenar. Més tard, 
l'exèrcit filipista, des de Tarragona, Montblanc i Sarral, inicia una nova ofensi
va contra Lleida. El mariscal La Mothe reuní forces a Santa Coloma de 
Queralt, les batalles s'estengueren a Rocafort, Arbeca i les Borges Blanques, 
el setembre de 1642. El moviments d'anades i vingudes de l'exèrcit filipista, 
que comportaren aquests xocs, es feien a travès de la Conca de Barberà i les 
Garrigues i deixaren el seu rastre de foc, destrucció i mort en les poblacions 
situades en les vies de comunicació. L'abat Llobera escriu el 1643 als conse
llers de Barcelona: .. que la baronia de l'Albages, composta de vuit llocs, havia 
sigut destruida, puix que hi havia passat dues vegades l'exèrcit castellà, que ho 
havia saquejat i cremat tot, i que semblantment havia succeit a Vimbodí, 
Vallclara, Vinaixa i Fulleda,8· 

La proximitat d'aquestes viles a la Pobla, feren arribar aviat la notícia de 
les destrosses dels soldats. Els poblatans, que no tenen cap força militar que 
els pugui protegir, estan aterrits es reuneixen a la casa de la vila per delibe
rar: decideixen demanar Ja protecció de Déu 1 de Santa Maria de Ja Jonquera. 
Es Ja patrona, i s'encomanen a la seva intercessió amb tota la força que es 
desvetlla l'angoixa que els pugui passar les viles veïnes. 

Per donar tota Ja solemnitat al seu vot acorden que, quan els serà possible 
els renovaran davant el senyor Arquebisbe, perque ell li doni força vinculant, 
amb un decret. (Això no succeirà fins l'any 1760, esdevenint el 21 de novem
bre festa de guardar). 

Hom pot imaginar-se aquells homes, reunits a la casa de la vila, fatigats 
pel treball del dia, agenollats i amb les mans juntes -veritables pobres de 
Javè-, fent del seu vot una pregària, per demanar Déu i Santa Maria de la 
Jonquera que els deslliuri de l'exèrcit enemic, de la destrucció i de Ja mort 
que ha deixat en els pobles veïns, on alguns hi tenen parents. 

Heus ací el text notarial que recollí el vot de poble: 

"Die 24 mensis 7bris anno 1642. 
Sit omnibus notum quod Joan Aixelà, Batlle present lloc h de la Pobla de 
Cervo/s per lo Oltre. Sr. fra Rafel Llobera, Abat del Monestir de Na. sra. de 
Poblet, del sagrat orde de cistells. 

Jaume Palau, Jacinta Queralt y Ramon Romeu, jurats del present any. 
Jaume Llurha, major de dies, .foseph Cabrer, Magi Gasol, Jaume Amoros, pau 
Borch, Marc Marti, Batiste Preixens, Pere Llobera y.foan Sans de la casa nova, 

' 8. A. ALTISENT, HL~tòria de Poblet, (Poblet 1974), p. 501. 
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mateu Pasqual, Tomas Arholi, Joan Soler, Joan catala, Joan Llima y Pere Sans 
del Portal. 

Representant la major part de la Universitat, ajuntats dins la casa de la 
vila, al lloch acostumat, ah Consell ple, posats lo[s} genollos en terra, ah les 
mans juntes, voten y prometen a Deu Ne. Sr. y a Na. Sra. de la Junquera, 
Patrona y Advocada de/present lloch, que si guarda dit lloch y ahitadors de ell 
del exercit del enemich que va cremant, abrusant [i) matant altres viles y 
llochs, que tots anys celebrarem, .festejarem y guardarem lo dia de la 
Presentacio de Na. Sra. que es el 21 de 9bre de la mateixa manera que guar
dam lo dia de Na . Sra. de 7bre. y millor, si millor, si millor podem; y que per la 
sohredita jèsta, quan lloch tindrem, farem decretar y novament votarem en 
presencia del Sr. Archehisbe de Tarragona o de un de sos Q/ficials, sempre que 
l!och tindrem. 

Yjo fra Josep/J Vilar, vicari del present lloch, accepto dit vot, y llobo aquest, 
prometent in persone sacerdotis, solemnisar, .festejar sobredit dia ah Completas 
la vigília y [en} lo dia Tercia, Projèsso, Missa, Vespres y Completes, així per mi 
com per mos successors. Fiat largi. 

Testes presensJoannes Morasell, Magister puerorum, et]oannes Ferrer, pre
sen. loci ... 9 

El culte i la devoció a la Mare de Déu de la Jonquera 

Els antecedents del culte i la devoció de la Pobla de Cérvoles a la Mare de 
Déu són molt antics, anteriors al naixement del mateix poble. 

La parròquia sempre ha estat dedicada a la Mare de Déu; venerada fins a 
mitjans o finals del segle XVI sota l'advocació de Santa Maria de Vallbona i 
després, fins avui, amb el nom de Mare de Déu de la Jonquera. 

No es pot explicar, amb seguretat, la data ni el motiu d'aquest canvi de 
nom de la imatge cie la Mare de Déu, encara que sembla coincidir amb la 
unió de la parròquia a Poblet i amb el nomenament de monjos per la funció 
de vicaris. 

El que si sabem del cert és que la imatge era una talla romànica, perduda 
el 1936; representa Maria asseguda, amb l'infant sobre la cama esquerra de la 
Verge, el nen sosté un llibre. La descriuen el P. CamóslO i Francesc Blas i 
Vallespinosa11 com una imatge tosca, amb les faccions fosques ( .. ella moreni
ta, el morenito· diu Camós, .. ennegrida· diu F. Blasi), d 'uns 40 cms. d 'alçada. 
La imatge actual fou encarregada l'any 1939 a un taller olotí. 

9. A.H.A.T. La Pobla de Cérvoles. Man. notarial. Doc. 21 , fol. 65. 
10. N. CAMOS, .fardíndeMaría(Girona 1772, 2a. edició). 
11. F. BLASI 1 VALLESPI NOSA, Santuaris marians a la dülcesi de Tmn1¡¿rma (lleus 1933). 
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Quin pot ésser l'origen de la imatge i del culte marià, anteriors a l'existèn
cia cie la Pobla de Cérvoles? Ens trobem amb una església -al costat de la 
qual es construeix el poble- on es dóna culte a la Verge i amb l'advocació de 
Santa Maria de Vallbona, nom que no es troba com a topònim en tot el terme 
de Cèrvoles. 

La mevà opinió és que el culte a la Mare. cie Déu a Cérvoles vé dels ana
coretes, que s'hi havien establert abans cie la presència dels cistercencs cie 
Poblet. I potser la imatge, tan tosca i cie factura sencilla, la hi haurien venerat 
el grup d'anacoretes. 

Al terme cie Cérvoles hi hagué vida eremítica, com a altres indrets de la 
Catalunya nova. 

La presència d'anacoretes, que es troba en els primers anys de la recon
questa, apareix com una forma de vicia religiosa en elsnous territoris, que 
compten amb escassos nuclis de població. Es un fenomen que tingué imita
dors i seguidors: es tracta d'homes i algunes clones que escullen una forma 
cie vida retirada -diguem amagada-, per dedicar- se a la pregària, acceptant 
disposar d'uns recursos escassos, el que poden esgarrapar del seu entorn, 
menjant frugalment i arrecerant-se en cavitats naturals. No han de demanar 
permís a ningú quan troben un lloc que els sembla adequat. Alguns s'esta
bleixen sols; altres, sense renunciar a la solitud, viuen agrupats. 

Al terme de Cé1voles, hi havia un grup d 'anacoretes, liderat per Ramon 
Potelles, més tard anomenat de Vallbona. El document de donació del terme 
de Cérvoles als anacoretes feta per Ramon Berenguer IV e l 1157, fa la 
seguent descripció del grup: anomena el primer .. el venerable Ramon, home 
de Déu· seguit dels altres ·Ramon, eremita, humil germa del mateix lloc i 
Guillem que alii serveixen Deu i a tots els altres que alii romanen al seroei de 
Deu,,·12· 

Ramon de Vallbona es coneix com un carismàtic organitzador cie nuclis 
eremítics. La vicia i miracles d 'aquest home cie Déu , redactada a principis del 
segle XIV, el presenta com un anacoreta que, a causa de la seva fama de san
tedat, no pot dur la vida solitària escollida perque desvetlla en altres homes i 
dones el desig d'imitar el seu estil de vida. 

Uns quants documents revelen aquest paper impulsor de la vida eremítica 
dut a terme per Ramon de Vallbona, que en tots els llocs on s'establia donava 
culte a la Verge. El comte Berenguer IV li dóna el terme cie Ce1voles el maig 
de 1157. Dos mesos méstarcl Ramon cie Cervera fa donació cie l'alou que té a 
Vallbona a "Déu i la Benaurada Maria i els germans que estan alii, Ramon 
l 'eremita, Pere i Ramon Duran". L'octubre del mate ix any, Pere d 'Aguda dóna 
el lluc de Vallbona a "Déu omnipotent i la Benaurada Verge Maria i al germà 

12. Diplomatari de Santa Maria de Poblet, (Barcelona 1993). Doc. 199, p :lgs . 168-Hí9. 
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Ramon eremita, Pere el sacerdot i Ramon Duran i a tots els germans que en 
aquest lloc serveixen Dei1». Set anys més tard, Albert de Castellbell dóna un 
paratge al cim del Montsant a Ramon de Vallbona, Pere el sacerdot i els seus 
germans perque el dediquin a Santa Maria i a tots els sants. 

'Centrant-e-nos en el terme de Cérvoles, el citat document de Ramon 
Berenguer, signat a Tortosa, esmenta el culte que els anacoretes reten a Santa 
Maria i alhora consolidar-lo: ·Dono ego insuper Domino Deo et beatae Mariae 
eiusdem !oci ipsam aquam deSeth cum suis ripis (. . .) pre.f ata omnia dono 
atque concedo Domino Deo et beatae Mariae predicti !oci de Sorboles in manu 
venerahilis eiusdem !oci Raimundí videlicet hominis Dei ... El comte de 
Barcelona pensa que aquest grup pot arrelar i fa la donació indicant el seu pla 
d'home organitzador: •Ut edificetur et construatur ibídem ecclesia et a/tare in 
honore Dei et beatae matris suae Vurginis Mariae et fiat ibi abbatia, uhi fiat 
ordo et religio suh regula et ohedientia sanctí Benedictí in perpetuum· 13· 

L'estada del grup d'anacoretes al terme de Cérvoles no durà. gaire, entre sis 
i deu anys. Segurament, el grup d'anacoretes havia renunciat a la proposició 
de Ramon Berenguer d'organitzar-se en comunitat monàstica i es desplaça al 
cim del Montsant, on hem vist que se'ls dóna un paratge per dedicar-lo a san
ta Maria.El 1171, un document signat per Poblet i Ramon de Vallbona, ratifica 
un intercanvi entre les dues parts: Ramon renuncia als seus drets sobre 
Cé1voles, que li pervenien del document de Ramon Berenguer, i Poblet es 
compromet a subvenir les seves necessitats mentre visqui, acceptant-los, a ell 
i el seu deixeble Bernat, com a germans. La renuncia cie Ramon de Vallbona 
al terme de Cérvoles i a l'encàrrec del comte de fer-hi un monestir benedictí, 
devia esvair el temor de la comunitat pobletana a la proximitat geogràfica 
d'un cenobi independent. El primer pas per evitar-ho fou el document de 
donació de Cérvoles que Guillem de Cervera i la seva esposa14 signen el 1163 
a favor de Poblet, que s'afanya a construir-hi una granja. 

Malgrat la curta durada de l'eremitori cie Cérvoles, del culte a la Benaurada 
verge Maria ·d'aquest lloc .. en degué quedar un bon rastre: el testimoni mateix 
de la imatge i el record de Ramqn de Vallbona vinculat amb l'advocació, que 
la granja cistercenca, establerta de feia poc, devia conservar, d'acord amb la 
tradició mariana de l'orde del Císter. 

Uns cent cinquanta anys més tard, vers el 1310, Poblet ha construit una 
església, en el lloc on el 1314 s'establirà el nou poble (la Pobla). Ha dedicat el 
temple a Santa Maria cie Vallbona, segurament perque hi trasllada la ·imatge 
del Ramon Vallbona ... Fins el 1400 els sacerdots que s'encarregaran de la 

13. Diplomatari de Santa Maria de Poblet, ihidem. 
14. Ermessenda, la qual, quan enviudà ingressa al monestir de Vallbona de les Monges i en 

fou abadessa. 
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parròquia signen com a ·vicaris de l 'esglesia de Santa Maria de Vallbona .. 
L'any 1575 es fa càrrec de la parròquia el monjo-vicari. A poques passes d'un 
dels portals del poble, el 1614, queda enllestida laconstrucció d'una ermita 
dedicada a recordar la trobada de la imatge de la Mare de Déu, en aquell 
indret. 

Això em fa pensar que és a finals del segle XVI quan apreix el relat de la 
trobada de la imatge feta per un pastor de la granja cistercenca, amagada per 
unes monges (versió popular dels anacoretes?) per por als sarraïns. 

No hauria calgut "trobar" la imatge, si havia estat guardada a la granja. 
Menys, encara, no li calia l'anacronisme de la imatge amagada, perque el 
reducte de Siurana caigue entre 1153 i 1154, i el culte marià, iniciat pels ere
mites, sobreviu amb ells fins l'any 1164 aproximadament, quan marxaren cap 
el Montsant. 

Segurament el recurs al patró de les mares-de-déu trobades fou inevita
ble, per tal d'omplir un buit de la memòria històrica dels poblatans. 
Segurament que algun dels primers monjos-vicaris de la devoció a la patrona 
de la Pobla. Entre els anacoretes i els poblatans, hi hague un llarg lapse de 
temps, omplert per la granja cistercenca, en la qual no hi residia un grnp 
humà estructurat, capaç de transmetre la memòria de la devoció a la Mare de 
Deu ·d'aquest lloc"; era gent sobrevinguda, com tans altres colons de la 
Catalunya nova. 

La tradició sitúa la troballa de la imatge entre uns matolls de joncs, d 'aquí 
el canvi d'advocació . El poble , en el més pur estil bíblic , li posa nom: 
Jonquera. 

Cal remarcar, com a fet singular, que el culte marià dels poblatans no es 
recolza sobre una llegenda, com si fos fruit de la imaginació popular; sinò 
que té vida pròpia, amb una història i un lloc on es present, abans que Ja 
Pobla. Es pot ben dir queMaria fa el poble, i la devoció del poble fa present 
el culte a Maria. 

La devoció popular, al llarg dels anys, supera els límits geogràfics de la 
Pobla, i s'extendrà als pobles veïns. Aquest fet que és comú a molts altres 
llocs de culte marià, té una peculiaritat: la Pobla comparteix amb els pobles 
veïns la protecció de Santa Maria en les processons per demanar la pluja. Ha 
esdevingut una norma de rigorós compliment, establerta per la tradició, 
segons la qual la parròquia de la Pobla, ella sola, no pot treure en processó 
la imatge de la Mare de Déu de la Jonquera. Només quan es reunien, en una 
sola, les processons dels sis pobles veïns amb Ja de la Pobla. Els relats docu
mentals que es conseiven, són molt vius i plens de detalls descriptius. Narren 
com, amb motiu de les grans secades, el Comú de la Pobla enviava cartes als 
pobles veïns, convocant-los per treure la imatge de la Mare Deu en processo 
de rogatives. El dia assenyalat, de matinada, sortia la processó de cada una 
de les sis parròquies fins als afores del seu poble; tornava a formar-se la pro-
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cessó una mica abans <l'arribà a la Pobla; la processó d'aquesta sortia a rebre 
cada d'elles a la creu cie terme dels camins per on arribaven. A la plaça de 
l'església, les set processons en formaven una cie sola, amb un ordre esdevin
gut costum: al davant la processó de la Pobla, després les del Vilosell, de 
Vallclara, de Vilanova de Prades, de Ceivià, cie l'Albi i cl'Ullclemolins; seguia la 
imatge po11acla per quatre sacerdots sota tàlem que duien els regidors i batlles 
dels pobles assistents, seguien els rectors amb capa pluvial i portant 
!avera-creu cie cada parròquia. La processó feia un recorregut per fora la vila, 
passant pels conreus i acabava davant la capella dedicada a la trobada de la 
imatge, amb la celebració d'una missa solemne. Aquestes convocatòries per 
invocar la pluja també eren motiu cie convivència entre la gent dels pobles 
veïns i cie trobada entre moltes persones que, per matrimoni, estaven empa
rentades. Alguns vells encara recorden una pregària, que en aquestes proces
sons, la gent repetia sovint: .. santa Maria de la Jonquera doneu-nos aigua 
vertadera•. 

El culte a Santa Maria de la jonquera segueix viu cie manera ininterrumpu
cla fins els nostres dies. La Pobla cie Céivoles la té per patrona, i celebra la 
seva festa el 8 de setembre, que fins fa 25 anys coincidia amb la festa major. 

Des del vot cie poble, al 1642, la celebració del patronatge cie la Mare cie 
Déu cie la)onquera es duplica el 21 cie novembre, altra vegada conve1tida en 
festa major, la petita. Però la devoció popular anà eixamplant aquesta celebra
ció cie la tardor, allargant-la a clos dies: el primer, el 21, amb la missa solemne 
i vespres, concloent la tarda de l'endemà amb el final de la novena i e l 
Besamà. La devoció dels poblatans és fonda, plenament confiada, però la seva 
manifestació externa és discreta, sense gaires esclats, reservada, com s'escau 
al tarannà d 'un poble cie les Garrigues. 

Aquests trets cie la devoció popular es manifesten en el Besama. Des de 
fora, hom veurà -si només és espectador- els poblatans que omplen el tem
ple com en cap altre celebració cie l'any i que pugen al cambril a besar la 
imatge. El Besamà es faen forma processional, talment un acte cie culte: al 
clavant els escolans amb creu alcacla i cirials, seguits pel sacerdot recitant les 
lletànies i amb capa pluvial el poble darrera, cantant e ls goigs. Quan ha passat 
tothom besant la imatge els escolans i el sacerdot, que s'ha estat tota l'estona 
al cambril , també la besan i tanquen la processó. El Besamà té un caràcter tan 
únic i excepcional pels poblatans que només se celebra una vegada l'any 
(d'unes dècades ençà té un his al final cie maig, que el llenguatge popular 
anomena .. rebordonit .. ). 

La celebració de la festa cie la Jonquera del novembre, fruit del vot cie 
poble havia perdut la memòria dels motius que impulsaren a fer- lo. La troba
da del document notarial redactat pel vicari cie Ja parròquia, ha permès conei-
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xer l'origen i explicar la llarga trad ició del culte i la devoció dels poblatans a 
la Mare cie Déu, que he recollit en un llibrel 5. 

L'afany historicista cie datar el moment del canvi d'advocació cie la imatge 
de la Mare de Déu de la Pobla, m'ha fet reseguir el manuals notarials del 
segle XVI; amb l'esperança de trobar indicis cie la substició de l nom de 
Vallbona pe l de Jonquera. Per ara , ha resultat una recerca infructuosa. 

Però, a la vegada, a llisonadora. Com si, havent demanat e ls poblatans: 
quin nom li dieu a la Mare cie Déttï, la resposta rebuda per exemple , a traves 
de ls testaments, on es troben deixes per aniversaris, bagues sigut: la Ve15'e 
Maria de la Pobla o, mes sovint, la Ver;ge Maria d 'aquest lloc . 

.Ja he indicat que el culte a Maria es present al terme cie Cérvoles abans 
del naixement del poble: el 1314 ja feia mes 150 anys que hi era ben arrelat. 

Els poblatans que en encetar la vida de poble, i quan la traspassen als 
seus, tots els seus treballs i esperances els duen a terme sota e l brancatge 
protector cie la Verge Maria que, abans que e lls hi arribessin ja havia endinsat 
les arrels en la terra cie Cérvoles. 

Per això, el nom que, potser, més li escau és el cie la Verge Maria d'aquest 
lloc. 
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ESFORÇOS PER INTRODUIR LA LECTURA 
DE LA BÍBLIA A ESPANYA A PRINCIPIS DEL S.XIX (180~1821). 
EL PAPER DE LA SOCIETAT BÍBLICA BRITÀNICA I ESTRANGERA 

Carmen Capó i Fuster 

Introducció: la lectura de la Bíblia fins a la Il·lustració. Alguns apunts 
històrics 

En el segle XII és quan s'inicien les primeres traduccions de la Bíblia del 
llatí, la qual cosa va suposar l'accés de molts laics i religiosos , que no sabien 
llatí, a les Sagrades Escriptures. 

Aquesta llibertat, però, no durà més d'un segle. Al.legant que la lectura en 
llengua vulgar afavoria l'aparició i el desenvolupament de moviments herè
tics, es van decretar condemnes eclesiàstiques contra la possessió de la Bíblia 
en llengua vulgar. 

La primera va tenir lloc en el Concili de Tolosa celebrat contra els al~ige
sos l'any 1229; la segona es produiria pocs anys més tard: el 1233 dins el 
Sínode de Tarragona presidit pel rei Jaume I d 'Aragó. Aquestes prohibicions 
van ser renovades en les sentències que varen dictar Enric IV i els reis catò
lics1. 

Les esmentades desautoritzacions no van ser gaire respectades ,com 
demostren les nombroses traduccions bíbliques medievals avui conegudes2 i 
les polèmiques que sorgeixen en les primeres dècades del S. XVI quan 
Erasme i l'escola humanista reivindiquen la necessitat de l'existència de tra
duccions de la Bíblia en llengua popular, com a forma que el poble assoleixi 
una religiositat vertadera. 

Va ser aquesta efervescència humanista junt a l'adveniment de la Reforma 
protestant, que també postulava la lectura de la Bíblia, el que va determinar 
que la Seu romana decretés una nova regulació sobre l'edició i ús del Llibre 
sagrat. 

La butlla de Pius IV (24--3-1564) manava la publicació de l'Índex de llibres 

l. Per a una història més detallada, vegeu: Villanueva, O.L.: .. De la lecci6n de las Sagrada.~ 
¡.~~critura.1" . Oficina de B. Monfort. València, 1791. Pel que fa a Catalunya, Bonet i Baltà,]: "La 
Bíhlia en llengua vulgar després de /"autoritzaci<í emesa per la Inquisici<T. "Revista Catalana de 
Teologia" 0979), pp. 167-212. 

2. Per a una relació de bíhlie, Reinhardt, K.: "Bih/ioteca híhlica ibéricu medieval' C.S.l.C. 
Madrid,1986. A Catalunya, Aguiló i Fuster: "Catalogo de obra.~ en lengua catalana impresas desde 
14 74 basta el presente (1860/'. Curial Documents. Barcelona 1977. 
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prohibits, elaborat durant el Concili de Trento (a. 1546), amb la inclusió de 
deu regles generals. La Regla IV és la que prohibia la lectura de la Bíblia tra
duïda en llengua vulgar. 

La duresa en l'aplicació d'aquests Índexs a Espany~ va motivar l'esmorteï
ment cie les discussions sobre la conveniència cie la lectura cie la Bíblia durant 
els últims anys del S. XVI i al llarg del XVII, encara que fora cie les nostres 
fronteres apareixen traduccions cie la Bíblia en castellà realitzades per protes
tants espanyols exiliats. La primera a Basilea l'any 1569, l'autor de la qual fou 
Cas idoro de la Reina; la segona, de Cipriano de Valera es publicà a 
Amsterdam l'any 1602. 

No és, però, fins a S. XVIII que el tema toma a manifestar-se amb força a 
Espanya cie mà dels reformistes religiosos "il.lustrats" o "pre-il.lustrats"3, els 
quals coneixen la profunditat religiosa en l'estudi de la Bíblia continuant la 
tradicció eramista del S. :XVI. D'aquesta manera l'obra d 'Erasme i les dels seus 
deixebles espanyols del Segle d'Or (Lluís Vives, Lluís de Lleó ... ) són publica
des per l'historiador Gregori Mayans4 i transmeses a la seva escola valenciana, 
cie la qual Climent, Be1tran, Lassala i Villanueva foren els principals deixebles. 

Paral.lelament anaven arribant els corrents europeus, bàsicament jansenis
tes francesos que ja cies del primer moment s'havien inclinat per la defensa cie 
la lectura cie la Bíblia en llengua vernacla5 clins una exhortació general al 
retorn cie l'esperit cie l'Església primitiva. 

És en aquest context que en 1757 el Papa Benet XIV publicà un decret cie 
la Congregació de l'Índex, pel qual s'anul.lava la Regla IV anterior i s'autorit
zaven les traduccions dels llibres sagrats sempre que fossin aprovades per la 
Seu Apostòlica o publicades amb notes dels Sants Pares o doctors catòlics. 

A Espanya l'anomenat decret no s'aplicaria fins al 26 cie desembre cie 1782 
(7 cie gener de 1783 per a alguns historiadors), quan precisament un deixeble 
cie Mayans, Felip Bertran, cies del seu càrrec d'Inquisidor General permetia les 
versions cie la Bíblia en llengua vu lgar. El decret quedà finalment reproduït 
com a Regla V del "Indice Ultimo cie los Lilxos Prohibiclos ... " publicat a 
Madrid en 1790 pel seu successor Agustín Ruhin cie Cevallos. 

Des d'aquesta data e ls esforços per difondre la Bíblia es produeixen amb 
inusitada rapidesa. Dues obres destaquen: l) la publicació per J.L. Vi llanueva 

.'3. K1mon Cons i lllay fa una documentada exposició dels termes il.lustracüí i prtf--ilustraci<í i 
jansenisme que ajuden a veure la complexitat de la denomin:ició dels reformistes religiosos del S. 
XVIII. Crnts i Blay, ll.: "L"Arquehishe Fe/ix Amat (1750-1824) i l'última 11.lustraci<í espanyola'" 
F.C.A. Ed. Herder, Barcelona, 1992. l'p . 11-14 

4. Per a un estudi del pensament de Mayans: Mestre Sanchis, A.: "llustruci<ín y R(!/imna de la 
lf.!,lesia. Pensarnientu pulíticu-reli¡!,iusu de D. Gre¡;ciriu Mctytíns i Siscar ( 1699-1781 J". Puhl. del 
Ayuntamiento de Oliva. Valencia , 1968. 

5. Prova d'aquesta afirmació és b publicació a França de b Gran Bíblia (1696). entre altres. 
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del llibre "De la lección de las Sagradas Escrituras" (1791), on l'autor fa una 
enèrgica defensa de la Bíblia en llengua vernacla i 2) Ja traducció de Ja Bíblia 
en llengua castellana pel P. Felip Scio de San Miguel l'any 1793. 

A Catalunya, sorprenentment, no es produeix el mateix fenomen. Malgrat 
que els bisbes de caire "il.lustrat", com Climent, defensaven tant la presència 
de la llengua catalana com a instrument d'evangelització, com la idea que la 
renovació cristiana passava per la Bíblia viset(f1a al poble, no trobem bíblies o 
llibres bíblics fins als darrers anys del S. XIX que no sigui l'edició protestant 
del Nou Testament en català publicat per la Societat Bíblica Britànica i 
Estrangera a Londres, l'any 1832, després d 'una proposta fallida en els anys 
1820-21, de la qual parlarem al llarg d'aquest treball. 

La qüestió de la Bíblia a l'Espanya liberal dels inicis del s. XIX 

L'aprovació inquisitorial de la lectura de la Bíblia no va suposar la seva 
acceptació per part de tot l'estament eclesiàstic; al contrari, els defensors 
d 'aquesta postura van haver d'enfrontar-se a una dura oposició que va 
demostrar l'existència de dues formes d'entendre la religiositat7. Uns eren 
partidaris d'una religió més cerimonial i preferien que el poble no conegués 
directament Ja Bíblia; a l'altre costat, la minoria "il.lustrada'', hereva de Ja tra
dició eramista del S. XVI, que lluitava per una església senzilla, sense aparell 
extern de poder que tingués com a model l'Església primitiva, i que preconit
zava el coneixement directe i personal del Llibre Sant com a font d'una vida 
veritablement espirituaJ8. 

En un primer moment, els pensaments dels "il.lustrats" van tenir ressò en 
les primeres Corts liberals de Cadis (1812), on representants d'aquesta línia, 
com J.L. Villanueva o V. Blasco, entre altres, formaven patt de la Junta de 
Matèries Eclesiàstiques. En l'elaboració del projecte per a la celebració d 'un 
Concili nacional quedaren recollides les seves idees bàsiques encaminades a 
fixar les bases d'una diferent forma de veure Ja re ligió: creació d'un nou sta-

6 . Bonet i Baltà. o.e. Pàg. 201. 
7. Per a una més àmplia explicació de les polè miques a l'Estat espanyol, vegeu Mestre 

Sanchis, A.: "Religi<ín y cultura en el S. XVIII españof'. Historia de la Iglesia e n España. B.A.C. 
Madrid, 1979. Vol. !V pàg. 732. 

8. Aquesta dualitat e n principi estrictament religiosa començava a deixar entreveure unes 
conseqüències politico-socials, que com comp,rovarem es varen fer evidents durant e l trienni 

libe ml. 
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tus social del clergat i reestructuració i organització externa de l'Església9. 
L'interès anava dirigit principalment a l'educació d'un clergat secular (el 

rector sobretot) que es volia que fos pastoralista i amb un bon coneixement 
de la Bíblia, i a la supressió dels actes religiosos extremament externs que rat
llaven la superstició10. Tot això suposava l'intent d'aconseguir de tornar als 
orígens de l'Església, la qual cosa implicava privar a l'actual de tot tipus de 
funcions temporals (administratives, judicials i sobretot econòmiques)11 . 

Els homes del trienni liberal seran els que recolliran i ampliaran aquesta 
obra fracassada pel retorn de Ferran VII i pel rebuig d'una gran majoria de 
l'estament eclesiàstic. Les idees dels diputats de les Coits gaditanes apareixen 
constantment en els projectes i en l'actuació religiosa dels liberals de 1820, 
que entomen la concepció d'una Església basada en la dels primers temps del 
cristianisme, sense el luxe ni les riqueses de les altes jerarquies i dels regulars, 
una església -com assenyala Revuelta- que calia trobar en la meditació i l'estu
di de les Escriptures12. 

Les crítiques dels liberals davant la situació eclesiàstica es van canalitzar en 
un primer moment a través d'articles periodístics. Un exemple és la publicació 
en el diari Gadità del 3 de novembre de 1820 de l'opuscle escrit per León de 
Arroyal vers 1795 "Oración apologética en defensa del estado floreciente de 
España" i editat des de 1812 amb el títol "Pan y toros''. S'hi condemna la situa
ció religiosa espanyola i s'invoquen les Sagrades Escriptures. Així podem llegir 
"Entre nosotros ha estado por muchos siglos en un miserable abandono el 
estudio de las Sagradas Escrituras que son la fuente y cimiento de nuestras 
creencias ( ... ) Las Sagradas Escrituras, pan cotidiano de las almas fieles, se han 
negado al pueblo como veneno mortífera, sustituyendo en su Jugar medita
ciones pueriles e historias fabulosas ( ... ) La religión la vemos reducida a meras 
exterioridades"13. 

Altres diaris com el Diari Constitucional, publicat a Barcelona i dirigit pel 
clergue Antoni Guillén de Mazón, que com veurem tenia estrets contactes 

9. Per a un estudi de les reformes: La Parra, E.: "El primer liheralismu y la Jglesia. Lci~ Ccmes 
de Cadi.z" . Inst. de Estudios .JuanGil-Albert. Alicante, 1985. Pp. 67-133 i 267-286. 

10. Feliu i Monfort recull l'obra que ja el bisbe Climent realitz<! a Barcelona per a aconseguir 
que les processons fossin veritables actes de pietat. Feliu i Monfort. G.: "La clerecia catalana 
durant el Trienni Liheraf'. Inst. d 'Estudis Catalans. Barcelona, 1972. p,)g. 23. 

11. Aquestes idees es van concretar en una sèrie de mesures revolucionaries: Supressié> de la 
Inquisició, Reforma dels regulars i una tímida desamortització. 

12. Hevuelta , M.: "Política religiosa de los liherales del S. XIX" C.S.I.C. Madrid, 1973. Pàg. 86. 
L'autor fa notar que aquest sentiment de retorn a la puresa de l'Església havia estat també escrit 
pels exiliats de Londres en l'any 1819 "y seri,111 explotados por toda Ja prensa liberal subsiguien-
ten' 

13. Citat per Hevuelta, M. o.e. Pp. 87-88. 
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amb la Societat Bíblica Britanica i Estrangera, continuen en aquesta línia de 
queixes contra la ignorància bíblica del clergat i el recel clavant la lectura en 
llen~ua vulgar de la Bíblia, especialment del Nou Testament14. 

Es en aquest moment que la lectura de la Bíblia com a instrucció del 
poble transcendeix al seu caràcter espiritual fins a un de més polític i social: 
El coneixement de la Bíblia suposa l'alliberament de l'home atrapat en la seva 
ignorància que l'ha conduït a la superstició, i que ha fomentat un tipus 
d'Església tancada i preocupada només pel seu poder temporaJl 5. 

Els liberals volien, amb la instrucció religiosa i política, fer superar al 
poble la falsa antinòmia entre religió i món modern i obtenir "així un més 
recte servei a Déu i una millora en la vida político-social"16. 

Qui seria l'encarregat de la instrucció d 'un poble majorment analfabet? El 
rector, que és el que conviu dia a dia amb ell, que és la figura en la qual el 
poble ha posat la seva confiança. Ell transmetrà la paraula de la Bíblia; d'aquí 
la importància que adquireix la seva educació bíblica. 

Ara com a Cadis només la minoria formada pels eclesiàstics liberals, entre 
els quals hi ha els antics "il.lustrats"l 7, recolzaran aquestes idees, que moltes 
vegades provenen d'ells. És el cas entre altres de Fèlix Amat, deixeble de 
Climent, del seu nebot Torres i Amat, i dels diputats a Cotts J.L. Villanueva (ja 
diputat en 1812) o López Castrillo, bisbe auxiliar cie Madrid. No és casualitat, 
doncs, que la Societat Bíblica Britànica i Estrangera cerqui el seu recolzament 
per a distribuir les edicions de les seves bíblies. 

La Societat Bíblica Britànica i Estrangera. 
Els primers contactes amb Espanya a través de Catalunya 

Els combatedors cie la idea cie difondre la Bíblia entre el poble van utilit
zar moltes vegades com a argument el caràcter protestant d'aquest pensament 
i van acusar als seus defensors de pe1tànyer a la "secta protestant" o d'estar-hi 

14. Vegeu entre altres l'atticle del 28- 11-1820, pC1g. 3, el del 30 d 'agost de 1821, i els dife
rents articles escrits pel mateix Maz(m titulats "Discursos religiuso.~· apareguts el 23- 12- 1820 (pp. 
3-4), el 29- 12- 1820 (pp. 1-3) i el 8 i 23 de gener de 1821. 

15. Martínez Quintem assenyala que, ja abans de les Corts de Cadis, l'acusaciú que amh més 
freqüència van dirigir els liberals a l'Església fou la d 'evitar "les llums" i dificultar la instrucció 
pública. Martínez Quintem: "Los f.!.l'Upos /ibera/es antes de Cadiz' . Madrid, 1977. Pàg. 118. 

16. Feliu i Monfort, G. o.e. Pp. 85-86. 
17. Feliu i Monfort fa una interessant distinció entre els clergues liberals catalans els quals 

divideix en antics il.lustrats, moderats i exaltats. Feliu i Monfort . o .e. Pp. 120-128. 
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en relació. Un exemple és el llibre Basquejo del ]ansenismo18, en què clara
ment s'acusava les bíblies en llengua vulgar de ser "o tro medio 
jansenístico-protestante para paner en manos del vulga la interpretación de 
los Libros Santos y sacudir el yugo de la autoridad". 

No anaven del tot foraviats. Era evident que hi havia punts de contacte 
entre els liberals (laics i religiosos) i la ideologia d 'una institució protestant 
com era la "British and Foreign Bible Society" (BFBS). Aquesta Societat protes
tant havia deixat assentat des de la seva constitució, pel març del 1804, que el 
seu objectiu era contribuir a la difusió de les Santes Escriptures "both at home 
and abroad" (dins de casa i a l'estranger)19. D'aquesta manera podem dir que 
la BFBS neix per fer possible una de les màximes protestants: la Bíblia és pro
pietat de tots els cristians. Màxima, però, que la realitat negava: solament una 
elit podia adquirir-la a causa del seu alt cost. 

Es a solucionar aquest problema (que a Espanya també es donava) que la 
BFBS dirigeix tots els seus esforços. Com es diu en un fullet publicat es 1824: 
"El fin que se propuso fue el suministrar tan grande acopio de bíblias en 
todas las lenguas conocidas y ponerlas en venta a precios tan moderados que 
no haya persona que esté penetrada deia necesidad de este libra, el mas 
importante de todos a quien no sea posible procurarse un ejemplar"20. 

Si el primer objectiu era la distribució de la Bíblia per la majoria de països 
del món, el fi últim era lluitar contra "la preponderància de la ignorància, la 
superstició i la idiolatria"21 . La Bíblia era entesa així com un mitjà per a l'alli
berament de l'home: "La Bíblia aporta els principis de moralitat i vertadera lli
bertat"22 i "és el germen preciós de concordança cristiana i felicitat social"23. 

Això suposava que la Bíblia no havia d'incloure cap tipus de nota o 
comentari; era aquesta absència la que garantia la màxima llibe1tat de l'home 
enfront de la Bíblia; era la lliure interpretació dels textos sagrats. Aquesta nor
ma va ser el punt de discòrdia amb l'Església Catòlica i que va dificultar la dis-

18. '"BosquejcJ del]ansenismo o sea cliserlaci<ín Hlçtríricu-teohígica sobre la secta y los entires 
del jcmsenismo" por un preben<la<lo de la Santa Iglesia de Toledo. Biblioteca de Religión o sea 
colección de obras contra la incre<lulidad y errores de estos ültimos tiempos. Imprenta de D.E. 
Aguado. Madrid, 1828. tomo XVIII. 

19. La BFBS, creada a Londres el 7 de març cie 1804, estava regida per un "Committee'" for
mat exclusivament per laics: 15 havien de ser membres cie l'Església <l 'Anglaterra , 15 d'altres 
comunitats cristianes (metodistes, luterans. etc) i 6 estrangers residents a Londres. Els pastors 
tenien funcions més aviat honorífiques. Per a un estudi del naixement i activitats de la 13FBS, es 
pot consultar: Browne, G: "History <f the BfBS' Lon<lon 1859 i Canton, W.: '"A History <!f tbe 
BfBS" John Murray, London 1904. 

20. Breue Noticia de la Sociedad Bíblica. Chelsea , 1824. Pàg. l. 

21. Canton, W. o.e. Püg. 22; i Ilrowne, G. o.e. Pàg. 14. 
22. "La Société Britannique et etran.gere 1804-1819" Nancy 1889. Pag. 62. 
23. Breue Noticia de la Sociedad ... o.e. pag. 2. 
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tribució de les bíblies cie la BFBS per Espanya. 
Els primers contactes amb la Península van ser a través dels presoners de 

guerra espanyols. Per a ells es van fer imprimir Nous Testaments en la versió 
d'Enzinas24_ L'any 1808, quan els presoners són repatriats, reben com a regal 
aquests Nous Testaments. Però aquesta acció no va tenir gaire transcendència 
en el poble espanyol. La BFBS, conscient de la força i el poder cie l'estructura 
eclesial espanyola, va decidir dirigir els seus esforços cap a Amèrica. L'any 
1813 Gibraltar comença a funcionar com a centre cie distribució vers el Nou 
Món. Canton25 apunta que aquest any còpies del Nou Testament van ser 
comprades per catòlics i enviades a Cadis, Malaga i les Illes Balears. 

No serà, però, fins a l'any 1817 que les relacions amb Espanya semblen 
anar per bon camí. Així una carta datada el 24 d'abril del mateix any és llegi
da clavant el "Committee" de Londres. En aquesta el reverend Chabrand, pas
tor cie Toulouse, donava les gràcies per la tramesa de 50 Nous Testaments i 
afegia que la seva intenció era enviar-los a Barcelona on les "seves re lacions 
eren cada cop més satisfactories"26_ Tina Barrass27 comenta que és possible 
que els contactes de Chabrancl fossin amb Torres Amat. Nosaltres sabem, per 
un escrit del mateix autor, que havia rebut propostes de fer una traducció de 
la Bíblia al castellà l'any 1818 " ... el nuevo traductor español se negó en 1818 
a hacer una edición de su versión castellana para las Américas, despojacla de 
todas las notas y del texto cie la Vulgata, que se le pidió de pa1te de una 
sociedad estrangera que ofrecia costearlas"28. 

L'interès, clones, per Espanya venia del sud de França, on els lligams histò
rics amb la Catalunya Sud sobrevivien. Les relacions més contínues no seran, 
però, amb el reverend Chabrancl, sinó amb un altre protestant francès mem
bre cie la BFBS: el reverend de l'Església Reformada cie Montpellier, Abrahan 
Louis Lissignol. 

24. Sobre la traducció d 'Enzinas. vegeu: Flores, .J. ¿'Qué es la Bíhlict>. Ed. Alturas. Barcelona. 
1968. Pi\g. 117. 

25. Canton. W., o.e .. Vol. I Pàg. 232. 
26. Arxiu de la Bible Society a Cambridge (ABSC). Home Letters. 1817. 
27. Barrass, T.: "' The Catalan New Testament a.nd the B.F.B.S.". Cambrigde. 1968. 
28. Torres Amat: Sohre las uersiones de la Bíblia sin no/as. Rejlexiones que ha.ce al supremo 

f-iOhierno y que a.iiadidas a/f-iuna.s palahra.s se extra.et cm m desp11és de la Gaceta del 5 de este mes y 
en olms periódicos. Imprenta de Fuentenebro. Madrid, 1839. 
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Relacions d'alguns liberals i la BFBS per a introduir la Bíblia: 
El cas d'Antoni Guillen de Mazón i Manuel Pérez Hervas 

El reverend Lissignol és descrit en l"'Annual Report" cie 1821 com "el més 
ardent propagador cie la Bíblia al sud cie França"29. Va ser aquest entusiasme 
el que el porta a seguir cie prop els esdeveniments que s'anaven produint a 
Espanya. En el Report cie 1820 apareix per primer cop un resum d 'una carta 
que Lissignol havia enviat a la BFBS el 2 d 'agost de 1819. Hi expressa les 
esperances que té de trobar "en l'acabament dels successos que ara tenen 
lloc, una oportunitat per a comunicar a la vella i nova Espanya el Llibre 
sagrat"30. 

Pel juny del 1820 Lissignol afirma que ja havia arribat el mo ment oportú 
perquè l'obra cie la BFBS prosperés: "És una ocasió única (parlo de les cir
cumstàncies actuals) per a rependre la difusió cie les Escriptures, perquè 
aquestes seran afavorides pels bisbes jansenistes i el Confessor del Rei"31. La 
raó per a cercar el seu recolzament l'explica Lissignol en una ca1ta datada el 
desembre d'aquell mate ix any: "Espanya està en revolució, però el culte a les 
tenebres és fo1t i els perjudicis obtinguts per segles d 'Inquisició han deixat 
profundes arrels. L'aparició cl\m estranger missioner no farà més que mal, i 
per a treballar amb èxit en la mateixa obra cal que homes de la mateixa 
Església se n'ocupin. Que la Bíblia es converteixi en la regla de l'Església 
Espanyola"32. 

Pel gener de 1820 Lissignol ja havia contactat amb un liberal espanyol que 
e l podia ajudar en la seva empresa: Manuel Pérez Hervas Pel que sabem, 
Pé rez Hervas era un exiliat liberal cie la primera immigració espanyola a 
França cie l'any 1814. S'instal.l:\ a Montpeller, on coneix Lissignol. Ell mateix 
ho explica en dues cartes que envia al Committee de Londres i en les quals 
també manifesta les seves idees: "La divina providencia me hizo conocer al 
respetable M. Lissignol y estaba muy lejos cie mi la idea de que llegara el dia 
cie poclerse realizar por su mediación el mas impo1tante servicio que reclama 
mi querida patria hace muchos años. El deseo cie verla lihre del fatal mons
truo cie la Inquisición me cleciclió a abrazar e l particlo de l invasor cie España 
( ... ) . .)amas perdí la dulce esperanza cie ver clestruiclo en mi patria e l fatal tri
bunal. Para lograr tan bella idea he trahajaclo infatigablemente los ocho años 

29. ABSC. Annu:d He port 1821. London. Pp. 72- 73. D'a ltra banda, cal dir que he m trobat e n 
e ls arxius departamentals de l'He rault (Montpe ller) que Lissignol e1~1 pastor ajudant del reverend 
Michel de l'Església Hefonnada de Motpelle r, d 'aqui la seva llibenat de moviments a l serve i de la 
BFBS. 

30. AllSC. Hepo1t núm. 16 London. 1820. Pàg. L2'.'Vll. 
,,l. AllSC. Lissignol 3-6-1820. Foreign Correspondence Inward , <Cor. Jnw.). 1820. 25 f. 
32. ABSC. Lissignol 24- 12-1820. Cor. Jnw. 15 d . 
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que ha durada mi emigración, empleando pa1te de mis fondos en traducir en 
español las obras que mas directamente podian derrocarle. Entre estas se 
encuentran "La libertad religiosa" y el "Manual cie Inquisidores. ( ... ) Y para 
perfeccionar la obra comenzada vamos a imprimir en el majestuosa idioma 
castellana las palabras del Salvador, y con esta obra evangélica destruiremos 
la multitud de fanaticos que hacen circular en las tiernas manos de la juven
tud "33. 

En l'altra carta, Pérez Hervas expressava quins eren els seus objectius: 
"Estoy decidida, afirma, a hacer todas las comisiones que crea necesario para 
que tengan efecto las benéficas intenciones de la Socieclad Bíblica. La España 
fanatica tiene necesidad de conocer la verdad evangélica, como español es 
mi deber hacerla conocer por todos los medios que esten a mi alcance"34. 

Com podem comprovar i com declara Lissignol , Pérez He1vas es dedicà a 
l'obra bíblica amb "gran cor"35. Mancava ara l'home que pogués fer progres
s::ir la missió bíblica a Espanya. Per l'octubre de1820, Lissignol escriu a 
Londres36 comunicant que ja ha trobat l'home: "és un eclesiàstic de nom 
Antoni Guillen de Mazón, prevere de l'ordre Royal, militar i cie la Cavalleria 
de l'Ordre de Montesa, que Mr. He1vas m'ha presentat com un dels primers 
literats de la seva nació"37. La seva intenció és formar una Societat de Savis a 
Espany, per a la defensa cie la religió contra els increduls i cie treballar en la 
propagació cie les Escriptures. 
He1vas afegia: "Este dignísimo Ministro del Altar: sus extraordinarios conoci
mientos de las Sagradas Escrituras, su sabiduría, su celo por el bien de la 
especie hununa, toclo esto le hace acreeclor cie la bondad de Vmcls, siendo el 
único entre los de su clase que puede realizar el plan que la Sociedad se pro
pone"38. L'adhesió cie Mazón per la causa de la BFBS és exposada en una 
vehement carta que escriu a Lissignol. Fins i tot proposa la creació d 'una 
Societat a Espanya:"Quan la primera impressió (del Nou Testament) i la pri
mera distribució estiguin fetes , jo seré suficientment fort, penso, per crear una 
nova Societat a c::isa nostra" i afegeix "la traducció del Nou Testament és el 
se1vei més important que nosaltres podem fer a l'Església del Senyor"39. 

Amb aquests clos homes, Lissignol creu que els seus propòsits reeixiran. 

:~3. AllSC. Pérez Herv:'1s: "A los Se1iures directores de la Sucierlad Bíhliw". Mnntreller, 
27-1 1-1820. Cor. lnw. 1820. 51 d. 

34. AllSC. Pérez Herv:'1s. Mnntreller. 6-3-1821. Cor. lnw. 1821. 15 c. 
35. ABSC. Lissigno. Montpeller, 24-11-1820. Cor. lnw ., 1820. 51 f. 
36. AllSC. Liss ignol. Montreller. 26-10-1820. Cor. lnw .. 1820. 47 h. 
37. Maz<in és definit per Feliu com un rerresentant de la clerecia libe ral ex,iltada. Feliu i 

Monfon O.l' .. ràg. 132. 
38. ABSC. Pérez Herv:'1s. Montpeller. 25-11 - 1820. Cor. lmv. 1820. 51 d. 
39. ABSC. Maz<in-Lissignol. Barcelona , 15-11-1820. Cor. lnw. 1820. 51 f. 
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Aquests es concretaven en dos projectes: 
l) Imprimir la Bíblia en tres idiomes: castellà, català i basc. 
2) Formar una Societat Bíblica a Espanya com la que ja existia a França en 
qualitat d'auxiliar de la BFBS de Londres. 

L'interès per fer una traducció catalana del Nou Testament sembla que 
provenia de Pérez Hervas: "déjeme que le exponga la gran necesidad que 
tenemos de hacer una impresión de 2000 a 3000 ejemplares en catalan. Esta 
provincia es una de las mas pobladas y en ella hay muy corto número de per
sonas que hablan castellana ( ... ). El pueblo es activo, ama la verdad, pera los 
frailes les han imbuido muchas ideas falsas y contrarias a las del Evangelio. 
Desearia, si fuere posible, daries el Santo Libra antes que empezase la cuares
ma"4o. Lissignol escriu també: "Els catalans estan molt gelosos del seu llen
guatge, i tenen gran influència en els assumptes d'Espanya ( ... ) caldria pensar 
en ells al mateix temps que en els castellans"41. Aquests informes favorables a 
la versió catalana del Nou Testament fa decidir la BFBS a autoritzar a Pérez 
Hervas perquè adoptés les mesures adients per a obtenir una acreditada ver
sió de les Sagrades Escriptures "in the Catalonian dialect"42. 

La prioritat, però, la tenia la impressió i la ulterior difusió de la versió cas
tellana del Nou Testament. Els passos a fer eren els següents: 
1.- Mazón sol.licitaria l'autorització per a fer una edició del Nou Testament en 
castellà, sense notes ni comentaris, de la traducció aprovada a Espanya. 
2.- Un cop obtinguda l'autorització, Mazón publicaria uns fullets que serien 
una crida a la nació espanyola per a la propagació del llibre. 
3.- Es fixaria amb un impressor el preu del llibre; tinguem en compte que 
l'encàrrec seria de 5.000 a 10.000 exemplars. 
4.- Quant al català i al basc, Mazón s'informaria del preu que costaria i 
s'asseguraria de les autoritzacions necessaries43. 

Lissignol confiava fermament en l'èxit de la seva empresa, sobretot a causa 
cie les influents relacions que Pérez Hervas tenia "a través dels seus amics que 
estaven a la Cort i sobretot de la favorable disposició de molts bisbes que els 
seus amics coneixien particularment"44. 
Pérez Hervas escrivia a la Societat en aquest sentit: "Pueden Vd. contar con 

40. ABSC. Pérez l·lerv{1s-Rünnenberg (secretari de la BFBS). Montpeller, 24-12-1820. Cor. 
lnw. 1820. 55 d. 

41. ABSC. Lissignol. Montpeller, 28-12-1820. Cor. lnw. 1820. 56 c. 
42. ABSC. Minutes of Committee. Vol. 11 , pàg. 226. Printing Subcommittee. 12-1-1821. 
43. ABSC. Lissignol. Montpeller, 26-10-1820. Cor. lnw. 1820. 47 b. 
44. ABSC. Lissignol. Montpeller, 26-10-1820. Cor. lnw. 1820. 47 b. 
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doce mil Gefes de familia que han regresado a la casa patria penetrados del 
mas puro reconocimiento por los socorros que han recibido en los días de 
tribulación (. .. ) entre estos se hallan Grandes de España, consejeros, ilustra
dos eclesiasticos y los mas famosos juriconsultos (. .. ) y espero que el libra 
Santa penetrara en todos los pueblos de España"45. En la llista de noms que 
adjunta destaquen el bisbe López Castrillo, diputat a Cons i els reconeguts 
liberals Marchena i Gómez Hermosilla46. 

Pel novembre de 1820 ja es sabia el nom de l'impressor. Era Joan Dorca, 
que també imprimia el Diario Constitucional de Barcelona que dirigia Mazón. 
Aquest es dedicava ara a visitar les persones que podien afavorir la tasca de 
la BFBS. En una de les primeres canes adreçades a Lissignol, li comenta la 
seva visita al vicari general Avellà. Les instruccions d 'aquest van ser ben 
explícites: la traducció havia de ser la del P. Sció, sense cap alteració ni modi
ficació , i sobretot els comentaris no es devien suprimir. 

Aconsellava finalment que la traducció fos dedicada al Príncep 
d'Asturies47. En la segona carta, Mazón comunica a Lissignol que poden 
comptar amb el bisbe de Segòvia "amb el qual tinc tan bona relació com amb 
el bisbe de Palmira Fèlix Amat; tots dos ens procuraran en el seu temps bons 
serveis"48. 

En aquestes dates, Mazón publica en el seu diari una sèrie d'articles que 
malgrat la indirecta defensa de l'obra de la BFBS49 van començar a preocupar 
els seus dirigents per les seves dures crítiques a l'Església. Així, Mr. Owen 
escriu a Lissignol manifestant que "donades les circunstàncies, la defensa de 
la veritat s'havia de fer en abstracte, i dirigir la gent vers la Bíblia ( ... ) sense 
descendre a l'arena per combatre als que odien la llum"5º. En un altra cana 
preguen a Mazón, a través de Lissignol, que "no es llenci al camp de la políti
ca i la controvèrsia coses totalment contràries a l'esperit pacífic de nostra 
societat"51. 

45. ABSC. Pérez Hervas "A /us señores directores de la Suciedad Bíblica". Montpeller 
27-11-1820. Cor. Inw. 1820. 51 d. 

46. Marchena era conegut per les seves idees liberals i anticlericlas. Exiliat dos cops a França 
havia participat en la revolució francesa i havia dirigit la Gaceta de Madrid en temps de Josep I. 

Hermosilla era redactor del diari t:! Censor. 
47. AllSC. Mazón-Lissignol. Barelona, 22-11-1820. Cor. Inw. 1820. 51 d. 
48. AllSC. Mazón-Lissignol. Barcelona, 2-12-1820. Cor. Inw. 1820. 53 h. 
49."Es pues a hacer conocer y valer, recomendar, y estudiar noche y dia, para poder explicar 

y defender este santo libro contra el filosofismo y la impiedad, no menos que contra las sombras, 
con que la superstición quisiera obscurecerlo, que deben dirigirse nuestras miras (. .. ). Esta debiera 
ser nuestra ocupación primera (. .. ) estudiar, propagar y defender el Evangelio. "Diario 
Constitucional de Barcelona" n" 24, 23-1-1821. pàg 4. Vegeu també la nota 04) del nostre treball. 

50. ABSC. Owen-Lissignol. London, 20-2-1821. Cor. Outw, 1821. 8c. 
51. ABSC. llbnnenherg-Lissignol. London, 8--6-1821. Cor.Outw, 1821. 35 f. 
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Aquesta crida a la moderació es va repetint al llarg de la correspondència. 
Rbnnenberg afirma que el millor servei que es pot fer per la causa és la de 
propagar-la en silenci, deixant clar que ells són persones simplement dedica
des al bé espiritual; d'altra banda, si les bíblies espanyoles són publicades sota 
l'aprovació dels bisbes, "encara que es sapiga que nosaltres donem els socors 
serà imposible que ens acusin d 'objectius sinestres, si nosaltres només donem 
al poble el que els seus propis pastors li preparen. Cal evitar tot combat. 
L'obra del Senyor no marxa precipitadament11 52. 

Pel març de 1821, Pérez Hervas anuncia que tot estava preparat per a 
imprimir el Nou Testament en dos mesos. No va ser així. La situació es va 
complicar per problemes d'impressió i financiació, -els quals, per extensió i 
tema del nostre treball, no ressenyarem aquí-53, fins a arribar a una rnptura 
amb Mazón, el qual va ser acussat de frau per haver fet imprimir només 5.000 
exemplars dels 10.000 encarregats. També es va produir un distanciament 
amb Pérez He1vas. L'objectiu de distribuir el Nou Testament havia fracassat. 
Rbnnenberg escrivia a Lissignol sobre l'assumpte: "els millors caps, deia, son 
encara molt enfosquits per la carnalitat dels seus càlculs. La necessitat d'una 
reforma espiritual per establir sobre bases solides la reforma política, no sem
bla haver estat entesa encara a Espanya 11 '54. 

El consul anglès a Barcelona, Mr. Tupper, va encarregar-se de l'edició dels 
restants exemplars, però la negativa del gran vicari Avellà d'autoritzar la distri
bució d 'aquells Nous Testaments sense notes va fer decidir la BFBS a 
enviar-los a Gibraltar. 

Malgrat aquesta desafol1lmada experiència, el Committee va decidir enca
regar a Lissignol que cerqués els mitjans per a portar endavant la traducció al 
català del Nou Testament sempre que "fos aprovat pels bisbes de 
Catalunya"55. El traductor escollit fou Torres Amat, amb el qual Lissignol va 
tenir una fraternal correspondència, que és objecte d'un altre treball nostre, 
però pel que respecta als plans de la Societat Bíblica no va reeixir. La qüestió 
de les notes va ser un obstacle insalvable perquè l'empresa es realitzés. 
Caldria esperar uns anys més perquè la proposta del Nou Testament en català 
fos realitat i les bíblies cie la BFBS poguessin circular per Espanya, no sense 
problemes, gràcies a l'esforç dels "colporteurs" anglesos Mr. Graydon i Mr. 
George Borrow. 

52. ABSC. Honnenberg- Lissignol. London, 16- 1- 1821. Cor. Outw. 1821. 2c. 
53. Sobre aquest tema: Barrass, T. o.e. Pp. 50-80. 
54. A la Biblioteca de Catalunya es troba un exemplar d 'aquests Nous Testaments fets a 

!'Impremta de Dorca, però sense mencionar la Societat Bíblica. 
55. AllSC. A Lissignol. London, 19--f)-1821. Cor. Outw. 1821. 38 a . 
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Conclusió 

La lectura cie la Bíblia -que es vivia corn una necessitat pels diferents 
reformadors religiosos; amb una perspectiva més espiritual, pels humanistes 
del S. XVI i els "il.lustrats" del S. XVIII, i amb una transcendència més política 
i social pels liberals dels inicis del S. XIX,- va quedar en una qüestió teòrica. 

Una majoria del clergat era contrària a aquesta activitat, i l'altra minoria no 
tenia ni força ni els recursos suficients per a poder editar-la i distribuir-la. 
L'adveniment cie la BFBS a Espanya podia semblar en principi una solució. 
L'objectiu de la Societat de fer arribar a tot el poble la Bíblia, mitjançant edi
cions assequibles, podia fer realitat aquella vella aspiració. Els contactes amb 
homes liberals (religiosos i laics) , com hem vist, feien preveure un triomf cie 
l'obra. No va ser així. No es van entendre; potser, com apuntava el secretari 
cie la B.F.B.S., faltava encara una profunda reforma espiritual. 

La qüestió cie les notes va ser l'obstacle més poderós. La por -alimentada 
per escrits exaltats- a una propagació del protestantisme li van tancar les por
tes i no serà fins gairebé en les darreries del S. XIX que la difusió cie la Bíblia 
comenci a reeixir. 
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CONTRA L'ENSENYAMENT DEL CATECISME EN CATALÀ. 
UNA ACTITIJD DEL CAPITÀ GENERAL 
DE IA IV REGIÓ MILITAR L'ANY 1968 

Josep Clara 

A la pagina 3 del diari gironí Los Sítios del 28 de novembre de 1968 va 
publicar-se una notícia que era titulada així: "El catecismo se enseñar:í en 
catal:ín en las escuelas nacionales de nuestra diócesis, si el p:írroco lo desea. 
Reuniones de sacerdotes y maestros para tratar de las orientaciones a este 
respecto". Tot seguit es transcrivien uns textos del Butlletí Oficial del Bisbat 
de Girona, que feien referència a les bases per al funcionament del secretariat 
catequístic diocesà i a les normes per a l'ensenyament del catecisme. Pel que 
fa als catecismes escolars es deia: 
"De acuerdo cons los programas oficiales de Religión en las Escue/as 
Nacionales, el Secretaríado Catequético Nacional ha elaborada unos textos de 
Catecismo, cuyo uso sera oblígatorío en las escue/as. 

La legislación actual atríhuye la enseñanza del Catecismo con los textos 
antiguos en catalan en los pueblos que así lo deseen los señores Parrocos, bas
ta que se traduzca al catalan el nuevo texto nacional aprobado por la 
Comisión Episcopal de Enseñanza. 

Entretanto, los textos de catecismo escolar en castellana estan en venta en 
las líhrerías. 

El Secretaríado procurara organizar las reuniones de maestros y sacerdotes 
que sea preciso para presentar el catecismo escolar y qfrecer las orientaciones 
metodológicas, para solucionar posibles d{ficultades en la adopción de los mis
mos, p.e. , en las escue/as unitarías, y para re.fl.exionar en común acerca de la 
necesaria coordinación de las actividades catequéticas parroquiales y escola
res". 

Reacció de Pérez-Viñeta 

La notícia precedent no va provocar cap reacció dels lectors del diari, ni 
per a alegrar-se'n ni per a mostrar-s'hi en contra. De fet, l'ensenyament del 
catecisme en català no era cap novetat extraordinària. Però el 6 de desembre 
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de 1968, "de orden cie S.E.", el general en cap cie l'Estat Major cie la IV Regió 
Militar va signar aquest ofici confidencial adreçat al governador civil de 
Girona: 
"Excma. Señor: 

Tenga el honor de comunicar a V.E. para su conocimiento, por si de ella no 
tiene referencia, reseña de lo publicada por el diario "Los Sitios ", hajo el título 
"EL CATECISMO SE ENSEÑARA EN CATALÀN EN JAS ESCUEJAS NACJONALES 
DE NUESTRA DIÓCESIS SI EL PÀ.RROCO AS! LO DESEA '',publica el diario de 
Gerona "Los Sitios '; del 28 de noviemhre última, varios parrafos de un escrita 
procedente del Secretariado Catequística de la Diócesis entre los cua/es se dice: 
"Durante el presente curso se puede continuar la enseñanzadel Catecismo con 
los textos en catalan en los puehlos que así lo deseen los se1iores Parrocos, bas
ta que se traduzca al catalan el nuevo texto nacional aprobado por la 
Comisión Episcopal de Enseñanza ''. 

Estos parrafos, cuya verdadera intención no esta clara, han provocada un 
franca desagrado no sólo entre la pohlación no catalana de Gerona, sina en 
gran número de personas de todas clases, cuyo medio de expansión normal es 
el catalan " 1. 

Ricardo Vivas, el signant del comunicat, complí a1x1 una ordre del titular 
de la capitania, el tinent general Alfonso Pérez-Viñeta y Lucio2. Per això el 
governador civil de Girona, Ramón Muñoz-Gonzalez y Bernalclo de Quirós3, 
escriví al darrer aquesta lletra de resposta, datada el 10 cie desembre de 1968: 
"Mi querido amigo: 

He recihido dos telegramas posta/es del General ]e.fe de tu Estada Mayor, 
con caracter confidencial, sobre rotulación de calles 4 y la enseñanza del cate
cismo en catalan, ambos rf!ferentes a unas publicaciones aparecidas en el dia
rio "Los sitios", correspondientes al día 28 de noviembre pasado. 

[ .. J 

l. Arxiu del Govern Civil de Girona , Hjército. Si no s 'indica una altra font , tota la referida al 
cas procedeix d 'aquest mateLx lligall. 

2. Arxiu Alfonso Pérez-Viñeta y Lucio (Mérida, 1905) va ser designat Capità General de !V 
Regió Militar pel consell de ministres del 22 de desembre de 1967. En cessà, pel fet d 'haver com
plert l'edat reglamentària , el dia l de març de 1971. Pe1tanyia al grup de militars falangistes. Fou 
cap provincial del "Movimiento" a Ciudad Real i secretari general del "Frente de Juventudes". 
Hom pot trobar més detalls biogdfics en ·Ciudadela· 46, gener-febrer de 1971. 

3. Arxiu Hamón Muñoz-Gonzalez y Bernaldo de Quirós (Pola de Siero, 1917). Magistrat. Va 
prendre possessió del govern civil de Girona el 5 d 'octubre de 1968. El novembre de l'any 
següent fou destinat al govern civil de Sevilb. 

4. Arxiu Sobre aquesta qüestió , vegeu el nostre treball Pérez- Viñeta contra Pompeu Fahra: 
•Revista de Girona· 157 0993) 144-147. 
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En cuanto a la otra puhlicación relativa a la enseñanza del catecismo en 
catalan, tamhién a mi me llamó la atención, por lo cua/ me puse en contacto 
con el Inspector jefe de Enseñanza Primaria, quien me informó que hahía 
recihido instrucciones telefónicas de la Inspección Central de Ense1ianza 
Primaria en dicho sentida, y que el Sr. Obispo fe hahía man!festado que tenía 
una carta del Excma. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, de la que prometió 
enviar/e una copia sin que basta la .fecha lo haya cumplido, autorizandole 
para hacer la enseñanza del catecismo en catalan . 

Del artículo en cuestión, he remitido a la Dirección General de Enseñanza 
Prima ria y a la de Política Interior las correspondientes fotocopias, para reco
nocimiento de los hechos y por si se estimara oportuna tomar alguna medida . 

Indudahlemente, el título de que "el catecismo se enseñara en catçllan en 
las Escue/as Nacionales de esta Diócesis, si el Cura Parraca lo desea ", me pare
ce que no es lo st1;ficientemente clara y puede dar lugar a confusiones en el 
sentida de que la Autoridad eclesiastica, por la simple voluntad del Parraca, 
puede imponer una enseñanza en catalan a quien no tenga deseos de recibir
la, e inclusa a quien no conozca dicho idioma, lo cua/ es totalmente contrario 
a la enseñanza qficial y ohligatoria en castellana. 

La Inspección de Enseñanza Primaria me ha man!festado que cumpliendo 
instrucciones telefónicas de la Inspección Central hahía autorizado a los 
maestros para asistir a una reunión con los sacerdotes para tratar de la ense-
1ianza del catecismo. A mi modesta, entender una cosa es la orientación de la 
ense1ianza del catecismo y el tecto (sic) del mismo después de las nuevas nor
mas conciliares y de la Comisión Episcopal, y otra distinta el que subrepticia
mente traten de imponer la enseñanza en el idioma catalan. 

De todas .formas estimé que el problema excedía de micompetencia y por 
esta razón lo he remitido a la Superioridad, a quien en todo caso yo te agra
decería te dirigieras, si consideras que puede ser útil y necesario. 

Espero que a lo largo de este mes hemos de tener alguna ocasión de estar 
juntos para charlar mas ampliamente de todas estas cuestiones, en las que por 
principio y.formación comparto tus mismas inquietudes". 

El dia 14 de dembre de 1968, el mateix Pérez-Viñeta testimonià al gover
nador civil de Girona la rebuda "de tu atenta carta del 10 del actual", i li afegí 
que "por ella me entera de cuanto me dices respecto a la rotulación de calles 
y la enseñanza del catecismo en catalan", a més a més de trametre-li "un 
fue1te abrazo cie tu buen amigo". 
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Pressió al Ministeri d'Educació 

Pérez-Viñeta va comprendre que el governador de Girona no tenia poder 
per a impedir l'ensenyament del catecisme en català i, com aquest li suggerí, 
va orientar les pressions cap al ministeri d 'Educació i Ciència. L'encarregat de 
fer-li saber la postura del ministeri fou Eugenio López y López5, director 
general d 'ensenyament primari, qui el 17 de febrer de 1969 li va escriure 
aquesta carta: 

Mi querido amigo: 
Reciho su carta fecha 16 de enero en relación con la enseñanza del catoli

cismo en lengua verndcula. Esta cuestión ha sida estudiada por la Jnspección 
Central de Enseñanza Primaria y puedo indicarte cua! es el criterio que en 
este momento se sigue. 

La enseñanza de la ReligiÓn, como cualquier otra de las que se imparten 
en la Escue/a Nacional, ha de darse por los maestros y precisamente en la len
gua nacional, según dispone el artículo 7fl de la Ley de Educación Primaria. 
Esta no impide que un Parraca pueda dar clases de Religión en las ocasiones 
que estime convenientes dentro del aula escolar, en el idioma que crea mejor a 
los fines de formación religiosa, previo conocimiento de los maestros para 
acordar las horas mas oportunas en relación en el régimen escolar. 

Lo anteriormente indicada no es óbice para que el Catecismo sea dada en 
lengua verndcula, tanta en la Catequesis parroquial como en la Escue/a, 
cuando los Sres. Curas Pdrrocos lo estimen conveniente por creer es mas ade
cuado a los fines pastora/es y, por consiguiente, para mejor comprensión de los 
niños. En este caso, puede admitirse el Catecismo nacional anterior al que se 
ha puesto en vigencia este año, basta que éste última sea traducido al idioma 
cataldn. 

Como verds, esta cuestión es de suma delicadeza y hay que tener en cuenta 
los .fines que se persigue desde el punto de vista religiosa y que el aprovecha
miento de la enseñanza de la Religión sean para todos los alum nos ". 

De la resposta s'infereix que la nota publicada en el diari gironí no era 
errònia. Evidentment, el catecisme podia ser ensenyat en català, a l'escola o 

5. Arxiu Eugenio López y López (nat a Ourense) pertanyia a la carre ra fiscal. Havia estat 
delegat nacional del Frente de juventudes i governador civil de Conca. En 1969 fou nomenat 
"hermano rnayor" de la Setmana Santa de Girona. 
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fora de l'escola, com es feiades de molts anys ahans6. Però Pérez-Viñeta tam
hé se sentí complagut que l'ensenyament de la Religió era una competència 
del mestre i que s'havia de fer en castellà. Per això va remetre una còpia de 
la ca1ta del director general d'Ensenyament Primari al governador de Girona, i 
li remarcà que "la enseñanza de la Religión en las Escuelas Nacionales ha de 
darse por el maestro y precisamente en la lengua nacional , según dispone el 
artículo 72 de la Ley de Educación Primaria". 

Amb data 20 de març de 1969, el governador civil de Girona felicità el 
capità general de la IV Regió Militar en aquests termes: 

"Mi querido Amigo: 
En mi poder tu carta del pasado día 15, a la que adjuntas copia de la que 

has recihido del Director General de Enseñanza Primaria, re.ferente a la ense
ñanza del Catecismo en las Escue/as Nacionales. 

Por ella veo que con tu constancia has conseguido alterar el criterio del 
Director General en esta materia, aunque, como hien dice Eugenio López, es 
una cuestión muy delicada y que todos comprendemos que algunas veces hay 
algo mas que el punto de vista religioso. 
En espera de poder hacerlo pronto personalmente, recihe un fuerte ahrazo de 
tu fie! amigo''. 

No s'alterà el criteri 

A la vista de la documentació resumida o transcrita fins ací, són evidents 
unes quantes conclusions: 

lª Que Alfonso Pérez-Viñeta, autoritat militar representativa de la línia 
intransigent, era contrari a l'ensenyament del catecisme en català i que efec
tuà pressions a nivell de Girona i de Madrid perquè la mesura acordada pel 
ministeri d 'Educació i Ciència no prosperés o trobés entrebancs. 

2ª Que el governador Ramón Muñoz-Gonzalez va demostrar ganes de 
quedar hé davant el capità general i el felicità per la pressió exercida arran 

6. Arxiu En 1947, per manament del hisbe Cartañà, es publicà el catecisme diocesà en català. 
El 4 de març de 1940 el ministeri de la Governació, després de pactar amb els bisbes de 
Catalunya i el País Basc, va enviar una circular confidencial als governadors civils i als bisbes on 
constava: "El catecismo se enseñar:'i a los niños, al juicio discrecional de los Señores Obispos, en 
catalan o vascuence o en castellano"; A. J. SOBERANAS, Repressió lingüística a /'faglésia a la 
immediata postguerra (1939-1940), dins: Actes del setè col.loqui internacional de la llengua i 

literal;.tra catalanes, Montserrat , Publicacions de l'Abadia , 1986, 719. 
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del ministeri d 'Educació i Ciència. 
y Malgrat la interferència de Pérez-Viñeta i la felicitació de 

Muñoz-Gonzalez al primer pel fet d'haver aconseguit d'alterar el criteri del 
director general d 'Ensenyament Primari , l'acord del ministeri no fou canviat. 

La carta que posseïa el hishe de Girona i els altres hisbes de les diòcesis 
catalanes, en la qual s'autoritzava l'ensenyament del catecisme en català, era 
signada pel ministre Villar Palasí i datada a Madrid el 18 d 'octubre de 19687. 
Anava adreçada a l'arquebisbe de Barcelona, Marcelo Gonza!ez, i deia així: 

"Sr. Arzobispo y querido amigo: 
Le ruego disculpe el re/raso en contestarle sobre el asunto de la enseiianza 

del Catecismo en las Escue/as de Cataluña, debido a un error de mi Secretaria 
Particular, ya que desde mediados de septiemhre que despaché tal cuestión 
con el Director General de Enseñanza Priman:a, creí que se les hahía comuni
cada a usted y al Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragon~ lo que se decidió, y 
que es lo siguiente: 

Por parte de este Ministerio no existe inconveniente en acceder a la suge
rencia que hacían ustedes, ya que lalegislación actual atribuye la enseiianza 
del Catecismo a la Iglesia por medio de su Comisión Episcopal de Enseñanza, y 
de los Prelados. 

Se han cursada órdenes al Inspector Central de Ensefianza Primaria de esa 
zona, para que indique a los Inspectores.fe/es de las provincias catalanas, que 
durante el presente curso pueden continuar la enseñanza del Catecismo con 
los textos antiguos en cataldn en los puehlos que así lo deseen los seiiores 
Pdrrocos, basta que se traduzca al cataldn el nuevo texto nacional aprobado 
por la Comísión Episcopal de Enseiianza. 

Sati.~/echo de comunicar/e esta resolución de acuerdo con sus deseos, y 
rogdndole nuevamente perdone el retraso en contestar, le saluda con todo 
afecto y besa S.P.A., Villar Palasí". 

Com hom podrà observar, la notícia que aparegué a Los Silios i que alarmà 
Pérez-Viñeta recollia uns paràgrafs textuals de la carta de Villar Palasí. En vir
tut del seu contingut es programaren també les reunions de capellans i de 
mestres per a tractar de l'ensenyament del catecisme. En el cas cie Girona, i 
segons una informació tramesa per l'inspector en cap d 'Ensenyament Primari 
al bisbe Jubany, els acords presos foren clos: 

"l) Dada que los catecismos que se induiran en los iotes que van a recihir 
gratuitamente todos los niños de primer y segundo curso estan escritos en cas-

7. Arxiu ArLu Diocesà de Girona , Catecisme. Cèipia enviada per Marcelo Gonza!ez a Narcís 
Jubany el 23 d'octubre de 1968. 

8. Arxiu Beftjamín de Arriba y Castro. 
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tellano, el Ministerio ha autorizado a que, si lo desean, puedan seguir emple
ando el texto en catalan del Catecismo Nacional que basta ahora han venido 
usando. · 

2) No ohstante, se les ha recomendado que antes de tomar una decisión en 
uno u otro sentido, procuren ponerse de acuerdo con sus respectivos 
parrocos'9. 

Conclusions 

Si el catecisme s'ensenyava en català a molts indrets de Catalunya abans 
del 1968, a què treu cap la interferència i la protesta de Pérez-Viñeta? Se'ns 
acuden dues explicacions possibles. L'una, que la seva interposició va ser 
motivada pels avenços que feia el català -1968 va ser precisament l'any en 
què es commemorà el centenari del naixement de Pompeu Fabra i s'escampà 
la campanya "Català a l'escola"- i més concretament perquè la notícia havia 
aparegut a la premsa diària. L'altra possibilitat a considerar és que l'actitud de 
Pérez-Viñeta era una conseqüència més de les tensions que des del 1966 
viviren les autoritats militars i el bisbe de Girona, les quals assoliren l'expres
sió màxima l'any 196910. Potser una combinació de les dues consideracions 
doni la clau explicativa del cas. Perquè no podem oblidar que Pérez-Viñeta 
va ser pressionat, a la seva escala, des de Girona mateix, que és d 'on li devia 
haver estat enviat el retall de Los Sitios. 

Ben mirada, l'actitud intransigent i entrebancadora de Pé rez-Viñeta, 
expressada obertament en els documents transcrits, responia a una línia de 
pensament ancorada a la postguerra, que és quan hom intentà de recloure la 
llengua catalana a l'àmbit familiar, i quan s'aprovà també la Llei d'Educació 
Primàriaal.ludidau La de l'equip ministerial de Villar Palasí, per la seva ban
da, era certament més tolerant , però també limitadora. La nova Llei 

9. Arxiu Arxiu Diocesà cie Girona, Catecisme. Carta d 'Artur Calsina a Narcís Jubany, datada el 
9 d 'octubre de 1968. Per la data és confirmada l'ordre que tenien els inspectors en cap abans que 
el ministre escrivís a l'arquebisbe de Barcelona. 

10. Arxiu Vegeu el nostre treball Co1~/lictes fag/ésia-- r~,·tat ui bishut de Gimna (1965--1975), 
dins: L 'època franquista . fa·tudis sobre les comarques ¡.:imnines, Cercle d 'Estudis Històrics i 
Socials, Girona 1989, 8~98. 

11. Arxiu L'única refe rè ncia a la llengua és e n l'art. 7è: "La lengua españob, vínculo funda
me ntal de la comuniclad hisp{mica, seraohligatoria y ohjeto de cultivo especial , como imprescin
dible instrumento de expresión y de formaciún humana, en toda la educaciún primaria nacional". 
Vegeu Ley de h'duwci<ín Primaria del 17 de julin de 1945. Modificada por Ley de 21 de diciem
hre de 1965. Texto refundido por decreto de 2 de febrero de 1967. Madrid, Escuda Española, 

1967, p. 5. 
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d 'Educació que van fer aprovar en 1970 contemplava -per bé que d'una 
manera força vaga- el conreu escolar de les llengües natives als nivells de 
preescolar i de bàsical2, mesura a favor de la qual havien estat cursades no 
poques demandes a través d 'Òmnium Cultural i dels mateixos bisbes13, i que 
al costat de la postura de Pérez-Viñeta representava una escletxa no negligi
ble. 

Tornant a la carta del ministre Villar Palasí a l'arquebisbe de Barcelona, 
resta clar que l'autorització per a ensenyar el catecisme en català no era per a 
una determinada diòcesi, sinó per a tot Catalunya. Que el fet transcendís 
depenia, però, de cada bisbe. I el de Girona va ser a l'avançada, fins al punt 
que algú va presentar l'acord assolit com si fos únicament a nivell de la diòce
si que regia el doctor Jubany14. 

La renovació conciliar va ajudar, certament, a donar un pas cap a la futura 
normalització del català com a llengua d'expressió pròpia del país. El mateix 
Estat es comprometé a no posar-lo fora de la llei en acceptar, l'any 1969, una 
convenció de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència 
i la Cultura, relativa a la lluita contra les discriminacions en l'esfera de l'ensen
yament, en la qual es feia referència al dret de les minories nacionals a 
emprar i a ensenyar l'idioma propi15. Això, naturalment, no obviava que es 
produïssin resistències com la de Pérez-Viñeta, que responien a les convic
cions personals d'una part de la Falange i de l'Exèrcit, la més estancada o 
reaccionària. 

12. Arxiu Articles 14 i 17 de la Llei General d 'Educació promulgada el 4 d 'agost de 1970. 
13. Arxiu El bisbe de Girona i l'arquebisbe de Barcelona, en nom de la conferència cie bisbes 

cie Catalunya, van visitar el ministre d'Educació i Ciència i li van demanar que "en la futura ley se 
conceda a la lengua catalana el reconocimiento que merece como valor cultural propio, atencli
clas las exigencias bilingües de Cataluña, por ·entender que ello estaría de acuerdo con lo que 
Juan XXIII proclamó en la encíclica 'Pacem in terris' y que sería un motivo de mayor enriqueci
miento y armonía en la unidad cie las tierras españolas"; Català a l'escola: ·Presència· 250 (18 
d 'abril de 1970), 3. 

14. Arxiu Així es dedueix del text següent: "En Gerona, ademas, esta preocupación [fer sevir 
el català en proporció a la importància cie la població] ha conduciclo recientemente a una inno
vacié>n trascendental. Entre el Ministerio cie Eclucación Nacional (sic!) y la Jerarquía Eclesi{tstica se 
ha llegaclo al acuerdo de que el catecismo se podr{1 enseñar en lengua vernacula en las escuelas 
primarias oficiales o privadas. Bastara, pam ello, que e l parroco de la población manifieste l;¡ 
conveniencia de que se produzca tal enseñanza. Creemos que este precedente, sin <luda puesto 
en pr{1ctica a título experimental, debe ser extendido hacia las otras zonas de España en que sub
sisten lenguas vernaculas. Hay que resaltar, por otro laclo, que ello constituye una modificación 
muy importante de la actitud oficial sobre el particular, una mas de las lentas consecuencias del 
espíritu de renovación conciliar"; JOSEP MELIÀ. In/iirme sobre la /engua catalana, Madrid, 
Magisterio Español, 1970, 171). 

15. Arxiu BOE, l de novembre de 1969. 
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PATRIMONI DE L'ESGLÉSIA I PESTA NEGRA: 
LA PIETAT POPULAR A LA VILA D'IGUALADA (134{}-1350) 

Joan Cruz i Rodríguez 

Presentació 

És prou coneguda i estudiada la davallada de població que es produí en 
el nostre país, i arreu d 'Europa, a partir del segon terç del segle XIV. La crisi 
de subsistències que va afectar el NO d'Europa no sembla haver arribat a 
Catalunya, on les fonts documentals comencen a parlar de crisi en 1333, que 
ha quedat en la mèmoria de tots com "lo mal any primer". Arran de les males 
collites i els seus efectes col·laterals (malnutrició, mortaldats) , la població 
catalana començà un procés de davallada que arribà al seu punt àlgid en 
1348, amb l'aparació de la pesta negra, que naus italianes varen portar de 
Crimea i que, amb tot, no fou més que una (si bé la més forta) de les moltes 
pandèmies que assolarien el Vell Continent durant tota la resta de segle i 
bona part de la següent centúria. 

L'entrada de la mort, d'una manera tan forta, en la vida dels homes medie
vals, comportà una forta sacsejada en les maneres de pensar. Prou s'ha parlat, 
per part dels historiadors, de fenòmens com la dansa de la mort o les proces
sons de flagel·lants. A nosaltres ens interessa un altre aspecte: les repercus
sions, en el patrimoni eclesiàstic, de l'augment de la pietat popular, a través 
de les deixes post-mortem. 

Hem centrat el nostre estudi, com tots els que fem, en la comarca natural 
de la Conca d'Òdena, avui dins la de !'Anoia. La contrada, en l'Edat Mitjana, 
s'articulava al voltant de la vila d'Igualada, un cosenyoriu del rei i el monestir 
de Sant Cugat del Vallès. La vila, amb un terme molt reduït, era l'únic oasi 
reialenc entremig d 'un desert de senyorius, dominats directament pels 
Cardona o sota la seva àrea d'influència. Els nobles intentaren sempre apode
rar-se cie la vila, un important nucli mercantil, el que provocà grans enfronta
ments entre els vilatans i els agents nobiliaris durant tota l'Edat Mitjana. 

En el moment que ens interessa, al voltant de 1340, Igualada era en mans 
del monarca; després d'haver estat temporalment alienada en favor del ves
comte de Cardona. No sabem quina població tenia (no hi ha fogatges per 
aquests moments), però sabem que la vila estava immersa en un procés de 
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creixement: l'any 1341, el Consell encarregava l'ampliació cie l'església parro
quial, on es congregava Consell General, clavant la incapacitat per acollir-hi 
tots els vilatans, i els batlles, un cie reial i un cie monacal; rebien veïnatges 
amb molta freqüència , d'habitants cie pobles veïns, com Òdena o Montbui, 
però també cie llocs distants , com Olesa cie Montserrat, Terrassa o Rubí. 

Els manuals de testaments dels anys de la crisi 

Per aquest moment, comptem en l'Arxiu Històric Comarcal (AHC) amb una 
sèrie cie tres manuals cie testaments, que abracen el període 1333-1350, és a 
dir, els anys més forts cie la morbiditat. Contenen en total 421 testaments, a 
més d'alguns codicils , repartits cie la següent manera: 1333, un testament; 
1337, clos testaments , ambdós cie malalts; 1338, un testament, cie malalt; 1339, 
quatre malalts; 1340, dotze, nou d'ells malalts; 1341, quinze, d 'ells catorze 
malalts; 1342, set, malalts; 1343, dotze , amb onze malalts; 1344, 14, tretze 
malalt; 1345, trenta-vuit, dels quals trenta-tres malalts; 1346 vint-i-set malalts; 
1347, vint-i-vuit malalts; 1348, dos-cents quaranta-set, dels quals cent setanta
vuit malalts; 1349, cinc malalts, i 1350, vuitanta malalts. Utilitzarem, per al nos
tre estudi, els compresos entre 1340 i 1350, per tenir absoluta continuïtat cro
nològica. Com s'ha vist, la majoria dels testadors s'identifiquen com a malalts, 
normalment amb la fórmula "detentus magna egritudine" . Si no ho estan, ho 
fan com a sans ("in mea sanitate"). Quatre testaments es justifiquen per altres 
raons: el 19 d 'abril de 1343, Bernat Bot el fa "proponens ire in armata quam 
clominus Rex Aragonum facit contra Regem Maioricarum, in sanitate mea"l; 
pel març de 1345, l'esposa d'Antoni Granell i la seva nora, Estranya, vídua del 
fill de l'anterior, com també MaSquerosa, vídua de Guillem Vilella, dicten la 
seva darrera voluntat "in mea sanitate proponens, deo adiuvante, causa pere
grinacionis ad Sanctum Jacobum cie Galliciam"2. Na Masquerosa , com a 
mínim, no en tornà , ja que, en el mateix mes trobem un encant post-mortem 
dels seus béns. 

En tots els testaments cal estudiar les disposicions, en les quals, e l testador 
re parteix els seus béns, amb dos destinataris fonamentals: l'església i els 
parents. Habitualment, són aquests els qui reben les deixes més abundoses i 
un d 'ells n'és l'hereu universal. Però a nosaltres ens interessa aquí l'heretatge 
eclesiàstic. Tots i cada un cies testadors lleguen deixes per a l'ànima, a repa1tir 
entre les diferents esglésies cie la vila i els voltants. Tots menys un, el jueu 

1.,Liher Testamentorum 1339-47, 22r. 
2. Liber Testamentorum 1339-47, 38v. 40r, 4lr-v. 
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Parió Caravida, que adreça les seves deixes a Ja sinagoga de Vilafranca i 
l'obra de l'escola menor de jueus de Barcelona3. Evidentment, no tots els tes
tadors moririen i, per tant, no totes les quantitats serien percebudes. Tot i 
així, les dades que se'ns aporten són prou interessants per a fer-hi una ulla
da. 

Les deixes testamentàries a l'església 

L'església de la vila: Santa Maria 

L'església, sota advocació de Santa Maria, havia estat, de fet, l'origen de la 
primitiva població. Es situava a la crnïlla de camins entre Lleida i Barcelona, i 
cie Manresa a Vilafranca, i la cessió de drets sobre les terres que l'envoltaven 
per part dels Òdena en favor cie Sant Cugat va ésser el germen del qual va 
sortir el primer nucli cie població. 

L'església havia estat, en origen, consagrada a sant Pere i santa Maria. 
L'advocació a sant Pere, que era també patró d'Òdena, desaparegué aviat, per 
quedar simplement la de la Verge, a pa1tir cie finals del segle XIII. Com ja 
hem comentat, la primitiva església, de factura romànica, s'havia quedat petita 
per a acollir les comunitats de vilatans. En 1341 el Consell va decidir l'amplia
ció. La veiem reflectida en els nostres testaments: el 29 cie febrer de 1346, 
Pere Felip estableix que durant els cieu anys següents a la seva mort es donin 
deu sous anyals per l'obra de la nova església4. Deixes similars fan, en 1348, 
el fill cie Pere cl 'Ocelló, Rúmia, esposa de Pere Mateu, i Guillema, esposa cie 
Ba1tomeu Safont5. 

Com a parròquia cie la majoria dels testaments, és la més beneficiada en 
les deixes. Com a mitjana, rep cie cada testador entre un i dos sous, si bé 
sovint se li deixen quantitats superiors, que fluctuen entre cinc i els cent sous. 
En els documents, les deixes es consignen indife re ntment a favor cie l'església 
o de l'altar de Santa Maria. Descomptant les deixes per obra o altres finalitats 
concretes, l'església rep en 1340 un total de 19 sous sis diners; en 1341, 19 
sous; en 1342, set sous; en 1343, 21 sous; en 1344, 23 sous; en 1345, 37 sous 
set diners; el 1346, 26 sou.se! 1347, 55 sous 2 diners en 1348, 629 sous 2 
diners que fan un total cie 837 sous 6 diners. Òbviament, aquesta no fou la 
quantitat rebuda, però, amb tot, sobrepassa, cie molt, la que li fou atribuïda 
e n períodes similars de temps en decennis anteriors i posteriors, sempre entre 

.). Liber Testamentorum 1347-48, 4r-v. 
4. Liher Testamentorum 1339-47. 55v-56r. 
5. Liber Testamentorum 1347-48. lr-2r.; 64r-66r.; 54r. 
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200 i 300 sous per decenni. A aquests diners, cal afegir-hi d'altres llegats amb 
finalitats especials, com els 30 sous llegats per Guillem Andreu el 22 de juliol 
de 1348 per a comprar un llibre ordinari6 o els 100 sous llegats el 13 de febrer 
de 1344 per Antoni Vidal per a l'adquisició d 'un pal·li7. Amb les deixes, 
l'església pogué completar el seu aixovar, que tenim descrit en un inventari 
de mitjans segle XV. 

Altra deixa important la constitueix la cera. És difícil imaginar una església 
medieval sense multitud d 'espelmes enceses, fent pujar el fum i, amb ell, les 
ànimes dels fidels a Déu. L'espelma de mitja lliura és la tònica dominant, si bé 
n'hi ha, en els documents, de fins dues lliures. Per fi, les misses. Possiblement 
no s'arribéssin a fer totes les que es disposen, perquè no hi hauria efectius 
humans per a dur-les a terme. Tan sols cal dir que no són estranyes les dei
xes cie 50 a 100 misses. 

Els altars 

Segons la Història d'Igualada, cie Joan Segura8 , els primers altars o cape
lles de l'església gran, que foren els de Santa Llúcia i Sant Llorenç, són data
bles des del 1394. Posteriorment, altres se n'afegirien. Els nostres testaments 
ens mostren que els elits altars, i alguns altres, són prou anteriors i es poden 
datar ja pels volts de 1340, en què són subjectes de deixes testamentàries. 

L'altar cie Sant Pere: 
A Sant Pere havia estat dedicada la primitiva església, com s'ha dit, però 

aviat perdé la codedicació en favor de Santa Maria, restant el seu culte sols en 
un altar o capella. Pel que podem veure en la documentació, no era dels que 
comptava amb més devots. Tan sols apareix en dos testaments, l'un de 1341 
(n'Alemanya) i un de 1388 (Guillem Ferrer)9. 

L'altar de Sant Blai: 
És citat sols en tres ocasions, els anys 1341 , 1348 i 1350, però rep deixes 

simbòliques (una espelma de mitja lliura, un sou i sis diners, respectivament), 
per què cal suposar-li una introducció relativament recent a la vila. Segons un 
manual publicat per Mn. Segura1º, en 1784 era sota el patrocini de Ramon 

6. Liber Testamentorum 1347-48, llr-12r. 
7. Liber Testamentorum 1339-47, 31r.-32r. 
8. SEGURA, Joan, Prev.: Hist<Jria d1gualada. Barcelona, Estampa d 'Eugeni Subirnna, 1907. 
9. Liber Testamentomm 1339-45, 13r-v. 

Liber Testamentomm 1347-48, 56r-56 bisv. 
10. Op. cit. nota 8. 

312 



PATI!IMONI DE L'ESGLÉSIA l PESTA NEGRA 5 

Segura i clonava un rendiment cie 12 lliures, amb càrregues cie dotze sous. 

L'altar cie Sant Joan: 
Adquireix rellevància a mesura que avança el decenni. No apareix citat 

fins al 1345, en què rep una deixa d 'un sou. Les seves grans deixes són en 
1348 (22 sous l diner, més 10 sous per una espelma). Estava lligat a la família 
Vidal, ja que dues clones cie Ja nissaga, esposes d 'Arnau i Pere Vidal hi dei
xen , cada una, en 1348, 20 sous per un calze 11 . El mate ix any, Guillem 
Genovès, hi establí un preverat, sota patrocini cie son fill12. En 1784 ens és 
presentat sota patrocini cie Bernat cl'Ocelló, amb una renda cie 2 lliures, 18 
sous i càrregues per 2 lliures, 19 sous, 6 diners. 

L'altar cie Sant Llorenç: 
Aquesta capella, que Mn. Segura data de 1394, apareix citada un cop en 

1348, en el testament d 'Elisenda, esposa d'Andreu Febridror13, que li llega un 
sou. A finals del XVIII era patrocinada per Guillem Marató, sens cap renda i 
unes càrregues de sis sous. 

L'altar de Jesucrist: 
És, després del de Santa Maria, el més important i beneficiat. Apareix ja en 

els testaments de 1341. A més de diners en efectiu, és important l'establiment 
de pensions que s'hi fan. Així, en 1344 s'hi estableix un censal cie 20 sous, i 
el 1348 s'hi lleguen 43 sous, entre diferents deixes, per a establir-hi sis cen
sals. 

L'altar de Santa Llúcia: 
També datat del 1394 per Mn. Segura . És possible que , en aquests 

moments, no estigués encara del tot constituït, ja que en els documents apa
reix sovint cie forma confusa, com a altar o bé com a bací cie Santa Llúcia. 
Altres vegades, el notari el confon amb Santa Llúcia cie Rajadell, al Bages. En 
el memorial citat, apareix sota patronat cie Pere d'Uronies, amb una renda de 
2 lliures, 13 sous i unes càrregues d 'll lliures, 19 sous. 

11. Liber Testamentorum 1347-48, 61r.; 30r-v. 
12. Liber Testamentorum 1347-48, 57r-58r. 
13. Liber Testamentorum 1347-48. 29v-30r. 
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La Capella d'en Truyols: 
Pel seu testament, cie 7 cie novembre cie 134014, Pere Truyols, d'una cie les 

nissagues més impo1tants cie la vila, estableix la creació d 'una capella familiar, 
a l'església cie Santa Maria, la qual clota amb 90 sous, 2 diners censals sobre 
uns ho1ts, terres, cases i vinyes cie la seva propietat. N'establí fins el prevere: 
Pere, fill natural cie son fill. En el manual tants cops esmentat, apareix a finals 
del segle XVIII una capella patrocinada per un tal Pere Truyols, cie nom Ntra. 
Sra, cie les Olles, que pot ésser-hi identificable i que no té ja, en aquells 
moments, ni renda ni càrregues. 

La capella d 'en Sabata: 
És confusible amb l'anterior, ja que la seva dotadora és n'Elisenda, vídua 

cie Pere Truyols, el qual, en 134815 estableix la creació d'una capella per Crist 
i la Verge, en què constin els escuts dels Sabata i els Truyols, i a la qual deixa 
1000 sous, constituint son prevere son hereu universal. Òbviament, la coin
cidència cie noms fa pensar que pugui identificar-se amb l'anterior. Les ciades 
que en tenim fins ara no ens permeten d'avalar cap cie les dues hipòtesis més 
que l'altra, si bé és ce1t que en el manual cie 1784 apareix esmentada una 
capella d 'en Sabata. 

La capella d 'en Pere Vives: 
Fou creada pel testament cie Pere Vives, e l cinc cie juny cie 133316, que hi 

establí un preverat amb missa diària i donació d'un camp. Apareix citada en 
e ls testame nts de l seu d escendent Pe re Vives i d e l'esposa d'aquest, 
n'Elisenda, que hi deixen 100 i 50 sous respectivament. Segons el manual del 
XVIII, podria identificar-se amb Ja capella cie la Mare cie Déu cie les Neus, 
patronada per un Pere Vives, amb una renda de 5 lliures i càrregues cie 12 
sous. 

La capella d 'en Forn: 
Va ésser constituïda per Guillem de Forn, en data que desconeixem. La 

seva gran dotació, però, fou a càrrec de son fill Pere, "gravi egritucline cleten
tus", el 28 de juny de 134817, que hi deixà 2000 sous en efectiu , herència del 
pare, i diferents censos per valor cie 104 sous 16 diners qua1teres cie forment. 
Va ésser cedida, en aquest testament, a son confessor, Ramon cie Font cie Lop. 

14. Liher Testamentnrum 1339-40, 20r-v. 

15. Libe r Tesrame nrorum 1347-48. 68r.-69v. 
16. Lil>er Tesramentorum 1339-45, full soll 
17. Liber Testamentorum 1347-48. 84r.-85r. 
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A cada altar: 
Portats sovint per la urgència de la malaltia, els testadors no s'entretenen a 

fer distincions a l'hora de testar i opten per la via més ràpida, que sovint 
dóna la sensació d 'haver estat suggerida pel confessor o el notari: la deixa es 
fa a tots els altars i capelles per igual. En aquests casos, la deixa-tipus és cie 
sis diners per altar, el que suposa, en el moment àlgid cie 1348, un total cie 
198 sous, 10 diners per altar. 

L'església comptava, doncs, a mitjans segle XIV, amb entre vuit i deu altars 
o capelles (amb la difícil identificació de la de Santa Llúcia i les d 'en Truyols i 
en Sabata), de les quals un terç, com a mínim, són fruit dels testaments de la 
crisi, totes tres, s'ha cie dir, lligades a importants famílies i molt ben clotades. 

Els aniversaris 
A part del capital efectiu del diner llegat en mà, el que apareix com a dei

xa més important, per la seva durada, són les pensions per aniversari. En 
efecte, un dels desitjos més grans dels qui testen és el de no ésser oblidats 
pels seus veïns , i tenir sempre algú que resi per ells. És per això que establei
xen la creació d 'aniversaris , és a dir, de celebració cie misses coincidint amb 
el dia de la mort o bé amb el de la molt d'algú proper. Per a sufragar aquests 
oficis, s'estableixen habitualment censals "ad imperpetuum", que donen un 
rendiment anyal amb el qual poder cobrir les despeses de la missa. En la 
major pa1t dels casos que hem estudiat, els testadors deixen, per a la compra 
de censals, 100 sous que, segons consta en els mateixos documents, fan 10 
sous censals anyals. Amb aquestes deixes , l'església s'assegura unes rendes 
fixes inamovibles, que són de gran impoitància per al seu sosteniment. Cal 
pensar que la pensió de censal sobrepassa. en molt, la despesa de l'aniversa
ri, fins si aquest no es valora en tan poc com ho fa l'1 de juliol de 134818 

Jaume de Colells, prevere beneficiat a Santa Maria, que deixa vuit diners per 
a fer trenta misses. 

A més dels diners, els censals s'estableixen sobre béns immobles. En la 
nostra documentació, aquests establiments són certament escassos, sobretot 
durant l'any 1348, com si hi hagués per part dels testadors una recança a 
prendre terres i cases als fills . De trenta-quatre establiments, que renden 458s 
anyals, sols set ho són sobre immobles, i per un valor total cie 50 sous. Tot i 
així, els béns són força importants: unes cases, els drets sobre un molí i fins 
una comanda i una collita de safrà19. Conservem, a !'A.H.C., un llibre d 'ani
versaris cie la parròquia , de començaments del segle XVIII. La manca de 

18. Lilier Testamentorum 1547---48, 49v-50r. 
19. Liber Testamentorum U47-48, 50r-v. 
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temps ens ha impedit de fer-ne un buidatge, estudi que encara tenim entre 
mans. 

La capella cie Santa Maria Egipcíaca: 
Era fora del recinte de l'església i fins de la vila, on avui se situa el convent 

d'agustins. S'hi solien tenir els hostatges pendents de resolució judicial. En els 
nostres documents, no apareix fins al 1348 en què rep, a més d'una quantitat 
gens negligible de diners (15 sous 9 diners), dues espelmes de mitja lliura i 
dues quarteres d 'oli censals, augmentades en 1350 amb una quartera de for
ment. Segons el manual del XVIII, era sota patronatge de Francesc Sagrera, 
sense cap renda i unes despeses de 12 sous anyals. 

La capella i hospital de Sant Bartomeu: 
De 1282 data el primer manual cie protocols conservat en el nostre arxiu i, 

des d'aleshores , tenim coneixement de l'existència cie l'hospital. Ens apareix 
en la documentació com a adreçat a la cura de malalts , i sota l'advocació del 
patró dels adobers, de gran tradició a la vila. És present des del primer dels 
nostres documents, si bé se'n diferencia sovint la capella. Per la seva dedica
ció se l'acostuma a dotar, més que amb diners (en 1348, 79 sous, 9 diners) 
amb roba blanca , de llit: cobrellits , mantes, llençols , flassades .. . ). No degué 
funcionar com a hospital durant l'epidèmia, o degué quedar desbordat, car no 
apareix amb la freqü ència que caldria en aquest cas. Destaquem, però, 
l'existència del testament, el 21 de juny de 13482º· d 'un prevere en ell benefi
ciat, Ramon Genovès, el qual, segurament sa (no fa constar la malaltia), però 
en contacte freqüent amb la morbiditat, deixa diferents terres i alous a l'hospi
tal, si bé no el fa el seu hereu universal. 

Altres deixes pies: 
A banda les ja citades, els testadors cerquen causes pietoses a què destinar 

part dels seus diners: 

Les espelmes (cerae sahatinae), que cremin sempre a l'església. S'hi fa gai
rebé sempre referència, si bé en quantitats no gaire grans (entre sis diners i 
dos sous). 

20. Liber Testamentorum 1347-48, 50r.-v. 
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La redempció de captius. En una època de fortes inestabilitats i guerres, el 
perill de caure en mans d'enemics i no poder ésser rescatat és prou present 
per a crear un orde religiós (els mercedaris) i perquè tothom, en testar, hi 
deixi una petita quantitat (al voltant dels sis diners) . 

Les puellae marítandae o noies per casar. Ens apareixen sols en 1344 i en 
1348, però amb unes deixes molt importants: 300 i 201 sous, respectivament. 
És evident la por a no poder casar la filla no dotada. 

Els pauperes verecundantes o pobres vergonyants són ]'"estrella" de les 
donacions: 870 sous en tot el decenni (483 sols en 1348). Qui no pot ésser, 
demà, un d 'ells?21. 

A part d'aquestes deixes, administrades per l'església, cal citar-ne una 
d'administrada pel consell de la vila: l'adreçada a la compra d 'un terreny per 
a nou cementiri, donat el desbordament de l'antic per la gran mortaldat. Això 
es féu en 1348, i ho tenim reflectit en tres dels nostres testaments, que hi fan 
deixes per 13 sous, 6 diners totals. 

Els confessors: 
La figura del confessor és de cabdal importància per a l'home medieval, 

en el trànsit cap a la mort. Els moribunds, davant una fi sobtada, desconegu
da, mai ( i ara menys) compresa, cerquen arribar lliures de pecat al judici de 
Déu. En tots els casos en què el testador fa constar expressament la seva 
malaltia, consta també una deixa al seu confessor, que ha estat al seu costat 
oferint-li consol i preparant-lo per a la mort. Al llarg dels deu anys de què 
ens ocupem, coneixem el nom d'una dotzena de confessors, que probable
ment formaren part de la comunitat de la parròquia .- De cap d 'ells, però, se'ns 
fa cap referència a la detenció d'un benefici, o una capella, i tan sols en un 
cas, el de Pere de Mirambell, se'ns cita que ocupa la vicaria (entre 1343 i 
1345). 

Alguns preveres apareixen sols en els primers anys: Pere Cornet 
0340-41), Joan Català (1341), Pere Andreu (1343-45). D'altres , sols en 1348, 
com si, davant la pandèmia, hagués estat necessari augmentar el nombre de 
capellans per a atendre totes les ànimes: és el cas de Ramon Esteve, Guillem 
Mulner, Pere Bonet, Arnau Sespelt o Berenguer Súria. 

D'altres, encara, són figures importants al llarg de tot el decenni, i aparei
xen en la major part dels doèuments. El més destacat és Ramon de Font cie 
Llop. Ja l'hem vist, en parlar de les capelles, com a hereu de la de Guillem 
Forn. És un prevere antic en la vila, car ja apareix en el decenni dels 30. És el 

21. A banda, trobem deixes per la caritat pública, que desapareLxen a partir de 1345. 
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confessor, entre 1340 i 1348, de 53 dels testadors, i apareix sovint com a testi
moni o fins com a marmessor. Probablement, els seus orígens foren estranys a 
la vila, car el seu cognom es correspon a un mas, el cie Font de Llop, al terme 
de Montbui, on trobem, al voltant cie 1330, un Ramon, casat amb Rúmia, esta
blerts posteriorment al carrer de Llevador d'Igualada. No podem establir enca
ra una identitat entre ambdós. El Ramon prevere i confessor rebé, pels seus 
serveis, entre 1339 i 1348, la gens negligible quantitat cie 162 sous (47 abans 
cie 1348). 

L'altra figura destacada és, entre 1347 i 1348, Pere Gener, que en algun 
moment és anomenat rector. Pertany a la família homònima, un exemple prou 
clar dels efectes de la morbiditat: el seu parent Guillem, vidu abans de 1348 
(l 'esposa, Masquerosa, fa testament en 133922) testa, malalt, pel juliol d'aquest 
any23, mortes ja ses filles , en favor de la seva ànima. En Pere fa la seva feina, 
sobretot, l'any de la pesta : d'aparèixer en 4 testaments en 1347, passa a 
fer-ho, l'any 1348, en 21, heretant un total de 80 sous, lluny encara dels 115 
que rep en Font cie Llop en el mateix període. 

Els monestirs: 
Fins a finals del segle, cap orde monàstic no s'havia establert a Igualada, 

ocupant el seu lloc els monestirs dels pobles veïns. Curiosament, i malgrat 
ésser la vila condomini del monestir de Sant Cugat, no es veu cap devoció 
envers aquest cenobi, en la documentació, ja que és tan sols subjecte d'un lle
gat en tots els nostres testaments (el de Maria, esposa de Pere Esteve, de juny 
cie 134824). 

Els monjos que actuaven a la vila provenien fonamentalment cie Manresa, 
Vilafranca o Cervera, on anaven a professar els vilatans que entraven en reli
gió. De Manresa venien els frares predicadors i els carmelitans, els convents 
dels quals rebien una pensió anyal de la vila. Ambdós apareixen en els testa
ments, amb unes deixes totals, per al període estudiat, cie 119 sous, 6 diners i 
68 sous, 10 diners, respectivament. Un sol cop se'ns cita el monestir cie meno
retes, en 134425, per ésser-hi monja la germana del testador. 

De Vilafranca venien els framenors que són, cie tots el ordes, els més 
beneficiats en les deixes, amb 128 sous, 6 diners. De Cervera, els monjos de 
Sant Antoni (deixes per 37 sous 6 diners). Ocasionalment, veiem també algu
na devoció pels predicadors o els agustins cie Barcelona. 

Atenció a patt mereix el monestir cie Montserrat, molt lligat a la vila per 

22. Liber Testamentorum 1339-45. 3v. 
23. Liber Testamentorum 1347-48. 75r. 
24. Liber Testamentorum 1347-48, l 17r. 
25. Liber Testamentorum 1339-47, 31r-32v. 
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ésser senyor directe cie moltes terres a la baronia d'Òdena. Apareix gairebé 
en tots els testaments, amb una deixa habitual d'un o clos sous, el que fa un 
total cie 573 sous, 6 diners en tot el decenni. En alguns casos (tres en total) 
se'ns citen també deixes als monestirs cie Santa Cecília i Santa Anna, lligats al 
cenobi montserratí, com també un, per nosaltres · no localitzat: Sant Miquel, 
prop cie Montserrat. 

Altres parròquies: 
No sols són clotades, en la nostra documentació, les esglésies cl'Igualacla. 

Recordem la petitesa del terme (en 1379 es diu que "tot just té més llargada 
que un tret cie ballesta")26. L'al·luvió de població immigrada i les relacions 
estretíssimes amb els pobles veïns. Això fa que apareguin sovint esglésies 
dels voltants, o fins més llunyanes. Per no ésser massa extensos, sols citarem 
totes aquelles que reben deixes. 
- A Òdena, l'església parroquial cie Sant Pere, amb les capelles cie Santa 
Maria i Sant Joan, i les capelles cie Sant Miquel i cie Sant Bernabeu (tan ben 
dotada com la parròquia) 
- A l'Espelt, l'església parroquial de Santa Magdalena i, sobretot, la capella de 
Sant Jaume Ses Oliveres, la que més deixes rep en tot el període C 46 sous). 
- A Sant Ma1tí de Tous: les capelles cie Sant Pere de l'Erm, Santa Maria cie 
Sentfores, St. Pere d'Ocelló, Sta. Maria de Roquetes , Sta. Mª del Coll cie claria
na, les de Sant Cristòfor! i Sta. Mª cie Vilaseca cie Fio!, i la parroquial de St. 
Maní. 
- A Montbui: les cie Santa Coloma i Santa Maria i Margarida. 
- Altres cie la comarca: Vilanova del Camí (St. Hilari), Carme (St. Martí i cape-
lla de Sta. Mª cie Collhàs), Castellolí (St. Vicenç), Copons (Sta. Mª), .Jorba (St. 
Pere i St. Salvador), Claramunt (Sta. Maria i Sta. Margarida), Rubió (Sta. Maria 
i St. Pere i St. Miquel cl'Ardesa), Capellades (Sta. Maria), Vallbona (Sant 
Bartomeu), Piera (Sta. Mª), Orpí (Sta. Mª i St. Miquel, i capella cie Sta. 
Càndida), Maians (St. Andreu i Sta. Mª), Calaf (St. Pere i St. Jaume), la Guàrdia 
cie Montserrat (St. Pau Vell i capella cie St. Simó l'Estilita) , Castellfollit del Boix 
(el Roser). 
- De fora cie la comarca: Sta. Coloma cie Queralt (Sta. Mª cie Bell-lloc), 
Terrassa (St. Antoni), St. Antolí (St. Antolí cie Pallarols, a la Segarra), Sta. 
Llúcia cie Rajadell (al Bages), Rubí (St. Pere) ... 

26. Cit. per Joan CRUZ, F/s pri1Jile!{is de la vila d"f¡{ucilada. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat , Barcelona, 1990, P'lg. 31. 
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A tall de conclusions 

A partir de les dades que hem ofert, podem extreure algunes conclusions 
que podem titllar encara de provisionals, esperant poder contrastar les dades 
que ens han ofert els documents consultats amb altres coetanis d'altres parrò
quies. 
- La crisi provocada per la pesta nega suposa, per a Ja nostra església, un 
important augment de patrimoni, amb l'adquisició de béns immobles i, sobre
tot, de rendes. 
- L'església de Santa Maria d'Igualada creix, en fundar-s 'hi com a mínim tres 
noves capelles o altars, amb una molt bona dotació. 
- Podem retrotreure la data de creació d 'algunes de les capelles conegudes, 
fins ara situada pels voltants de 1390, a cinquanta anys abans. 
- L'atac de la malaltia suposa un augment dels efectius humans d'eclesiàstics, 
davant la incapacitat dels preexistents per a assolir tots els deures .. 
- La indefensió davant la mort comporta un augment de la pietat, que porta a 
ajudar els desvalguts i a recordar els orígens, cercant en la fe la salvació de 
l'ànima davant la fallida del cos. 

Esperem que propers treballs ens permetin d'aportar noves dades sobre un 
període tan interessant i de canvis tan cabdals per a les gents de la Corona 
d 'Aragó i de tot el Vell Continent. 

320 



ELS BISBES DE CATALUNYA, FEIJP 11 
I L'EXECUCIÓ DEL CONCILI DE TRENTO 

Ignasi Fernandez Terricahras 

La historiografia sobre l'Església catòlica es ressenteix sovint d 'una cena 
mentalitat unitària que a vegades pot ocultar la rica diversitat de la realitat. 
Potser transposant de manera anacrònica determinats models eclesiològics, el 
cert és que en molts estudis el conjunt de l'Església apareix com una massa 
inerta i sense fissures que respon dòcilment a les ordres de les més altes dig
nitats. Un bon exemple d 'això és el procés de la Contrareforma o Reforma 
catòlica, que en molts estudis sembla ser una aplicació mecànica i freda de 
les normes dictades pel concili de Trento. En realitat, a l'entorn de les pautes 
contrareformistes es van suscitar un gran nombre de passions, de dissensions, 
àdhuc de disputes i de resistències, que es prolongaren molt de temps. 

En aquesta comunicació pretenem esclarir un xic més aquell moment que 
Giuseppe Alberigo ha definit com la prehistòria de la Contrareforma. 
Examinarem, a través d'uns memorials d'alguns bisbes catalans, quins eren els 
problemes que es plantejaven quan, tot just conclòs el concili de Trento, calia 
executar els seus decrets per a posar en marxa la Reforma catòlica. Aquests 
problemes, i les consegüents solucions que tindran, defineixen bona pan de 
les condicions en què es realitzarà l'aplicació de la Contrareforma durant els 
segles XVI i XVII. 

l En la prehistòria de la Reforma catòlica 

El concili de Trento és una reunió convulsa i tempestuosa, de convocatò
ria tardana, de desenvolupament atzarós i d'aplicació lenta, però tenaç. En 
dues ocasions, 1547 i 1552, cal suspendre el concili, que sembla a punt de 
fracassar. En 1562 els bisbes es troben de nou a Trento convocats per Pius IV. 
La tercera etapa del concili serà, si més no, tan plena de tensions com les 
anteriors. l Des del primer moment l'existència mateixa de la reunió conciliar 
està en perill: mentre el rei de França i l'emperador germànic volen que tots 
els ternes tornin a ser debatuts una altra vegada, el rei d'Espanya s'entesta a 
mantenir intactes els cànons tridentins ja aprovats perquè ell ja els ha assumit 

1. H. JEDIN, H~~toria del Cunciliu de Trento. vols. lli, IV- 1 i !V-2 (Pamplona, 1981). 
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com a llei civil de la monarquia i n'ha fet la base de la seva política. 
En el terreny dogmàtic, el concili de Trento, i en particular el decret sobre 

la justificació, havia delimitat nítidament les fronteres amb la teologia protes
tant, i oferia així uns fonaments religiosos a la política d 'impermeabilització i 
d'uniformització confessional de Felip li . Aquests textos eren la base jurídica 
de l'actuació de la Inquisició i posar-los en qüestió fóra comprometre tot 
l'esquema polític dissenyat pel rei2. En el terreny reformador, l'acció de 
Trento se centrava en el reforçament del poder episcopal. Als ulls de Felip II, 
que a través del Patronat Reial designava els bisbes dels seus regnes, aquesta 
mesura suposava una via indirecta per a controlar el clergat i, sobretot, els 
capítols. Felip II havia recolzat els bisbes que, en compliment dels decrets de 
les dues primeres etapes de Trento, havien volgut visitar i reformar els seus 
capítols catedralicis i ara no podia fer-se enrere.3 

El concili es desenvolupà amb moments de gran tensió entre els diferents 
grups conciliars. Entre les diferències existents no era la menor que el Papa i 
els curialistes, atemorits pel record de les tesis conciliaristes baix medievals, 
volien una reunió breu , ràpida, que assentés la primacia papal i no interferís 
en la reforma de la cúria. Felip li , en canvi, volia un concili minuciós, que 
reforcés l'autoritat dels bisbes -més fàcils de controlar des de la Corona- i 
decretés sobre els problemes que posava la reforma moral i disciplinar dels 
clergues, però que, al mateix temps, no limités l'autoritat reial en matèries reli
gioses. Sota l'hàbil direcció del cardenal Morone el concili acabà força ràpida
ment sense l'anuència de Felip II. 

En finalitzar el concili tornava a posar-se el problema de la validesa dels 
seus decrets: per a uns -Felip II entre ells-, els cànons tridentins eren vàlids 
des del moment que havien estat promulgats per un concili legítimament con
vocat, assistit per l'Esperit Sant i en presència dels legats pontificis que repre
sentaven el Papa; per a altres, era indispensable la confirmació pontifícia dels 
decrets, potestat indelegable sense la qual no eren vàlids els treballs conci
liars. Hom podria pensar que aquesta discussió no era res més que un mer 
formulisme burocràtic. Ben al contrari, la disputa sobre la confirmació enco
bria tot un seguit de problemes que condic ionaran l'execució de la 
Contrareforma durant molt de temps. Ens remetem aquí a la brillant anàlisi de 
l'historiador italià Giuseppe Alberigo, que ha definit aquesta època amb un 
significatiu títol: "la lluita per la interpretació".4 

2. F. GAHCIA CUELLAH, Política de Fehpe fi en torno a la wnwcatoria de la tercera etapa del 
Omcilio Tridentino, "Hispania Sacra", 16 0963) 57-58. 

3. F. CERECEDA, La inte1pretaci<ín y confirmaciún pont(ficia del Concilio de Trento según 
algunos te1ílog11s españoles: "El Concilio de Trento. Exposiciones e investigaciones por colabora
dores de Razón y Fe" (Madrid, 1945), p . 429-435. 

4. G. ALBEHIGO, La réception du Concite de Trente par /Fglise Catlwlique romaine, 
"Irénikon" 58 (1985), 313. 
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El problema plantejat en 1563 ja no és només que la necessitat de confir
mació papal podria desautoritzar el vigor amb què Felip 11 havia aplicat per 
pròpia iniciativa els punts que més li interessaven del concili. Hi ha tot un 
seguit de disputes que podem resumir en dos eixos. 

En primer lloc, per a Felip 11 i per als prelats que volien un concili amb 
més empenta reformadora, Trento, tot i comportar èxits importants, resultava 
insuficient: no s'havien tractat la majoria dels greuges inclosos en els memo
rials de reforma preparats pels bisbes espanyols ni temes com la reforma de 
la Cúria romana, l'Índex de llibres prohibits, el catecisme o la litúrgiaS. Per al 
gmp curialesc, que volia reduir el concili als punts dogmàtics, Trento havia 
anat massa lluny en les seves ànsies reformadores, que trastocaven bona pa1t 
de l'estmctura administrativa de l'Església catòlica. Aquest gmp, emparant-se 
en la seva influència a Roma, havia projectat una estratègia política per a 
imposar-se: declarar que el concili no era vàlid sense l'aprovació papal per 
pressionar, a continuació, Pius IV per tal que només confirmés els decrets 
dogmàtics, però no els de reforma. Felip li s'oposà a aquests intents tot exi
gint la validesa total del concili. Però el cert és que a la fi de l'assemblea tri
dentina, segons Alberigo, els precedents del Laterà V i de les dues primeres 
fases de Trento i les reticències del papat davant el concili feien témer que 
els decrets de Trento serien ràpidament lletra mo1ta.6 

El pares conciliars havien acabat les seves reunions el 4 cie desembre de 
1563, amb l'aprovació de les actes del concili i la demanda al Papa que el 
confirmés. Pius IV havia donat la seva conformitat verbal el 26 de gener de 
1564, però, tanmateix, la confirmació escrita no apareixeria fins al 30 de juny, 
en la butlla Benedictus Deus.7 Aquesta llarga dilació és el fruit de la lluita 
soterrada entre els sectors reformistes i els curialistes per a obtenir una redac
ció de la butlla favorable als seus interessos. Després de l'aprovació verbal 
del Papa, "la lluita contra l'aprovació de Trento esdevenia un e~forç per con
trolar l'aplicació miUançant la inserció a la butlla de criteris per la interpreta
ció de les decisions ".R 

Vet aquí el segon eix de la disputa: tots els poders polítics cie l'època -i 
no sols Felip li-, es malfiaven de Ja Santa Seu en general i de determinats 
aspectes del concili en particular. Immersos com estaven en un procés de 
consolidació dels aparells estatals, veien amb moltes suspicàcies els decrets 
conciliars que reforçaven la jurisdicció eclesiàstica o les normes per a proveir 

s. R. GARCIA VILLOSLADA, La re.forma españo/a en Trento, "Estudios Eclesiasticos", 39 
(1964) 319-336 

6. G. ALBERIGO, La réception .. ., p. 312. 
7. Aquesta butlla, apareguda pel juny, manté però la data del 26 de gener de 1564. 
8. G. ALBERIGO, La réception .. .. p . 313. 
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els beneficis, perquè els consideraven interferències en el Patronat i la juris
dicció reiaJ9. El control per Roma de la confirmació i, sobretot, de la interpre
tació del concili vindria a sancionar un poder efectiu del papat en matèries 
que el rei creia de la seva competència. 

En resum, la petició feta pel concili a Pius IV demanant la confirmació cie 
Trento era, cie fet, una invitació a prendre en les seves mans les regnes cie la 
Reforma catòlica i a assumir l'execució efectiva dels decrets tridentins reser
vant-se'n el control. Per al papat el seu centralisme era una garantia del com
pliment del concili . Per als membres cie la cúria era la millor forma d 'intentar 
imposar una lectura restrictiva dels decrets conciliars. Per als poders sobirans 
podia representar una legitimació a Roma per a immiscuir-se en els afers 
interns dels regnes. Els sectors més compromesos amb la reforma temien que 
fos una excusa per a aigualir el potencial reformador del concili . 

La butlla Benedictus Deus reserva a la Santa Seu tota interpretació del con
cili, eliminant qualsevol altra instància col.legial o conciliar i, un mes després, 
el 2 d'agost cie 1564, el Breu Alias nos nonnullas crea Ja congregació romana 
que en monopolitzarà la interpretaciólO Així, segons Alberigo, "Roma esdeve
nia el filtre únic i indispensable per a l'aplicació del concili de Trento". 11 

El que volem subratllar ací és que en la primera meitat de 1564, en el 
temps que va cie la fi del concili a la confirmació definitiva, ja apareixen con
centrades bona part de les tensions que determinaran l'execució posterio r de 
la Contrareforma. "Aquests mesos -ha escrit Alberigo- constituïren la prehistò
ria, decisiva en molts aspectes, del llarg itinerari posttridentí del catolicisme 
romà"12. En aquest moment, quina és l'actitud de Felip 11 clavant d 'aquests 
problemes ? Quina la dels bisbes de Catalunya ? 

2 Sis preguntes de Felip 11 i les respostes dels bisbes de Catalunya 

El 22 cie gener de 1564, Felip Il, cies de Montsó, ordena al governador cie 
Catalunya que quan arribin els bisbes espanyols provinents de Trento els 
deturi a Barcelona perquè vol entrevistar- se amb ells. El rei hi arriba pel 
febrer i adreça a tots els bisbes sis preguntes sobre l'execució del conciJi.13 

La primera pregunta planteja l'afer de la confirmació : 

9. ]. DELUMEAU, Le Cath11/iclrn1e entre Lutber et Vol/aire, (Paris. 1985) 3' eci; p. 72-75. 
10. H. JEDIN. Historia .... vol. IV- 2, p. 348-350. 
11 . G. ALBERIGO. La récepti<m .. ., p . 315. 
12. Jhid .. p. 313. 
13. Aquestes p reguntes es troben a l'Arxiu Genera l de Simancas, Patronat Reial (e n e ndavant 

AGS,l'H), 1.22. f. 170 i a l'Arx iu Secret Vatid, Nunciatura d 'Espanya ,v. 11, f.295-297. J.Bada les ha 
transcrit e n Situac.:i<í reli¡.;iusa de Barc.:elona en el se¡.;le XVJ (Barcelona , 1970), p . 182-3. 
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"Según lo que se tiene entendido Su Santidad ha hecho la confirmación 
declarando ser necesaria, de todo lo cua! resulta tan grave perjuicio a la auto
ridad de los concilios, si esto quedara así o si se deba (sic) y convendría 
hacer alguna diligencia." 

La segona qüestió demana si el rei ha de fer algun acte d 'acceptació o 
recepció del concili, tant si és requerit pel Papa ("como se ha dado a enten
der que lo sera") com si no. I havent-lo de fer, planteja "si sera generalmente 
sin aditamento ni reserva alguna o con ella". 

En la tercera s'afirma que el Papa ha manat imprimir el concili a Roma i 
que segurament ordenarà que totes les edicions es facin de conformitat amb 
aquella. El rei, que es planteja de fer una impressió pròpia, dubta si ha 
d 'esperar que aquesta edició sigui acabada i si caldrà afegir quelcom al text 
romà. 

Preveient que l'aplicació dels decrets de reforma pot provocar disputes i 
contravencions, Felip II pregunta en el quart punt si ha de dictar alguna ordre 
sobre la forma en què caldrà procedir perquè tothom actuï uniformement. 

La cinquena pregunta és prou explícita: "Si presupuesto que para la ejecu
ción y cumplimiento de los decretos del concilio es tan importante y necesa
ria la autoridad de Su Majestad, en qué manera ésta se podra y debera inter
poner así respecto de lo que aca en estos reynos sera necesario como en 
cuanto a las derogaciones y revocaciones que vinieren de Roma contra lo 
ordenada." 

En sisè lloc, el rei demana als bisbes que diguin allò que creguin oportú 
sobre els decrets del concili i, particularment, allò que hi manca "para el 
beneficio pública de las iglesias y estado eclesiastico". Com que aquesta pre
gunta pot requerir una contestació més llarga, diu el rei, els bisbes podran 
respondre-la més endavant. 

Emmarcades en el context que acabem de descriure, és obvi que aquestes 
preguntes expressen quelcom més que una mera discrepància formal sobre la 
cloenda o l'edició del concili . En primer lloc, es fa ben palesa la desconfiança 
del rei respecte de la voluntat del Papa d'executar la reforma: Felip 11 preveu 
ja la possibilitat que el Papa modifiqui o derogui els decrets conciliars. 

En segon lloc, sembla clar l'interès del monarca per assumir personalment 
el control de l'aplicació de la Reforma reservant-se l'edició del concili, orde
nant-ne l'execució, preocupant-se per rectificar les mancances que pugui 
tenir i vetllant perquè a tots els seus regnes s'interpreti idènticament. 

Aquesta voluntat dirigista sembla respondre a una doble preocupació. 
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D'una banda, hom veu un monarca que es considera obligat a intervenir per
què es faci una correcta aplicació del concili -segons els seus criteris-, interfe
rint àdhuc les decisions de la Santa Seu si les considera desencaminades. 
D'altra banda, hi apareix el desig de limitar el poder papal, tant enfront del 
concili com sobretot a l'interior dels seus regnes, on es planteja la forma 
d'interposar l'autoritat reial en totes les actuacions del Pontífex. 

A l'arxiu general de Simancas hem pogut trobar deu respostes a aquest 
memorial. D'aquestes, cinc corresponen a prelats de les diòcesis catalanes: 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa14. Es sorprenent i molt signifi
catiu constatar que aquestes respostes no són unànimes sinó que contenen 
diferències importants, i més encara si les comparem amb les respostes dels
bisbes d 'altres territoris. El conjunt ens mostra un important ventall d'opinions 
que reflecteix una remarcable diversitat dins l'episcopat català i hispànic i que 
ens permet de dubtar si allò que hom ha definit com el partit espanyol a 
Trento era un bloc tan sòlid com alguns autors han afirmat. 

A la primera pregunta, els prelats de Tarragona, Ferran de Loaces, i de 
Tortosa, fra Martín de Còrdova, responen inequívocament: la confirmació 
papal és necessària per a la validesa dels decrets del concili. De la mateixa 
opinió és el bisbe de Barcelona, Guillem Cassador, que matisa la seva respos
ta: diu que no cal donar a la confirmació pontifícia tanta importància "como le 
clan algunos que ponen en ella sola toda la autoridacl de lo decretada". 

El bisbe de Lleida, Antoni Agustín, creu també que la confirmació és 
necessària però afirma que cal esperar a veure la butlla, perquè si el Papa 
empra les mateixes paraules de Lleó X en confirmar el concili Laterà, es cau
saria un gran "perjuicio". El bisbe cie Girona, Arias Gallego, recorda que a 
Trento en cap moment no es va dir si aquesta confirmació era o no necessà
ria, però creu que no perjudica el concili. 

Responent a la segona pregunta, tots els bisbes de Catalunya coincideixen 
a demanar a Felip li que accepti el concili, però hi ha matisos en les seves 
respostes que les diferencien. El bisbe de Tortosa és el més radical: Felip II 
hauria d'enviar a Pius IV una carta sol.licitant submisament que el Papa con
firmi el concili. El bisbe de Barcelona, sense arribar a aquest punt, considera 
que els reis han d 'acceptar allò que el Papa confirmi, àdhuc si va contra la 

14. AGS, PR, l. 21, f.144 , 159, 164, 170 i 171. El bisbe de Lleida, Antoni Agustín, respon con
juntament amb el seu gernü Pere, bisbe d 'Osca, en una carta datada a Lleida el 12 de maig de 
1564. La del bisbe de Girona és del 23 d 'abril. A les altres respostes no consta la data. 
La resposta del bisbe de Barcelona ha estat transcrita íntegra en]. BADA, Situaci<í ... , p. 183-7. 
Les respostes del bisbe de Girona i de Ciudad Rodrigo a la primera pregunta per F. CERECEDA, 
La ínterpretacíón .. . , p. 442-5. Les altres respostes són dels bisbes de Segòvia , Lugo i Ciudacl 
Roclrigo, del general dels Franciscans i del membre del Consell Reial Antonio de Covarrubias 
(AGS, PR, l. 21 , ff. 165, 176, 177, 172 i 175 respectivament). 
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seva voluntat. El bisbe de Lleida demana que el rei doni exemple a altres 
sobirans acceptant Trento sense cap reserva després que el Papa l'hagi confir
mat. 

En canvi, els prelats de Tarragona i de Girona admeten excepcions en 
l'acceptació reial: per al primer, si Felip li creu que cal fer alguna declaració 
particular, hauria de consultar el Papa abans de la publicació; per al segon, si 
hi ha problemes en el dret de patronat, el Papa podria resoldre'ls mitjançant 
una butlla directa. 

En la resposta a la tercera pregunta, dos bisbes són categòrics: per al de 
Barcelona, Trento s'haurà de publicar com el confirmi Pius IV, car no es pot 
esperar de la Seu romana cap greuge, sinó que dictamini allò més conve
nient. El prelat tortosí és encara més concloent: els fidels només consideraran 
autèntica l'edició romana, que el rei ha d 'acceptar àdhuc si els decrets cie 
reforma en vénen disminuïts; en aquest cas, el rei hauria cie demanar al Papa 
allò que desitja que es faci en els seus regnes, adduint-ne les raons, com per 
exemple en el tema cie l'elecció dels bisbes, en què el procediment actual 
sembla millor que l'establert a Trento. El rei ha de prohibir qualsevol edició 
del concili fins a disposar de la papal i, encara aleshores, obligar que la 
publicació dels decrets es faci amb autorització s.eva o dels bisbes. 

Dos prelats són més prudents. El cie Girona diu que caldrà examinar la 
versió que arribi cie la Santa Seu i decidir aleshores. Per al cie Lleida, després 
de vista la publicació romana es podran afegir, si s'escau, documents particu
lars, prèvia consulta al Pontífexl5. 

L'arquebisbe cie Tarragona també creu que cal esperar l'edició romana 
perquè només el Papa pot afegir o treure res al concili, però afirma que un 
cop coneguda aquesta es podrà saber "qué convendría añadir o quitar para el 
bien y buen orden de la reformación cie estos reynos". 

Quant a la quarta pregunta, resulta obvi que alguns bisbes temen que el 
poder reial s'extralimiti en l'aplicació de Trento i prefereixen que les seves 
decisions passin pel filtre romà. Aquest és el cas del bisbe cie To1tosa: "Dudo 
que en la clicha instrucción guardasen tanto la clisposición cie los decretos 
que no clesviasen de lo decretaclo y aprobado por Su Santidad y así muchos 
se escandalizarían cie algunas cosas dicienclo que esto era haber concilio de 
por sí contra el concilio". 

Proposa que alguns prelats redactin una breu declaració i l'enviïn al Papa 
perquè la corregeixi. L'arquebisbe de Tarragona propugna un procediment 
semblant, reservant la confirmació cie tot document al Papa. El bisbe cie 

15. En una carta del 4 de juny de 1564, el bisbe de Girona diu que manquen en l'edicié> 
romana algunes butlles menors i la que mana als prínceps que facin complir e ls decrets. Un cop 
la Santa Seu hagi afegit aixc), diu, ja es podrà fer l'edicié> espanyola . AGS, PR, l. 21 , f. 170. 
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Barcelona demostra tenir la mateixa desconfiança respecte de les intencions 
règies: el rei ha de manar que tothom compleixi allò decretat i confirmat, però 
cal vigilar que fent-ho així no es canviïn els decrets o la confirmació pontifí
cia. 

El bisbe de Girona creu que si en la confirmació el Papa demanés als prín
ceps el seu ajut, Felip li hauria de manar immediatament als bisbes complir la 
butlla i a tots els seus súbdits obeir el concili i ajudar a complir-lo, imposant 
penes tant als laïcs com als clergues. 

El bisbe de Lleida, que no fa cap referència al Papa, pensa que cal evitar 
de fer declaracions per escrit perquè es impossible preveure les dificultats 
amb què toparà l'execució de cada decret. En tot cas, admet que es declarin 
els casos "de muy gran perjuicio y con muy grande acuerdo", com per exem
ple la manera d'examinar els presentats pel rei a les catedrals. 

Sobre la forma en què el rei ha d'interposar la seva autoritat en l'aplicació 
del concili, que és l'objecte de la cinquena pregunta, les opinions són diver
ses. El bisbe de Tortosa redueix el paper del rei a un rol discret i secundari, 
de suport a l'autoritat eclesiàstica: són els bisbes els encarregats d'executar 
Trento i només a petició seva pot intervenir-hi Felip li. Les revocacions que 
vinguin de Roma s'han d'acceptar perquè són lícites i el contrari seria un greu 
acte de desobediència. 

També per a l'arquebisbe de Tarragona el monarca només ha d 'actuar a 
instància dels bisbes. Però, a més, els oficials reials haurien de tenir ordres de 
col.laborar en l'execució del concili i el rei hauria de sancionar amb penes els 
seus contraventors. Les derogacions, en canvi, depenen només de la Santa 
Seu. 

El bisbe de Barcelona gairebé no es defineix: es remet a les lleis fetes pels 
emperadors en ocasió de passats concilis, de les quals, diu, podrà treure Felip 
li la forma dels seus decrets. De fet, aquesta resposta implica acceptar que el 
monarca té una missió en l'execució de Trento, tot i que el prelat eviti pro
nunciar-se sobre la forma concreta d'aquesta funció reial. 

Els bisbes de Lleida i de Girona, en canvi, voldrien un capteniment més 
actiu del monarca. Per al primer, el rei no sols no ha d'instar a la derogació 
de cap article del concili, sinó que a més ha d'evitar qualsevol abrogació per 
part del Papa. Si a despit d'això el Pontífex atorga dispenses, li demanarà que 
les revoqui tot explicant-li els danys que en resulten i que "es escandalo uni
versal". Més ferm és el prelat de Girona: el rei ha de sol.licitar al Papa que no 
anul.li cap cànon o decret; encara més, Felip li hauria d'obtenir una butlla per 
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la qual ell i els seus successors estiguessin autoritzats a oposar-se a qualsevu
lla derogació que vingués de la cúria romana. 

Quant a la sisena pregunta, l'arquebisbe de Tarragona només respon que 
caldria que els assessors del rei opinessin tant sobre allò que pugui mancar 
en els decrets tridentins com sobre allò que aquests ja contenen. Els bisbes 
de Lleida i de Tortosa es reserven la resposta per a més endavant. 

Més interessant és el que diu el bisbe barceloní: caldria veure els memo
rials de greuges que els bisbes espanyols donaren als legats pontificis a 
Trento i identificar-hi els temes pendents. Però afegeix que això donaria peu 
a pensar que el concili havia errat o estava incomplet. Per això recomana 
obviar aquestes mancances, ja que el Papa podrà més tard resoldre-les a 
instàncies del rei . 

El bisbe de Girona, en darrer lloc, diu que el rei ha de demanar dues but
lles, l'una ja explicitada en la cinquena resposta i l'altra per a poder elegir els 
hisbes16. 

Recapitulant aquestes respostes, sembla evident que és el bisbe de 
Tortosa, el dominic Martín de Córdoba, qui adopta una posició més romanis
ta. Per a ell, Felip II s'ha de limitar a acatar allò que el Papa decideixi i, si 
està en desacord amb alguna decisió, suplicar privadament una rectificació; 
l'execució del concili pertoca al Papa i als bisbes, que requeriran l'ajut reial si 
el necessiten. 

El bisbe de Barcelona, el vigatà Guillem Cassador, es manté proper a 
aquesta postura, però la seva resposta sempre és més matisada: és indispen
sable que el Papa confirmi el concili, però la força dels decrets no deriva 
només d'això; el rei haurà d'acceptar tot el que el Papa confirmi, però des
prés ell serà el responsable de vigilar el compliment d 'allò decretat. Felip II, 
això sí, ha de circumscriure's a allò estatuït pel concili sense tractar de millo
rar-lo ni de completar les seves mancances. 

L'arquebisbe de Tarragona, Ferran de Loaces, diu clarament que només el 
Papa pot confirmar, canviar, derogar o donar validesa a Trento. Ara bé, un 
cop Pius IV hagi procedit, Loaces dóna un important marge d'actuació al rei, 
que pot demanar al Papa un tracte particular, afegir o treure punts del concili 
quan aquest s'apliqui en els seus regnes, comissionar prelats perquè en pre
parin l'execució -els documents dels quals, però, seran confirmats pel Papa- i 
dictar penes contra els infractors. 

Els bisbes de Lleida i Osca, els germans aragonesos Antoni i Pere Agustín, 
són més aviat partidaris de Ja precaució. La seva resposta podria resumir-se 

16. Es significatiu que sense que les preguntes en facin cap referència explícita al Patronat 
Reial, tres bisbes (Tortosa, Girona i Lleida) s'apressen a tranquil.litzar el rei assegurant-li que 
podrJ obtenir del Papa una dedarnció sobre el seu dret de presentar els bisbes. Això ens indica 
que Felip II temia que certs decrets del concili amenacessin les seves facultats. 
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dient que proposen esperar i veure: caldrà examinar quina mena de confirma
ció i d'edició dels decrets fa la Santa Seu per a actuar després en conseqüèn
cia. Tanmateix, aquests prelats consideren que el monarca pot afegir breus 
particulars a les edicions hispàniques del concili, fer declaracions sobre els 
decrets tridentins més perjudicials i evitar que el Papa atorgui derogacions. 

De totes les respostes aquí analitzades, potser la del bisbe de Girona, Arias 
Gallego, és la més monàrquica. En dues cartes que acompanyen la seva res
posta, el prelat recorda a Felip II que, quan va ser criticat per haver fet expul
sar de Trento el representant dels capítols catedralicis espanyols, ell va defen
sar la decisió del rei . En aquestes missives el bisbe es mostra preocupat pel 
retard en l'execució del concili: tem que la burocràcia romana vagi 
ajornant-ne l'execució fins a diluir la Reforma, afirma que molts beneficiats de 
la seva diòcesi estan "alegr:índose con la tardanza de la publicación y dicien
do que no tendran ejecución las cosas estatuidas en el concilio" i que cal des
baratar les maniobres de "los españoles trampistas y pescadores de benefi
cios" que viuen a Roma. Demana també la celebració d 'un nou concili ecumè
nic per a tractar tot els temes pendents. 

Sabent això, no pot sorprendre el caire de les seves respostes a les sis pre
guntes reials. El prelat de Girona atorga al rei una funció preponderant en 
l'execució del concili: li demana que ordeni als bisbes complir les butlles 
papals sobre Trento, que demani l'addició d'uns documents a l'edició romana 
del concili, que castigui els clergues i els laics desobedients, i que obtingui 
una declaració pontifícia salvaguardant el Patronat Reial i una butlla autorit
zant-lo a oposar-se a qualsevol derogació provinent de Roma. 

De fet, aquesta diversitat de postures es correspon amb allò que sabem de 
l'actuació desenvolupada en el concili de Trento pels nostres prelats. El bisbe 
cie Tortosa va col.laborar activament amb els legats pontificis, va defensar les 
tesis curialistes i es va enfrontar sovint amb l'arquebisbe de Granada, Pedra 
Guerrero, líder del partit espanyoJ17 Sense arribar a la seva bel.ligerància, el 
bisbe de Barcelona es mostrà més proper a les tesis romanes que a les dels 
reformistes hispànicsl8. 

Sabem que el bisbe de Lleida, tot i compartir la posició teològica dels bis
bes espanyols, era més moderat i conciliador davant dels curialistes que la 
majoria dels seus compatriotes. No sobta, clones, que ara, al mateix temps que 
pren partit a favor cie la intervenció reial , es mostri caut i partidari d 'evitar 
conflictes amb Roma 19. 

17. B. LLORCA, Participaci<ín de E'ijx1i1a en Trento: R. GARCIA VILLOSLADA dir. ,"Historia cie 
la Iglesia en España ", t.Ill-lº, (Madrid, 1980) p. 462. 

18. J. BADA, Situaci<í .. ., p. 165. Quant a l'arquebisbe de Tarragona, no acudí a la tercera e ta
pa de Trento. 

19. Cf. les comunicacions de J.Bada i d 'A.llorromeo sobre l'acció d 'Agustín a Trento a 
.fornades dHistària Antoni Agustín (1517-1586) i el seu temps, t.2 , (Tarragona, 1986). 
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No és aquest el lloc d 'examinar les cinc respostes que coneixem dels pre
lats de la Corona de Castella. Val a dir, però, que els seus memorials són d'un 
regalisme sovint extremat, que converteix en molt moderades les respostes de 
bisbes com ara el de Lleida o el de Girona. 

El desenllaç d'aquest període d'incertesa, entre la fi del concili i la confir
mació escrita del Papa, és una història prou coneguda. En la Benedictus 
Deus, Pius IV ordena que sense l'autorització papal ningú no publiqui 
comentaris als decrets conciliars. L'ambaixador Requesens ja deia aleshores 
que això contrariava la política espanyola2º. Felip II, per la seva part, accepta 
el concili de Trento per una cèdula del 12 de juliol de 1564, en la qual no 
inclou cap clàusula de reserva dels seus drets21 , però tampoc no fa cap 
referència a la confirmació papal. Catalunya és un dels països en què més 
ràpidament s'aplicarà el concili: ja el 27 d'agost el bisbe de Lleida Antoni 
Agustín n'ordena l'execució a la seva diòcesi22. I el 30 d 'agost Ferran de 
Loaces convoca tots els prelats catalans a un concili Provincial que, el 23 
d 'octubre, accepta públicament els decrets de Trento23. 

Resulta evident, de tot el que hem dit, la importància de la conjuntura de 
1564 en l'aplicació de la Reforma. Certament, la butlla de confirmació no aca
barà amb els grans punts de discussió. Tant les resistències dels qui s'oposen 
a l'execució dels decrets tridentins (els capítols catedralicis, per exemple) 
com les disputes entre els reis i els papes per a liderar la Reforma en la 
monarquia hispànica perduren durant la resta del segle XVI i el segle XVII. 
Però és en 1564 quan cada grup exerceix la seva pressió més obertament, en 
el benentès que res no està encara definitivament decidit. 

La posició dels bisbes catalans -i també la de l'episcopat espanyol- era 
inequívocament favorable a una aplicació ràpida del concili tridentí i a la 
posada en marxa del que després s'anomenarà Contrareforma. Però els 
memorials analitzats demostren que les idees dels bisbes catalans sobre els 
temes claus que afecten les relacions entre l'Església i l'Estat en aquest procés 
-l'altre eix de disputes- són ben diverses. Des de la posició molt romanista 
del bisbe de Tortosa fins al notable regalisme del bisbe de Girona, bona part 
de l'espectre de posicions po;;sibles hi està representat: el bisbe de Barcelona 
sembla trobar-se més pròxim a la cúria, el de Lleida més pròxim al monarca i 

20. H. JEDIN: Historia .. ., p .356. 
21. Sobre aquest punt, molt debatut, vegeu !l. LLOHCA, Participaci<ín .. , vol. Ill-l , p . 

494-500. 
22. C. FLORES SELLES, Documentos inéditos de Antonio Agustín: Jornades .. , t.l, p .295. 
23. J. BADA, Siluaci<Í .. ., p.189- 197. 
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l'arquebisbe de Tarragona en una posició relativament intermèdia24. 
Recordem, però, al mateix temps, que les posicions dels bisbes de Catalunya 
són molt més moderades que les dels prelats de la corona de Castella. 

Creiem que val la pena de remarcar aquestes disparitats perquè al nostre 
país encara resta per fer l'anàlisi dels orígens socials i de les posicions ecle
siològiques i teològiques de l'alt clergat en general i dels bisbes en particular. 
Això ha dut sovint a considerar la jerarquia catòlica i àdhuc el conjunt dels 
laics com una unitat coherent i disciplinada, quan el cert és que en el seu si 
es produïen divisions importants. Si un dels objectius d'aquest Congrés és 
esbossar futures vies d'investigació, potser serà bo de recordar que aquesta 
feina no ha estat encara empresa. Nosaltres esperem haver col.laborat modes
tament amb aquesta comunicació a detectar aquesta mancança i haver obert 
la porta a possibles solucions. 

24. Podríem enriquir la gamma si tinguessim més resposres de bisbes catalans. Sabem, per 
exemple que el bisbe d 'Elna. Lope Martínez de Lagunilla , es va mosrrar a Trenro integrar en el 
grup curialisra hispànic, liderar pel bisbe de Tortosa. En canvi, Aciscle Moya de Conrreras, ales
hores bisbe de Vic, era un ferm seguidor de les posicions reformisres hispàniques, la qual cosa 
havia provocat greus dispures enrre ell i el bisbe de Tortosa; C. GUTIERREZ, Españoles en Trentu 
(Valladolid, 1951), p. 32-37 i 742-3. Si hagués existit, el seu memorial devia ser profundament 
regalista, però és dubrós que arribés a redactar-lo perquè va morir el 2 de maig de 1564. No 
sabem si el bisbe d 'Urgell , Pere de Casteller, que no assisrí a Trento, va respondre les pregunres. 
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RITUAL FUNERA.RIO Y CONTRARREFORMA: 
EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE ]lJNQUERAS 

(SIGLOS XVI-XVII) 

Martí Gelabertó Vilagran 

El presente ensayo pretende realizar una aproximac1on en torno al tema 
de la muerte y a la representación de las formas y contenidos rituales dentro 
del marco de una comunidad conventual femenina del Antiguo Régimen. En 
este caso el monasterio de Nuestra Señora de Junqueras de Barcelona de la 
Orden de San Jaime durante los siglos XVI y XVII. 

Para medir la sensibilidad y la conducta de la comuniclad religiosa femeni
na de Junqueras ante la muerte hemos recurriclo a los testamentos. Dejanclo 
de lado la representatividad mas o menos elevada que se puecle adjudicar a 
este género de documentación como inclice de la practica religiosa (que cier
tos historiadores han cuestionaclo abie1tamente)l , las claúsulas que concier
nen al ceremonial funerario y especialmente a las misas postmortem son un 
huen parametro para observar el gracio de permanencia o modificación que 
determinados hahitos y costumhres han sufrido dentro del marco socioeconó
mico y cultural de la época. En este sentida una primera constatación sera la 
cie que las transformaciones sociales experimentadas a lo largo del período 
marcaran profunclamente la practica ceremonial fúnebre heredada de la Eclacl 
Medi a. 

A tal efecto en primer lugar efectuaremos un recorrido histórico de 
Junqueras clesde su funclación hasta su exclaustración en el siglo XIX, para 
pasar seguiclamente al núcleo central cie nuestro estudio: la muerte y su litur
gia funeraria concebicla como dimensión fundamental cie la existencia huma
na y su expresión clentro de los límites cronológicos y espaciales cie nuestro 
analisis2. 

l. Cf. RI CAHDO GAl{CIA CAl·lCl' L. "La muerte en la Barcelona del Antiguo Régime n 
(Aproximació n metodológíca). Acte~' del 11 Coluquiu de Metudnlo¡.;ía Histrírica. La documentación 
notarial y la historia . Universidad de Santiago. Vol. li., pp. 116--124. 

2. Los trabajos rea lizados hasta la fecha sohre la historia del monasterio de Junqueras son los 
s iguientes: MAIUA P11Al·l lllAÑEZ. hï monasterio de San ta Maria de .funqueras. fatudin histcírico y 
coleccicín diplumatica (1212-1389) . Tesis de licenciatura. Universidad de Barcelona. 1967 (inédi
ta). ! SAlll-:I. S1·:1rnA. Dos visita' de la Orden de Santiagu al munasterin de .funqueras (1495- 1499). 
Tesis de licenciatura. Universidad de Barcelona (inédita). MARIA-Mrncí: CoSTA. "Les dames nobles 
de Junqueres"' . 11 Cul.luqui d'hist<lria del Munaquisme Català (Sant Joan de les Ahadeses. 1970). 
Abadía de Poblet. 1974. Vol. II ., pp. 253-310. 
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El origen histórico del monasterio femenina de Junqueras se çemonta al 
siglo XIII, cuando por disposición de l de abril de 1214, el obispo de 
Barcelona, Berenguer de Palou, atiende las peticiones de un grupo de damas 
nobles de la ciudad que deseaba fundar una pequeña comunidad religiosa. 
Les fue asignada la parroquia de San Vicente de Junqueras, cercana a la locali
dad de Sabadell, quedando sometidas a las leyes ordinarias de la jurisdicción 
episcopal y a la obseivación de la regla de San Benito. En 1231 el pontifíce 
Gregorio IX confirmó la institución. En 1232, a instancia de la condesa 
Ganserda de Bearn, que favoreció al recien creado monasterio con diversas 
donaciones, el obispo autoriza a cambiar la regla basta entonces seguida por 
la de Santiago. En 1233 bajo el reinado de Alfonso 11 la comunidad obtiene el 
permiso de instalarse en Barcelona, para lo cual se mandó construir un nuevo 
edificio que las religiosas pasaron a ocupar en 1300. 

Desde sus comienzos los monasterios femeninos de la Orden de Santiago 
tuvieron la función primordial de ser casas de alojamiento para las hijas de los 
nobles que partían para la batalla. Asimismo devinieron centros de acogimien
to para aquellas que no hubieran podido contraer matrimonio o se hubiesen 
quedada viudas. Estaba prohibida ejercer cualquier tipo de presión sobre las 
internas para que se convirtiesen en religiosas , aunque de hecho la gran 
mayoría de ellas acababan profesando. Tanto si fueran profesas como no, 
podían permanecer en el convento toda su vida, si esta era su voluntad. 

Muchas de las grandes y acomodadas familias catalanas al tener un eleva
da número de hijas y siendo claramente insuficientes las rentas disponibles 
para dotarlas como era menester, preferían hacerlas entrar en el monasterio 
desde la adolescencia con lo que el prestigio del linaje familiar quedaba a sal
vo y con la posibilidad añadida de casarlas en un futura, sin que por ello per
dieran necesariamente el estatus de religiosas. Mientras no profesaran goza
ban de una relativa libertad de movimientos, podían salir del recinto eclesias
tico con las debidas licencias, pasar temporadas junto a sus familias y recibir 
visi tas. 

Ya desde los primeros siglos de su historia los muros de Junqueras acogie
ron a una gran parte de las hijas de la élite barcelonesa. Primordialmente se 
contabilizan hijas de caballeros, de nobles, de ciudadanos honrados y, en 
menor medida, de acaudalados comerciantes y mercaderes barceloneses. A tal 
efecto, en 1549 se exigió la previa información del linaje familiar para las can
didatas a ser admitidas a vestir el habito de Santiago. Tenian preferencia las 
hi jas de caballeros o da mas de la Orden y las familias residentes ; en 
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Barcelonà. A lo largo de toda su existencia por el monasterio de Junqueras 
pasó lo mas florida y pudiente de la socidad catalana. Un simple repaso a la 
larga lista de apellidos ilustres de religiosas que residieron dentro de sus 
muros nos despejaran las dudas: Amat, Calders, Copons, Lanuça, Dusay, 
Marimón, y atros. Linajes familiares que durante largo tiempo controlaran los 
resortes políticos y sociales de la Cataluña medieval y moderna. 

Las admitidas podían poseer hienes y disponer de ellos por testamento 
con el preceptiva permiso de la priora. Un ejemplo de ello - y de la vida 
relajada que llevaban las monjas - era el considerable número de esclavas 
que poseían en propiedad para su servicio y que las religiosas adquirían 
directamente por compra a través de un procurador. Las esclavas - general
mente eslavas o asiaticas - podían ser vendidas, alquiladas o legadas en testa
mento sin que hubiera ningún impedimenta lega!3. 

Las ocupaciones cotidianas de las monjas, aparte de las propias de la vida 
de piedad, estaban relacionadas con el trabajo de hilado, realizado ya fuera 
por ellas mismas ya por sus servidoras. También una actividad destacable era 
el hacer pasteles, turrones y atros dulces, para lo cua! disponían dé grandes 
cacerolas y alambiques. 

La instrucc':ión cultural de las religiosas que formaban la comunidad parece 
ser que era bastante elevada. Una gran mayoría sabía leer y escribir perfecta
mente, y en los inventarios postmortem se registran un buen número de 
libros de moral y catequesis cristiana para su lectura personal. Las monjas 
profesas se dedicaban a la educación de las recién ingresadas que tenían a su 
carga. 

El monasterio de Junqueras, como otras muchas casas de religiosos, no se 
mantuvo al margen de la política de reformas emprendida por los Reyes 
Católicos. Estos habían obtenido del Papa Inocencio VIII (1483) la administra
ción de las órdenes militares, que fue transformada en perpetua por conce
sión de Adriano VI (1523). Por este motivo los reyes, especialmente durante 
su estancia en Barcelona, se ocuparan con atención de los asuntos internos 
de Junqueras. Los monarcas podían administrar justícia en la Orden sin con
sultar al Papa, pero la jurisdicción espiritual quedaba reservada a la regla de 
Santiago por disposición de Julio 11 (1509). 

La reforma de los monasterios femeninos catalanes fue motivo de preócu
pación para los soberanos, conscientes del grada de relajamiento del que 
hacían· ostentación muchas de las internas . Durante su residencia en 
Barcelona en 1493 la visión de la vida conventual femenina les pareció depri-

3. Sobre el tema de la esclavitud en la Cataluña de la Ba ja Edad Media ver J. MmET 1 SA NTS . 

"La esclavitud en Cataluña en los últimos tiempos de la Edad Media". Revue Hispanique. XLI. 
New-York. París. 191 7., pp. 109 y ss. 
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mente. El 17 de mayo del mismo año escribieron a sus embajadores, Jos ohis
pos de Badajoz y Astorga, para que presionaran al Sumo Pontífice a fin de 
ohtener una bula de reforma general para los monasterios femeninos. A este 
respecto el contenido de la misiva es diafano al hablar de Jas casas de religio
sas de Barcelona: "En Ja cua! hay tanta deshonestidad e profanación, que, sin 
duda, es en ello mucho deservido nuestro Señor, y, si se puede, queriamos 
dejarlos reformados antes de nos ir deste principado"4. 

Esta intromisión del poder real y sus funcionarios en Ja vida interior del 
monasterio comportó graves desavenencias, ya que Jas monjas de Junqueras, 
aunque dependientes de la estricta obediencia del maestro de la Orden (en 
este caso el monarca), alegaban poseer determinados privilegios antiguos -
sistema especial de clausura, posibilidad de contraer matrimonio, régimen de 
visitas y salidas - que Jas diferenciaba del resto de las órdenes regulares y a 
los cuales no pensaban renunciar. Ademas, los familiares de Jas religiosas, que 
gobernaban Ja vida económica y social de la ciudad, tampoco eran excesiva
mente partidarios de imponer un estricta control en la vida interna de las 
monjas, pues aducían que como consecuencia del elevada estatus social que 
compartían todas Jas internas de Junqueras no se las podía someter a una 
férrea disciplina por parte de los oficiales y funcionarios enviados por el Rey 
y pertenecientes a una categoría social inferior. Se llegó a una solución de 
compromiso, efectuandose una serie de reformas sucesivas en los ambitos 
principales -clausura, relaciones públicas, vida comunitaria - que periodica
mente tenían que ser reiteradas por los visitadores de la Orden ante la fre
cuente falta de cumplimiento estricta. _ 

Así, por ejemplo, en 1538 hubo que recordaries que tenían que comportar
se mas como religiosas que como seglares. Se les impuso como norma obliga
toria el uso del velo y se les prohibió tajantemente que se vistieran con pren
das de colores o hicieran ostentación de adomas en su ropaje. En 1560, ~ rey 
ordenó la construcción de confesionarios y que los confesores no fueran sim
ples sacerdotes, sino frailes de observancia, para evitar en lo posible la excesi
va familiaridad y reforzar de este modo Ja disciplina interna. Asimismo se les 
privó de la licencia de hablar a través de las ventanas que dahan a Ja calle, 
costumhre que a menuda era motivo de escandalo. Tampoco podían cabalgar 
con personas que no fueran familiares y se les redujo considerablemente el 
número de salidas. Sin embargo, todas estas disposiciones apenas si modifica
ran substancialmente el régimen de vida tradicional de las religiosas de 
Junqueras, que perduró de un modo casí intacta basta Ja fecha de 1808, cuan-

4. Cit. josí' GAHC IA Ono. "Conventualismo y observancia'". Historia de la Ip,lesia en r~'fJañt1. 
Biblioteca de Autores Cristianos. Vol. V. Madrid., p. 280. Sobre la problemútica acerca de las rela
cicmes de la monarquía con las ordenes militares españolas a fines del siglo XV ver A. .JAVll' IUW. 

'"Fernando el Católico y las ordenes militares españolas". V Con¡.;reso deHistorit1 de la Coront1 de 
Ara¡.;rín. Vol. I. Zaragoza. 1955. 
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do las tropas francesas decidieron exclaustrar por la fuerza a las residentes y 
poner fin a sus mas cie quinientos años cie historia. 

Una vez establecidos los rasgos basicos sobre la trayectoria histórica y cul
tural del monasterio cie Junqueras, pasaremos a abordar a continuación la 
cuestión central cie nuestro estudio: la mue1te y las practicas funerarias que la 
acompañan y que se clesarrollan clentro del establecimiento religiosa. 

La clocumentación utilizacla ha sido extraicla cie los fondos notariales del 
Archivo Histórico cie Protocolos de Barcelona y esta basada en las fichas per
sonales de religiosos que el antiguo archivero José María Madurell Marimon 
catalogó a lo largo de sus muchos años cie profesión. Desgraciadamente no 
es una muestra abunclante y por consiguiente nuestro analisis ha de ser for
zosamente limitaclo en sus resultaclos. De un total de 551 personas fichaclas 
con testamento pertenecientes al clero secular y regular, sólo 53 correspon
clen a religiosas cie los siglos XVI al XVIII. Estos últimos se clesglosan del 
siguiente modo: para el siglo XVI poseemos 7 testamentos, que corresponden 
en su totaliclacl a religiosas de Junqueras; para la centuria siguiente contahili
zamos 15, cie los cuales 11 conciernen a nuestro monasterio; por última, para 
el siglo XVIII el número se eleva a 33, cie los que 29 son cie la comunidad cie 
Junqueras. Presentan éstos últimos ya un caracter muy estereotipada que nos 
impicle efectuar una interpretación plausible acerca cie si se proclucen penna
nencias o camhios en este aspecto cie la sensibilidacl religiosa clurante este 
período, por lo que hemos cleciclido prescindir cie ellos en nuestro analisis. 

Trabajaremos pues sobre un muestrario muy restringidò (18 testamentos 
efectuados por 9 notarios), pero que nos proporcionara en contrapartida ricas 
e importantes informaciones a escala cualitativa sobre las mutaciones sufridas 
en el proceso del ritual funerario cie los siglos XVI y XVII, es decir, en una 
época situada a caballo entre las practicas pretriclentinas y las nuevas normas 
surgiclas a consecuencia cie la política contrarreformista cie la Iglesia católica5. 

La comuniclad religiosa de Junqueras se regía en toclo aquella que corres
ponclía a usos y practicas litúrgicas, incluiclo el ceremonial mortuorio, a los 
manclatos de la regla cie la Orclen cie Santiago, y a las clisposiciones y leyes 
emanadas cie los respectivos capítulos generales. Descle su fundación basta el 
períoclo cie la Contrarreforma Junqueras poseyó una liturgia icléntica a la utili
zacla por toclos los monasterios cie la Orclen. De este modo, en 1515 se clispu-

5. La relación de la muestra testamentaria es la siguiente: Francisca Romeu (31- 3-1530); 
Leonor Ballester (24-10-1566); Maria .Juana de Gilabert (1569); Angela de Vilatorta (22-4-1571); 
Beatriz de Vilatorta (20- 5- 1571 ); Aldanza Salba (25-4- 1592); jerònima Amat y de Massa ne t 
(7- 12-1596); Catalina de Marimón (22- 4- 1631); Ana Dusay y Llull (24-4- 1632); Euge nia de 
Grimau (18-8-1636); Magdalena Gort (20-2-1650); .Jerònima Calders (22-10-1655); Paula de 
Foixa (24-7-1668); )uana de Oms y de Sentmenat (10-3-1672); Teresa Xammar (30-1-1683); 
Beatriz de Lanuça (23-9-1684); Clemencia de Gualber y Sentmenat (19-2-1687); Isabel Dusay 

09-9-1696). 
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so qt;e todas las monjas rezasen con unos breviarios impresos que previamen
te el obispo de Palencia había aprobado para toda la Orden. En 1529 se les 
remitió un Regla impresa con la advertencia de que si no entendían el caste
llana habían de hacerla traducir por un experta en catalan antes de la fiesta 
de San Jaime. A mediados del siglo XVI se mandó que recogieran en Uclés un 
misal y unos breviarios nuevos. Esta liturgia independiente de Roma y de las 
diócesis acabó, teóricamente, en 1570, cuando se les impuso el empleo del 
misal y breviario romano como al conjunto de la cristiandad. 

El ritual funerario seguía también unas consuetudes propias de la Orden 
que se prolongaran largo tiempo. Por mandamiento del año 1529 tenían 
prohibida morir en la cama. Al llegar la agonía , el cuerpo era depositado 
sobre una alfombra que tenía la medida aproximada de la moribunda, a la 
que se revestía con habito blanca, para a continuación trazarse una crnz de 
ceniza en el suelo en el Jugar donde reposaba la caheza y colocarse un cirio 
encendido en los pies. Las novicias asistian a la extremaunción y acompaña
ban el cadaver a la Iglesia. Si la fallecida era la priora, las monjas llevaban la 
toga cerrada durante tres días. Seguidamente se efectuaha la procesión por el 
interior del claustra y se despositaba el cuerpo sobre un túmulo en el coro, 
donde era velado por cuatro sacerdotes y dos monjas. Al día siguiente con 
solemne procesión trasladaban a la difunta a la Iglesia y la colocaban en otro 
túmulo. Al tercer día tenía Jugar la sepultura y se predicaha un sermón. En la 
visita de 1566 se mandó que las inhumaciones tuvieran efecto a las veinticua
tro horas de producirse el óbito y se instó a la moderación en los funerales, 
visto el enorme gentío que tales manifestaciones provocaban por la presencia 
de familiares y amigos de la difunta, así como por la excesiva pompa de que 
se hacía ostentación y el gasto desmesurada en cera que se producía. 

Por lo que respecta a las disposiciones testamentarias, la maxima preocu
pación de las religiosas de Junqueras es procurarse el mayor número de sufra
gios posihles una vez hayan abandonada el mundo físico. Ello se inscribe 
dentro de la sensibilidad religiosa del barroca. Como es sabido a partir del 
siglo XV se multiplican en Occidente las misas a celebrar por la salud de las 
almas de los difuntos. Las misas postmortem son consideradas la vía mas rapi
da y eficaz para aliviar los sufrimientos de las almas. Las monjas testadoras de 
Junqueras siguen la corriente espiritual de la época en Europa al concentrar 
los sufragios en unas fechas concretas: el día de la defunción, el de la novena, 
treinta días después del óbito y al cabo del año. 

Dentro de este contexto predominan en nuestra muestra testamentaria las 
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misas basadas en la lógica de la acumulación -el mayor número de sufragios 
posibles concentrados en ctertos días - sobre las misas fundadas en la lógica 
de la repetición - serie de celebraciones instituidas con caracter pérpetuo 
basadas en la creación de capellanías y aniversarios -, según la clasificación 
establecida por Jacques Chiffoleau6. 

Sólo contabilizamos dos casos de religiosas que encargan a sus albaceas la 
fundación de aniversarios perpetuos para mitigar los padecimientos del alma 
y poder reposar eternamente hasta el final de los tiempos por medio de la 
realización de sufragios eucarísticos reiterados. La religiosa Leonor Ballester 
en 1566 manda que "per salut y remey de la anima mia y dernes pares y pre
decessors instituesch y vull sien celebrades dos aniversaris perpetualment 
celebradors en la dita Iglesia y ab absolta en la capella de la salutatio de creu 
alta, un el 4 de marzo y el altre el dia en que muera"7. Teresa Xammar es 
mas escrupulosa. En 1683 manda instituir una misa cantada de caridad a cele
brar del l de abril al l de octubre a las 17'45 horas y del l de octubre al l de 
abril a las 18'45 horasH. Este género de celebraciones no son excesivamente 
abundantes en los testamentos del período barroca, siendo mas propios de la 
Edad Media. En esta clase de sacrificios esta implícita la inquietud que gene
raba en las personas el temor al juicio final. 

Por el contrario, las misas fundadas en la lógica de la acumulación estan 
íntimamente vinculadas a una mayor preocupación antela inminencia del jui
cio individual que se produce después del óbito, sin obsesionarse en exceso 
por la cuestión del juicio final. Esta actitud frente a la muerte tiene bastante 
que ver para Jacques Le Goff con la nueva conceptualización burguesa del 
tiempo, que deviene im factor mesurable y valioso que el hombre debe saber 
correctamente administrar. En el mas alia también se pueden "hacer ·cuentas" 
en lo concerniente a la salvación de almas. Existen libros de contabilidad 
donde se registran los méritos y las faltas que hubiera realizado el difunta en 
vida. Un elevada número de misas sin duda inclinara la balanza del lado de 
los méritos. Esta nueva conceptualización se refleja ya en los Ars Moriendi 
del sigla XV, donde se da una importancia creciente al instante del falleci-

6. Cf. JACQUES Cl·lJFFOJ.EAIJ. La comptahilité de /'au-deia. Les hommes, /e¡ mort et la religion 
dans la région d'Avignon à la.fin du Moyen Agè. Ecole Française. 1980., pp. 326 y ss. 
Sobre la tematica de la muerte durante el Antiguo Régimen ver M. VovEU.E. Piété harmque et 
déschristianL~ation tm Pmuence au. XVIII.Les attitu.des devant la mort d'après les clau.ses des testa
ments. París. 1973; M. VovE1.1.E. "Les attitudes devant la mort : problèmes de mètho<le, approches 
et lectures clifférentes". Anna/es, 31, l , 1976; Ph. Ariés. L 'homme deuant la mort. XVJ-XVIII siècle. 
París. 1978. 

7. Notaria Luis Jorba (menor). !'rim.testam et...1560-83. Fol. 204 (AHl'll. Archivo Histórico 
de Protocolos de Barcelona). 

8. Notaria José Guell. Lib. test. 1678-89. Fol. 47 (AHPB). 
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miento y al período posterior a él9. A este respecto Francis Rapp piensa que 
hay ciertas causas económicas para explicar esta transformación: la crisis de la 
Baja Edad Media hahría ocasionado una fuerte depreciación monetaria afec
tando seriamente las rentas de los magnates, que pensaron que sus fundacio
nes no aguantarían demasiado tiempo y prefirieron entonces concentrar las 
misas, por ciento o miles, después de su muertelO. 

Sin embargo, existía un tipo de celehración postmortem -el treintenario
que fusionaba la repetición, al realizarse las misas hajo una misma advocación 
y la acumulación, al efectuarse durante un número determinado de días. 

Precisamente durante el siglo XVI las misas de difuntos mas solicitadas por 
las religiosas de Junqueras son los llamados treintenarios (grupos de treinta 
misas). Su invención se atrihuye a San Gregorio a consecuencia de una visión 
sobrenatural. Müy difundidas a partir del siglo XIV, estos ciclos de misas son 
reconocidos por su gran poder liherador de las almas que permanecen en el 
purgatorio. El mas requerido en nuestro caso es e l treintenario de San 
Amador, de gran arraigo en el area de la Corona de Aragón y ampliamente 
documentado para Jos siglos XIV, XV y XVI. A diferencia de Jos restantes, este 
treintenario estaba compuesto por treinta y tres misas. La tradición dice que 
San Amador fue ohispo de Gerona. A raíz de una visión que tuvo de su 
madre en el purgatorio dijo treinta misas y después tres mas, gracias a Jas cua
Jes el alma se liberó y ascendió al cielo. Sus efectos tenían una eficiencia 
incuestionahle para Ja salud del alma, como el misal hajomedieval de Santes 
Creus, monasterio situado en la província de Tarragona, expone claramente: 
"Aquestes son les misses de Sant Amador, les quals en gran virtut, que si un 
anima va en pena, dit lo treintenari sera deslliurada amb Ja ajuda de Deu"ll. 

Y en efecto, también en el monasterio de .Junqueras existía una firme con
vicción de que una vez realizados los treinta y tres sufragios el alma del difun
to quedaba lihre y podía gozar de la visión de Dios. Así, Angela de Vilatorta 
en 1571 deja escrita que se digan dos treintenarios de San Amador: "Vull que 
sien celebrats dos treintenaris de mises repa1tits per tots los altars privilegiats 
en los quals se trau la anima del purgatori a coneixensa de els meus marmes
sors"12. En el mismo año su hermana Beatriz tamhién dispone Jo mismo: "Dos 
treintenaris de misses de Sant Amador. Un en la lglesia del monestir de els 
predicadors en el altar de Sant Martí. El altre en la Iglesia del monestir de 

9. Acerca de estas cuestiones es muy sugestivo el artícu lo de MAl{IA CAl!ME" GAHC:IA- HElrnrno. 
··füros funerarios y preparación para hien morir en Calatayud y su comunitbd (1492). Ret•ista de 
Historia. lnstitución fernando el Católico. Zaragoza. 1991., pp. 89-121. 

10. FHANCIS RAPI'. Lu Jglesia y lc1 uida mligiosa en Ou..:idente a .fines de la r:dad Media. 
Barcelona. 1973., p . 107. 

11. A. l'AlrnAMO'< 1 Dou .. '"El treintenari de Sant Amador ... llt!rda. XX:XVlll . 1977., pp. 75-76. 
Cita también reproducida por María Carmen García Herrero. art. cit . 
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Jesus"13. Y la religiosa Leonor de Ballester, en 1566: "Missa de novena y cap 
de any. Un treintenari de mises de Sant Amador en la mateixa capella de 
enterro per salut y remey de la anima mia"l4. 

En el siglo XVI junto a los ciclos de misas de Sant Amador se citan otros 
tipos de celebraciones eucarísticas postmortem demandadas por las monjas 
de Junqueras. A.sí, los treintenarios de San Gregorio y cie San Agustín también 
parecen haber tenido mucha aceptación entre las religiosas de nuestro 
monasterio. María Juana cie Gilabert en 1569 cleja escrita como última volun
tacl que se digan tras su defunción un treintenario cie San Amador, las misas 
de San Gregorio y las misas de San Agustínl5. Este género cie misas fueron 
suprimidas con la reforma litúrgica de Pio V (1570), pues las autoriclades reli
giosas postriclentinas las consideraran ceremonias con un contenido marcada
mente heterocloxo, que caía en la superstición vana al clepositar las personas 
la fe de su salvación en un único ritual. Durante el desarrollo de estos oficies 
fúnebres se realizaban a menuclo ofrendas de pan, vino y cera que remitían a 
practicas litúrgicas muy antiguas que la jerarquía católica surgida de Trento 
entroncaba con un supuesto origen pagano que la nueva pureza ortodoxa no 
podía tolerar. Pero la fuerza cie la costumbre era mas fuerte. En una fecha tan 
tarclía como 1636 Eugenia de Grimau dispone lo siguiente: "Vull y man que 
encontinent mon obit seguit cada dia dels tres primers seguents se digan un 
treintenari de Sant Amador, y lo prin1er dia se digan las misas de Sant 
Amador"16. 

En Cataluña esta clase de practicas se mantuvieron durante mucho tiem
po, como ha señalado Henry Kamenl7. Aún en 1634 el ohispo de Barcelona 
ha de reiterar a las parroquias y monasterios de su diócesis la obligación que 
tienen de seguir el ritual nuevo, abandonando los viejos ritos; ello 58 años 
d~spüés de la promulgación del edicto que lo ordenaba. Asimismo la 
Inquisición vigilaba para que estas misas clejaran de celebrarse en el reina. En 
1622 el calificador fray Antonio Pérez, al tratar acerca del caracter de las 
misas antiguas , dice lo siguiente: "Estas misas huelen mucho a misas de pane 
lucrando, y tienen tras esto su parte de superstición"rn 

En el transcurso del sigla XVII, sin embargo, y como resultada de la políti
ca contrarreformista en este ambito, desaparecen finalmente estos ciclos de 
misas de los testamentos de las monjas de Junqueras. A pa1tir de ahora abun-

12. Notario Luis.Jorba (menor). Prim. testam. et... 1560-83. Fo l. 176 (AHPB) . 
13. lhid., Fol. 168 
14. Ihid. , Fol. 204 
15. Notario Pedro Mambla. Pliego escrituras, 1652-1570. Sin numer.u (AHPB) 

16. Notario Antonio Juan Pita. Lib. sex. test. 1626--41. Fol. 12 (AHPB). 
17. HE:-< HY KAME!\ . "La Contra rreforma en Cataluña". Historia J6(junio de 1984). , pp. 47-62. 

341 



MARlÍ GELAl3ERTÓ VJLAGHAN 10 

dan especialmente las peticiones de misas bajas del oficio de requiem celebra
das por un sólo sacerdote. Ana Dusay y Llull en 1632 deja testado que se 
digan cien misas de requiem dentro de los tres primeros días de su falleci
miento en la Iglesia del monasterio19. Magdalena Gort en 1650 dispone que 
"Vull y man que seguit mon obit per repos y quietud de la mia anir!la sen 
digan trescentas misses baixes en los tres dies de las funeraries. Cent misses 
en la Iglesia del present monestir, altres cent misses en la capella de Santa 
Eulalia y las altres cent se diguen en la Iglesia del present monestir2º. En el 
mismo caso se encuentra Juana de Oms y de Sentmenat, que en 1672 ordena 
que se digan mil misas de requiem de caridad a celebrar en los altares privile
giados de la Iglesia que escogieren los albaceas21. Ejemplos semejantes los 
hallamos en todos los testamentos de la muestra durante el siglo XVIII. La 
cantidad pagada por misa que registran nuestros testamentos oscila entre cua
tro y seis sueldos. El hajo coste las hacía muy asequibles y estimulaba a los 
testadores a encargarlas en número muy elevado. 

La invocación frecuente que se realiza de Jesucristo en las misas postmor
tem requeridas es un factor destacable que aparece en los testamentos anali
zados, así como el deseo de los testadores de que se digan sufragios en el 
convento de Jesús, situado extramuros de Barcelona. Paula de Foixa en 1668 
deja dispuesto que se digan dos mil misas bajas de caridad, de las cuales cien 
como mínimo han de tener lugar en el convento referido22. Beatriz de Lanuça 
en 1684 manda que sus albaceas encarguen decir muchas misas del nombre 
de Jesús, y de estas un número importante a celebrar en el convento de su 
nombre. En todas las commendatio animae de nuestros documentos notaria
les de Junqueras se halla invocado en primer lugar el nombre de Jesucristo, 
seguido de Nuestra Señora y San Jaime, patrón de la Orden. Por el contrario, 
el Dios-Padre no es nombrado ni una sóla vez. Probablemente ello tenga su 
origen en un proceso que se inicia en el Occidente cristiano a fines de la 
Edad Media y que privilegia la figura del Cristo sufriente y su pasión23. Frente 
a otras formas de piedad el Espíritu Santo también es silenciado en las invoca
ciones de las misas de difuntos de las monjas de Junqueras, ya que tradicio
nalmente su amparo es demandado casí. exclusivamente por grupos y asocia-

18. Referencia documental nº 628 cie A. Paz y Mélia. Pape/es de Inqu.isición.Catalngus y 
extractus. Madrid. 1947 

19. Notario Antonio]uan Fita. Lib. quart. testam. 1612-33. Fol. 173 (AHP13). 
20. Notaria Pedro l'ablo Vives. Octavus. Liber. test. 1632-67. Fol. 89 (AHPB). 
21. Notario füunón Vilana l'erlas. Prim. test. !iber. 1657-81. Fol. 464 (AHPB) 
22. Notario Pedro l'ablo Vives. Octavus. !iber. test. 1632-67. Fol. 124 (AHl'll) 
23. Notario José Guell. Prim. !iber. test. 1678-89. Fol. 76. (AHPB), 
24. Cf. ]ACQlll~'i ClllFPOl.EAU. "La religion flamboyante (1320-1520). Histoire de la France re/i

gieu.se. Vol. li. París. 1989., pp. 149-171 
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ei ones (gremi os, corporaciones, hermandades ... ) y se dirige a la protección 
colectiva. Por esta razón es raro que aparezca en los testamentos donde se 
afirma la voluntad individual de la persona. 

Las disposiciones y claúsulas testamentarias de las religiosas de .Junqueras 
nos muestran que se siguen las pautas de comportamiento sobre la muerte 
que expresa la religiosidad barroca. Como respuesta hacia la incertidumbre 
de la vida futura que les espera y el pavor implícito que se manifiesta en los 
testamentos a una muerte súbita, que puede impedir el arepentimiento final, 
y la consiguiente condena espiritual, las testadoras de .Junqueras se aseguran 
con la realización de numerosos sufragios postmortem, fundamentalmente 
acumulados en determinados días después del fallecimiento, la tranquilidad 
ante los peligros que una muerte inesperada pueda provocar y la garantia 
cierta de un reposo eterno. 
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Introducció 

VIDA PARROQUIAL A IA PLANA DE VIC 
A FINALS DEL SEGLE XVII 

Valentí Girhau i Tàpies 

L'estudi de la realitat parroquial durant els segles XVI-XVII-XVIII no ha 
estat un dels objectius prioritaris dels nostres historiadors. Deixant de banda 
algunes molt interessants aportacions que ens han obert vies de coneixement 
i treball, no s'han buidat encara amb el deteniment que el tema mereix bona 
part dels riquíssims fons parroquials del nostre país, les possibilitats dels 
quals són realment extraordinàries. No és agosarat afirmar que si hom vol 
conèixer el batec de la vida a l'Antic Règim, sobretot en l'àmbit rural , és 
indispensable analitzar les consuetes parroquials, els llibres de l'obra, rendes , 
celebracions, compliment pasqual i també de confraries o administracions, tot 
contrastant o complementant les informacions obtingudes amb les actes de 
les visites pastorals i correspondència diversa parroquial. 

A partir d'aquestes anàlisis hom adquireix una perspectiva global de la 
comunitat parroquial, en que destaca la figura del rector, amb un paper relle
vant en el si de la parròquia i, alhora, nexe amb l'exterior d 'aquesta; l'obreria, 
viva i amb competències clares, demostrativa del protagonisme dels laics; les 
confraries i administracions, amb un paper prou significatiu en les diades més 
celebrades de l'any litúrgic; i, com a aglutinador, la consueta, amb un calen
dari festiu marcat i precisat en les seves manifestacions fins als detalls més 
insignificants, però també explicitant drets i deures de cadascuna de les 
instàncies cie la parròquia. 

Amb la referència d'un treball d'investigació sohre el bisbat de Vic durant 
l'època del bisbe Veyan (1784-1815), on vaig adquirir la visió concreta de la 
realitat parroquial a finals del segle XVIII, faig una reculada en el temps per a 
sondejar la vida parroquial d 'una de les contrades del bisbat -la Plana de Vic
ª finals del segle XVII, coincidint amb l'episcopat d'un altre bisbe zelós i atent 
a la realitat de la seva diòcesi: Antoni Pasqual, bisbe cie Vic entre 1685 i 
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17041. Les seves visites pastorals, afortunadament ben conservades, constituei
xen una mostra excel.lent de dissecció de cada parròquia, i les observacions 
que contenen aporten un alt nivell d'informació sobre la parròquia en les 

. seves diverses facetes. A part d'això, i atenent a la disponibilitat dels fons exis
tents a l'Arxiu Episcopal de Vic (AEV) -arxius parroquials-, he consultat la 
documentació existent de parròquies significatives de l'àmbit geogràfic de 
referència, amb la pretensió d 'apuntar algunes característiques de la vida 
parroquial i una voluntat clara de no donar per esgotat el tema. 

La figura del rector 

És evident que el rector és l'eix entorn al qual es mou tota la dinàmica 
parroquial. Les obligacions que té li atorguen un protagoni.sme indubtable en 
una doble direcció: portes endins i enfora de la parròquia. Un rector més con
trolat des de Trento, tal com posen en evidència els edictes de visita parro
quial, en fiscalitzar d'una manera especial el compliment de les seves obliga
cions i reclamar testimonis dels parroquians si hi ha proves del seu incompli
ment. 

Totes les consuetes informen, en alguns casos amb cert detall, de lesparti
cularitats d 'aquest protagonisme que esmentàvem: en primer lloc, era respon
sable d 'administrar els sagraments, començant per dir les misses matinal i 
major els diumenges i festes de precepte, si bé en algun cas -Gurb- era la 
mongia qui s'encarregava de la missa matinal. Era també consuetud que el 
rector anés a dir missa a les capelles de la parròquia quan s'esqueia el sant o 
santa corresponent; així, a Gurb, per Sant Pau i Santa Anna, a les esglésies del 
mateix nom. A Folgueroles el rector celebrava la missa matinal en determina
des diades, que si bé no eren de precepte eren considerades de devoció: Sant 
Antoni Abat, Sant Vicenç, Sant Marc, Sant Pere Màrtir, Sant Segimon, Santa 
Creu de maig, Sant Roc, Santa Creu de setembre, Sant Lluc Evangelista, Sants 
Màrtirs Llucià i Marcià i Santa'Llúcia. La missa matinal se celebrava a l'hora de 
la sortida del sol i la major a les deu del matí, des de Pasqua fins a Tots Sants, 
i a les onze en horari d 'hivern. Naturalment també feia les celebracions 
corresponents als aniversaris i misses fundades2. A Roda de Ter, el rector 

l. Boletin Oficial t."clesiastico del obispado de Vich. n. 1717, 19 de febrer de 1917. Antoni 
Pasqual, nascut a Arenys de Mar, va ser catedràtic de Cànons a la Universitat de Bolonya, visita
dor de l'arquebisbat de Toledo, canonge ardiaca de Girona i auditor cie la Rota. Va prendre pos
sessió de la mitra de Vic el 21 de març de 1685. Zelós i actiu, ho demostra amb el c¡ir.kter minu
ciós de les seves visites pastorals. Va compondre els Rituals per a les esglésies de la d iòcesi que 
va servir de model per a altres bisbes. Celebrà sínodes els anys 1685 i 1700. 

2. AEV. Folgueroles, I l l. 
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havia de celebrar cada diumenge dues misses: Ja matinal, com a monjo, sense 
caritat; Ja major, cantada, i abans de dir la missa s'havien de dir els quatre 
evangelis des de la diada de Santa Creu de maig fins a Santa Creu de setem
bre3. 

Complement de la missa era el cant d 'absoltes baixes cada diumenge de 
l'any, segons el valor del pa donat, i quan la missa era cantada es deien -tam
bé cantades-, al peu de l'altar i a la porta de l'església4. La consueta de 
Folgueroles especifica que tots els diumenges de l'any, una hora abans de 
celebrar-se la missa major, el rector i el vicari sortien cap al cementiri vestits 
amb sobrepellís, estola i proveït el rector del salpasser, a fi de dir les corres
ponents absoltes per als difunts dels qui aportaven el pa; acabada la missa 
major, el rector sortia una altra vegada, amb l'escolà que portava la creu, a fer 
absoltes cantades als vasos corresponents a tres masos, per les quals el rector 
percebia 4 rals anuals de cadascun5. 

Naturalment, era responsable de presidir les processons i benediccions 
establertes en el calendari litúrgic i procedir a les cantades de goigs, sobretot 
els primers i tercers diumenges de mes, en honor de la Mare de Déu del 
Roser i del Santíssim, com també solemnes vespres pel Roser de maig i pel 
d'octubre i el tercer diumenge de setembre. Era consuetud, també, en algunes 
parròquies, que tots els dissabtes de l'any, mitja hora després de la posta del 
sol es cantés la Salve i que s'acabés la cerimònia amb una absolta o respon
sori6. 

El rector tenia especial protagonisme a l'hora de l'elecció dels obrers i del 
lliurament de comptes. El seu vist- i- plau era determinant per a legitimar 
l'elecció. Així, a SantJulià de Vilatorta la consueta informa que els obrers (un 
de pagès i un altre de la vila) eren nomenats, per Nadal,' per part dels dos 
obrers vells; cadascun d'ells n'elegia un "y demanan lo consentiment al Sr. 
Rector com a cap de la Iglesia perque acas aparega no convenir pugan elegir 
altros''. Per Cap d'any els obrers sortints donaven compte de la seva gestió i 
lliuraven les claus als elegits davant el rector, el qual n 'aixecava acta. A la 
sufragània de Sant Martí de Riudeperes, en canvi, el procediment emprat es 
basava en el sorteig i en un consens previ sobre els noms entre el rector i els 
obrers vells: "[ ... ) Per Sant Joan [Evangelista?) se posan quatra o sinch pagesos 
a los que apar al Rector y obrers vells y se trau un y axi matex dels masovers 
y se trau altra y asso davant lo Rector. Y los vells los donan compta y entre
gan las claus y lo Rector lleva acta com en St. Julia"7. El mateix procediment 

3 . AEV. Roda de Ter, I l l. 
4 . AEV. Gurb, I l 2. 
5. AEV. h1l¡.:ueroles, I l l. 

6. AEV. !dem. 
7. AEV. Sant.fulià de Vtloturta, I l l. 
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dels rodolins s'utilitzava a la parròquia cie Folgueroles, essent la data cie l'elec
ció el diumenge immediat després cie Sant Joan8. 

La consueta cie Sant Andreu de Gurh, a part cie confirmar la intervenció 
del rector, ens proporciona un detall interessant sobre l'extracció social dels 
obrers: els obrers eren nomenats pel rector "[ ... ] la qual nominatio fa lo Rt. 
Rector", per la Pasqua cie Pentecosta, "y sempre se es acostumat que los clitso
bres han cie esser caps cie cases"9. 

Inherent a l'exercici cie les funcions rectorals era la percepció cie drets, 
fonamentalment en diner. Aquests eren els emoluments cie la rectoria cie 
FolgueroleslO: 
- Per cada cantar del bací cl' ànimes, 15 sous. 
- Per cada missa cie benedicció o nupcial, 8 sous. 
- Per cada missa de partera, 6 sous. 
- Per cada ofici de difunts (funerals, recordança o devoció), 10 sous. Per a les 
misses d'albats no cantades, 6 sous. . 
- Per dret cie capida o baptisme, 4 sous. 
- Per dret de terratge, 7 sous pels cossos i 5 sous o un parell de colomins pels 
albats. 
- Per la cera que es gastava en els cantars d'ànimes i misses entre setmana 
que no eren de festa ni devoció, 3 li. 2 s., satisfets per l'obra. Rebia també un 
ciri el dia de la candelera. 
- Dues palmes el diumenge de Rams, a càrrec de l'obra. 
- Porcions cie menjar dels masos de la parròquia, amb l'obligació de celebrar 
misses de 6 sous cie caritat cadascuna. 
- Per la celebració d 'aniversaris de la confraria del Roser, 21 sous cada vegada 
(conjuntament rector i ajudant). 
- També percebia ingressos no determinats a la consueta, amb motiu cie diver
ses processons, vespres solemnes en diades extraordinàries i també durant el 
~~. . 

El conjunt d'aquestes percepcions no devia representar un percentatge 
molt important dins el total d 'ingressos de la rectoria, almenys per a parrò
quies petites. En canvi, la font de sosteniment bàsica dels rectors -sense que 
per raons documentals en puguem explicitar, per a les parròquies analitzades, 
ciades numèriques¡ la constituïa la percepció del delme i primícia o bé dife
rents censos en diner. 

8. AEV. ri1/guero/es, I l l. 

9. AEV. Gurh, I l 2. 
10. AEV. H1lguemles, J l 1. 
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Així, a Muntanyola, la consueta de les dècimes, pnm1c1es i altres fruits, 
manada formalitzar pel hishe Pasqual en Ja visita feta el 29 de juny de 1686, 
detalla que el rector percehia Ja primícia de hiat, ordi, civada i cànem de tota 
la parròquia. Tamhé la primícia de Ja verema i de la llana, en aquest cas a raó 
d 'un velló pe r cada casa, excepte els masos la Roca i Ja Se rra, amh dos 
vellons i dos formatges cadascuna. El delme dels fruits afectava vint-i-cinc 
masos11 . 

A San/Julià de Vilatorta, el rector rebia censos de trenta- tres masos de la 
parròquia i alguns dels voltants per un impolt total de 25 li. 3 s. 10 d. , junta
ment amb dos capons i una gallina, com també un pollastre de delme de les 
cases que criaven llocada. De la sufragània de Sant Martí de Riudep eres per
cebia censos de vint-i-una cases per un valor d 'l 1 lliures anyals i tres gallines 
i dos capons12. A més, feien cens al rector cie Sant Julià dos he neficicis fun
dats a l'església parroquial i a la parròquia de Sant Ma1tí, totalitzant 3 li. 10 s. 

Independentment d 'aquests ingressos, Ja rectoria tenia un camp de vint 
qua1tans cie sembra, una peça cie terra cie tres qua1teres, dues feixes de qua
tre quan eres, tamhé de sembra, i tenia arrendat el mas Pons de Sant Martí per 
un import cie 14 lliures l'any. 

Tot això sense tenir en compte que, en el cas cie Sant Julià, la sagristia 
anava unida a Ja rectoria, per la qual cosa divuit masos satisfeien, general
ment per la Mare de Déu d 'agost, diferents porcions d 'ordi que oscil.laven 
entre la mitja quartera i les vuit quaneres segons els casos. 

L'obreria 

Hem fet referè ncia, ahans, als diferents procediments emprats per a l'elec
ció dels obrers, als quals les consuetes els ato rguen importants responsabili
tats parroquials, relacionades amh el manteniment del temple i el culte , en els 
seus aspectes materials. Aquestes són les ohligacions dels ohrers, globalment 
considerades a partir de l'anàlisi cie les consuetes de Gu rb, Roda de Ter, 
Folgueroles, Sant.fulià de Vilatorta i Muntanyola: 

- Responsables cie procurar les ohres necessàries per al manteniment, amplia
ció o nova construcció cie l'edifici cie l'església. 
- Corn a sagristans, es cuidaven cie la netedat cie l'església, robes i ornaments. 
- Tenien ohligació cie proveir d 'oli la llàntia del Santíssim i adquirir encens, 

11. AEV. M 11 nia nyola, I l l. 
12. AEV. Sant Julià de Vilatorlll, I l l. 
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neules per Nadal, les palmes del diumenge de Rams i la cera necessària que 
cremava pels cantars d' ànimes i misses dels dies ferials i particularment les 
candeles i cera necessària el dia de la Mare de Déu de la Candelera. 
- Adobar o adquirir la roba , i , quan convingués, els diferents objectes neces
saris per al culte. 
- Fer i desfer el Monument del Dijous Sant, vetllant per la seva il.luminació. 
S'encarregaven, també de buscar els qui havien de portar la creu i els gonfa
nons a les processons i de pagar-los. 
- Acaptar a l'església tots els diumenges i dies festius de l'any per a proveir els 
corresponents fons i administrar els diferents ingressos destinats a la institució. 

La importància que tenien els obrers dins l'organigrama parroquial queda 
corroborada per aquesta observació que el visitador del bisbe Pasqual fa 
constar en l'acta de la visita pastoral feta l'any 1689 a la parròquia de Sant 
Martí de Centelles: "Com sia just que ningun parroquià se escuse de treballar 
per Ntr. Sr. y per la Igla. en quant puga Perço ordena y mana a totas y qualse
vols personas desta Para. que sian elegidas per obrers, Administradors o 
Administradoras de las ads. tant desta Igla. com de la sufraganea que no recu
sen ni pugan recusar ditas adsm ni eximirse dellas sots pena de 25 11. Bars. 
per quiscun pagadoras de bens propris y en subsidi de Excº major y que tin
gan llicencia en escrits del Illm. Sr. Bisbe de Vich eo de son Vicari G. "13. 

El rector, d'acord amb la consueta, els tenia consideració: a Folgueroles 
l'elecció del predicador de Quaresma i de la festa del Roser de maig es feia de 
mutu acord entre els obrers i el rector, i també s'explicita que els pabordes 
del Roser eren elegits "ah consentiment dels obrers", els quals assistien també 
al lliurament de comptes. Al mateix temps, es responsabilitzaven de lliurar al 
rector els diners del bací d'ànimes i del valor del pa venut l'ultim diumenge 
de cada mes, per la qual cosa "siguin reconeguts pel seu treball que els fa tar
dar a tornar a casa seva per alimentar-se i se'ls dongui una cosa moderada de 
menjar i beure a la rectoria"l·l 

Tal com s'ha dit, els obrers administraven els diferents ingressos que ana
ven destinats a l'obra. L'estudi del llibre de l'obra de la parròquia de Balenyà 
entre 1684. i 1704, destaquen habitualment com a principals fons els diners 
provinents de les aplegues que es feien a l'església, els donatius, alguns cen
sals i sobretot les aplegues de blat que es feien cada any després de la collita, 
les quals representaven entorn del 40% del total dels ingressosl5. Aquests 
ingressos anaven destinats a pagar despeses habituals: materials i sous per a 

13. AEV. Mensa Episcopa l. Visites Pastorals, 1220 D. fol. 47. 
14. AEV. Folgueroles, I l l. 

l 5. AEV. Balenyà, l l l . 
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ohres menors , cera, vestuari litúrgic i adobar ornaments, entre algunes altres. 
En el cas que ens ocupa, cal destacar la presència d'ingressos extraordina

ris en anys diferents, en forma de censals presos, un d'ells almenys a l'admi
nistració de les ànimes, per un valor total de 1.394 lliures, a fi de poder 
finançar les obres de reparació de la volta i remodelació de l'església parro
quial, obres que es van po1tar a terme entre 1700 i 1702. Naturalment, aques
tes necessitats contrasten amb la mitjana d'ingressos i despeses del període 
anterior a les obres; així, si per al període 1684-1699 la mitjana d'ingressos i 
despeses és de 160 i 91 lliures anyals, respectivament, per al període citat, 
1700-1702, s'enfilaa 535 i 485 lliures. 

El calendari litúrgic i festiu 

La consueta de les diades de les parròquies abans esmentades ens propor
ciona informació, en alguns aspectes detallada, sobre les festivitats distribuï
des al llarg de l'any litúrgic. Cal destacar el nomhre i l'arrelament de les pro
cessons, motiu de manifestació pública de la vivència de la fe per part de la 
comunitat parroquial. En aquest sentit destaquen les processons dels primers i 
tercers diumenges de mes, dedicades en honor de la Mare de Déu del Roser i 
del Santíssim, respectivament. Les processons es feien pels voltants de l'esglé
sia i, al final , s'entonaven els goigs al peu de l'altar major. De Tots Sants a 
Pasqua es 'feia a l'hora de la missa major, i la resta de l'any, de la missa mati
nal. A Gurb, els pabordes i les pabordesses de les corresponents confraries 
donaven sis rals per la funció de la missa i la processó. 

Per Nadal es cantaven matines a mitja nit i a continuació es deia Ja missa 
del gall i a punta d 'alba se celebrava un solemne ofici acabat amb els set 
goigs. 

Per Cap d 'any, missa matinal resada i ofici solemne. A Sant Julià de 
Vilatorta es celebrava, a més, la diada del Sant Patró, assistint a l'ofici solem
ne els rectors veïns que, a més, ajudaven a confessar. A la vigília es deien 
completes a l'altar major i es cantaven els goigs en honor de sant Julià. 

El dia de la Candelera es feia la benedicció de la cera i es distribuïa poste
riorment entre els parroquians. A continuació es feia processó fins al pedró 
del cementiri i, posteriorment, ofici major cantat. A Gurb, el rector, per obli
gació de la Sagristia vinculada, donava ciriets i candeles als propietaris o 
masovers dels masos de la parròquia; les candeles, abans de' la processó, i els 
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ciriets , després de l'ofici. 
El primer dia de Quaresma es beneïa la cendra a primera hora del matí i a 

continuació es deia ofici durant el qual feia la prèdica el predicador de 
Quaresma. Aquest predicava també per Sant Josep i percebia la corresponent 
remuneració a càrrec de l'obra i si no hi havia fons suficients, es recorria al 
batlle i jurats, e ls quals procedien a fer una talla entre els vilatans16. 

El Diumenge de Rams es feia la processó, prèvia a l'ofici de benedicció de 
les palmes tot seguint un itinerari pels voltants de l'església. A l'ofici es canta
va Ja passió i es comunicava quan i per quina contrada o veïnat començaria el 
Salpàs "y sis donara ab un dia o ab dos"17. 

El Dimecres Sant els obrers es cuidaven de fer el monument, ajudats, a 
Sant Julià, pel vicari i el monjo. A les deu de matí del D~¡óus Sant es deia l'ofi
ci . A les quatre de la tarda es cantaven les matines i es feien els fasos18. 

Divendres Sant al matí es feia l'adoració de la Vera Creu i es deia ofici. A 
Gurb es feia almoina de pa a la porta de l'església "y esta almoyna es esmer
sada y an de tenir cuydado de aquella dos caps de dases de la present paro
chia" 19. Aquest dia entraven els nous administradors d'aquesta a lmoina, 
seguint un torn. El Dissabte Sant es procedia a la benedicció cie les fonts bap
tismals i del ciri pasqual. 

Per Pasqua de Resun-ecció es deia missa matinal resada i ofici major cantat. 
Es cantaven vespres i completes. A Muntanyola el dilluns de Pasqua es dona
va caritat a Ja porta cie l'església.El dimarts de Pasqua, a totes les parròquies 
considerades, s'anava en processó a l'església de la Pietat de Vic a honorar els 
Sants Màrtirs. 

A Folgueroles, passada la Pasqua (a la consueta no es determina data con
creta), se celebraven les misses dites "dels set goigs" i es feia una processó al 
pedró, on es feia la benedicció del terme. 

En el mes d 'abril eren especialment celebrades les diades cie Sant Marc i 
Sant Pere Màrtir. En el primer cas es deien les lletanies i en el segon es 
beneïen els rams d'olivera, boix o branques cie pi fent les corresponents pro
cessons curtes voltant l'església. 

El mes cie maig s 'encetava amb Ja celebració de l'anomenat dia dels 

16. AEV. Gurb, I l 2, capítol 17. 
17. AEV. Ihidem. 
18. JOAN AMADES, Costumari català. ll , 749ss. Aquest autor esmenta que a la tarda del Dijous 

Sant se celebrava l'ofici de tenebres i hom deia quinze salms. En dir el quinzè salm, amb l'esglé
sia a les fosques, la mainada feia els fasos "els quals consistien a repicar amb tota la fúria els 
bancs, els confessionaris i tot allò que podia produir un bon terrabastall en ésser colpejat amb les 
maces de fusta , que durant tota la setmana els nois duien al damunt per a picar portes". La finali
tat era simular el desordre i la confusió en relaciéi amb la mort de Jesús. 

19. AEV. Gurb, I l 2. 
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Apòstols (sant Felip i sant Jaume menor). A la parròquia de Muntanyola es 
feia una processó a la capella de Sant Cugat de Gavadons on se celebrava la 
missa matinal. A Roda de Ter es feia una solemne processó pujant al puig de 
la Guàrdia, arribant fins al pedró, on es feia una absolta genera120. 

El segon diumenge de maig se celebrava la Gala del Roser, amb diaca i 
sermó. Es feia processó pels carrers de la parròquia. Es cantava el Te Deum. 
En aquesta festivitat es procedia al nomenament dels pabordes, generalment 
un de casat i un de fadrí. A Gurb el relleu en els càrrecs, de dos anys de 
durada, era alternatiu: "[. . .) del fadrí sols que lo casat serveix dos anys y lo 
any vinent se fa nominatio del Pabordra (sic) casat restant lo fadri y han de 
donar compta al Rt. rector"21. 

Per la Santa Creu de maig es feia la benedicció del terme. A Gurb, la pro
cessó voltava l'església, passava pel pati de la rectoria i se n'anava al pedró 
del cementiri; allà es deien els quatre evangelis i es procedia a la benedicció. 
Aquesta processó es repetia tots els diumenges compresos entre la Santa Creu 
de maig i la de setembre. 

Dilluns de les lletanies, a Sant Julià, se celebrava processó a la capella de 
Santa Margarida; a Muntanyola, a la capella de Sant Pere del castell; a Roda 
fins al pedró; i, a Folgueroles, a la capella de la Mare de Déu de la Damunt. 
En el cas de Folgueroles, la consueta esmenta que després de celebrar la mis
sa matinal, la processó s'adreçava al Puig d'en Roca i arribant al pedró, es feia 
la benedicció del terme. Dimarts i dimecres de la setmana de les lletanies es 
diuen, les lletanies i es feia processó voltant l'església. 

La vigilia de la Pentecosta es cantaven les profecies i, després, es beneïen 
les fonts baptismals. El dia de la Pentecosta, ofici cantat, amb diaca. 

La vigilia de Sant Isidre es deien completes i es cantaven els goigs a l'altar 
del sant. El dia del sant es deia ofici solemne amb diaca i sots-diaca. 

Per Corpus es deia missa matinal resada i ofici major cantat i, a continua
ció, processó pels voltants de l'església. Els dies de l 'Octava es deia ofici i, hi 
havia completes. Pel cap de l 'Octava de Corpus es repetia l'ofici solemne i 
processó. L'enramada i lluminària anava a càrrec cie la confraria cie la Minerva. 

La vigilia de la Mare de Déu d 'agost es deien completes i es cantaven 
goigs a l'altar del Roser. El dia cie la Mare de Déu es deia missa matinal resa
da i major cantada. 

Per la Mare de Déu de setembre se celebrava la vigília amb els set goigs 
després de les completes. El dia cie la Mare de Déu, ofici a l'altar del Roser. 

El tercer diumenge de setembre se celebrava la .festivitat del Santíssim o de 

20. AEV. Muntanyola, I l l. 

21. AEV. Gurb, I l 2, capítol 4. 

353 



VALEN1Í GIRBA!J l TÀPIES ]() 

la Minerva. Els pabordes posaven ciris a l'altar, ornat prèviament. Se celebra
va ofici major solemne, amb diaca i sots-diaca i prèdica. Hi assistien els rec
tors veïns. Acabat l'ofici es preparava el tàlem de sis bastons i es feia la pro
cessó pels carrers del voltant de l'església. El rector donava dinar al predicador 
i als rectors acompanyants. 

El primer diumenge d'octubre, festivitat de la Mare de Déu del Roser, es 
deia ofici, amb diaca i sots-diaca. Es feia processó pels carrers del voltant de 
l'església portant el tabernacle de la Mare de Déu. En tornar la processó 
s'entonava el "Te Deum laudamus" i es cantaven els goigs. 

Per Tots Sants, misses matinal resada i major cantada; es cantaven vespres
de vius i, després, de difunts i, a continuació, absoltes. El Dia de difunts, a 
Sant Julià es cantava un ofici cantat a punta d'alba; cap a migdia, missa resa
da. Després de la missa major, tots els caps de casa i altres devots aportaven 
panellets, els quals, dipositats en sacs, eren beneïts pel rector i distribuïts pels 
obrers a la porta de l'església22. 

La consueta de Gurb esmenta, a més de les ja citades com a generals, les 
següents processons, amb la corresponent missa baixa: Per Sant Marc, proces
só a la capella de Santa Anna; per Sant Felip i Santjaume, a la capella de Sant 
Pau; segona festa de Quinquagèsima, a la capella de l'Esperança; per Sant 
Miquel de maig, a l'església de la Gleva; per Sant Bemabé, a la capella de 
Sant Jaume. 

A Folgueroles, i de bon matí, per Sant Sebastià, s'anava en processó a la 
capella de la Mare de Déu de la Damunt; per Sant ]ordi a la capella del 
mateix sant, prop del mas Puigsesllosses. Arribat allà es deia missa resada a 
l'hora de la missa matinal. 

Alguna consueta, com la de Folgueroles, esmenta com altres consuetuds les 
següents: el rés del rosari tots els dies feiners "post lo sol" i els festius, a mitja 
tarda; les novenes de Sant Josep i Sant Francesc Xavier, durant la Quaresma; 
els tocs de les misses en dies feiners, fent distinció de la missa cantada amb la 
resada i donant temps perquè els vilatans i cases de pagès puguin assistir-hi. 

Altres aspectes de la vida parroquial 

En vista de la informació proporcionada per les actes de les visites pasto
rals del bisbe Pasqua!23, destaquem de manera sintètica alguns dels temes 
més rellevants , els quals, curiosament, continuen també plenament presents 

22. AEV. Gurh, !dem, capítol 15. 
23. AEV. Mensa Episcopal. Visites Pastorul-;, ref. 1220 C -O - E - F. 
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e n les visites d'un segle més tard24: 

a) Hi ha una preocupació mo lt sovinte jada p e r l'esta t m a terial cie la pa rrò 
q uia, tant p e l que fa a l p roveïme nt d 'objectes litúrgics i o rna m ents com p e r 
fe r o bres cie re p a ració cie l'edifici cie l'església o cap e lles. Pe r a d espeses 
importants,el bisbe o v is itad or autoritzava recórre r a acaptes extraordinaris o 
a plicar-hi to tes les e ntrad es cie l'obra i adminis tracions cie la p a rròquia25. 
S'imposaven te rminis generosos p e r a clon ar comp liment a les disposicio n s 
sota p e nes econ ò miq ues. El recto r, e ls obrers i, e n casos con cre ts, e ls propie
ta ris cie cases p rop e res a d e te rminad es cap e lles, es resp o n sabilitzaven d e l 
seguiment d 'aquestes inversio ns . 

b ) Al m a te ix temps, e l no mbre també considerable d 'o bservacio ns q ue es 
plantegen sobre l'esta t cie l'administració p arroquiaJ26, posa e n evidè n cia q u e 
m o lts recto rs no te nie n llibres form ats, e l seu contingut sovint no estava posat 
a l d ia o hé m anifestava un esta t cie confusió considerable . Es clone n instruc
c io ns per a forma litzar-los correctam e nt, sobretot pel q ue fa al d iari de misses 
i aniversaris, i s' imposen te rm inis per a la seva execució 27. 

c) Apare ixen casos d'incom p lime nt d 'obligacio ns per p a1t d 'a lguns p arro 
quian s28: no fe r cremar un ciri o bligat pe r disp osició testa me ntària; no paga
m ent cie les p o rcio ns d 'ordi, hia t o cera que es satisfeie n a l'o bra o sagristia; 
no p rocedir puntua lme nt a les caritats fe tes als pobres de Jesucris t per Tots 

24. VAU:N'll G 1HllA11 1 TÀl'IES, !:/ hishat de Vic a /'època del hishe V(!va 11 (1784-1815). Universitat 
de Barcelona, 1992, 2 vols. (Tesi Doctoral). 

25. AEV. Visites Pastorals, 1220-F Tona, 19 de febrer de 1699, fo l. 203, amb motiu de 
l'ampliaci(i de l'església de Sta. Maria del Barri. 

26. AEV, Visites PctstoruA 1220-C Ml.Í n fer, 22 de nov. de 1687, fol. 86; 1220-C Stci. Cecília de 
Vo/tregcl, 20 de nov. de 1687, fol. 123; 1220-C Sant Pere de Turell<í, 23 de nov. de 1687 fol. 125v; 
1220-0 Muntanyola, 28 de juliol de 1689, fol. 73; 1220-0 Centelles. 3-4 d'agost de 1689, fol. 70 i 
1220-F de l'l de setembre de 1701, fol. 210. 
Per a Jmbits propers a la Plana: 1220-E Sta. 0 1/uma Sasserra, 17 de setembre de 1698; 1220-F 
Castellterçol, 21 de setembre de 1698, fol. 9. 

27. Hi ha un estadet o model per al diari de misses, aniversaris i bací d'<lnimes a Visites 
Pastorals, ref. 1220-F, fol. 22. 

28. AEV. Visites Pastorals: !(ef. 1220-C Múnter, visita del 22 de nov. de 1687, fol. 86 i 1220-D 
del 29 de juliol de 1689; 1220-C Muntanyola, 23 de nov. de 1687, fol. 86v i 1220-0 del 28 de 
juliol de 1689, fol. 73; 1220-C Santa f:'ugènia de Berga. 17 de nov. de 1687. fol. 119; 1220-C Sant 
Vicenç de Turell<í, 26 de nov. cie 1687, fol. 126; 1220-F Centelles, l de setembre de 1701 , fol. 210. 
Per a àmbits propers a la Plana: 1220-D r.J Bmll, 5 d'agost de 1689, fol. 75; 1220-E Sant Sadumí 
d'Osormort, 15 d'abril de 1696. fol. 162; 1220-E La Castcmya. del 4 de juny de 1696, fol. 182; 
1220-F Sta. Coloma Sasserra, 17 de setembre de 1698. fol. 8; 1220-F, Castellterçol, 21 de setembre 
de 1698, fo l. 9; 1220-F. Granera, 23 de setembre de 1698, fol. 12v. 
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Sants, Dimarts de Pasqua, Santa Creu de maig i Divendres Sant; marmessors 
que no feien complir el contingut d'un llegat pietós, molts anys després de la 
mort del testador; no fer celebrar, per part dels familiars, els novenals, caps 
d'any, misses i aniversaris ordenats en els testaments. S'amonesta els infractors 
perquè paguin els endarreriments sota pena d 'excomunió major, passats els 
terminis corresponents -generalment tres terminis de 10 dies. 

d) El bisbe Pasqual deixa constància, en la visita a diverses parròquies, 
deia seva preocupació per la "ignorancia tant gran ques troba entre los chris
tians no sols de menor pero encara de major edat dels misteris sagrats de Nra. 
Sta. Fe y doctrina Christiana"29. D'acord amb les constitucions sinodals mana 
als rectors que els diumenges i festes de precepte, a la parroquial i també a la 
sufragània, ensenyi la doctrina abans o després de la missa, "ab modo faci! y 
perceptible''. S'exhorta els pares que hi facin assistir els fills i els confessors 
que preguntin els punts de la doctrina que fan referència a la salvació de les 
ànimes. També, al rector, que no descuidi el rés del rosari. 

29. Un dels exemples: AEV Vlçites Pastoral\ 1220-0 Sant Martí de Centelles, 15 de juliol de 
1689' fol. 246. 
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CONSIDERACIONS AL VOLTANT DE LES REIACIONS FISCALS 
ENTRE FELIP V I L'ESGLÉSIA CATALANA. 

EL CAS DE TARRAGONA 

Manel Güell i junkert 

S'ha escrit molt sobre el conflicte de successió a la corona hispànica i els 
bàndols que van alinear-se a favor o en contra de Felip V. En línies molt 
generals, a Castella la burgesia el va recolzar, però la noblesa preferia J'anci
duc; a Catalunya la burgesia necessitava l'arxiduc i l'alta noblesa va anar pas
sant-se en massa a favor de Felip V. L'Església, agafada entre els dos focs, va 
mostrar posicions a favor i en contra, però a Catalunya, la gran majoria 
d 'eclesiàstics eren austriacistes decidits1. Això i el fet que Roma reconegués 
com a rei de la corona hispànica l'anciduc Carles d'Àustria, va enterbolir nota
blement les relacions del monarca borbó amb l'Església catòlica; la resposta 
de Felip V fou el tancament del tribunal de la Nunciatura i l'explusió del nun
ci del Sant Pare2. 

La política absolutista del sobirà francès abusant del regalisme envers 
l'Església ja feia difícils unes relacions cordials. El nét de Lluís XIV seguirà 
orientant la política de govern cap a l'absolutisme, com també s'esdevindria 
arreu d'Europa, i això volia dir enfortir la monarquia en detriment de qualse
vol altre poder. 

Aquesta actitud tocava de prop tota l'estrnctura eclesiàstica, i era comparti
da per un sector de població amb inquietuds de progrés, les inquietuds que 
hom pogués tenir a la primera meitat del segle :XVIII. Un exemple el tindríem 
en la figura de Francisco Maximo de Moya Torres, de .Jaen, que havia servit el 
sobirà borbó arreu de la península, que li va adreçar un memorial d'opinió 
política (1727-1730) en el qual, a més d 'advocar pe r a la restitució dels furs 
de la corona catalano-aragonesa, li recomanava fermar curt el poder de 
l'Església3. Aquests posicionaments inicials són bàsics per a comprendre 
l'actitud gasíva del monarca borbó envers la institució eclesiàstica. 

l. Vegeu ALBAREDA I SALVADÓ, JOAQUIM : L'actitud dels eclesiàstics catalans a la Guerra 
de Successi<í 0 705--1714), en "Anuari 1988", Societat d 'Estudis d'Histc'iria Eclesiàstica Moderna i 
Contemporània de Catalunya, Diputació de Tarragona , 1990, p. 9-26. 

2. Podeu consultar , per exemple, a GARCIA-VILLOSLADA, IUCARDO - LABOA, JUAN 
MARIA: Historia de la Jglesia Cató/ica, IV, Biblioteca de Autores Cristi:mos, Madrid, 1980, p. 93. 

3. "Manifiesto universal cie los males enve jecidos que España padece y de las causas de que 
nacen, y remeclios que a cada uno en su clase corresponcle". DOMINGUEZ ORTIZ, ANTONIO: 
Una critica de la política ant!foral de Felipe V, en "Homenaje al doctor Sebastià Garcia Martínez", 
I! , Generalitat Valenciana, 1988, p . 349-353. 
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El cadastre borbònic 

Un pJís recentment conquerit on les institucio ns nadiues ja no compten és 
un laboratori magnífic pe r a provar fórmules cie govern innovadores. El cadas
tre, implantat cie la nü dels experts fiscals més rellevants de l moment, va né i
xe r l'any 17164. e n la més recent postguerra cie Successió . 
Establia clos tipus cie contribucions, l'una real , pe r als béns immobles i llurs 
drets hipotecaris, i una segona cie pe rsonal, on es devien integrar tant el tre
ball pe rsonal ci e la classe laboral com e ls guanys obtinguts e n o pe racions 
empresarials . De moment, la noblesa quedà exempta del cadastre pe rso nal , 
perquè aquesta base imponihle e ra incompatible amb la seva naturalesa social 
(les pe rso nes amb privilegi militar no podien exercir cap treball mecà nic). 
L'Església quedà exempta també, pe rò cie tot, com ho havia estat secularment , 
com sembla indicar el fet que fins a 1728 no comencen les protestes contra 
l'aplicació del c:iclastre en els béns eclesiàstics en virtut d 'una disposició reial. 

Els béns de l'Església a Tarragona 

Si hi havia algun indret en e l Principat on l'Església fos poderosa, aquest 
e ra la seu arquebisbal tarragonina. l.'Jrquebisbe era senyor feudal cie la majo
ria de ls feus de l Camp cie Tarragona, i a la mateixa ciutat cl etentava la cosen
yoria amb e l comte cie Barcelona (per extensió, e l re i cie les corones castella
na i catalana-aragonesa). Les propietats mobles i immobles que posseïa e ll i 
to ts els alts cà rrecs i institucions eclesials ci e la seu e ren nombrosíssimes . 
És difícil copsar l'abast cie la propietat cie l'Església a Tarragona. Tanmateix, 
comptem amb una re lac ió de les propietats rústiques cie les personalitats i les 
institucio ns seglars de la ciutat en l 716. Es tracta d 'una declaració exhaustiva 
o rd e nada pe r l'intend ent de l Principat. pe r mitjà de l seu sots-de legat a 
Tarragona, en la qual, curiosament, no entren les propietats urhanes5 . 

En la relació su1ten nou preveres, quatre comensals i cl os canonges, a més 
d 'in stituc io ns co m: e l ca pítol ci e Cano nges, la co nfra ri a de Preve re s , la 
Sagristia ci e la catedral. e ls jesuïtes , e ls convents ci e Sant Domènec i de ls 
Trinitaris, el beate ri ci e Sant Domènec, l'hospital cie Santa Tecla, les cape lla-

4. "Normas genera les de l Supe rinte nde nte .José l'a tiño para e l establecimie nt o de l lk:i l 
Ca tastro en Catalu11a ··. llarce lon:t, I '> d·octubre de 1716. MEHCAOER l HlllA, JOAN: frlip V i 

Catalunya. Edic io ns 62. 198'> . p . 170. 

'i. El document se se rva a !"Arx iu Hist(>ric Prov incia l de T:1rragona ( = Alil'Tl. no ta ria de 
Bo naventur:1 Prats , registre 364. Les xifres han estat treba llades pe r JO HDA f'E J{NANDEZ. ANTO
NI: l es pmp ieta ts n ístit111 es de lï::,f.i/ésfa a la ci11 /al de Tarragona ( 7 716!. en "lkvista Tècnica de 
b Propietat Urban:1 ·· :'>6 0990), '>9- 64. 
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nies d 'Ambrosi Grosso i les marmessories cie Cerezo i Trave r. L'altra gran 
mancança de l document rau , clones, en l'o missió de l princ ipal propie tari , 
l'arquebisbe . 

La propietat rústica en mans cie l'Església e ra en xifres totals de més de 
684 jo rnals cie terra, el 44 % de les qmls es componien cl 'ho11a i cie vinya, e ls 
conreus més rics. 

A través d 'una và lua cie la ciutat cie Tarragona de l'any 1715, ens és possi
ble fer una aproximació sobre la propietat to tal cie la ciutat. Tot i les mancan
ces cie ! document (alguns registres no especifique n e l nombre cie jo rnals 
d 'una propie tat; i tampoc no cal oblidar el fenomen de l'ocultació, típica en 
e ls censos filipistes , que deflecte ix considerablement la seva fiabilitat), un 
recompte molt pe l cap baix ens clonaria una xifra total sobre la propietat rús
tica cl 'uns 2. 54 5 jo rnaJs6 i, pe r tant, e ls 684 jornals dels eclesiàstics representa
rien un 26,87 %.7 La qüestió quedaria , en definitiva, en una qua11a pa11, apro
ximadament. 

Si aquests pe rcentatges són indicatius cie to ta la pro pietat en general, i 
aquestes xifres só n extrapolables a to t e l Principat, copsem verament que 
l'Església tenia molt a pe rdre amb !'imposició cadastral. 

Frau i ocultació a recer de l'estructura eclesiàstica 

L'imperatiu d 'elaborar una declaració cie tores les propie tats rústiq ues de ls 
eclesiàstics en 1716 diu molt sobre la voluntat de l govern filipista d'incloure 
aquest sector cie la societat en les seves aspiracio ns fiscals. Tanmate ix, l'apli
cació cie! cadastre, amb to t e l seu pes i abast, sobre l'Església catalana, no es 
ve rifica si ate nem a una realitat fraudulenta que es va do nar en aq ue ll perío
de. 

Les no taries apostò liq ues ( recto ries. vicariats. etc.) van p rotocolitza r un 
bo n no mbre cie contractes cie traspàs o cl"aclquisició cie bé ns immobles de 
seglars, pe r tal d 'esquivar al cadastre. Així mate ix, també va estila r-se cie fe r 
fi gurar la titularitat laïcal en aquest tipus de contractes: " ... amb e l do ble 
objectiu de defugir el pagament de ls endarre riments de l Cadastre e ls vene
do rs, i d 'esquivar-ne to talment lïmpol1 e ls nous propietaris cle ricals, i de pre
se1var-ne e l pagament cie la 'part colònica· als arrendataris, parcers o major
clo ms. "8 Aquest serà un punt d'a rgumentació important q ue esgrimirà e l 

6 . .Jmep:1 Card{, c:dcula q uas i 3.200 jo rnals ( l .946 l les. l per a l 72.7. CARDÓ I SOLER . 
.J O SEPA: L J:"m /m;i<í d !'/s w11n•m d <'I Ct1111p de Tu rrugu1w <l partir del se,~le .\"\'/!/. Institut d"Estudis 

V:1Ile ncs. V:11ls. 1983, p . 608. 
7. Amb !;1 x ifra de J. C 1rdú de 1727 .'eri:1 e n canvi un 21.'I %. A .JOIU)A: Les ¡m1pie/U/s .. .. 64. 

8. f·i!lijJ V ... p. 177. 
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govern borbonic per tal d'acabar amb l'exempció fiscal de l'Església. 
Així doncs, tot fa pensar que l'exempció eclesiàstica s'havia mantingut els pri
mers anys cadastrals. De fet, ni a la vàlua ni en el tall de 1715 que va confec
cionar el municipi tarragoní per a acudir a les despeses de manteniment de 
l'exèrcit filipista, s'hi van incloure mai els eclesiàstics9. 

Nadal i Farreras apunta el fet que van eximir-se únicament aquelles pro
pietats que l'Església posseïa abans de l'establiment del cadastre (1716), i en 
aquest cas troba a bastament referències que ho verifiquen esplícitament. 10 

De fet, també ho podem corroborar a Tarragona. En el cadastre de 1737 que 
· se se1va a l'Arxiu Històric Provincial11 és continu trobar propietats amb titula

ritat d'un eclesiàstic, i l'especificació d'haver estat adquirides amb posterioritat 
a 1716. 

La pau de Viena (1725). El començament del final 

L'emperador Carles VI d'Àustria, més a prop de la península itàlica i amb 
interessos i projectes sobre alguns dels seus estats, tenia inevitablement un 
ascendent major sobre la Santa 'Seu que no pas Felip V, deixeble del regalis
me encetat per Lluís XIV i amoïnat encara per la condescendència del Sant 
Pare Climent XI amb el seu opositor en la guerra successòria. Va tenir cura, 
tanmateix, de no fer-se mereixedor d'una animadversió oberta amb Roma i va 
saber esperar fins a consolidar la situació política amb Àustria. 
Això va arribar l'any 1725, amb la concòrdia que van signar ell i l'emperador 
austríac a Viena, per la qual, a banda de les contrapartides territorials de rigor, 
l'austríac renunciava a les seves pretensions sobre la corona hispànica, mentre 
que Felip V atorgava un indult general per als antics partidaris del seu opo
nent en la contesa successòria. 

D'alguna manera la pau de Viena va esdevenir un punt d 'inflexió en la 
política interna d'aquest primer barbó. El cadastre va establir-se l'any 1716, 
però serà a partir de 1725 que reviscolaria la qüestió de l'exempció fiscal ecle
siàstica. 

La tendència a ocultar propietats rústiques sota una titularitat seglar devia 
haver crescut notablement, i això obligà les autoritats a decretar una resolució 
el 13 de desembre de 1728 per la qual s'incloïen en el cadastre totes les fin
ques d'eclesiàstics adquirides des del seu establiment12. 

9. AHPT., Economia i Hisenda, núms. 177 i 178. 
10. NADAL I FARRERAS, JOAQUIM: Una font important per a la història econòmica de 

Catalunya: el reial cadastre (1715-1845), en '·Homenatge al Dr. D. Juan Reglà Campistol", 
Universitat de València, 1975, 209-222, p . 214. 

11. AHPT., Secció Economia i Hisenda, núm. 190. 
12. J.NADAL: Una.font .. ., p. 217. 
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Là reacció no es faria esperar. 

El memorial de 1729 

L'alt clergat català es mostrà en disconformitat amb la disposició de 13 de 
desembre de 1728. ]osé Patiño els requerí, en carta de 30 de maig de 1729, 
una exposició justificativa dels motius que al.legaven. Els bisbes del Principat 
van elaborar un extens memorial imprès de més de 80 pàgines, que encapça
lat per l'arquebisbe de Tarragona, com a primat de l'Església catalana, argu
mentava a favor de l'exempció del cadastre. 

Es tracta del "Memorial al rey nuestro señor del Arzobispo de Tarragona y 
Obispos del Principado de Cataluña en que exponen a Su Magestad los nue
vos motivos, por el Estada Eclesiastico, sobre las exempciones del Catastro en 
los hienes de los Legos, que passan à las Iglesias, e immunidad de este tribu
to en los Colonos de ellas, y competencia de jurisdicion sobre estos assump
tos", que s'inicia introduint el tema i advertint que la seva causa ja tenia el 
dictamen favorable dels Consells de Castella i d 'Hisenda, de 14 de març de 
1725 i de 29 d 'agost de 1726, respectivament, " ... no hallando camino 
<V.Mag.> para poder juzgar por notorio lo que se funda solo en el parecer de 
algunos Ministros particulares, quando se resiste el dictamen de los dos supe
riores Consejos, tan maduramente fundados en una, y otro Derecho, como 
persuaden las legales razones , y Autores de la mejor nota que se pondera
ran ... " 
Llavors no dubtaven a tornar-hi, " ... apoyados de tanto numero de clasicos 
Autores , assi Theologos, como Jurisperitos, que dexando mucho mas eviden
ciada la justicia de la Iglesia, no dudan han de inclinar al Real piadosso ani
mo de V.Mag. a la mas favorable resolucion." Efectivament, el document és 
un laberint d'estructuracions textuals superposades, i combinades amb 
innombres citacions abreujades i en cursiva , inserides dins el text. 

La relació ponderada dels motius que van argumentant comença amb la 
seva imposibilitat de contrariar els cànons establerts per la Santa Seu, sense el 
seu permís exprés, per això" ... para no desatender esta imponderable obliga
cion, ni agravar por consiguiente à sus conciencias, se verian, aunque con 
sumo dolor, constituidos en la imposibilidad de condescender por si mismos 
à lo resuelto por V.Mag .. .. " Les argumentacions que segueixen són, entre 
altres, les següents: 
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- Els tributs reials són mixtos, o sigui, imposats per una obligació que deri
va del vassallatge (el vassallatge dels eclesiàstics era envers Roma). 

- Els sobirans detenen un domini governatiu, però no l'útil i veritable (que 
el devia detentar Roma per extensió). 

- Les autoritats eclesiàstiques no 'poden imposar tributs sobre les seves 
propietats, i per tant no ·· ... clehe permanecerla ohligación antigua,<cle tribu
tar> una vez que los hienes llegan al dominio de las Iglesias , y de los 
Eclesiasticos, porque la mutacion del clominio causa en ellos una incapaciclacl 
de ser trihutarios ... " 

- El cadastre s'imposava per a equiparar tributàriament Castella amb les 
seves alcabales, cents, milions, etc. i per tant devia observar uns mateixos cri
teris. Si d 'aquells tributs n'estaven exempts els eclesiàstics castellans, també en 
devien estar del cadastre els catalans. El punt 50 del memorial era prou clar 
en aquest sentit: "De donde se infiere, que siendo el Catastro cie Cataluña 
subrogada en Jugar cie unas cargas mixtas , que no las pagan en Castilla los 
Eclesiasticos, aun por los hienes adquiridos cie manos cie Legos, es preciso 
que se observe lo mismo en este tributo , respecto à los Eclesiasticos del 

'Principaclo ... " 
- Atacaven el cadastre reial , acusant-lo cie gravar les persones i no els 

béns, clonat que si un bé eclesiàstic exempt passava a titularitat laïcal , tributa
va; llavors era la persona titular, i no el bé, qui determinava la concepció tri
butària. No era així, en canvi, amb els delmes, amb els quals el cadastre no 
sofria la comparació, ja que una propietat subjecta a un determinat delme 
seguia pagant-lo encara que passés a titularitat d 'un eclesiàstic : '' los cliezmos 
son cargas meramente reales , inherentes a la cosa por la misma cosa ... " 

Passava que. en canvi , els béns que adquiria un estranger (i, per tant, no 
vassall del sobirà peninsular) continuaven tributant, però el memorial argu
mentava llavors que era perquè •· ... la ohligacion del Forense puede ser indu
cida por costumhre (. .. ) introclucienclo un quasicontrato no conocido por el 
clerecho,resultante del hecho mismo cie hazer trahajar, y cultivar las tierras 
que posseen clentro la jurisdicion. " Y per suposat el 'quasi-contracte ' que 
esmentaven estava sumament prohibit als eclesiàstics { ni la llei ni el costum 
no els podien induir. 

- El punt 96 es constitueix d 'una altra forta argumentació. El cadastre i 
totes les disposicions jurídiques filipistes es recolzaven en el dret cie conques
ta, la qual cosa no negaven e ls prelats catalans: " ... insinuan los Ministros cie 
V. Mag. los sucessos del Principaclo en la ultima guerra, por los qua les . dizen, 
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que en fuerza del cle recho cie conquista aclquirió V.Mag. e l clominio particular 
cie toclos los hienes ... " Tanmateix no e ra menys cert que el mate ix Felip V 
havia atorgat indult i perdó general amb motiu cie la pau cie Viena cie 1725: 
"En quanto al Principado cie Cataluña, la Real pieclacl cie V.Mag. se sirvió con
cecler un indulto universal a toclos sus Moradores, y aun a los que se encon
twhan en Barcelona, clurante el Sitio, les clexo libres los hienes que posseian 
clentro sus muros, sequestranclo solamen6te los raízes que tenian fuera cie la 
Ciudad, en los quales tamhien por la Real clemencia de V.Mag. han siclo rein
tegrados cies pues cie la Paz de Viena .... , 

Per altra han da , el mateix barbó havia admès que " ... no havia dirigida s us 
Reales Arma.s al fin cie la conquista, si solo para pacificar enteramente el 
Principaclo ( ... ) y no avienclo quericlo privar V.Mag. a los Vassallos del domi-
nio particular cie sus hienes no pudo consiclerarse el Catastro ( ... ) como a 
efecto clirnanaclo de este clominio, si solo cie la suprema regalia ... " Aquest 
punt es verificava pel fe t que si s'hagués tractat cie dret cie conquesta no 
s'hauria procedit universalment e n la confiscació cie bé ns: .... . no huviese 
compre hendiclo a los Vassallosficlelissimos, y Pueblos enteros, que sacrifica
ran gustosos sus vicia.s, y hazienclas en defensa cie la justa causa , y de las 
Real es Armas cie V.Mag. ". Per tant, es contradeia el dret de conquesta, i per 
extensió la facultat d 'implantar un tribut corn el del cadastre. Aquests argu
ments no de ixen dubte sobre el caràcter revengista que representava aquesta 
imposició fiscal. 

- finalment, tocava rebatre la raó cie voler acabar amb els fraus ·' .. . que 
podrian hazerse con simulaclos contratos, y herencias conficlenciales en cahe
za cie los Eclesiasticos. siendo en rea li daci i favor cie !egos ... Els prelats deien 
que el dret ja contemplava penes per tal cie castigar aquests abusos, i que no 
era aquest pretext suficient per a '· ... exigir cie ell os las cargas, a las qual es no 
esta ban suje tos .. . " 

- L'última raó a la qual podien agafar-se Felip V i els seus ministres era la 
que Lmul.lació de l'exempció fiscal eclesiàstica es feia per al hé públic " ... 
para atencler a las urgencias del Estaclo ...... cosa que no sembli impressionar 
els prínceps cie l'Església. 

El concordat de 1737 

A banda cie l'habilitat amb què va elaborar- se l'al.legatòria suara exposa-
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da, la seva eficàcia va ser totalment nul.la. El memorial va ser tramès a Patiño, 
secretari d'Hisenda, el 9 de setembre de 1729. El rei i els seus ministres van 
sotmetre'l a un minuciós estudi i, finalment, en base a un Breu pontifici de 8 
d'octubre de 1729 va esdevenir-se la negativa reial en ferm a les pretensions 
dels prelats catalans13, negativa que es reproduïa en una ordre dictada per 
Antonio Sartine el 26 de setembre de 173014. Sartine, que exercia de superin
tendent del Principat, acabà, doncs, amb la qüestió dels eclesiàstics i, cinc 
anys més tard, establia definitivament les normes i característiques que obser
varia el cadastre i que perdurarien fins a mitjans del segle XIX15. 

Dos anys després, en 1737, Felip V signava un concordat amb el pontífex 
Climent XII, en virtut del qual acabava de cargolar l'Església en tots els seus 
regnes. Un reial decret de 7 de desembre de 1737 exhortava al compliment 
del concordat " ... soliciten la expedicion de todos los Breves que fueran nece
sarios para la practica de lo convenido."16. 

El borbó havia aconseguit " ... después de las últimas diferencias ... " 
I'anul.lació total de l'asil que oferien les esglésies als delinqüents. Alguns 
autors no han dubtat a apuntar que aquest concordat només havia servit per a 
" ... arreglar las graves cuestiones a que daban lugar las exageraciones y des
medida lentitud que se había dado al asilo eclesiastico convirtiendo las mejo
res iglesias en cavernas de ladrones."17. 

Referent al tema fiscal , el reial decret estipulava "que al Patrimonio 
Sagrado que en adelante se erija no exceda de sesenta excudos Romanos de 
Renta, y se publiquen por el Nuncio en todos los Obispados de esta Corona 
censuras reservadas contra las enagenaciones fraudulentas a favor de 
Eclesiasticos, y en perjuicio de mi Real Hazienda (. .. ) Que los Eclesiasticos 
contribuyan (. .. ) tambien en los que se llaman Nuevos Impuestos, y Servicio 
de ocho mil soldados, no excediendo esta nueva contribucion que aora se les 
impone de cien to y cinquenta mil ducados de España al año (. .. ) Que todos 
los hienes raices, que por qualquiera titulo adquirieron las Iglesias , 
Comunidades Eclesiasticas, o Lugares Pios, queden perpetuamente sujetos a 
losimpuestos mismos, y Reales Tributos que pagan los Legos, a excepción de 
los hienes de la primera fundacion .. . " 

13.JMERCADER: Felip V . .l , p. 177. 
14. J.NADAL: Una.font ... , p. 217. 
15. Vegeu- ne una relació suscinta dels fets exposats a SEGURA I MAS, ANTONI: R/ Cadastre: 

la seva l·lWJria (1715-1845) i la seva importància com a font documental, en "Estudis d'Història 
Agrària" 4 (1983) 129- 143. 

16. A Tarragona es pot consultar, per exemple, a l'Arxiu Històric Arxidiocesà, Reales 
Ordenes, 1736-1737, camisa 1736. 

17. R.GARCIA VILLOSLADA-JM.LABOA: Historia .. , p. 107; que cita a FUENTE, VICENTE DE 
LA: Historia eclesiélstica de t~o;pañ.a, VI, p . 40-41. 
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Malgrat les concessions que semhlava haver atorgat Roma, la veritat era 
que no s'havien resolt qüestions inherents a dispenses, expolis, pensions i 
coadjutories, i que s 'havia ajornat la polèmica sobre el Patronat reial18. 
Ambdues parts van quedar descontentes amh el concordat, però en el poc 
que va aconseguir Felip V s'hi havia d 'incloure la qüestió patrimonial ecle
siàstica que tants anys i maldecaps li havien provocat. 

Semblava tancar-se l'afer definitivament amh aquest concordat que impli
cava l'aquiescència i el vist-i-plau de la cort romana, i semblava ohrir-se, 
ensems, una nova etapa en les seves relacions, augurada per les mesures que 
apuntava el reial decret de referència: " ... quede abierto el Comercio, y levan-
tada la Interdiccion con la Corte Romana ... " 

18. R.GARCIA VILLOSLADA-J.M.LAl30A: Historia .. ., p. 107. 
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ASPECTES DE L'ENTORN QUOTIDIÀ 
DELS PREVERES BARCELONINS (1597-1604) 

Xavier Lencina i Pérez 

El baix clergat, relacionat estretament amb les classes populars, tant pel 
seu nivell econòmic com per la seva ascendència sobre aquest sector social 
-fet que es palesa amb claredat, per exemple, en el paper que va jugar en la 
guerra dels SegadorsL, se'ns presenta sovint sota la imatge, en l'àmbit rural, 
d 'un col.lectiu pobre i d'escassa cultura. Per tal d 'obtenir el retrat dels interes
sos i formes de vida dels preveres, en el context urbà de Barcelona en el pas 
del segle XVI al XVII, hem analitzat sis inventaris post mortem pertanyents al 
període 1597-16042. Aquests documents, amb la descripció cie l'habitacle del 
finat i de tots els béns materials que contenia, com també una relació cie les 
seves propietats immobles, ens forneixen una informació molt valuosa per tal 
d'establir el seu entorn quotidià. 

Segons el cens de 1553, els eclesiàstics representaven el 6 per 100 de la 
població catalana, en un nombre situat al voltant de les 20.000 persones3. A 
la ciutat cie Barcelona, i segons ciades del fogatge de 1516, el nombre cie pre
veres i canonges caps cie foc era cie 298, la qual cosa representava un 4,7 per 
100 del total de focs cie la ciutat4. La localització espacial d 'aquests focs es 
devia situar en la zona que s'estén des cie la plaça cie Santa Anna fins al mar, 
i especialment als voltants cie la catedral. Aquesta zona de la ciutat la devien 
compartir preferentment amb nobles, cavallers, ciutadans honrats, donzells i 
mercaders. 

En concret, els preveres estudiats habitaven als carrers de la Portaferrissa, 
d 'en Palet, d 'en Cremat, Mitjà de la Blanqueria, Sant Domènec i d'en Jordi 
Ras. Encara que sovint se'ns ha ofert una imatge homogènia d 'aquest grup 
social , les diferències entre els seus components, segons la mostra estudiada, 
són notables. Dins les limitacions d 'aquest treball, d'enfocament obligadament 

l. ]. H. E1.1.101T, en la clàssica obra La rewlta catalana, exposa l'important paper desenvolu
pat pel baix clergat en e l conflicte, donada la seva influència sobre les classes més populars i 
caracteritzant el clergue rural com un personatge pobre i de baLx nivell cultural. 

2. La mostra estudiada en aquest treball s'integra clins la meva tesi doctoral , en fase de realit
zació, '·Nivells de riquesa i cultura material a la Barcelona del segle XVll ". 

3. jOAN l{EGIÀ , r.1~ virreis de Catalunya, Barcelona 1991 , 10. 
4. Al.IJEHT GARCIA l EsP LJCllE , MANl lEI. Gt lÀHDIA l BASSOi.\ b;pai i societat a la Barcelona pre

industrial, Barcelona 1986, 28 i 11 3. 
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general, intentarem advertir sobre aquests desnivells, de caire marcadament 
econòmic. Aquesta heterogeneïtat es manifesta clarament en un significatiu 
indicador: la propietat de l'habitatge; tres dels preveres estudiats eren propie
taris del seu estatge. També, com a diferenciació si més no formal, en quatre 
dels casos s'especifica la seva condició de beneficiats. Respecte de la seva 
adscripció parroquial, quatre d'ells eren preveres de Santa Maria del Mar, un 
de la Seu i, en l'altre cas, no s'especifica. Val a dir que la documentació nota
rial, i en concret els inventaris post mortem, presenten una problemàtica deri
vada de la pròpia funcionalitat del document en l'època, que propicia que, 
malgrat la gran quantitat d'informació que proporcionen, algunes dades con
cretes s'obviïn en algun document. Això, afegit a la subjetivitat d'aquesta font, 
ens obliga a ser especialment prudents a l'hora de ponderar les dades5. 

ANY 

Cas l 1958 

Cas 2 1604 

Cas 3 1604 

Cas 4 1603 

Cas 5 1599 

Cas 6 1603 

ADREÇA NOMBRE D'ESPAIS 

C.l d'en Palet 4 
(propietari) 
C.l de la Portaferrissa l 
(propietari) 
C.l d'en Cremat 7 
(propietari) 
C.l Mitjà de la 9 
Blanqueria 
C.l de St. Domènec 5 
(Lloguer) 
C.l d'en Jordi Ros 5 

PARRÒQUIA 

Sta. M" del Mar 

Sta. M" del Mar 
(beneficiat) 
Sta. M• del Mar 
(beneficiat) 
La Seu 
(beneficiat) 
Sta. M" del Mar 
(beneficiat) 

Pel que fa a la estructura d'habitatge en la Barcelona moderna, s'han esta
blert dos models d'estatge ben diferenciats6: el model "actiu", amb la cuina 
situada al pla terrer, sense una delimitació clara entre l'entrada, la botiga, la 
cuina i el mateix carrer, i el model "noble", amb la planta baixa destinada als 

5. Els inventaris post mortem que componen aquesta mostra pertanyen al fons de l'Arxiu 
Històric de Protocols de Barcelona, localitzats en els següents registres: 
Devesa, F. G., Pliego de inventarios sueltos, 1591-1598. 
Batlle, A., Liber quartus inventariorum et encantuum, 1598-1604. 
Bruniquer, E. G., Inventariorum et encantuum, 1601-1609. 
Coll, S., Pliego de inventarios, 1594-1600. 
Puigvert, B., Manual de inventarios, 1593-1603. 
Pui¡.,'Vert, B., Manual de inventarios, 1601-1623. 

6. A. GAllCIA l ESPUCl·lE, M. GUÀllDIA l BASSOi.\ op. cit., 53-54. 
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serveis, i la cuina i els dormitoris situats a la primera planta. 

El model d 'estatge dels preveres barcelonins estudiats es correspon, en 
general, al caracteritzat per la cuina situada al primer pis, com a espai inde
pendent, juntament amb la sala i els donnitoris, essent la planta baixa ocupa
da per peces auxiliars. Els habitatges de la mostra seleccionada presenten un 
arc que oscil.la entre els quatre i els nou espais. Així, l'arquetipus es definiria 
per una casa amb dos dormitoris, el propi del prevere i un altre destinat a la 
majordona o a altres serveis (o bé a parents)7, la sala, que en els casos l i 4 
comparteix l'espai amb la cuina, i les cambres de servei, com son estudis, 
presents en els casos 2 i 4, cellers i rebosts, pastadors i, en una de les cases, 
la del cas 4, porxo. En els habitatges amb menys espais, una sola cambra pot 
compartir diverses funcions; generalment, l'entrada o la botiga serveixen de 
celler, pastador i llenyer. 

Hi ha un cas, el 2, que es desvia del tipus definit; encara que l'individu és 
propietari de l'habitatge, hi ocupava un sol espai, definit com a estudi, con
centrant-se en aquesta única estança les seves pertinences; el llit, el vestuari i 
la resta d'objectes personals, destacant la biblioteca. En l'encapçalament for
mulari de l'inventari s'assenyala que el prevere és el propietari de la casa de 
la Portaferrissa, encara que "se tenen per certs senyors a cert i anual cens 
pagador en cert termini". 

El mobiliari que guarneix els habitatges és força auster. La sala acostuma a 
comptar, fins i tot en els casos que comparteix espai amb la cuina, amb un 
nombre variable de cadires, en alguns casos substituïdes per banquets, dife
rents taules, arquimeses i algun tinell, bufet o armari de paret. En tots els 
casos es manifesta la sobrietat de l'equipament, essent el nombre de cadires 
la dada més significativa que marca les diferències en aquest sentit. La seva 
presència és escassa, excepte en el cas 6, que disposava de tretze cadires. 
Alguns quadres i cortinatges completen la decoració. 

Als dormitoris principals trobem el llit, de vegades amb pilars i cortinatges, 
en contrast amb els llits del servei, més senzills. En l'alcova apareixen també 
els objectes més personals, el vestuari, peces d 'aixovar (llençols, estovalles, 
tovalloles, etc.), alguna cadira, bancal, arquimesa o taula, diversos papers,lli
bres, algun quadre o imatge, i altra varietat d'objectes complementaris. La 

. 7. En e l cas l , s'indica en l'inventari que el prevere vivia amb una neboda . 
• 
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roba apareix desada en caixes o baguls, en absència d'armaris . També trobem 
a l'alcova els objectes de valor, com ara els joiells o els diners. Els altres dor
mitoris de la casa acostumen a contenir tan sols els llits, les escasses pertinen
ces del servei i, sovint, una varietat d 'estris força diversos, sobretot en els 
habitatges amb menys espais, obligats a aprofitar totes les cambres. La distri
bució de molts dels objectes dins les llars , molt allunyada dels nostres usos 
actuals, sorprèn per la sensació de desordre i manca de racionalitat que pro
dueix a l'obse1vador contemporani. 

Les cuines contenen els estris propis de cuinar i la vaixella. Aquest espai 
es complementaria amb d'altres destinats a serveis, com ara el celler, el rebost 
i e l pastador, en el cas dels habitacles més espaiosos. El parament de la cuina 
es compon dels diferents objectes per a cuinar (olles, cassoles, paelles, asts), 
com també d 'una diversitat cie recipients i altres elements complementaris, 
normalment cie terrissa , aram o ferro. La pastera per a la elaboració casolana 
del pa, a la mateixa cuina o en un altre espai específic, és un element present 
en totes les llars. 

La vaixella, generalment de terrissa , també forma part del parament cie la 
cuina. Per al mateix període, i en els grups socials més privilegiats, acostuma 
a haver-hi una vaixella de pisa o d'estany, més refinada, juntament amb la 
te rrissa , d'ús diari o destinada als servents, i també vaixelles cie plata, per a les 
ocasions de més lluïment social. Excepte alguna peça molt concreta, sense 
significació dins el conjunt, aquest cas no es dóna respecte dels preveres. No 
apereixen en els inventaris cie la mostra vaixelles cie plata, i només trobem 
alguna peça cie pisa i, en els casos 3 i 4, algun plat d'estany. Cal assenyalar 
també és que força infreqüent en aquest període la presència d 'un espai desti
nat exclusivament a menjador; en cap dels documents que componen aquesta 
mostra se 'n ressenya algun. 

Respecte de l'alimentació, els inventaris post mortem ressenyen una quanti
tat i varietat molt limitada cie productes, clonada la naturalesa d 'aquesta clocu
mentació8 i les dificultats de conse1vació dels aliments frescos en l'època. 
Així, clones, només trobem ressenyats aquells productes que permeten d 'ésser 
conservats llargament, i encara en molt poca quantitat. En els inventaris estu
diats apareix tan sols el bacó salat, el llard dolç i algunes taronges i nous con
fitades. 

8. Lïnventari pus/ 11u111em podia realitzar-se fins a dos mesos després de la mrn1 del subjecte. 
la qual cosa fa impossible que hi puguin aparèixer ressenyats aliments frescos. 
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El vi, juntament amh el pa (representat indirectament en els inventaris per 
les pasteres) i la carn (producte difícil d'ohtenir pels grups socials més 
modestos i que en els inventaris apareix referida en la presència d'asts cie ros
tir), constituïa una de les bases cie l'alimentació quotidiana del període. El 
nombre cie bótes i d 'altres recipients que es ressenyen en els inventaris és un 
bon indicador de les reserves cie vi a les llars. Els preveres, segons els docu
ments estudiats, no posseïen una quantitat impottant cie recipients que ens 
pugui fer suposar que comptessin amh reserves significatives de vi; més aviat 
se situarien en un nivell equiparable al dels grups socials més baixos, com
postos per menestrals, pagesos i hottolans. 

Pel que fa al vestuari, en els inventaris del període apareix una notable 
varietat de peces de vestir. El cas dels preveres, però, és diferent, clonada 
l'especifirat cie la seva funció social. Mentre que en els altres grups socials les 
diferències cie quantitat i varietat cie peces de vestir vénenclonacles pel nivell 
econòmic dels individus, els capellans disposen d 'un vestuari específic dife
renciat. Encara que en els inventaris es ressenyen algunes peces comunes a 
rots els grups, com ara camises, gipons o sabates (un element aquest força 
escàs en l'època)9, el vestuari específic dels preveres incloïa tant els elements 
d'ús general, que els distingia de la resta cie la societat, com ara la sotana, el 
manteu, l'almuça o el barret de capellà, com aquells utilitzats per a la celebra
ció cie la missa, com és la casulla, l'estola o el maniple. 

Una cie les informacions més interessants que ens proporcionen els inven
taris post mortem és la referida als objectes de significació cultural. En el marc 
cie la sobrietat generalitzada que distingeix els habitatges dels preveres estu
diats, la presència cie guarniments pictòrics és força escassa. En el total dels 
sis inventaris tan sols es ressenyen quadres en clos d'ells (casos 3 i 4). En un 
dels casos (el 4), el prevere tenia un sol quadre, que representava Nostre 
Senyor amb sant Jeroni i sant Francesc. En l'altre cas apareixen set quadres; 
de cinc d 'ells no s'especifiquen les imatges representades; dels altres clos, l'un 
era la imatge cie la Magdalena i l'altre la de l'Ecce Homo. En un tercer inven
tari (cas l) se'ns informa de la presència d'un retaule cie Nostra Senyora dels 
Dolors. 

Són quatre els hahitatges que contenien imatges religioses, en rots els 
casos representacions de Crist (inventaris 1, 2, 3 i 4). En una cie les cases (cas 4), 

9 . .JOSU' M. TORRAS 1 H111f:, Curtidores i teneríus en Cata/l/lia: 01J<anizaci<ín de 1111 l!flciu pre
industrial (Sip,los X/V-XJ)(J, Vic 1991, 47. 
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a més, trobem la figura d 'un jesuset amb dos àngels, fet de terra cuita. En les 
representacions pictòriques i en les figures de l'època,segons es desprèn de 
l'estudi d'inventaris del mateix període referits a tot l'espectre social, la temàti
ca religiosa és la predominant, amb una gran diferència sobre altres temes 
com ara retrats, paisatges, etc. Això ens manifesta la importància de la religio
sitat, que impregnava la vida de la Barcelona de l'època moderna; així, sem
bla clar que en els grups socials més modestos no s'ha de considerar la 
presència de quadres i figures des d'una perspectiva ornamental, sinó que cal 
considerar-los des del punt de vista de la religiositat. És en els gmps situats al 
capdamunt de la piràmide social on trobarem un nombre molt elevat de qua
dres, disposats generalment en sales ricament moblades i decorades, com a 
símbol de prestigi social, essent també en aquests grups on trobarem una 
major varietat temàtica. 

La presència de llibres en els inventaris és un bon indicador del nivell cul~ 
tural dels individus, i les temàtiques de les obres que componen les bibliote
ques manifesten els seus interessos culturals. Ara bé, cal tenir en compte que 
els llibres eren uns objectes cars en aquell període i que no estaven a .l'abast 
de tothom. Així, doncs, cal considerar les diferents possibilitats econòmiques 
dels individus; la no presència de llibres en un inventari no vol dir necessària
ment que la persona en qüestió manqués de formació cultural, o que no 
manifestés aquesta mena d'inquietuds. El nivell econòmic marca, doncs, les 
possibilitats d'adquirir uns béns que no són imprescindibles per a la sub
sistència més bàsica. En el cas dels preveres estudiats, apareixen llibres en 
quatre dels sis casos, la qual cosa ens parla d'un grup amb un nivell cultural 
sòlid, i de la seva disponibilitat per a adquirir aquests béns que, en no tenir 
un paper de lluïment social tan clar com ara els quadres o els cortinatges, ens 
informen clarament dels seus interessos enl'àmbit cultural. 

Deixant de banda els diferents llibres de comptes, que no són significatius 
en aquest apartat, les biblioteques ressenyades en els inventaris analitzats són, 
en dos dels casos, relativament nombroses, sense arribar, però, als nivells de 
les dels grups més privilegiats. En un d 'aquests inventaris (cas 2) es ressenyen 
vint-i-quatre llibres, i en l'altre (cas 4), se'n compten trenta-tres, més una 
quantitat indeterminada, indicada com "una sort de llibres". Aquesta indeter
minació apareix en el tercer inventari que ressenya llibres (cas 5), mentre que 
en el quart document (cas 3) es parla de quatre llibres de temàtica religiosa. 
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Topem en aquest apartat amb un del problemes que presenten els inventaris 
post mortem com a font per a l'estudi de la història; aquests documents, realit
zats per tal de protegir els patrimonis de les persones i delimitar els contin
guts de les herències, ressenyen els béns materials en quant objectes. Així, 
pel que fa als llibres, moltes vegades es manifesta més l'interès pel valor 
material del volum, amb referències a l'enquadernació, la mida o els guarni
ments, que al títol de l'obra. En d 'altres casos, tan sols s'indica la quantitat de 
volums. Així, doncs, en els inventaris que componen aquesta mostra, només 
trobem un cas en el qual es detallen els títols dels llibres. En dos dels altres 
casos, s'indica que es tracta de llibres religiosos , i en el darrer cas només 
s'especifica que es tracta de llibres nous (l 'estat de l'objecte ressenyat se sol 
indicar en els inventaris, donada la seva incidència en el valor econòmic de 
l'objecte). L'inventari que presenta una biblioteca més important (cas 2) mani
festa una total superioritat de les obres religioses; així, es ressenya un brevia
ri, una bíblia "en vulgar", un missal, un nou testament, i un seguit de tractats 
de teologia, llibres de sermons, de confessors, de casos de consciència, etc. 
Destaca entre tots els volums el que porta per títol Sentencias electas de 
Demosthenes i Cícero. Tal com succeeix en d'altres grups, com ara els notaris 
i els doctors en drets, les biblioteques dels preveres tenen una relació directa 
amb la seva funció social. 

Un altre signe que ens parla de la sobrietat en les formes de vida dels pre
veres és la pràctica absència de joiells . Només en un dels casos (el 4) apareix 
un anell d'or. Els objectes de plata també són molt escassos; es limiten a un 
calze i, en tres dels casos, a culleres (dues en el cas 4, sis en el cas 2 i set en 
el cas 6, respectivament). Tal com s'aprecia també en els inventaris post mor
tem de menestrals, les culleres no tenen una utilitat pràctica, doncs es ressen
yen generalment a l'alcova de la casa, juntament amb altres objectes de valor. 
Aquests coberts, ja que, tenen importància respecte del seu material, i s'han 
de calibrar en paràmetres de reserves de riquesa. Així, les culleres de plata 
són objectes que apareixen sovint com a penyora de préstecs monetaris. 

Pel que fa als béns immobles, tan sols en un dels casos estudiats (cas 2) 
trobem la presència de diners , en concret 262 lliures, dipositades a la taula de 
la ciutat. En un altre cas (el 3) es ressenya un deute, encara que sense especi
ficar-ne la quantitat. Dos dels preveres posseïen cases, a part de la que habi
taven, en concret a Pons (cas 3) i a Girona (cas 4) . Trobem aquí uns nexes 
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clars entre els diferents individus i unes zones geogràfiques concretes, que 
poden estar relacionades amb el seu lloc cie procedència, fet també palès en 
el cas de les rendes que percebien. Tres dels preveres eren propietaris cie 
censals oviolaris, que els aportaven unes rendes cie 128 lliures en el cas 2, 25 
lliures i 10 sous en el cas 4 i 170 lliures en l'inventari que ressenya un major 
nombre cie rendes, en el cas 6. Un estudi més acurat permetria d 'establir els 
vincles que lligaven els preveres amb les àrees geogràfiques en les quals es 
concreten els seus béns immobles, els grups socials als quals compraven els 
censals o violaris (en els inventaris cie la mostra, en els casos que els vene
dors especifiquen, hi destaquen els pagesos), i la periodicitat en el cobrament, 
en relació al rendisme (petites rendes repartides al llarg de l'any), o a una 
dinàmica reinversionista (concentració dels cobraments en un termini determi
nat). 

Els inventaris post mortem ens proporcionen també la llista d'un seguit 
d'objectes de difícil encasellament en algun grup temàtic concret i que, preci
sament per la seva especificitat, presenten un especial inte rès en l'estudi de 
l'àmbit quotidià cie les persones. Així, en dos dels casos trobem gàbies 
d'ocells (en un dels mateixos s'especifica que són gàbies de canaris). Un d 'ells 
(cas 4) tenia a l'entrada cie la casa "quatrecentes o cincentes rajofes valencia
nes" usades, la presència cie les quals ens permetria de fer diferents suposi
cions per tal d'explicar l'estranyesa de la seva presència. Destaca també per la 
seva raresa, ja que la seva presència en els inventaris post mortem, fins i tot en 
els del final del segle XVII penanyents als grups privilegiats, és escassíssima: 
la referència a un rellotge (cas 4), del qual s'indica que és de mida petita 
tamany i que té "desbaratat lo clespenaclor". 

També és interessant mesurar la possessió d'armes per pan dels preveres. 
En aquests inventaris no ha aparegut cap arma cie foc . En els tres documents 
en què trobem armes (casos l , 3 i 4), aquestes són del tipus que podríem 
denominar de representació, i la seva utilitat pr~ktica ens sembla força inver
semblant. Així apareixen llances, alabardes i rodelles. També en clos d'aquests 
casos (l i 4) trobem espases, complementades en un d 'ells (cas 4) per dues 
dagues i un ganivet. 

Podem concloure que el grup dels preveres barcelonins, en e l tombant del 
segle XVI al XVII, no ens apareix, a la llum cie la mostr::i estudiada, com a 
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homogeni respecte del nivell de vida que sembla despendre's dels béns que 
van deixar en morir. En general, però, apareix com un grup amb un nivell de 
vida confo1table, disposant cie tot allò que és més necessari , encara que sense 
luxes ni signes d'ostentació. La presència de llibres e ns fa pensar en un nivell 
cultural elevat, sobretot en comparació amb la imatge que tenim del capellà 
rural, pobre i inculte . La presència d 'aquests béns culturals i el parament cie la 
casa en general remet a unes possibilitats econòmiques per sobre dels nivells 
cie subsistència, i que es recolzen en més cie la meitat dels casos en propie
tats immobles, ja sigui la pròpia casa o d'altres, o el cobrament de pensions. 
Malgrat això, la imatge que ens ofereixen els inventaris post mortem dels pre
veres barcelonins del període,és la d 'una manera cie viure confortable, però 
sòbria i austera, en consonància amb la dignitat que havia cie representar 
aquest grup social. 
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Introducció 

EL BISBE JOSEP CAIXAL I ESTRADÉ, 
FIGURA DESCONEGUDA i SOBRESORTINT 

DEL SEGLE XIX 

Francesc Mestre i Saura 

El desig de descobrir les arrels de l'arbre que configura l'Església d'avui, i 
més en concret la catalana, sobretot en l'àrea de l'espiritualitat, em va portar a 
escollir la figura de !'Excm. Sr. Dr. Josep Caixa) i Estradé, bisbe que fou de 
l'Església d'Urgell, la vida del qual transcorre quasi coincident amb les tres 
primeres quartes parts del segle XIX, del 1803 al 1879. 

Caixa! és un personatge pràcticament desconegut. Penso, però, que això 
es deu més a les circumstàncies polítiques que li tocà viure que no pas a una 
manca d'autèntica personalitat. l, encara, el poc que es coneix d'ell em consta. 
que pren més aviat un to negatiu i, si més no, controvertit. 

A mida que he desenterrat d'arxius i biblioteques els seus escrits, i els he 
estudiat, m'he anat apropant a la seva figura , i he de reconèixer que m'ha 
captivat fortament. En síntesi, puc dir que apareix com un home d'estudi i 
d'acció i, en ambd9s camps, profund i eficaç. 

Sense voler-ne fer una arrel única i excepcional de l'arbre que he esmen
tat al començament , sí que l'hem de situar entre una de les arrels més signifi
catives i definidores que expliquen no sols l'Església del segle passat, sinó 
també la del segle present. 

Intentaré donar una breu ressenya biogràfica del Bisbe Caixa), les dades 
de la qual puc dir que estan totes fonamentades documentalment. Al final 
inclouré un resum molt concís dels seus escrits, moltíssimins d'ells inèdits.1 

l . Degut a la dificultat d'accés a les Fonts Documentals, he d'indicar que el text o els textos 
corresponents a cada citació adduïda en q1:lisvulla "nota" poden ser consultats en els exemplars 
de la tesi doctoral "La espiritualidad del Obispo Caixa!", de la qual és autor el qui subscriu el pre
sent estudi, dipositats a la Pontifícia Universitat Gregoriana, de Roma, i a la Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona. Cal indicar, també, que es procurarà posar les 
menys "notes" possibles, a fi de no allargar aquest escrit, remetent el lector a l'esmentada tesi. 

377 



FHANCESC MESTJ(f l SA \JHA 

Breu biografia del bisbe Josep Cai.xal i Estradé (1803-1879)2 

l. PRIMERS ANYS: NAIXEMENT, ESTUDIS I GRAUS ACADÈMICS 

La família del bisbe Caixa!, segons els apunts del seu nebot P. Sebastià 
Peyró i Caixa!, S.J, era oriünda de Bèlgica, que s'establí a Tarragona en temps 
de la reconquesta. Entre els ascendents il·lustres del bisbe Caixa! es poden 
assenyalar: en el segle XV, el M.R.P. fra Antoni Caixa], abat de Poblet; en el 
segle XVII apareix a Bèlgica un Caixa!, també bisbe, que morí amb fama de 
santedat. 

Josep Caixa! i Estradé neix al poble de Vilosell, de la província de Lleida i 
arxidiòcesi de Tarragona, el dia 9 de juliol de 1803, dins una típica família 
catalana del món rural. 

Després dels primers anys escolars al seu poble, segueix els estudis de 
Retòrica i Humanitats a l'Escola Pia d'Igualada . Tot seguit entra al Seminari 
Conciliar de Tarragona i, entre els anys 1816 i 1823, cursa Filosofia i Teologia. 

Acabats els estudis teològics , a l'edat de vint anys , és encarregat per l'ar
quebisbe, a títol de conferenciant, per a donar lliçons cie filosofia al mateix 
seminari. 

A principis de 1828, ja prevere, va a la Universitat cie Cervera, i aconse
gueix dintre e l mateix any e ls graus de batxiller, llicenciat i doctor en 
Teologia. L'll de juliol de 1830 obté el grau cie batxiller en Filosofia. 

Cal destacar l'estimació que li té , cies de la seva arribada a Tarragona com 
a arquebisbe, el Dr. Ferran de Echanove i Zaldívar, a més de la influència que 
exercí sobre Caixa! en el seu recorregut com a estudiant, professor i canonge, 

2. Les dades d'aquesta biografia s6n tretes principalment de ls esborra nys "Apuntes e lndices 
biogrfükos" , prepar:tts pel nebot del bisbe Caixa! , l'. Sebasti:1 l'eyrc'> i Ca ixa!. S.J., guardats en el 
"Fons l'eyró-CaLxal" , a l'Arxiu l·listc'iric de la Província Tarraconense de la Companyia de Jesús. a 
Sant Cugat de l Vallès (Barcelom) i de l'epistolari del Or. CaLxa l. caltes que es conserven en el 
"Fons" esmentat i e n el "Fons de la Nunci:ttura de Madrid" (AN Madrid). a l'Arxiu Secret Va tid. 

Una breu semhlança i força documentació es troba en l'estudi "El O bispo Ca ix:tl Vicario 
Genera l Castrense de las lropas carlistas por iniciativa dl'i Papa l'io IX", escrit per qui presenta el 
present i publicat en la Revista "Anlhologica Annua". nC1m. 32. any 1985. pp. 319-363, publicll 
per ]'Instiluto Español de l·listori:1 Eclesi:'1stica. lglesia Naciona l Españob. !{oma . 

Hi han publicades dues biografies sobre e l bisbe Caixa!: Bio¡va/la del l!xcele11tísi11w e 
I/11stn\'i11w Sr. Dr. D.Jusé Cm~mly fatmdé. Ohi"j)o de llrP,el. escrita per O. Vicente l'olta y Villalta. 
Phro., editada l'any 1898. a la Llihreria Heligiosa de llarce lona : ès :lmpl ia i pren un to laudatori i 
tè moltes inexactituds. La segona biografia. l·l Ohispu Caixul, 1111 gran Pre/adu de la edad moder- . 

110, escrita per ,!oaquin M. de Nadal , que ve a ser com una men:1 de petit resum de la primer:t , la 
public:l la Llibreria Religiosa l'any 19'i9. 

Existeix també un llibre voluminfo intitulat Ohispu Caixa/. Frente al Lihem/is11111. Sig/11 XIX. 

escrit per Adro Xavier (P. Alejandro Rey-Stolle. S.J.) i imprés l'any 1988 per l'Editori:il Casa ls , S.A. 
llarcelona. A més d 'inexactituds . ès una reconducci(i del bisbe Caixa! als inleresos de l'autor. 
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fins a la seva e lecció com a bisbe d 'Urge ll. 

2. SACERDOT 

Caixa! rep l'ordenació sacerdotal en les témpores cie setembre cie 1827 i 
celebra la primera missa a Vilosell e l dia 30 cie ! mateix mes. En e l pe ríode cie 
sacerdot s'han cie remarcar tres aspectes importants en la vicia cie Caixa! , com 
són e l temps cie professor a Ce1vera, l'època cie canonge a Tarragona i l'inici 
cie l'amistat i col·labo ració amb e l P. Claret (sant). Convé en conjunt notar 
que, un cop prevere. Caixa! se sent, abans cie to t, pasto r, raó pe r la qual 
veiem com procura harmonitzar la cleclicació a l'estudi i a l'ensenyament amb 
e l ministeri més directament pastoral. 

-PROFESSOR. Obtingut e l doctorat, Caixa! roman a la mate ixa Universitat cie 
Ce1vera, primer com a professor substitut cie Sagrada Escriptura i moderant 
d'Oratò ria Sagrada . En aquest::i última disciplina té corn a alumne Jaume 
Balmes, a qui tindrà sempre una gran estima i ::idmiració i a qui defensarà e n 
contra dels seus detractors, to t i els seus punts cie vista diferents. 

A principis cie 1831 fa o posicions a la càtedra cie "Institucions teològi
ques", que obté en propietat e l 15 cie m::iig cie! mate ix ::iny, prenent-ne pos
sessió e l 27 cie! mate ix mes. Exerceix cie c::i teclràtic de 1831 ::i 1833, o sia clos 
cursos complets. Durnnt aquest temps. e l claustre universitari li e ncarrega 
altres comissions, com !::i cie membre cie! tribunal de censura i correcció i la 
d'escriptor cie cartes cie! claustre. Deix::i la d tecl ra de Ce1vera en obtenir una 
canongia a la Metropolitana cie Tarragona. 

-CANONGE. Fa o posicmns a una canongia cie la catedral cie Lle ida: malgrat 
aprovar les, amb gran satisfacció cie tots, no obté la canongia , amb no menys 
sorpresa de p::irt també cie tothom. En 1833 guanya, per oposició , una canon
gia de la catedral metropolitana cie Tarragona, la seva ::irxicliòcesi. Aquesta 
circumstància fa canviar e l seu treb::ill , dedicat fins llavors, quasi exclusiva
ment. a l'estudi i a la docència , en un:.1 declic:.1ció gairebé total al se rvei més 
directament pastoral. Conse rva, però, l'equilibri entre l'acció més immediata
ment pastoral i l'estudi, com abans havia estat al revés. Caixa! continua estu
diant i escrivint, essent d 'aquest temps diverses de les seves obres, inèdites o 
publicades. 

En 1835 deixa Tarragona per a acompanyar e l seu arquebisbe a l'exili , a 
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Maó, a l'illa de Menorca. Més tard torna a la Península, on setveix de capellà 
als hospitals carlistes, sobretot a Berga. Després de la derrota carlista passa a 
França, i hi resideix fina al 1846, quan torna a Tarragona i s'incorpora a la 
cura pastoral. Durant el sojorn a França sols va exercir el ministeri sacerdotal, 
sense cap mena d'intromissió en el camp de la política, recorrent, principal
ment, les ciutats de Perpinyà, Besançon i Mantauban. 

-AMISTAT I COl·lABORACIÓ AMB EL P. CLARET (Sant Antoni Mil Claret). 
En tornar de França, en 1846, Caixa! coincideix amb el P. Claret, amb qui 

inicia una gran amistat i una no menys ampla col·laboració, fet que té una for
ta incidència en la seva vida. 

Fruit de la col·laboració fou la fundació , l'any 1848, de la Llibreria 
Religiosa de Barcelona3. Aquesta Llibreria Religiosa, que ha perdurat fins fa 
pocs anys, va tenir una gran difusió de publicacions, no solament a Catalunya, 
sinó també a tot l'Estat espanyol, per la qual cosa la seva influència en la 
renovació de la religiositat fou molt gran, tant pel que fa a a la pietat popular, 
amb fulls volants, opuscles i obres de lectura i comprensió fàcils, com pel que · 
fa a una formació més seleccionada, amb obres de grans autors d'espirituali
tat, mereixent una especial menció l'edició de la Bíblia4 · Caixa! esdevé l'àni
ma de la Llibreria Religiosa i la seva dedicació és total, perquè, tal con~ diu el 

3. Pot interessar als historiadors de conèixer les dades, que avui es poden aportar, per a acla
rir la polèmica sorgida de cara a saber exactament qui fou el fundador de la Llibreria Religiosa cie 
Barcelona. En un principi, i fins fa ben poc, s'assenyalava el P. Claret com a únic fundador, con
siderant a Caixa! com el més disting(t col·laborador i director. El P. Antoni Borràs i Feliu, S.]., sos
té l'opinió que el veritable fundador és Caixa!, ja que fou ell qui tingué la idea, com prova en un 
article seu "La Libreria Helig iosa de Barcelona y la renovación de la piedad en España a media
dos del siglo XIX (1848-1868)", publicat dins la revista "Traditio-Krisis-Henovatio ans .theologis
cher Sicht" Festschrift Winfried Zelle r zum 65. Geburtstag. Marburg. 1976, pp. 371-375. Aquesta 
afirmació del P. Bords concorda amb el que declara el P. Sebasti:'i Peyró i Caixa!, S.J. , en e ls 
materials que preparava per a la publicació d'una biografia del seu senyor oncle, ja que escriu, 
en "índices biograficos", aquesta frase : "l:XU inspiración y fundación de la Libreria Heligiosa, con
cebida en Francia de 1840 a 1848" o "Epoca Ill' 72 1842. Su ideal fundar Librería Heligiosa" a "8º 
1846. Hegresa de Francia. Funda Librería Heligiosa (1848)", com, també en uns "apuntes" trobem 
aquestes paraules: "Aflicción y amargura del Sr. Caixa! a fines de 1840 ... Entonces fué pues, cuan
do el Sr. Caixa! concibió la feliz idea de la "Libreria Heligiosa" ... Pero ya que las circunstancias no 
permitieron relaizar su plan ... ; como efectivamente lo relaizó luego que regresó de su segunda 
expatriación, que fue a mediados del año 1846, y que entonces puso en planta su obra de la 
Lihreria Heligiosa, que habia concebido a entrar en Francia a fines de 1840 ... " (Arxi~ Històric de 
la Província Tarraconense de la Companyia de Jesús, a Sant. Cugat del Vallès, Fons Peyró
Caixal). 

4. Vegeu l'article del P. llords, ja citat en la nota anterior, pp. 375-379. 
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P. Claret, hi "esmerça totes les almoines de les misses i les rendes de la 
canongia", estant fins i tot decidit a "canviar la canongia de Tarragona per 
una altra de Barcelona, o, almenys, sense renunciar a la primera li sigui 
permès establir la seva residència a Barcelona, per a poder atendre millor al 
seu funcionament 11 5. 

La sintonia de pensament, de sentiments i d'ideals entre Claret i Caixa! fou 
completa, tant que aquest apareix, per una part, com a pa1ticipant actiu i res
ponsable en la creació de la "Hermandad Apostòlica" , ideada per aquell per a 
donar missions i exercicis espirituals i per a editar i difondre llibres, fulletons, 
etc., i, per una altra part, com a distingit consultor en la redacció de les 
Constitucions de la Congregació de Missioners, fundada pel sant6. A més, 
sembla que Caixa! havia d'haver estat un dels religiosos cofundadors, com es 
desprèn del que Caixa! manifesta a un mssioner claretià, de pas per Argel: 
"Era yo uno de los llamados a constituir la Congregación, pero no me deja
ron"7. 

3. BISBE 

El 10 de març de 1853 el Papa Pius IX, prèvia presentació feta per la reina 
espanyola Isabel 11, preconitza el Dr. Josep Caixa! i Estradé bisbe d'Urgell. 
Rep l'ordenació episcopal el 5 de juny del mateix any, de mans del bisbe de 
Barcelona, Dr. Josep Domènech Costa i Borràs (el seu arquebisbe era ja molt 
ancià) assistit pels bisbes de Lleida i Tortosa. Pren possessió de l'Església 
d'Urgell el 15 del mateix mes. 

Dos són els grans camps en que es projecta la seva personalitat i acció: 
l'Església i la societat civil. En ambdues esferes es mostra com a eclesiàstic, 
sacerdot o bisbe, defensor tenaç de la religió catòlica, de l'Església catòlica i 
de l'Espanya catòlica. 

En l'àmbit de l'Eglésia es poden subrallar les funcions de director espiri
tual, com a sacerdot, i de pastor, com a bisbe. En aquest últim ministeri cal 
remarcar la importantíssima acció pastoral a la seva diòcesi en favor de l'ele
vació cultural i espiritual dels seus diocesans , sacerdots i laics, i dels seus 
pobles, en particular dels més petits i ficats entre les muntanyes pirinenques; 
també cal destacar la participació activa en el Concili Vaticà I. Així mateix, és 
de notar l'aspecte de fundador d'una congregació de religioses. 

En l'àmbit de la societat civil és digne de significar-se les comunicacions a 

5. Vegeu l'article del P. Borràs, ja citat , pp. 372 , 373, 377 i 379. 
6. Vegeu Constituciones y textos sobre la ConRregacicín de Misioneros pel P. Juan Manuel 

Lozano, CFM, pp. 19-30, 130, 318, 377 i 390. Editorial Claret. Barcelona . 1963. 
7. Vegeu Cien Años en la Vi11a del Se11or, de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell 1859-

1959, p. 20. Barcelona. 1972. 
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les Coits espanyoles, els càrrecs de príncep sobirà de les valls d'Andorra , el 
de senador i el de vicari general castrense de les tropes carlistes, els projectes 
socials pensats i proposats (canalització del riu Segre a fi d'evitar els seus des
bordaments, la creació d'un Banc agrícola per a defensar els pagesos dels 
prestamistes usurers, una Casa cie Caritat on siguin ben atesos els pobres, etc.) 
i, finalment, la seva situació cie presoner, cie processat i d'exiliat. 

-DIRECTOR ESPIRITUAL. Caixa!, tant cie prevere com cie bisbe, va clonar mol
ta importància al ministeri del sagrament de la Penitència, dedicant llargues 
hores a oir confessions. Moltes persones, en recerca cie la perfecció cristiana, 
buscaren en ell el consell i l'orientació espirituals, esclevinint un conspicu 
director d'ànimes. Entre aquestes hem cie fer especial esment del P. Josep 
Mañanet i Vives, ja declarat beat, fundador cie la Congregació dels Fills cie la 
Sagrada Família, i cie les serventes cie Déu Antònia París i Riera , fundadora de 
les Religioses de Maria Immaculada Missioneres Claretianes, i Teresa Guasch i 
Toda, fundadora, juntament amb la seva mare, de les Religioses Tereses de 
Sant Josep, sense oblidar la relació i la influència que va tenir en M. Anna Mª 
Janer i Anglarill, fundadora , juntament amb ell, cie la Congregació cie 
Religioses Germanes de la Sagrada Família d'Urgell , totes tres en procés cie 
beatificació. 

-PASTOR. Com a "pastor" cie la diòcesi d'Urgell, hem de començar per assen
yalar les dues atencions preferents del bisbe Caixa!. 

La primera atenció fou la tinguda envers els saceclots, facilitant-los tots els 
mitjans que al seu abast per a promoure, tant com sigui possible, la cultura i 
la vicia espiritual dels clergues. Respecte a la cultura, suprimeix, així que arri
ba a Urgell, la que s'anomenava "carrera curta", reorganitza la docència per als 
seminaristes i procura que tots els capellans tinguin una formació permanent 
sòlida a través de les conferències eclesiàstiques i dels projectes que acaricià 
d'acadèmies eclesiàstiques i d'un centre universitari. Començà la constmcció 
del seminari de la Seu d'Urgell, l'actual, que per molt poc no pogué inaugu
rar. Respecte a la vicia espiritual, proposa la lectura assídua d'autors escollits 
d'espiritualitat i, sobretot, l'assistència, que més que una recomanació és un 
manament, al exercicis espirituals i recessos. Projectà la fundació d'una casa
asil per a capellans. Durant el seu exili a Mallorca escriví per als seus sacer
dots , i publicà el llibre Veni-mecum pii sacerdotis. 

La segona atenció mira tots els diocesans i se centra en l'ensenyament, 
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abans de tot de la fe, però també i amb no menys interès de la cultura huma
na, i en el perfeccionament de la moral cristiana, sense descurar la preocupa
ció, que fou molta, pels qui patien necessitats, fossin de la mena que fossin, 
pensant i oferint molts diversos mitjans. · 

En la seva labor pastoral sobresurt el seu esperit treballador i diligent, que 
es concreta en la visita pastoral a totes les parròquies del bisbat, que durant 
el seu pontificat realitza cinc vegades, cosa veritablement remarcable, tenint 
en compte l'extensió del bisbat d'Urgell, l'abrupte cie la seva geografia, les 
inclemències climatològiques i la manca cie carreteres. 

-PARE CONCILIAR. Caixa!, malgrat no tenir permís oficial per a desplaçar-se a 
Roma, assisteix puntualment al Concili Vaticà I, comunicant-ho, però, al 
govern de Madrid tot just arribat a França, després d'haver passat per 
Andorra. Participà molt activament en el Concili i, encara que no tingué una 
repercussió massa efectiva en les conclusions d'aquest, en ser moltes les 
seves intervencions, dotze d'orals i onze d'escrites, cridà poderosament l'aten
ció. Es distingí com a defensor acèrrim del primat i de la infal·libilitat del 
Papa, per les seves aportacions en favor de la vida espritual del sacerdot i del 
bisbe i de l'exempció dels religiosos i per la seva exposició realment singular 
referent al coneixement natural de Déu per part de l'home, a la fe i a la 
transmssió d'aquesta. Pius IX li va demanar, en acabar precipitadament el 
Concili, que es quedés a Roma, on va romandre fins a principis de 1871, 
quan tornà a la Seu d'Urgell, sense cap impecliment8. 

-FUNDADOR. Caixa! no sols ajudà la fundació de congregacions 1 instituts 
religiosos, sinó que ell mateix fundà , conjuntament amb M. Anna M~ Janer i 
Anglarill, el 29 de juny de 1859, la Congregació cie Religioses Germanes de la 
Sagrada Família d'Urgell. Aquest Institut, eles del seu començament va tenir 
com a objectiu, a part el primer i fonamental cie la consagració a Déu, el d'a
tendre els malalts en e ls centres sanitaris i, sobretot, e l d'ensenyar en 

8. El millor i més precís judici sobre la participació del bisbe CaLxal en el Concili Valid l es 

pot considerar el que dóna el P. G i:1como Martina, S.J .. professor eminent d 'Histè>ria a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana de Homa, en la introducció que f:1 en App11nti Sf()rici S()jJra i/ 
C()nci/i() Valicun() de Giovanni Giuseppe Franco. S.,J .. editat per b llniversit:'1 Gregoriana Editrice. 
llo ma. 1972, e n la Col·lecci<> "M iscellanea Historiae l'ontificbe". núm. :'>:'>. p. 26. Diu així: "Nel 
concilio i! vescovo di U rgel. se non ehhe un ruolo di pri1no piano. e non fece pa11e di nessuna 

commissione. si segnalèi piu volte per i suoi interventi. che mostrarono un:1 notevole compete nza 
teologica. una facililJ pel puntualizzare i pmblemi, ma soprattutto una cena disinvolvoltura 
nell'afrontare le questioni piu ardue. e un impegno continuo ne! proporre miglior:unent i agli 
schemi proposti, ne ll'appoggiare le tesi ultramontane e massimaliste" , reconeixe nt que sobre 
C:1Lxal "manca un sllldio esauriente" ( id .. p . 19, nota .)7) . 
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col·legis i escoles, en especial als pobles més petits, amb l'exigència, a més, 
de fer-ho amb l'obtenció dels títols oficialment i legalment requerits. 

-PRÍNCEP SOBIRÀ DE LES VALLS D'ANDORRA. A Caixa!, com a bisbe 
d'Urgell, li correspongué d'exercir el càrrec de príncep sobirà de les valls 
d'Andorra, d'autoritat civil real i vera, i no de simple honor. Aquest títol el 
comparteix amb el president de la república de França (com a successor, en 
la suprema autoritat de l'Estat, del rei francés) que aquest ostenta com a co
príncep. El bisbe Caixa! va tenir una cura molt amatent dels assumptes 
d'Andorra, el que li suposà no solament treball abundós, sinó també força 
amargor i maldecaps, ja que va haver de plantar cara a les maquinacions 
revolucionàries franceses que, per a imposar el seu ideari i el seus interessos, 
volien enfrontar els andorrans amb el seu bisbe-príncep. Per aquest motiu, 
Caixa!, amb data 11 de setembre de 1868, escriu una carta pastoral adreçada 
exclusivament "al Reverent Clero i Poble fie! de nostras Valls d'Andorra", en la 
qual alterna la fermesa amb la bondat, invitant-los a la conversió i a no dei
xar-se enganyar per les promeses vingundes de França9. 

Encara que s'hagi donat, alguna vegada, un judici pejoratiu del bisbe 
Caixa! respecte a la seva acció de govern d'Andorra, crec que és més per la 
inèrcia de la repetició de crítiques negatives de moda i de ressentiments pas
sats que no pas de resultes d'un estudi seriós, equilibrat i degudament fona
mental documentalment. Penso, a més, que la seva acció de govern no sols 
fou positiva en aquell moment, sinó també per a la posteritat, com ho mani
festa la Llei de la Nova Reforma 10 que Caixa! promulgà en 1866, ratificada, 
dos anys més tard, pel Ministeri d'Afers Extrangers francès, la qual suposà, ja 
llavors, un pas decisiu vers la democratització del país andorrà, caracteritzat 
precisament, per les seves estructures medievals, Aquesta Llei és qualificada 
per l'historiador P. Cebrià Baraut, O.S.B., com "l'acta de naixement de 
l'Andorra moderna. La nova llei deixava intacta l'antiga organització adminis
trativa, però representava, en canvi, una veritable innovació en màteria electo
ral. Estenia a tots els caps de casa èi dret d'ésser elector i elegibles -abans 
reservat a unes poques famílies-, modificava el sistema de designar els conse
llers generals i els consellers dels comuns i sotmetia la gestió d'aquests darrers 
a l'examen d'uns comissionats, elegits també directament pel poble" 11 . Una 
persona notable i imparcial d'avui em manifestà confidencialment que !'es-

9. En el Boletín Qficial Eclesiastico de Urgel, A.17 N.67, de 1-X-1868. 
10. Aquesta Llei , que es presenta com a "Plan de Heforma , adaptat en las Valls de Andorra" 

(editat a la Seo de Urgel. Imprenta cie José M• Riu. 1866), es troba publicada a "Quaderns d'estu
dis andorrans" , núm. 4, Valls d'Andorra 1979. 

11 . Gran Enciclopèdia Catalana, primera edició, Barcelona. 1870, V. 2, p. 96, col. 3ª i p. 99, 
col. 2ª , corresponent a la paraula Andorra. 
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mentada Llei ha facilitat les reformes que s'han portat a terme en aquest 
segle, especialment l'ordenació cie 1933 i darrerament l'aprovació de la 
Constitució, que fa d'Andorra un Estat cie ple dret, amb estructura moderna i 
democràtica, cosa que, sens dubte, ha possibilitat que Andorra hagi estat 
admesa a les Nacions Unides. 

Pot ser convenient reflectir aquí quelcom que, encara que no pas cie gran 
importància, resulta significatiu per a conèixer els íntims i els veritables senti
ments del nostre bisbe, que moltes vegades ens l'han volgut presentar com 
un home excessivament dur i sever. No passa cie ser una anècdota, rigorosa
ment, però històrica i aclaridora. Es tracta del fet cie la pena cie mort i cie la 
forma d'executar-la vigent a Andorra. Al, poc cie prendre possessió cie la sobi
rania cie les Valls d'Andorra, decreta, per un cantó, el canvi cie la forma d'exe
cució cie la pena cie mort, per a "conciliar, diu, l'últim i inevitable rigor cie la 
justícia amb la humanitat i la decència en l'execució de la pena capitaJ11 12 i, 
per un altre, commuta, al cap de poc temps, la pena cie mott, imposada a un 
reu , per la cie presó perpètua, fent ús, declara, "d'una de les més precioses 
prerrogatives cie la Sobirania", e ncara que amb això , continua client, "no 
intentem treure, ans el contrari clesitjem i declarem conservar a les nostres 
estimades Autoritats i fidels vasalls de les Valls d'Andorra, tots i qualsevulla 
dels seus privilegis i demés concedits pels nostres Predecessors; ni ens arro
gue m en manera alguna cap dels dre ts del nostre Coprínce p l'august 
Successor cie la Casa cie Foix, com vàrem jurar el dia cie la nostra presa cie 
possessió11 13. Aquest gest defineix clarament la personalitat de Caixa!: per una 
part, d'acatament exacte cie costums, lleis i drets dels altres, súbdits i autori
tats, i, per l'altra, d 'interpretació benigna en favor cie l'home que ha delinquit, 
fent ús del dret que també li corresponia. 
-COMUNICACIONS A LES AUTORITATS CIVILS. Caixa!, home essencialment 
lliure per a defensar el que e ll creia en consciència que era la veritat cie Déu i 
e l dret cie la re ligió i cie l'Església, no estalvià cap mitjà per a fer arribar a 
autoritats i institucions civils el seu pensament i tot el que considerà conve
nient i necessari comunicar-los. Va escriure cartes particulars, cartes pastorals 
i, sobretot, cal ressenyar les "Exposiciones" que adreçà a S.M. la reina , a 
alguns ministres i a les Corts espanyoles. Entre totes les "Exposiciones" merei
xe n una citació especial les que el nostre bisbe adreçà a les Corts consti
tuents: enl855, per a defensar la "unitat religiosa" d'Espanya i per a conclem-

12. A l'Arxiu Dioces:I de la Se u d 'Urgell . llibre de Despac;hus y Tíl11/us anys 53-56, [J. 87 (la 
data del decret és 7-Xll-1854). 

n. !d. que l'ante rior nota . [J. 94 (data de la comunicaci(i 5-1-1855). 
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nar la "desamortització civil i eclesiàstica111 4; en 1868 per a oposar-se al projec
te pel qual s'establia el "matrimoni civi1 11 15 i per a manifestar al Regent del 
Regne el seu "non possumus" (no podem) al requeriment que li feia, "como 
es su deber", de donar els arquebisbes i bisbes "inmediata cuenta circunstan
ciada de todos aquellos eclesiasticos de sus respectivas diócesis que hayan 
abandonada las iglesias a que estuviesen adscritos, para lanzarse a combatir la 
situación11 l6, intentant amb això manifestar clarament que l'autoritat civil no 
pot ficar-se en allò que és propi del bisbe, com també el de no denunciar a 
cap sacerdot; el 1870, per a condemnar l'article pel que s'intentava introduir a 
Espanya la "libertad de cultos 11 17. És estimació comuna que la primera de les 
"Exposiciones" provocà el seu exili a Mallorca, en 1855, com foren, així 
mateix, les últimes les que determinaren la prevenció i, fins i tot, l'animositat 
contra Caixa!, que agreujà la seva condició de vicari general castrense de les 
tropes carlistes, que tingué el seu punt final en l'empresonament i darrer exili 
a Roma, sense retorn. 
-SENADOR DE LES CORTS ESPANYOLES. A principis de 1871, tot just arribat 
de Roma, del Concili Vaticà I, el bisbe Caixa! és elegit senador de les Corts 
espanyoles en representació de la província de Tarragona, càrrec que acceptà, 
malgrat confessar-se apolític i inepte, per amor a Espanya i a l'Església catòli
ca, a qui es creu obligat a defensar davant la trista situació en què, segons ell, 
es trobaven totes dues18. 

En l'exercici de senador cal remarcar, sobretot, la intervenció que va tenir 

14. "Representación dirigida a las Cortes Constituyentes", datada a Urgell el 17-II-1855, publi
cada a la Imprenta de josé M' Riu. Seo de Urgel. 1855. Es troba en el Boletín Qficial Eclesiastico 
de Urgel, entre el nº 41 y el 43. 

15. "Exposición de S.E.I. a las Cortes Constituyentes", datada a Uregll el 18-VI-1869, publica
da en el Boletín Qficial Hclesiastico de Urgel, A. 17 N. 14, de l-VII!-1869. 

16. "Exposición de S.E.I. a S.A. el Regente del Reino" , datada a Urgell el l 7-VII!-1869, en el 
Boletín Qficial Eclesiastico de Urgel, N. 17 A. 17,de l-IX-1869. 

17. "Exposición de S.E.l. a Jas Cortes" , datada a Roma e l l 5-IV-1870, en el Boletín Qficial 
Hclesiastico de Urgel, A. 18 N. 34, de l-VI-1870, p. 382. 

18. Carta a "D. Candido Nocedal", Urgell 28-III-1871 , en Arxiu Diocesà de la Seu d'Urgell , 
Llibre de Comunicaciones, 7°, p . 77v. 

Carta al "Sr. Presidente de la Junta electoral provincial para la elección de Senadores
Tarragona" , Uregll 28-III-1871 , en Arxiu Diocesà cie la Seu d'Urgell , Llibre de Cnmunicaciones, 7°, 
p. 78v. 

Carta a "D. juan Ferre y demas Sres. Diputados Carlistas de la Província de Tarragona" Urgell 
28-III-1871 , en l'Arxiu Diocesà d'Urgell , Llibre de Comunicaciones, 7º, p. 78. 

En aquest mateix sentit escriu al Papa Pius IX: " ... y pocos días después de Pascua me fué 
preciso pasar a Madrid para sostener en el Senado los derechos de la Iglesia tan indignamente 
conculdados por esta Revolución atea que ahora quiere parecer devota" , datada a Urgell 16-VI-
1871 , a l'Arxiu Diocesà de la Seu d'Urgell , Llibre de Comunicaciones, 7", p. 91 v. 
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-discurs i súplica- davant el Senat el dia 5 de maig d'aquest mateix any, en la 
qual fa una ardent defensa de l'Església19. El nostre senador comença expli
cant "què és la Iglesia Catòlica" i continua denunciant les ofenses que li 
havien fet: "disolución de las conferencias de San Vicente de Paul" i "el golpe 
dirigido contra los religiosos y religiosas". Respecte a això últim, per una part 
fa una valoració seriosa i entusiasta de la vida religiosa, tant de la monàstica 
com de l'activa, i, per una altra part, fa una ampla i ferma acusació per la 
"supresión de la benemérita Compañía de Jesús, honor de nuestra España" i 
per la manera injusta amb què s'havia parlat del seu "amic" el P. Claret; 
aquesta acusació li dóna peu a fer una decidida exaltació de l'obra feta pels 
PP. Jesuites i pel P. Claret. En aquest discurs recrimina igualment "lo que se 
ha hecho con los seminarios y con el Clero", com també els mals que supo
sen la "libertad de cultos" i el "matrimonio civil". 
-VICARI GENERAL CASTRENSE DE LES TROPES CARLISTES2º.Caixal veu el 
lliberalisme "como la presencia del "Maligno combatiendo a la Religión y a la 
Iglesia y destruyendo todos los valores del mundo, y como conjunto de todos 
los errares y herejías", per la qual cosa el considera "como el verdadera per
seguidor de la Iglesia, y de su propia persona, causante de todos los males y 
destructor de los espíritus y de la autoridad11 21 i, en canvi, mira el carlisme 
"como la defensa de la España Católica, de la Religión y de la Iglesia, per lo 
qual "la causa carlista es una causa santa" i "el carlismo, y los hombres que lo 
conducen, son el símbolo de los valores del derecho y de la justícia"22. 

Aquest convenciment sincer de Caixa! és el que el porta a acceptar de bon 
grat el càrrec de vicari general castrense de les tropes carlistes que, per carta, 
amb data 13 d'agost de 1873, li encomana el papa Pius IX. Fins fa poc s'atri
buïa a Caixa! la iniciativa personal d'arrogar-se a si mateix el càrrec; una carta 
cie Pius IX, coneguda fa pocs anys, va matisar ja una mica la primera opinió, 
en el sentit que la iniciativa cie Caixa! era transigida pel Papa; darrerament es 
trobà una carta del bisbe Caixa! en la qual hi ha escrita una nota autògrafa 
del mateix Papa, nota tinguda present en la resposta que se li fa, on queda 
clar que la iniciativa és del Papa. Aquest és el motiu per què Caixa! invoca 
sempre el nomenament que, per a tal servei pastoral, li havia fet, en la data ja 
citada, el papa Pius IX23. Aquesta clarificació és cie la màxima importància 
per a situar degudament la figura cie Caixa!, a fi de tenir d'ell un coneixement 

19. "Diario Sesiones Cortes Españolas. Senado". Sessici del dive ndres 5 cie maig de 1871, pp. 
366-378. 

20. Vege u l'estudi "El Obispo Caixa] Vicario General Castrense de las tropas Carlistas por ini-
ciativa del Papa IX". com se cita en la nota (2). 

21. Corn la nota anterior, pp. 328-330. 
22. Corn la nota anterior, p . 330. 
23. Corn la nota anterior, pp. 337-363. 
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ver i exacte i fer-ne un judici recte i imparcial. 
-EXJLIS, PROCÉS CRIMINAL I EMPRESONAMENT. A causa de les situacions 
polítiques, Caixa! sofrí tres exilis, precedint al tercer un "procesament crimi
nal" i un empresonament molt penós. 

El primer exili, essent canonge de Tarragona, comença en 1835, quan 
acompanya el seu arquebisbe a Maó, i finalitza en 1846, tal com ja s'ha dit 
més amunt. 

El segon exili, a Mallorca, comença a finals de juny de 1855 i acaba a finals 
de setembre de 1856, després de contínues peticions del clergat i dels fidels 
d'Urgell a la reina demant-li que aixequés l'estranyament del seu bisbe i el 
restituís a la seva diòcesi. Dos anys més tard i, segons sembla, corn a repara
ció per l'exili , Ja reina Isabel II li concedeix, per decrets de 8 i 22 cie maig de 
1858, que són comunicats a Caixa! el 18 de juny, la "Gran Crnz cie la real y 
clistinguicla orden cie Cari os Ill" i la d' "Isabel la Católica1124. 

El tercer exili, i últim, a Roma, s'inicia els primers dies d'abril cie 1876 i es 
perllonga fins a la seva mort, esdevinguda sobtadament, a la Ciutat Eterna, el 
26 d'agost de 1879. Abans, però, d'aquest darrer exili, Caixa!, després d'ésser 
fet presoner a Castellciutat, fortalesa militar propera a la Seu d'Urgell, és con
duït, entre constants vexacions, a Barcelona, i traslladat posteriorment al 
Castell cie Santa. Bàrbara, a Alacant, on és definitivament empresonat i inco
municat. Segons els acords signats pel rei carlista Carles VII i el govern de 
Madrid, els qui eren capturats en alguns dels fronts cie guerra i que hi esti
guessin en servei sanitari o d'assistència espiritual a les tropes i que no pottes
sin armes, no podien ser retinguts com a presoners; Caixa!, clones, no podia 
ser considerat legalment presoner ni , conseqüentment, empresonat, segons els 
esmentats acords , i, en canvi, havia cie ser posat immediatament en llibe1tat. 
Per a justificar l'empresonament del nostre bisbe se li obrí un procés criminal, 
inculpant-lo cie la mott d'un sacerdot, ocorreguda uns anys enrere a la Seu 
d'Urgell. La causa fou sobreseguda pel Tribunal Suprem. El dia 11 d'abril cie 
1876, el mateix senyor.ministre cie Gràcia i Justícia en persona reconeix públi
cament clavant les Coits espanyoles la provada innocència del bisbe Caixa!, 
tot i que la decisió havia estat presa bastants dies abans i quan, fins i tot, el 
nostre bisbe ja havia sottit de l'empresonament. Aquesta és la raó per què el 
bisbe Caixa!, sospitant que era perseguit, afirmava que el govern liberal sem
pre tenia preparada una causa contra el bisbe d'Urgell. 

El govern espanyol i la Santa Seu arribaren a un acord, pel qual, un cop 
posat en llibettat, el bisbe Caixa] fos exiliat a Roma. Sembla que el nostre bis-

24. Arxiu General del Ministeri de .Justícia, nlim. 48. 
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be va estar al marge d'aquest conveni i que no en tingué coneixement fins 
bastant després, per la qual cosa no ha d'estranyar gens que Caixa! vulgués, i 
ho intentés per tots els mitjans, un cop declarat innocent i aconseguida la lli
bertat, tornar a la seva diòcesi d'Urgell, ja que alguns interpretaren aquest 
desig com una tossuderia i deslleialtat a l'acord pres. 

El dia 6 d'abril de 1876, el bisbe Caixa! és posat en llibertat, i marxa tot 
seguit a l'exili. En arribar a Roma, després d'haver passat per Oran i 
Montpeller, és rebut amb gran afecte i distinció pel papa Pius IX, que sempre 
li manifestà molta estima, com demostren alguns fets prou significatius: el 23 
de maig de 1862 el nomena prelat assistent al soli pontifici; interromput de 
sobte el Concili Vaticà I, Pius IX li demana que es quedi un temps a Roma, al 
seu costat; quan estava empresonat és el Papa qui es preocupa i insisteix, 
molt i molt, a través del nunci a Madrid i del cardenal secretari d'Estat del 
Vaticà, perquè Caixa! sigui alliberat; durant l'exili a Roma li concedeix nom
broses audiències. És una suposició meva, però que crec bastant versemblant, 
que amb aquestes atencions últimes el Papa volia, d'alguna manera, compen
sar el servei que Caixa! havia prestat a iniciativa seva i que, a causa del qual, 
tant havia sofert, sofria i que es preveia que seguiria sofrint fins a la mort. 

Entre els dos últims exilis, o sia entre 1856 i 1876, Caixa! porta a cap una 
intensa labor pastoral. D'aquest temps són la major pa1t de les seves cartes 
pastorals i circulars de més interés, el seu abundós epistolari, les repetides 
Visites Pastorals a totes les parròquies del bisbat, la seva ben significada pa1ti
cipació i aportació al Concili Vaticà I i les seves prou discutides activitats com 
a vicari general castrense cie les tropes carlistes i, abans, cie la de senador, 
com també el seu treball en favor de la promoció, la creació, el suport i l'ajut 
a fi d'obtenir tots els millors mitjans en benefici de la vida material , espiritual 
i social dels seus diocesans, sacerdots, religiosos i laics, tant pel que respecte 
a les persones com a les institucions. 

4.- ESCRIPTOR25 

La condició d'escriptor cie Caixa! bé mereix un apartat específic. Va escriu
re molt, en diversos camps i sobre diversos temes, segons li ho exigien les 
circunstàmcies i, encara més, les responsabilitats cie professor, director espiri
tual, pastor, pare conciliar, senador, governant sobirà d'un estat independent 
o senzillament familiar o amic. Molts dels seus escrits s'han perdut, a causa, 
sobretot de la guerra civil espanyola de 1936. Dels escrits trobats , publicats o 

25. Pel que fa a la relaciú més completa de tots els escrits del bisbe Caixa! que fins avui es 
coneixen i de la seva ressenya més àmplia es pot consultar la tes i ja esmentada La espiritualidad 
del Ohispo Caixa/. el text i les correspone nts notes, tal com s'assenyala en la nota (l) d'aquest 
estudi .. 
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inèdits, en dono, seguidament, una breu relació. 
Dels anys de 1827 a 1833 es conse1ven algunes composic10ns poètiques 

(epigrames, odes, octaves i sonets) i discursos acadèmics, dels quals es guar
den cinc; d'aquest mateix període són la major part dels seus sermons, qua
ranta-vuit, dels quals tenim les redaccions autògrafes, totals o parcials. 

De 1833 a 1853 són les següents obres: Cívítas Sancta seu Domus Deí 
(1834), inèdita, de la qual s'ha trobat la transcripció feta pel seu nebot 
P. Sebastià Peyró i Caixa!, S.].; De .fide catholíca (1835), desapareguda; 
Exposícíón del Cantar de los Cantares (1836), traducció literal i abreujada de 
l'obra de Bossuet, conse1vada en el text autògraf original; Los nueve coros de 
los angeles (1841), desapareguda; Lucha del a/ma con Díos (1843), editada i 
conservada. 

Del temps del seu episcopat, 1853 a 1879, són: Pastorals i Circulars, totes 
conse1vades; Mes de Mayo (1856), desapareguda; Vení-mecum píí sacerdotís 
(1856), editada i conservada; traducció al castellà de la Historia religiosa, polí
tica y !iteraria de la Compañía de jesús de Cretinau-Joli (1958), publicada y 
conservada; Exposíción de las epístolas de San Pahlo (entre 1876 i 1879), desa
pareguda. Convé ressenyar, així mateix, les seves "intervencions orals" i 
"comunicacions escrites" al Concili Vaticà I, tot transcrit en el Mansi, com tam
bé el seu extens Epistolari , conservat en bona part. 

Especifico immediatament amb més detall alguns dels escrits més remarca
bles. 

CIVITAS SANCTA SEU DOMUS DE!. És una obra que es troba a l'Arxiu 
Històric de la província tarraconense de la Companyia de Jesús, a la Casa dels 
PP. Jesuïtes de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). L'obra consta de dues parts 
o llibres: "Libe r Propositionum" i "Libe r Chartarum", precedides d'una 
"Introductio ad opus". És una obra sobre l'Església, però, més que dogmàtica, 
és més aviat de caire espiritual-místic. Resulta molt interessant i original (no 
s'han pogut precisar les fonts on pogué inspirar-se) i crec que resultaria molt 
profitós estudiar-la a fons i editar-la. Aquesta obra, juntament amb les seves 
pa1ticipacions al Concili Vaticà I, resulta sens dubte el més singular del pensa
ment teològic i d'espiritualitat de tot el que ens ha arribat del bisbe Caixa!. 

VENI-MECUM PI! SACERDOTIS. Caixa! escriu aquesta obra durant el segon 
exili, a Mallorca. La primera edició és del 1856. En gran pa11 és un recull d'al
tres autors, al qual no deixa d'afegir-hi aportacions i reflexions pròpies. Va 
adreçada principalment als sacerdots, però bona part del contingut és vàlid, 
també, per a tot cristià. 
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LUCHA DEL ALMA CON DIOS. Aquesta obra la publica en col·laboració 
amb el beat P. Francesc Palau, a Mantauban (França), en 1843, durant el seu 
primer exili. El tema és la situació desastrosa en què es troba l'Església i més 
concretament Espanya, situació que és provocada pels pecats, els quals són la 
causa de tots els mals i dels veritables "azotes de la mano de Dios" (càstig de 
Déu); es presenten els remeis contra aitals mals, com són la penitència i l'ora
ció, i la negociació de l'ànima amb Jesús, fins a aconseguir la victòria, per 
mitjà del sacrifici eucarístic i la intercessió de Maria i dels sants. 

CONCILI VATICÀ I. De les intervencions orals i de les comunicacions 
escrites al Concili Vaticà I cal destacar les que fan referència al coneixement 
natural de Déu i l'Església en general, presentant per a aquest darrer tema un 
esquema totalment nou, en comptes de l'oficial proposat "De Ecclesia Christi", 
proposant a l'Església com a "Cos Místic", "Poble de Déu" i "Regne de Déu" i 
raonant àmpliament el que concerneix al primat de Pere, a la infal·libilitat 
pontificia i al ministeri dels bisbes. També resulta singular la definició que 
dóna de la fe i de la seva transmissió i ensenyament, sobretot pel que fa als 
pares, com una exigència i potetat que neix no pas solament d'un encàrrec, 
sinó de la mateixa condició de pare o de mare. Convé posar de relleu, així 
mateix, el que manifesta sobre l'autonomia de les ciències naturals en els 
aspectes que no pertanyen a la fe i als costums, la necessitat d'una bona cul
tura i dels mitjans per a aconseguir-la per als sacerdots i la intensa vida espiri
tual per als bisbes i preveres i, en fi, entre moltes altres, l'exempció dels reli
giosos. 

CARTES PASTORALS. Poden diferenciar-se tres grups: les dirigides al cler
gat en particular, les adreçades a tots els diocesans, sacerdots, siguin aquests 
seculars o regulars, religioses i poble fidel, i les destinades a grups determi
nats. 

Entre les dirigides al clergat en particular, són significatives la primera que 
· inicia el ministeri episcopal, que marcarà la base temàtica més principal de 
les següents, en la qual es tracta, en concret, cie la santedat cie vicia i cie la 
ciència exigides al sacerdot, com també l'obligació cl 1obse1var degudament els 
ritus litúrgics, d'exercir la predicació i l'ensenyament del catecisme, tot ofe
rint-los els mitjans per a aconseguir-ho, com els exercicis espirituals, als quals 
ell personalment assistia (i practicava), les conferències eclesiàstiques, llibres, 
etc. 

Entre les adreçades a tots els diocesans, conjuntament sacerdots, siguin 
seculars o regulars, religioses i poble fidel, és bo de remarcar les que es refe-
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reixen a la definició dogmàtica de la Immaculada Concepció, als errors i 
pecats i als càstigs justos amb què Déu corregeix, als seus viatges a Roma, a 
les visites pastorals, a l'encíclica Quanta Cura i al Syllabus, al Jubileu, a la 
Santa Infància, al Concili Vaticà I en particular i al que és un concili ecumènic 
en general, a la nova Constitució espanyola proposada i aprovada per la 
Revolució i a la instauració del matrimoni civil. 

Entre les destinades a grups concrets, es poden enumerar les adreçades als 
sacerdots, ja esmentades, a algunes comunitats religioses, de clausura o 
ensenyament, a les dones casades, als joves estudiants, als administradors de 
santuaris, al rector i personal del seminari, als andorrans i als súbdits espiri
tuals de la jurisdicció castrense. 

CIRCULARS. Malgrat que en la majoria de circulars preval l'aspecte de dis
posicions de tipus disciplinar, algunes no deixen de ser dignes de considera
ció, també, per la seva temàtica i fonamentació doctrinal. Hi posaríem les 
referents al culte, a la disciplina eclesiàstica, als exercicis espirituals, a la visita 
pastoral, als actes de pietat i, més en concret, a les rogatives, al jubileu i a la 
benedicció apostòlica, a la provisió de curats (parròquies), a les "conferències 
morals o eclesiàstiques", a la instrucció pública, al catecisme, a l'ensenyança 
de la doctrina cristiana, a la recomanació de llibres, a la supressió de festes, a 
la desamortització dels béns eclesiàstics, a la construcció, conservació i restau
ració de cementiris, etc., i dels monuments artístics, al Concili Vaticà I i al 
jurament de la Constitució. 

Caixa! manifesta, per l'objectiu d'algunes circulars, que la seva visió i preo
cupació va més enllà que la de la seva diòcesi, quan demana ajudes en favor 
de les persones necessitades d'altres llocs, com per exemple de València, 
Granada, Santa Cruz de Tenerife, Filipines o Puerto Rico, com també les mol
tes vegades que parla de l'exigència d'ajudar el Papa i a la Santa Seu (tinguem 
present que coincideix en els anys cie la pèrdua dels Estats pontificis). 

EDICTES. Entre els edictes publicats són dignes cie menció els que tracten 
del culte, dels llibres i dels segells parroquials, cie la construcció, reparació i 
ornamentació dels temples, de la convocatòria i provisió de beques i curats, 
de les despeses del culte i de les últimes voluntats dels rectors. 

Exposicions i representacions. Ja he parlat de les "exposiciones" i "repre
sentaciones" que el bisbe Caixa! va dirigir a S.M. la Reina, a les Corts espanyo
les i a altres personalitats. En totes aquestes comunicacions, unes , les més, 
estrictament personals i altres escrites conjuntament amb els bisbes de la pro
víncia tarraconense, el nostre bisbe defensa sempre els drets de la religió i de 
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l'Església catòlica, com tamhé els seus homes, i s'oposa amh resolució i ener
gia als projectes-llei que els ataquen, tant pel que fa al seu aspecte doctrinal 
com a la seva disciplina moral, com també als béns artístics patrimonials. 

DISCURS AL SENAT DE LES CORTS ESPANYOLES. Hi he fet més amunt 
una referència i sols resta aquí accentuar, una vegada més, el relleu que 
mereix aquest discurs que pronuncià al Senat el 5 de maig de 1871, del qual 
tenim contància escrita en el Diario de Sesiones de las Cortes Españolas. 
Senado. 

SERMONARI. El contingut dels sermons, dels quals ens han quedat qua
ranta-nou, tots del seu temps de sacerdot, és principalment panegírics dels 
sants i de la Verge, sobre el Santíssim Sagrament i exhortacions als bons cos
tums. Són lloances al Santíssim Sagrament, a la Verge i als sants, en què, per 
contrast, es denuncien els pecats de blasfèmia, els balls immorals, la falta 
d'assistència a missa els diumenges ï festes de precepte i el treball que durant 
aquest dies festius es fa, l'anunci dels càstigs de la recta justícia de Déu, la 
invitació, però, a la conversió, a la recepció dels sagraments i a l'excercici 
dels actes de devoció i pietat heretats dels nostres pares. 

Enmig dels sermons hi ha una "instrucción dirigida a una religiosa sobre el 
Oficio divino y Horas canónicas", que ve a ser una exposició doctrinal sobre 
l'ofici diví i petit ofici, la manera de resar-lo i una exhortació a practicar-lo. 

Convé de constatar aquí que en l'índex que hi ha dels sermons, a més 
dels quaranta-nou assenyalats, que són els que ens han arribat, consten dos 
més, que no s'han trobat i que, precisament, tots dos coincideixen en el 
mateix tema: l'un "dirigido a los realistas de Cervera" i l'altre "oración fúnebre 
clespués de una batalla", que necessàriament han cie situar-se en la primera 
guerra carlista. 

EPISTOLARI. La correspondència epistolar de Caixa! és bastant extensa, 
tot i que una gran part es va perdre en l'última guerra civil espanyola 0936-
1939), sobretot pel que repecte a la que adreçà a les religioses de la Sagrada 
Família d'Urgell, fundades per ell, juntament amb M. Anna Mª Janer i 
Anglarill. 

En total he recollit quatre-centes trenta-sis cartes. Penso que aquest episto
lari és suficient per a poder conèixer bastant bé el pensament del bisbe 
Caixa! a través de la comunicació directa i personal de les seves cartes, escri
tes amb senzillesa o solemnitat, segons a qui anaven dirigides. Totes, però, 
reflecteixen la seva actitud habitual cie clonar a les seves paraules la màxima 
formalitat i, per tant, crec que constitueixen un vàlid material per a centrar 
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degudament la seva figura. 

5. ÚLTIMS ANYS I MORT" 

Acabo aquesta succinta presentació de la figura del bisbe Caixa! narrant els 
últims anys de la seva vida d'exiliat a Roma, amargs de veritat, per no dir-ne 
dramàtics, en què ha de debatre's entre el seu fort, viu i arriscat sentit del ser
vei pastoral, que l'Església li ha encomanat com a bisbe, i la seva no menys 
decidida, prompta i ferma voluntat d'obediència total al Papa, que li indicava 
la necessitat d'acceptar la decisió del govern de Madrid, que li negava el 
retorn a Espanya i, per tant, a la diòcesi d'Urgell, de la qual era pare i pastor. 
El govern de Madrid havia, fins i tot, amenaçat de provocar un conflicte greu 
si Caixa!, tal com havia insinuat, anava a Andorra, d'on era príncep sobirà, i 
des d'allí regir l'Església d'Urgell. 

El govern de Madrid, a més, pressionava amb gran insistència perquè el 
Papa o bé obligués Caixa! a renunciar a la diòcesi d'Urgell o bé, en cas con
trari, nomenés un bisbe administrador apostòlic per a la diòcesi d'Urgell. El 
Papa no va accedir a cap de les dues proposicions. El bisbe Caixa!, doncs, vis
qué exiliat a Roma i, home responsable en gran manera, dirigí des de Roma la 
diòcesi d'Urgell, a través d'un governador eclesiàstic nomenat per ell i d'una 
correspondència continuada, meticulosa i freqüentíssima. Estigué pels detalls 
més mínims, tant pel que respecta a les persones com peb assumptes d'admi
nistració; fins i tot, des de Roma, convoca i resol unes oposicions a curats. 

A finals de 1878 el papa Lleó XIII, que el 20 de febrer de 1878 havia suc
ceït a Pius IX, mort el 7 del mateix mes i any i que, pocs dies després de la 
seva elecció, rebé en audiència el bisbe Caixa!, amb gran manifestació d'esti
ma va insistir davant el govern de Madrid perquè es permetés el seu retorn a 
Urgell. Sols enfront de la rotunda negativa i la convicció que mai no li seria 
permès el retorn demanat, tenint present l'edat ja avançada de Caixa! i la 
situació preoçupant de hi diòcesi, segons les notícies que alguns interessada
ment feien arribar a la Santa Seu, decideix nomenar el Dr. Salvador Casañas 
administrador apostòlic de l'Església d'Urgell. El Dr. Casañas, un cop rebuda 
l'ordenació espiscopal, celebrada a Barcelona, d'on era fill i on havia exercit 
el ministeri sacerdotal, pren possessió el dia 12 de març de 1879 del bisbat 
d'Urgell. 

El 26 d'agost de 1879, el bisbe Caixa! mor sobtadament a Roma , al 
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Convent Sant Adrià dels PP. Mercedaris, situat als Fòrums romans, on es tro
bava allotjat. 

El govern de Madrid donà permís perquè el cadàver del bisbe Caixa! 
pogués ser traslladat a la Seu d'Urgell, per a ser enterrat a la catedral. El dia 
15 d'octubre d'aquell mateix any les restes mortals del nostre bisbe són inhu
mades a la capella de Sant Ermengol, lloc que ell havia escollit per a la seva 
sepultura. 

Per a finalitzar aquesta breu semblança del bisbe Josep Caixa! i Estradé, 
res millor que transcriure l'epitafi esculpit en la làpida que tapava la seva 
tomba, ja que ens ofereix els trets més característics de la seva personalitat i 
els esdeveniments més notables que marcaren la seva vida. Traduït del llatí, 
diu així: 

"L'EXCM. I IL. LM. BISBE D'URGELL DR. D. JOSEP CAIXAL I ESTRADÉ 
BRILLÀ AMB SANTEDAT I SAVIESA PRECLARES: 

ESPLÈNDID EN LA BENEFICÈNCIA, ERA EL PARE DELS POBRES, 
DEFENSOR ACTIU DELS DRETS DE L'ESGLÉSIA, 

MARTELL DELS HERETGES. 
PRESENT AL CONCILI VATICÀ, DISSERTÀ LAUDABLEMENT 
A FAVOR DE LA INFAL·LIBILITAT DEL ROMÀ PONTÍFEX. 

EN TOT MAGNÍFIC, SENSE ESTALVIAR MI1JANS, 
ERIGÍ UN GRAN SEMINARI. 

FOU HONORAT PER PIUS IX, DE FELIÇ MEMÒRIA. 
REGÍ MOLT BÉ LA DIÒCESI D'URGELL DURANT VINT-I-SIS ANYS, 

ACONSEGUÍ L'ADMIRACIÓ DE TOTHOM, FINS I TOT DELS ADVERSARIS. 
I PERQUÈ ESTIMÀ CONSTANTMENT LA JUSTÍCIA I ODIÀ LA INIQUITAT, 

PER AIXÒ MORÍ EXILIAT A ROMA EL DIA 26 D'AGOST DE 1879: 
AQUÍ DESCANSEN LES SEVES RESTES MORTALS: PREGA PER ELL" 

Actualment, modelada de nou la capella de Sant Ermengol, les seves des
pulles mortals estan inhumades en un dels nínxols de la cripta situada a la 
nau central de la catedral de la Seu d'Urgell. 

Conclusió 

En acabar aquesta breu biografia del bisbe Caixa! pot semblar que m'he 
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quedat solament en els aspectes positius. No nego que sigui així, però, en tot 
cas, és només una petita compensació a la forma denegatòria en que sistemà
ticament se l'ha presentat injustament i partint, més aviat, d'un total desconei
xement de la seva persona i de les circumstàncies que l'envoltaren. Crec sin
cerament, després d'haver intentat estudiar-lo amb la màxima seriositat possi
ble, que la desconeixença i la visió negativa que s'ha tingut, fins ara, del bisbe 
Caixa] es deu al interessos polítics, que volien fer-lo oblidar i, si més no, dis
torcionar-Ja. Estic convençut que el bisbe Caixa] es convertí en el "boc expia
tori" de totes les ires liberals i alfonsines. Això no obstant, tampoc no voldria 
caure en l'extrem contrari d'un enaltiment desmesurat, sense tenir en compte 
les seves moltes limitacions, contradiccions, equivocacions, obsessions o frns
tracions, com passa més o menys a tots els homes compromesos, arriscats i 
de caràcter actiu, resolut i enèrgic. A Caixa] se li podrà retreure d'haver-se dei
xat absorbir pel carlisme, principalment pels seus lemes-objectius i conse
qüenment, també, pels seus procediments,d'haver-se aferrat a la conservació i 
reviscolança de l' "antic règim" en les seves estrnctures polítiques, socials i 
religioses o d'haver-li mancat més visió de futur. Certament és així, però tam
bé és cert que ningú no podrà negar-li una profunda espiritualitat, una excep
cional capacitat intel·lectual i una disponibilitat generosa, honesta i entera a 
tota acció que ell creia noble, tant mirant a Déu com als homes; que ningú no 
podrà deixar de reconèixer que el seu únic principi orientador fou procurar la 
glòria de Déu renegada, la defensa de l'Església combatuda i la promoció dels 
valors religiosos i morals de la societat menystinguts; que ningú no podrà 
contradir la seva excepcional aportació, fins i tot en l'esdevenidor, com per 
exemple a molts conceptes referents a l'Església, tant pel que fa al seu contin
gut doctrinal com al pastoral, a Ja "nova reforma", petita, si es vol, però 
important, a Ja política andorrana, que li pertanyia, i als projectes de millora
ment social per a tothom (ensenyament, vies de comunicació, treball, pagesia, 
assistència sanitària i benèfica), oferint a més tots els mitjans al seu abast. 

En resum, el bisbe Josep Caixa] i Estradé pot ser discutit, però no ignorat; 
pot ser criticat, però no desconegut; mereix, senzillament, ser conegut bé i 
valorat degudament, com una figura sobresortint i quasi diria de les més cab
dals del segle XIX, necessària per a tenir notícia exacta i intel·lecció adient del 
nostre passat i del nostre present. 
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LES CONSTITUCIONS SINODALS DE SOLSONA 
I LA REFORMA CATÒIJCA (1630-1751) 

Enric Moliné 

Les sinodals de l'any 1630 

Miguel Santos de San Pedro va ser bisbe de Solsona des de 1624 fins a 
1631, el tercer en ocupar aquella seu erigida de bell nou l'any 15931. Segons 
explica ell mateix en el pròleg al volum de constitucions sinodals que va fer 
imprimir, així que arribà a Solsona féu la visita canònica a la catedral i, a con
tinuació, a tots els llocs i esglésies del bisbat, fins als més inaccessibles, en 
molts dels quals, diu potser una mica retòricament, mai no s'havia vist un bis
be ni s'hi havia administrat el sagrament de la confi rmació. 

Acabada la visita, continua explicant, volia convocar un sínode per a dotar 
de lleis el nou bisbat, que no en tenia; però nomenat virrei de Catalunya, va 
estar malauradament allunyat de les seves responsabilitats pasto rals durant 
dos anys i quatre mesos. Quan les va poder reprendre, va convocar nova
ment el sínode diocesà on es van aprovar amb vot unànime les constitucions 
que ara s'imprimien, preparades per "homes prudents i experts en teologia i 
dret canònic i civil", i ordenades en cinc llibres segons la disposició de les 
decretals2. Des del primer moment queda, doncs, clara la iniciativa del bisbe . 

A primer cop d 'ull, aquest volum és molt diferent dels que s'imprimien en 
aquella època en altres llocs i que solien recopilar constitucions procedents 
dels diversos sínodes que s'hi havien celebrat al llarg dels segles. D'aquest 
estil eren les Constitucions Sinodals impreses als bisbats de Vic (1591), 
Barcelona (1600), Girona (1606), Tortosa (1616), Urgell 0 632) i Lleida (1691), 
i a l'arxiprestat d 'Àger (1648), com també lesConstitucions Provincials cie 
Tarragona (1584)3 En canvi, les de Solsona de 1630 procedien d 'un sol síno-

1. D'aquest b isbe, com de moltíssimes altres coses, en dé>na una àmp lia notícia l'historiador 
del bisbat de Solsona DOMINGO COSTA UAFARULL, traspassat en 1806, en e l seu llib re 
Memorias de la Ciudad de Solsona y su !glesia, imprès tardanament a Barcelona en 1959, ps. 
368-370. 

2. MICHAEL SANTOS DE SAN PEDRO, Constitutirmes Synodales, Barcelona 1630, 155 fulls 
numerats més 6 sense n umerar de pròleg, índexs i fe d 'errates. 20x14 cm. Les paraules del p rò leg 
del bisbe , dedicat '·ad denim Coe lsonensem", omplen sis pàgines. 

3. Sobre els síno des i les sinod als del bisbat d 'Urgell, vegeu ENH1C MOLINÉ, fils sínodes 
dVruell del segle XVI i_la reforma catòliw, d ins Urgellia X (1990-1991), pàgines 407-468; Les 
constitucions sinodal~ imp reses del bisbat dVruell, dins Església d 'Urgell 207 (febre r 1992), pàgi
nes 5- 8. 
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de i pretenien establir de nova planta normes diocesanes generals en un bis
bat que fins llavors no les tenia perquè era de creació molt recent. 

Aquesta diferència, però, és més aviat formal. D'una banda, els reculls 
esmentats tot sovint s'havien preparat precisament amb ocasió d'algun sínode 
important · on s'havien fet moltes constitucions noves que ocupaven un lloc 
prominent en la recopilació. D'una altra, també el de Solsona incorporava 
algunes constitucions antigues de Tarragona o d'altres procedències. De totes 
maneres, cal pensar que si tots els reculls reflecteixen les preocupacions pre
dominants al moment que es preparen, les de Solsona ho deuen fer de mane
ra encara més acusada precisament a causa de la seva novetat. 

Precedents immediats: els decrets episcopals de 1624 

Tres decrets del bisbe Santos signats el 5 d 'octubre de 1624 al palau epis
copal de Solsona, quan feia ben poc temps que era a la diòcesi, anuncien des 
del començament el seu programa pastoral. Convé que ens els mirem amb 
algun detall, perquè moltes de les seves disposicions passaran a les sinodals, 
de vegades quasi literalment. 

El primer d 'aquests decrets tracta de la correcció amb què s'han de com
portar els fidels . dins les esglésies, amb referències al Concili de Trento i a 
prescripcions del papa Pius y4. No s'ha de passejar per l'església mentre s'hi 
diu missa o s'hi predica, o entrar-hi amb farcells i coses de menjar i beure; no 
s'ha de seure d'esquena al Santíssim Sagrament o pujar als altars per veure 
millor les cerimònies; no han de tractar els homes amb les dones; si hi ha 
pobres que demanen almoina, ho han de fer a la porta i no dins el temple. 
S'ha d'estar a l'església amb humilitat i devoció, quiets i pregant, amb el cap 
descobert, inclinant-lo quan se senti el nom de Jesús, agenollant-se per a 
adorar el Santíssima Sagrament. No hi ha d'haver soroll ni enraonadisses dins 
els temples, l'ambient dels quals, pel que es deixa entendre, devia ser més 
aviat tumultuós5· · 

4. Ocupen els folis 117r-123r del volum de Constitutiones Synodales. 
5. "La invenció del silenci", ha titulat precisament HENRY KAMEN l'esforç per retrobar el 

recolliment en els llocs i actes religiosos, en el seu magnífic i recent estudi sobre la reforma catò
lica a Catalunya, 1be Phoeni.x and the l·lame, Yale University Press, New Haven and London, 
1993, pàgs. 129-131. 
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Les obligacions dels rectors 

El segon decret s'adreça als rectors, els quals s'exhorta a portar una vida 
exemplar, amb noves al.lusions al Concili de Trento: han de ser exemple per 
a tots, castos, senzills en el vestit, temperats en menjar i beure, modestos en 
el parlar, devots i zelosos de les coses de Déu i del bé de les persones, carita
tius amb els pobres i necessitats, homes de pau. Han de viure recollits i dedi
cats a l'oració i la meditació, i ocupar-se a llegir les Sagrades Escriptures, els 
decrets de Trento, el catecisme del papa Pius V, algunes sumes de casos de 
consciència "i altres llibres bons". "En tot siguin i semblin sants, tal com tenen 
obligació de ser-ho", resumeix. 

Després d'aquesta exhortació general, el bisbe fa una sèrie de manaments 
específics i detallats: els rectors s'han d'estar contínuament a les seves parrò
quies i no absentar-se'n més de dos dies sense permís del bisbe; els dies de 
festa han d'ensenyar la doctrina als grans, dins la missa, i als petits, a primera 
hora de la tarda, i només han d 'administrar els sagraments als qui la sàpi
guen; les confessions les han d 'oir als confessionaris i no admetre cap dona
tiu dels penitents amb motiu del sagrament; no han de permetre les activitats 
d'endevinaires i altres persones que viuen de les supersticions; no han 
d'intervenir en matrimonis celebrats al marge de les normes decretades en el 
concili de Trento. 

Pel que fa a l'administració dels béns, per a estar més lliures a l'hora d'exi
gir el compliment de les últimes voluntats dels difunts, els rectors no han de 
fer de marmessors. En totes les esglésies hi ha d 'haver una arca per a posar 
les almoines de les misses, amb un llibre d'entrades i sortides, tancada amb 
dues claus, una en poder del rector i una en el d'un altre eclesiàstic o d 'algu
na de les autoritats municipals. Els rectors han d'exigir també el pagament 
dels delmes i primícies. 

Finalment, els qui vulguin rebre els ordes s'han de presentar un mes 
abans perquè es puguin examinar bé els seus expedients, ja que es vol seguir 
al peu .de la lletra els decrets de Trento, i s'adverteix que es rebutjarà els qui 
cerquin influències per a ser ordenats. 
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·D.FR.LVDOVICO DE ,PONS, · 
. ~msçP~9:~.~o;EL$.ONEN~ l RE.GlOQyE '. . 

· ' ·•~ tonfiflano; (n D1c:tcéfaha ~yr1odo conlirmat<r, , 
·. , · ~ dufque ii.J{fu Typis ~xcuff:r. · 

., 

DE!P_¿1R./F, V!RG!NI IN PRIMO SV..<E 
anima/Jonis infla'?ti, a6fqueoriginali la6e con- '.\; . 

. ce¡tit, dicantur,f5 confecrdntur: 

Il A R C I N O N JE,_ 
. Ex Typotraphii'Ar.J.+o~It LAcAvAtt~i1 .~, in Yi:l Bibliotheca .. 

• 0 • rii• Anho M. OC. LXXI. ' 

' Portada de les sinod:lls de ](17 1 
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Altres manaments als eclesiàstics i als seglars 

En el tercer decret, el bisbe mana a tots els eclesiàstics que tenen cura 
d'ànimes que compareguin davant seu dins els trenta dies següents per a 
mostrar els seus títols. Als qui no en tenen, els prohibeix que confessin, admi
nistrin sagraments o prediquin si abans no passen un examen davant d'ell per 
a obtenir o renovar les llicències pertinents; els rectors no podran donar 
aquestes llicències a d 'altres sacerdots, malgrat qualsevol costum que hi 
pogués haver en contra. Per a dir missa, tots han d'usar el missal romà, tal 
com ordenà el papa Climent VIII; el bisbe examinarà si els sacerdots saben bé 
les cerimònies, i si no les saben els suspendrà. 

Adreçant-se més directament a la seva vida personal, el bisbe recorda a 
aquells eclesiàstics que estan obligats a assistir al cor, que hi han d'estar com 
cal i seguir el rés amb atenció, sense passejar per l'església, enraonar o dis
treure's fent altres coses. També és conegut, diu, que alguns eclesiàstics, en 
ocasions de festes, casaments i carnestoltes, es comporten de manera imprò
pia, i els prohibeix l'assistència a balls, com també que juguin a pilota en llocs 
públics, o a cartes amh seglars i amb dones. 

Pel que fa als seglars, els rectors i vicaris han d'amonestar els parroquians 
sobre l'obligació d'oir missa els dies de precepte. Es prohibeixen les cases 
amb taula de joc, pels mals que causen. I perquè alguns ja comencen a fer 
vida marital tan han punt han estipulat els capítols matrimonials i abans de 
casar-se, es reprèn seriosament aquest mal costum i es mana també als nous 
casats que abans de començar a conviure rebin les benediccions nupcials. 

El ressò de Trento i de les butlles papals 

Aquests decrets no solament es van transformar parcialment en constitu
cions, sinó que van ser impresos sencers en el volum de Sinodals de 1630 i 
van romandre en les dues edicions successives de 1671 i 1751. El ventall de 
disposicions que contenen, amb les seves constants referències al concili de 
Trento, és molt significatiu i ens dóna la clau de l'orientació de les sinodals. 

També es van imprimir senceres, en la primera edició i en les altres dues, 
set butlles pontifícies posttridentines que les constitucions citen6. Són una de 
1564, de Pius IV, sobre la professió de fe . Quatre dels anys 1566 a 1571, de 
Pius V, que tracten sobre la blasfèmia, la simonia, el descans els dies festius i 

6. Stm en els folis 99v-116v de l'edició de 1630. 
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altres qüestions de moral; sobre el que han d'observar els metges; sobre Ja 
cura amh què s'han d'elegir els rectors de les parròquies; i sohre els qui no 
resen les hores canòniques. Una altra butlla de 1505, de Sixte V, tracta sobre 
diverses qüestions de moral, i una de 1591, de Gregori XIV, sohre Ja immuni
tat eclesiàstica. 

Contingut de les sinodals de 1630 

Les constitucions sinodals pròpiament dites del recull de 1630 segueixen 
l'esquema de les decretals, tal com ho fan les Constitucions Provincials de 
Tarragona. Es redueixen o s'ometen alguns apartats d'aquells textos legals 
que no responen tant a les necessitats dels nous temps i s'amplien notable
ment els que fan referència a la cura pastoral ordinària o a altres temes rela
cionats i característics de Ja reforma catòlica. 

Així, respecte a Ja generalitat dels fidels, es concedeix una especial atenció 
a la seva vida moral i a la lluita contra les supersticions?, a la instmcció reli
giosa8, al sagrament de la penitència9, a l'eucaristia i Ja manera de tenir les 
esglésieslO, Ja veneració dels sants i les relíquiesll , el baptisme12, l'administra
ció del matrimoni13, Ja conveniència d'extirpar costums grollers o poc apro
piats14. 

Pel que toca més directament als eclesiàstics, s'insisteix en el compliment 
dels seus deures pastorals de residència15, en la predicació i ensenyament del 
catecisme16, en l'exemplaritat i correcció de vida17, en els criteris d'admissió 
als ordes sagrats18. 

També s'inclou dins les sinodals el contingut extractat d 'unes constitucions 
fetes l'any 1597 per a organitzar el funcionament intern de Ja catedral, amh el 

7. Llibre 5, títols 3 a 6, i 8. 
8. Llibre l , títol 17, capítol 4. 
9. Llibre 5, títol 7. 
10. Llibre 3, títols 19 i 21. 
11. Llibre 3, títol 20. 
12. Llibre 3, títol 18. 
13. Llibre 4, sencer. 
14. Llibre. l, títol 4, amb referència als costums que cal abolir en les processons del Corpus i 

als esquellots e n els casaments dels viudos. 
15. Llibre 3, títol 4. 
16. Llibre l , títol 17. 
17. Llibre 3, títols l i 2. 
·18. Llibre l , títol 5. 
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d etall cie les obligacions del degà, l'ardiaca, el xantre i el tresorer19. 

Les sinodals de 1671 

Al cap d 'uns quaranta anys, e l 1671 , es féu una segona edició cie les sino
dals. El bishe Lluís de Ponts (1664-1685), amb unes paraules introductòries 
signacles a Solsona el 22 cie setembre de 1670, deia que en el primer sínode 
que havia celebrat i a petició dels assistents havia confirmat i manat reimpri
mir les sinodals del bisbe Santos, traient-ne però les censures que portaven i 
afegi nt-hi unes a ltres constitucions que el bisbe Pedra de Santi ago 
0640-1644) havia fet posteriorment en un sínode cie 1641 (on també havia 
suprimit aque lles censures)20. 

L'edició cie 1671 recull íntegrament i sense modificacions les constitucions 
de 1630, amb algun canvi insignificant, com tamhé els decrets i altres escrits 
que les acompanyaven21. Inclou un curt decret de 1668 del hisbe Ponts sobre 
e l compte que s'havia de posar en l'execució dels llegats pius i un índex de 
matèries molt més ampli que el de l'edició anterior22 . 

Les setze constitucions de 1641, que col.laca a part del cos principal, 
subratllaven els criteris de reforma de les de 1630, augmentant-ne o preci
sant-ne les exigències: cap rector no podia passar més d'una nit fora de la 
seva parròquia sense permís , si anava a Solsona havia cie presentar-se tot 
seguit a l bisbe, els clergues havien cie portar e l cabell i la barba arreglats amb 
senzillesa i no entrar en tavernes fora d'un cas de necessitat. Es clonaven més 
normes per als confessors, s 'insistia en el compliment pasqual,que no es tre
ballés els diumenges, i en el bon ordre dels sufragis. l, molt relacionat amb 
les circumstàncies del moment, es manava evitar els contactes amb els soldats 
francesos heretges23. 

19. Llibre l , títols 11 a 14. Les constitucions de 1597 de la catedral s'estenen també sobre les 
funcions i obligacions del prepòsit del capítol, dels canonges i dels beneficiats. En total ocupen 
unes 56 pàgines en la impressió que en manà fer més endavant el bisbe Lluís de Ponts: 
Omsli/u.ticmes Ecdesiae Catbedralis Coelsonensis. Jlarcinone 1665. 

20. Aquesta edició de les sinodals porta el mateix títol de la de 1630, Constitutiones 
Synodales Dioecesis Coelsonensis, amb l'afegit que ara sé>n ··denuo ab lllustrissimo et 
Reveredissimo Domino O. Fr. Ludovico de Pons, Episcopo Coelsonensi .. excussae". Impreses a 
llarcelona, a la tipografia d'Antoni 1.acavalleri;t, 1671. 

21. Oues diferències menors: en el llibre l , títol 6, capítol 3, l'edicié> de 1630 portava els 
noms i càrrecs de les persones elegides com a jutges sinodals en el sínode de 1629, mentre que 
l'edició de 1671 es limita a oferir el formulari , posant "N .N.'. en lloc dels noms. El calendari dels 
dies de festa varia també lleugerament, tal cnm veurem més endavant. 

22. El decret, del 24 de setembre, és en el foli 93r i v. 
23. Aquestes constitucions són en els folis 87r-92v. 
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Les sinodals de 1751 

La tercera edició de les sinodals és la de 175124. En el pròleg, dedicat al 
clergat i signat a Solsona el 26 cie febrer d 'aquell any, el bisbe Fr. Josep de 
Mezquía (1746-1772) diu que s'hi han afegit coses i se n'han tret d'altres 
segons les necessitats dels temps i, efectivament, hi ha alguns canvis en les 
constitucions, però tampoc no són excessivament importants25. 

En els documents romans inclosos en la primera i segona edició se n'hi 
afegeixen deu més, en general molt curts: l'un de 1728, del pontificat de 
Benet XIII, manant que es prediqui amb senzillesa; vuit apareguts entre l 741 
i 1747, del pontificat de Benet XIV, sobre el dejuni, la confessió i els estipen
dis de misses. Un document més antic, de 1732, del pontificat cie Climent XII, 
que tracta dels exercicis que han de fer els sacerdots, fou recuperat l'any 1749 
pel bisbe de Solsona, que el comentà àmpliament i hi afegí unes disposicions 
de caràcter pràctic, mostrant així el seu interès per la salut espiritual dels seus 
col.laboradors en la tasca pastoral26. 

Els "avisos espirituals" 

Les últimes setanta-cinc pàgines de les sinodals de 1751 les ocupen uns 
"documents i avisos" que el bisbe volia que es llegissin cada any als feligre
sos. 

En quatre llargs capítols tracten del respecte i la veneració amb què s'ha 
d 'estar dins les esglésies (amb alguna referència també als balls als seus vol
tants i als panderos de les confraries), de Ja recepció dels sagraments de la 
penitència i de l'eucaristia, de la santificació de les festes i, un tema sobre el 

24. El títol és, com sempre, C(/nslituticmes Synodales Diuecesis C(/elsunensis, seguit del no m 
del primer bisbe que les edità, Miquel Santos de San Pedro, perc) afegint-hi ara "denuo ab 
Illustrissimo et Reverenclissimo O. O. Fr. Josepho cle Mezquia ... in luc:em editae'". El pròleg ocupa 
sis p:lgines, sense numerar. 

25. Per exemple, e ncara que no són les úniques, una altra lleugera modificació del calenclari 
de festes i unes addicions a una llista de llibres aconsellats als rectors. 

26. El clocument de Climent XII ocupa les p:lgines 294- 297, i el comentari i les disposicions 
del bisbe les pàgines 297-301. El bisbe mana que e ls exercicis espirituals es facin al convent cle 
caputxins de Solsona; als col.legis de la Companyia de Jesús de Cervera, Sant Guim, la Santa 
Cova de Manresa i Barcelona; o a les Congregacions de Missioners de Barcelona, '"com la d e 
Santa Maria la Bella"; o , amb el permís del bisbe, en altres cases religioses. 
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CONSTITUTIONES 

'SYNODALES 
D I OB C P. s l s C OE l s o N E N s I s 

í\B ILLUSTRISSIMO D.D. MICI-IAELE SANTOS 
de San Pedra , Epifcopo Ca:lfonenfi , & Pro- Rege 
totius Catalaunix Pdncipat{1s, Supremiquc ConGlii 

Çaíl:ellx Prxfide , foncicx in Synodo Dia=ccfona 
anno 1619. ab ejuf que Succdforibus, 

ET DENUò 

.AB ILLwo.ET REVMo. D.D.FR.JOSEPHQ DE MEZQUIA; 
Ex .Gcncrali totius R<.:galis, ac Militaris Ordinis Bcarifli;na: 
Virginis MARL-E DE .MERCEDE, Redcmptionis C1pti
,·orum, Dci, & Sandx S<.:dis Apo!tolicx gratia Epifrupo 
Ca:lfoncnfi, Rcgioquc Confiliario,&c. in Dicrccfana Svnodo 
conflrmatx, & adjcdis quibufJJm 111 illa lhbiliris , n'ccnon 
aliis ad faciliorcm, pkniorcrnqnc vctnum Conllinitionum 
intclligcn~iJ1.11 hau.d par~m .lllilibus, aliis aurcm cxpundis · 

pra:vw l cnll.ufir1~ Cap1tul1 Ca:lfon~nfis coníilio,cjufrku1 
lllulln.ili1111, & 1\.cvcrcnd1ílïn11 Domini juffu 

in luccm edit~. 

DElPAR.tE S E M P E R VIRGINI IN PRHvfO 
flix animationis inibnti abfquc originali labc con~ 

ccptx dicanrur, & con[ecranrnr per manus Sa.nll:i 
Raymundi Nonnari hujus Dicrcdis -

Patroni. --------------· _..,...________ ~- . ·-

Ct:rNri~ in Lacet .:nis : Typ. i\c:id~111. a pud J OSEP'HU.\l.e.""" 
Br\RDèR , & ~oc. Anna 17 5 r. 

· .} l'rn1ada de les sinodals de 17S I 
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CONSTITUTIONES 

SYNODALES 
D l OE C E S I S C OE L S O N .E N S l S.: 
- - .. _ _ - - - -..l - 4 - -- - • - ~ - - - - - - . . . ... 

Vr.llr,/rc!t. 

4. Portadella de les sinodals de 1751 :1mb ks :1nne.s del bisbe Mezquía 
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qual fins ara no s'havia insistit tant, de l'educació dels fills27. 

Apèndix: llibres recomanats 

Les sinodals de Solsona ens donen encara notícies interessants sobre els 
llibres de consulta, estudi i meditació que es recomanaven als rectors, sobre la 
seva activitat notarial i sobre les festes. 

Una constitució de 1630 aconsellava als rectors que tinguessin els següents 
llibres, amb els quals podrien resoldre gairebé tots els casos de consciència i 
les altres dificultats que els pogués presentar la cura cie les ànimes: el Manual 
cie Navarro, les Summes de Toledo i Mauro, les obres Sohre el sagrament del 
matrimoni i Sohre els preceptes del Decàleg del pare Tomàs Sanchez, les del 
pare Egidi de Coninch Sohre els sagraments i les censures i les del doctor 
Bonacina. Hi ha també una referència a un llibre recent del doctor Ciruelo. 
Calia tenir iguament el Concili de Trento, el Catecisme Romà, el Ritual Romà, 
les Constitucions Provincials Tarraconenses i les presents Sinodals del bisbat 
de Solsona28. 

L'edició de 1671 po11a exactament la mateixa constitució i la mateixa llista 
de llibres29. Però la de 1751, que deixa d'esmentar a Ciruelo, n 'hi afegeix més. 
Recomana alguna de les obres editades fa pocs anys per "òptims autors'', com 
El confessor Instruido i El Cura Instn.tido del pare Pau Señeri o les Collationes 
seu Co1~ferentias Morales Gen.tndenses del bisbe Bastero. Convé tenir a mà la 
Bíhlia i, per a entendre-la bé, el Comentari del pare Jacobus Tirinus, que té 
l'avantatge de no ser excessivament extens. També és útil llegir alguns llibres 
"místics o cie pietat" per a poder alimentar la pròpia ànima i les dels altres, 
com per exemple les obres de sant Francesc de Sales i del venerable fra Lluís 
de Granada, tan lloades, diu, per la Santa Seu30. 

27. P:lgines 304-376. Comencen amb un:.1 portada que diu: "Documents y avisos espirituals 
del Illm. y Revm. senyor D. Fra Joseph de Mezquia, ex generdl de tot lo Real y Militar Orde de 
Nostra Senyora de la Mercè, Redempció de Catius, per la gràcia de Déu y de la Santa Sede 
Apostúlica bisbe de Solsona, del Consell de Sa Magestat, dirigits a sos amats e n Jesucrist tots los 
faels cristians del bisbat de Solsona, que per manament del mateix llim. y J{evm. senyor deuran 
tots los rectors y demés regint cura de ànimes en dit bisbat llegir al poble tots los anys en los 
mesos de janer y juny, mentres se celebren los divins otlcis, repartint la lectura en los diumenges 
de dits mesos .. . 

28. Llibre 3, títol 11, capítol 2. 
29. Llibre 3, títol 11, capítol 2. 
30. Llibre 3, títol 11 , capítol 5. 
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Les festes 

Les tres edicions de les sinodals porten una relació de les festes de pre
cepte31. Hi ha algunes variacions de l'una a. l 'altra i la de 1751 classifica 
aquests dies en dues categories: la dels que s'ha d'anar a missa i no es poden 
fer "treballs mecànics", 19 en total , i la dels que es pot treballar després 
d 'haver assistit a missa, 23 en total. 

Es pot assenyalar que Sant Esteve i el segon dia de les dues Pasqües estan 
en la primera categoria; el tercer dia de les Pasqües, el de Sant Josep i e l de 
Sant Ramon (que només figura en la llista de 1751), en la segona. Però un 
estudi més detallat de les celebracions cau fora de l'objecte d'aquestes planes. 

Les tres edicions porten també una llista dels dies que no són de precepte 
però en els quals la cúria eclesiàstica interromp l'activitat32 Coincideixen qua
si exactament en els tres casos. L'any 1751 se n 'assenyalen 29, i entre ells hi 
ha dijous, divendres i dissabte sants. 

Les escrivanies 

L'última trentena de fulls de les sinodals de 1630 contenen , en lletra 
menuda i atapeïda, unes "fórmules que han d'usar els rectors i d'altres que 
regeixin la cura de les ànimes a les parròquies i llocs de la diòcesi de 
Solsona, del Principat cie Catalunya, quan redactin els instruments que el cos
tum els permet fer"33 La majoria d 'aquestes fórmules tracten sobre compres, 
vendes i arrendaments en diferents circumstàncies de bé ns immobles i de 
censals cie diverses menes , incloent-hi models de rebuts , de reconeixement 
de deutes, etc. Totes les fórmu les són redactades en llatí, llevat de la que 
tracta dels capítols matrimonials i la dels testaments , que són escrites en 
català. Exactament el mateix formulari apareixerà després sense canvis en les 
edicions de 1648 i 1665 de les sinodals cl 'Àger34. 

L'edició cie 1671 copia totes aquestes fórmules sense cap variació. En can-

31. En les tres edicions: llibre 2, títol 4, capítol l. 
32. En les tres edicions, llibre 2, títol 4. capítol 2. 

33. Folis 123r-155v. L'encappbment diu: .. Formube instrumentorum quibus uti debent recto
res et alii curam animarum regentes in parochiis et !ocis diocessis Coelsonensis, infra i'rincipatum 
Cathaloniae constitutis. in contkiendis inst rumentis, quibus ad id auctoritas de consuetudine. usu 
et observantia tributa censetur". 

34. Constitu.tiones sinodules ueteres et nouae Ahhathitus 111mch ArchifJr<'sbyteratus Auerensis, 
Barcinone 1648, folis 103-172. Sobre aquestes constitucions d'Àger de 1648 i de 1665, i unes 
:iltres del Priorat cie Meiú cie 1659 presentem una comunicacié> en el Tercer Congrés d'Hi,;tòria 
Moderna de Catalunya que ,;e celehrar:·1 el proper mes de desembre a Barcelona. 
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CONSTITVTIONES 

ECCLESI~ 
CA iHE·DRALIS 

C O E L S O N E N S I S. 

lll11flriflimi , f'I) 'J{trrJtrtnJifiimi D. Fr. Don Luti~~ 1 

~¡,¡ dt Ponts, 1Jtntdiélinl,Epifêopi C~lfo- . 
· nenps , l{rglj Con(rliarij , ;,,J!,, ) 

. excuff'A. · 

AD MAGNA M DEi MATREM, SAN.i 
ll:illimam Virgincm MARJAM, eiufdem -

Eccleúz Patronam. 

BARCINONE, 

A pud Mat_hevat Civit.& Vniver( Typ.juxta do:'.: 
mum Reél:oris Pini. Anno 166 5. 

5. Portada de les constituc ions de la catedral 
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vi, la de 1751 suprimeix quasi tota la secció. Només conseiva una fórmula , en 
català, per a fer testament, ja que, explica, amb un decret del primer d 'abril de 
1737 el rei prohibí als rectors totes les altres actuacions notarials sota pena de 
nul.litat35. 

Encara una nota sobre la llengua usada a les sinodals. Ens acabem de refe
rir a la de les fó rmules notarials. Les constitucions pròpiament dites, les porta
des, els prò legs i dedicatòries són escrits en llatí, com també els documents 
romans. Els tres decrets episcopals de 1624 són escrits en caste llà. Les consti
tucio ns del sínode de 1641 i to ts e ls altres documents episcopals de les edi
cions de 1671 i 1751 són escrits en català. 

Resum i conclusió: un esforç continu de reforma 

El to general de les tres edicions de les sinodals de Solsona estudiades, 
que cobreixen uns cent-vint anys, és doncs decididament de reforma, entesa 
en el sentit que en e l segle XVI es donava a la paraula "reformar": tornar a 
"donar forma" al que s'havia "de-format". 

Era la reforma que havia pretès el Concili de Trento i e n la qual s 'havia 
seguit insistint des de la cúria romana. En gran part consistia en unes mesures 
que ara poden semblar òbvies i enganyosament senzilles, una "reforma" en 
aquelles coses que es podrie n qualificar d'ordinària administració, de cada 
dia. Coses com la instrucció religiosa dels fidels, a través del catecisme que 
s'havia d 'explicar a la canalla i de la predicació als grans; la lluita contra la 
supe rstició; la insistència en la necessitat d 'un comportament moral correcte; 
en la importància de rebre devotament e ls sagraments, especialment e l de la 
penitència, i d 'assistir a missa i no treballa r e ls d iumenges i festes; en la 
supressió de manifes tacions de religiositat que semblaven innecessàriament 
sorolloses, superficials o fins i to t desenfocades. 

En correspondència amb tot això, es demanava als eclesiàstics un exacte 
compliment de les seves obligacions pastorals i que la seva vida personal fos 
exemplar. La residència constant dels rectors als llocs que tenien encomanats 
s'exigia ara amb rigor; i es fe ia el que es podia per a millorar la seva p repara
ció intel.lectual i espiritual, amb resultats que a la llarga fossin satisfactoris no 
solament per als recto rs sinó per a tots els sacerdots. 

Això és el que reflecteixen els documents examinats en les p resents pàgi
nes. D'una manera especial ho deixen veure els decrets de 1624 i e l nucli de 

35. l';lgines 302-304. 
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les constitucions de 1630, que sobreviu amb molts pocs canvis en els reculls 
cie 1671 i 1751. Però ho deixen veure també les constitucions del sínode de 
1641, com també les normes sobre exercicis espirituals i els "avisos" per al 
poble de l'edició cie 1751. 

En conjunt, aquests tres volums de sinodals són un senyal ben eloqüent 
de la notable empenta amb què la reforma catòlica fou empresa i continuada 
pels prelats del llavors nou bisbat de Solsona. 
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE L'ESTUDI 
DELS PRIMERS SEGLES DE CRISTIANISME 

A TARRAGONA. 

Andreu Muiioz Melgar 

La comprensió històrica en els processos de gestació i desenvolupament 
de les comunitats cristianes antigues del país sempre es presentan de forma 
complexa al món de la investigació. Sovint la parquedat cie fonts literàries i la 
manca de probes arqueològiques generen llacunes insalvables en l'obtenció 
cie visions íntegres i pluridimensionals d 'aquest fenomen. L'estudi del cristia
nisme primitiu a Tarragona no escapa aquesta realitat. Malgrat tot, en els 
darrers anys s'han anat aponant noves dades cie caire historioràfic o arque
ològic que han contribuït a enriquir els nostres coneixements sobre el tema o 
a obrir nous interrogants sobre els quals la investigació haurà d'incidir. 

He considerat útil brindar la possibilitat d 'apropar, a tots els investigadors 
de la història cie l'Església a Catalunya, l'estat actual d 'aquesta qüestió històri
ca, que tanta transcendència ha tingut per al desenvolupament de la vicia i 
les institucions eclesiàstiques del país. És per això que l'objectiu cie la nostra 
comunicació és doble: exposar i contextualitzar les principals novetats apona
des per la historiografia i l'arqueologia en les darreres dècades. Així mateix, 
establir unes reflexions històriques i metodològiques que estimulin a avançar 
en l'estudi d'aquest tema 1. En la presentació d'aquest treball, he optat per un 
discurs lineal dels principals episodis cie la història eclesiàstica de Tarragona, 
cies dels seus orígens fins a la invasió musulmana. 2 

l. La present comunicació recull bàsicament les idees que van ser exposades. en un, cicle de 
conferències. pel titular d 'aquesta comunicació; v. A. M1 ;;';oz, Rejlexiuns l'ntorn /estudi del cristia
nisme primitiu a Tàrraco "Acta Arqueològica de Tarragona , v. [1991-19921, (Tarragona 1992), 

59-72. 
2. El tema dels origens i l'evolució del cristianisme antic a Tarragona ha rebut l'atenció d 'un 

gr:1n nombre d 'investigadors en tots els temps. Citem aquí les obres que podem considerar més 
representatives com a síntesis globalitzants; v. J. lli.A NCJI, Arxiepiscupulugi de Tarragona 
(Tarragona 1951): H. F1.01<EZ , r~'}Ja11a Sagrada, vols. XXJV i XXV (Madrid 1969 i 1970); M. MAl<l, 
r:..,posicicí cmnol<igic<rbist<irica dels noms i dels fets dels Arquehishes de Tarragona (T;1rragona 
1989): E. MOIH-:llA, Tarragona Cristiana, t. I (Tarragona 1897). D'especial interès pels aspectes 
arqueològics d"època paleocristiana i visigc'>t ica; v. l'. DE l'A1.01. , Túrraco bispanouisigoda 
(Ta rragona 1953); l'. DE l'A1.01., Arqueologia Cristiana de la r~'}Ja11a mmana (siglos IV-Vl d.C.) 
(Madrid 1967). 
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Els orígens del cristianisme a Tarragona: del segle I al m 

Tarragona, com altres ciutats de la geografia hispànica, participa d'una tra
dició secular que vincula l'origen de la seva comunitat cristiana a l'obra mis
sionera de l'apòstol Pau. L'origen d 'aquesta tradició sembla trobar-se a partir 
del segle XI, pel que respecta a Tarragona, i no manca qui pensa que podria 
ser més antiga de la data assenyalada, remuntant-se, fins i tot, a època visigò
tica3. 

Malgrat no tenir cap prova material ni documental directa sobre aquest fet, 
un conjunt significatiu de notícies historiogràfiques han fet plantejar-se aques
ta qüestió a un bon nombre d'estudiosos, durant tota la història de la investi
gació. Fins i tot, avui dia, ha estat motiu d 'acalorades polèmiques a nivell de 
premsa. 

De tots és conegut que el document sobre el qual descansa aquesta tradi
ció és la carta de sant Pau als cristians de Roma, escrita a Corint vers els anys 
57-58, on Pau manifesta el desig d'anar a Hispània. No sabem, però, si aquest 
desig hauria estat acomplert o no. Alguns historiadors volen veure en la pri
mera carta als Corintis, de Climent de Roma -escrita vers el 96-98 d.C.-, una 
prova irrefutable de l'arribada de Pau a Hispània. Així, ens diu que sant Pau 
va patir martiri després d 'haver assolit els límits d'Occident. 

Més tardans són altres textos de la literatura cristiana que ens parlen 
d'aquest fet. Entre aquests comptem amb les cartes apòcrifes de Pere en el 
segle li i el famós fragment del Cànon de Muratori, datat l'any 160, en el qual 
s'indica que Lluc no va poder explicar, en les Actes dels Apòstols, la partença 
de Pau de Roma cap a Hispània, en no haver-la presenciat. 

A aquestes fonts antigues, que fan referència a l'esmentada tradició pauli
na, s'han de sumar diferents escrits de Pares de l'Església, que també la reafir
men. Amb tot, cal anotar que aquestes notícies són massa tardanes i influïdes, 
amb seguretat, pels textos més antics. 

Crida l'atenció, per al cas de Tarragona, que en les Actes de Martiri del bis
be Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi s'evoqui expressament la figura 
de Pau. L'autor del text martirial fa referència a les qualitats de bisbe que reu-

3. V. ]. SE!rnA VII.ARO, S. Pablo en España. Conmemoraci<ín del XIX Centenario de su venida 
(Tarragona 1963). 
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neix Fructuós d'acord amb el model establert per sant Pau en la primera epís
tola a Timoteu. No sabem si aquesta referència que l'autor fa de l'apòstol té 
una intencionalitat disciplinar o bé porta implícita una significativa filiació. 

En contra d'aquestes fonts, no trobem cap tipus de record que evoqui la 
presència de Pau en terres hispanes. A nivell arqueològic no tenim cap tipus 
de prova material sobre la qual recolzar aquesta tradició. Efectivament, no ha 
quedat cap tipus de record en ·la iconografia paleocristiana hispànica. Una de 
les representacions més importants de l'apòstol en l'art paleocristià és la del 
sarcòfag trobat a Berja (Almeria) i esculpit en un taller romà. En aquest cas, 
Pau i Pere son conduïts pels soldats davant l'emperador Neró. L'escena que 
pot ser considerada un unícum només reforça la imatge associada dels dos 
apòstols en una idea d 'universalitat eclesial. També en la liturgia visigòtica 
hispànica sempre s'associa el culte de sant Pau al de sant Pere, com ho corro
bora el Libel/us orationum gothíco-hispanus. 

Un altre argument utilitzat pels diferents historiadors que consideren 
acomplerta la intenció de Pau es basa en plantejaments d 'ordre psicològic. 
L'estudi de la personalitat de Pau s'albira a través dels seus propis escrits 
epistolars i del llibre dels Fets dels Apòstols, i mostren un perfil humà excep
cional. Tots els autors no dubten a ressaltar el grau de misticisme, sentit pràc
tic i energia indomable que l'apòstol posseí. Des d'aquesta perspectiva, podrí
em arribar a pensar que el seu desig representaria per a ell tota una meta en 
la seva infatigable missió evangelitzadora, i tota una materialització del seu 
projecte d'escampar l'evangeli de l'Orient a l'Occident. Aquest argument vin
dria reforçat si es té present la proximitat geogràfica del litoral hispànic res
pecte a Roma.4 

Amb tot, i des d 'una òptica positiva, no podem admetre aquestes argu
mentacions com uns principis de veracitat històrica, però juntament amb les 
proves documentals ja referides ens obliguen a un caut tractament del tema. 

Tant si l'entrada del cristianisme a Hispània és conseqüència de la predica
ció apostòlica de Pau o és deguda a altres factors, és segur que Tàrraco seria 
una de les primeres poblacions hispàniques que rebria el cristianisme. 
Efectivament, el paper polític, social i econòmic que desenvqlupà la ciutat, 
juntament amb la seva situació geogràfica, la convertien en un nus de comu
nicacions de primer ordre entre la Península i Roma. Qualsevol afer que vol-

4. Només tres dies distaven el prnt d'Ostia a Roma de Tàrraco. 
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gués tenir una irradiació vers les terres hispanes, incloent-hi l'evangelització 
cristiana, requeria el seu pas per aquesta pròspera ciutat. La gran riquesa 
epigràfica de la ciutat ha permès entendre a la investigació que Tàrraco, com 
a capital de la Hispània Citerior, és un dels centres més impo1tants en la part 
occidental de la Mediterrània en època imperial i, per tant, va atreure una 
gran quantitat d 'immigrants tant d 'Hispània com d 'altres parts de l'Imperi 
romà5. Aquest fet ens fa pensar que la ciutat també va atraure tota mena 
d'influències culturals i religioses , com sovint passa en altres ciutats de les 
mateixes característiques.6 

El cristianisme hauria arrelat molt aviat a Tarragona, probablement en els 
últims moments de la dinastia juli-clàudia i començaments de la dinastia flà
via, coincidint en el moment cie més esplendor de la ciutat i cie les grans 
transformacions urbanístiques cie la Colònia. És evident que no arrelà amb la 
naturalesa de les comunitats orientals, però sí en grups minoritaris atrets per 
la nova doctrina. 

A partir cie la segona meitat del segle III comencem a tenir proves docu
mentals i arqueològiques que ens parlen d'una comunitat organitzada , verte
brada i arrelada a la ciutat. Una d 'aquestes proves és literària. Aquesta és el 
document de les Actes de Martiri del hishe Fructuós i els seus diaques Auguri i 
Eulogi, que narren el martiri d 'aquests sants de l'Església local, cremats vius a 
l'amfiteatre de la ciutat, el 21 de gener de l'any 259. L'autor d'aquestes actes 
és anònim i van ser escrites contemporàniament als fets . Avui, ningú no dubta 
de la seva autenticitat, tot i que el text pot presentar possibles interpolacions 
en alguns capítols finals .7 

Les actes ens revelen tot un conjunt cie ciades de gran valor historiogràfic 
per a reconstruir l'ambient cristià del segle Ill a Tàrraco. 

5. No tenim proves materials c.¡ue confirmin la presència d 'un:1 comunitat jueva :1 Tarragona 
abans de l'època baLx- imperial. Per a a lguns investigadors.la ca11:1 de l'au als cristians de ](oma 
(Hm 15.22-28) pressuposa l'existència de comunitats jueves a la Península Ibèrica , donat que er:1 
costum seu adoctrinar primer el jueu <Hm 15,16). Si hagués existit comunitat jueva a Tarragona. 
caldria qüestionar-se el seu paper en e l procés de gènesi del cristia nisme. 

6. En determinades c iutats de la Camp;'mia com Hercul:I i Pompeia , les excavacio ns han pw
piciat proves arq ueològiques que testimonien que la difusi6 de l cristianisme en :1questes ciutats 
és anterior a l'any 79. 

7. V. l' .FHAC-:Cl ll DE i CAVA l.IEHI , Las AC/as de San Fn1ct1wsu . .. l\oletín Arqueológico", èp. JV, 
fases. 65-68 (Tarragona 1959) 5-70. Altres estudis d 'interès sobre e l text de les actes: v. j. S1·: 1mA 
V11.AHÓ, Fmctwís, AuMuri i HuluMi. Mú11irs sants de Tarrt.1Mu11a (Tarragona 1936) 21-50; D . R1 ;11. 
131: 1 ·:~0 , Actas de /us Múl1ires = l\.A.C., 75 (Madrid 1987). 781-794. 
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La primera conclusió que s'extreu de la lectura de les Actes, i la més 
important, és que a mitjans del segle Ill trobem una comunitat fo1tament arre
lada i amb una sòlida estructura jeràrquica eclesial. Efectivament, la presència 
d'un bisbe, de diaques, preveres i lectors, ens fa pensar en una comunitat 
amb solera, construïda sobre les sòlides bases del temps i que ha estat capaç 
d 'introduir-se en diferents estrats socials de la població de la Tàrraco del 
segle Ill. És així que podríem dibuixar l'organització de l'estructura de la 
comunitat cristiana de Tàrraco seguint el model d'Hipòlit de Roma. 

El context històric en què viu la comunitat de Tàrraco en el segle Ill és 
complex, com complexes són les raons per a entendre quins mòbils van dic
taminar la persecució contra els caps visibles de l'Església de Tàrraco. 

Sabem que la situació que travessà Tàrraco en aquests moments de mit
jans del segle Ill va ser greu. Les febles defenses militars a les fronteres de 
l'Imperi van ser trencades a la zona renana per francs i alamans. Flavi 
Eutropi, Sext Aureli Víctor o el mateix prevere Pau Orosi ens parlen d'aquest 
fet. També algunes proves arqueològiques el confirmen pel que respecta a 
Tarragona. Van ser moments de profunda crisi econòmica i política per a la 
ciutat. 

La persecució de Valerià adoptà unes característiques pròpies, determina
des pel moment i les circumstàncies que l'Imperi va viure. La professora 
Marta Sordi sintetitza tècnicament aquesta persecució dient que, en aquest 
ambient de crisi i terror, la persecució religiosa constitueix un intent irracional 
per a allunyar la maledicció mitjançant la mort d'un enemic comú, en aquest 
cas el cristianisme. Per a Sordi, a aquesta raó, se li'n va sumar una altra: la 
por a la cristianització de l'Imperi en identificar Estat amb fidelitat a la religió 
tradicional. Valerià atacà els principals caps de l'esglésies,·perquè a diferència 
dels seus predecessors, no volia la integració política dels cristians a l'Estat 
romà. Atacà els membres de la jerarquia eclesiàstica, perquè va entendre que 
si volia atacar el cristianisme, calia fer-ho com a Església,,8. Aquesta és una 
persecució sistemàtica en què l'Estat romà s'enfrontà a l'Església com a tal, 
declarant la seva H.licitud. Fins aleshores el cristianisme era prohibit en el pla 
individual. L'Església podia existir només en virtut de la legislació en matèria 
d'associacions. 

8. v. M. SonDI, Los cri.stianos y ellmperio Romano (Madrid 1987) 114-115; v. també, M. Sonrn , 

J/ cril'tianesimo e Roma (Bolonia 1965). 
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En aquest sentit, és molt significativa la intencionalitat de desmembrar la 
comunitat cristiana de Tàrraco juntament amb altres Esglésies importants de 
l'orbe cristià, com la pròpia Roma o Cartago. La nostra Església local podria 
tenir un paper realment important en l'àmbit del cristianisme hispànic, i per 
descomptat en la pròpia província civil. És així que entenem el fort ressò que 
tingué el martiri dels sants de Tarragona en la literatura cristiana de l'època 
tardoromana. El mateix sant Agustí fa un panegíric en el sermó 273, en el qual 
glossa les actes ma1tirials i les anteposa a la memòria de santa Agnès. També 
el poeta Aureli Prudenci Climent li dedicà 1'Himnus VI en la seva obra del 
Peristephanon. 

Res concret no coneixem de les relacions de l'Església de Tàrraco amb 
altres Esglésies de la resta de la Península. Suposem que des de Tàrraco es 
devien seguir, amb preocupació, les vicissituds generals dels principals pro
blemes que afectaren l'Església hispànica, en aquests moments. La cèlebre 
carta 67 de sant Cebrià i altres bisbes africans, datada l'any 254 o primera mei
tat del 255, cinc anys abans de la passió del mà1tirs de Tarragona, reflecteix 
una de les preocupacions més profundes que va patir l'Església hispànica i 
universal en aquests moments: el conflicte dels bisbes lihel.làtics. 

Malgrat que alguns autors volen veure en aquesta consulta a Cartago una 
dependència d'origen, penso que en el fons és un problema entre una duali
tat de línies originades per dues tendències que van enfrontar-se, l'una roma
na i l'altra africana9. Aquestes van ser representades per dos homes amb una 
forta personalitat i carisma, Esteve i Cebrià. De tothom és coneguda la disputa 
epistolar entre aquests personatges. No crec, clones, que estiguem davant 
d'una qüestió de dependència d'origen de les esglésies hispanes respecte a 
Àfrica o Roma, sinó d'una tendència ideològica basada en l'experiència i les 
circumstàncies de cada comunitat, en un moment que la primacia cie Roma 
calia entendre-la només des d'un prisma espiritual. 

Es dedueix que la comunitat cristiana de Tàrraco no escaparia d 'aquesta 
preocupació. En aquest sentit, és molt significativa l'exclamació de sant 
Fructuós: ·Em cal tenir en el pensament l'Església Catòlica de llevant fins a 
ponent ... En aquesta frase, significativament universalista, es tanca tota una 
pregària en pro de la unitat de l'Església universal. Pregària que cal entendre 
com una preocupació per una Església contra la qual s'abat una forta tempes-

9. c fr. M.C. DIAZ Y D1Az, En torno a los oríRenes del cristü111ismo hispúniw, en Las mices de 
r~'{Jaña (Madrid 1967), 435-436; J.M. llIAZQl IEZ, Posible oriMen t(/i·icano del crWianlww e.'{Jttño/ = 

ArchEspArq, 40 (Madrid 1967), 31-32. 
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ta persecutòria una profunda lluita interna per assolir una unió dogmàtica i 
disciplinar. 

Les relacions de la comunitat cristiana amb la ciutat eren pacífiques i cor
dials. Tàrraco no va patir l'aversió ferotge que altres comunitats cristianes 
experimentaren en la mateixa persecució. El text de les Actes ens deixa entre
veure la imatge d'un bisbe apreciat no tan sols per la seva Església, sinó tam
bé per patt dels gentils. Com en el cas del procés martirial de sant Cebrià de 
Cartago, cristians i pagans s'uneixen per acompanyar els sants al seu ma1tiri. 
En el cas concret de Fructuós, tant cristians com gentils planyen la seva mort. 
És més que possible que Fructuós es destaqués per la seva abnegada tasca 
pastoral al servei de la caritat a la ciutat en uns moments econòmics i socials 
críticsrn Recordem els desastres militars i la pesta que assolaren aquesta part 
de l'Imperi en aquests temps. Per tant, visualitzem el panorama d'una Església 
entroncada en la realitat social cie la seva ciutat i acceptada i admirada, si més 
no, per un significatiu grnp cie la població gentil. 

Molt s'ha parlat sobre els orígens africans cie la nostra Església. Alguns 
autors recolzen aquesta idea argumentant que el nom Fructuosus indica una 
procedència africana i que algunes expressions literàries recollides en les 
Actes són cie clara ascendència africana. Sotomayor ha demostrat que aques
tes expressions clonades com a africanes ja apareixen utilitzades en autors 
com Jeroni, Rufí o Ambròs, entre altres H 

Crec inconvenient que d'aquest fet es desprengui la idea d'una acció mis
sional del nord d'Àfrica respecte cie Tarragona. Sens dubte que les Esglésies 
africanes jugaren un paper significatiu en el desenvolupament del cristianis
me a Hispània i, per tant, també a Tàrraco. Un gran nombre de proves docu
mentals i materials així semblen confirmar-ho. Efectivament, des de la carta 
sinodal cie sant Cebrià cie Ca1tago fins a l'extraordinària presència d 'elements 
nord-africans en l'a1t paleocristià hispànic, tot sembla confirmar aquesta forta 

10. Vegeu P. fl!ANCI 11 DEi CAVAl.IEHI , Las Actas de San Fni.ctuoso ·Boletín Arqueológico•, èp. IV, 
fases. 65-68 (Tarragona 1959) 20; D. fü ;1z Bt 'I'NO, Actas de los Múi·tires = B.A.C., 75 (Madrid 
1987), 785. 

11 . El te ma de la relació o depe ndència de la Hispània cristiana respecte a l'Àfrica, ja va ser 
plantejat en 1934 per Raymond Lantie r i posteriorment es va recollir per autors com Palol, 
Schlunk, llalil, Bl:'1zquez. Diaz y Diazo el mateix Duval. En 1978 va ser sotmès a una magnífica 
revisi(> per Sotomayor; v. M. S<noMAYOH, Re.flexi<ín hist<Írico-arqueol<í[.iiCa sohre el supuesto ori[.ien 
africano del cristianismo anti[.iuo hispiinicu ·Actes de la li Reunió d 'Arqueologia Paleocristiana 
Hispànica•, [Montserrat, 1978], (Barcelona 1982). 239-242. 
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influència12. D'aquesta forma a Tarragona s'ha constatat l'existència d 'un taller 
local amb influències de Cartago entre finals del segle III i principis del segle 
IV, que ja esculpeix iconografia cristiana13. Però aquesta influència es detecta 
a partir del segle III i s'intensifica a partir del segle IV, i en aquests moments, 
a Tarragona, ja trobem creacions artístiques i influències que provenen de 
Roma i de l'Orient. 

Consolidació del cristianisme a Tarragona: el segle IV 

Progressivament, el cristianisme va anar creixent i arrelant-se a l'Església 
local, seguint les vicissituds històriques de la resta de l'Imperi i participant 
activament en la vida de l'Església universal. Així ens ho demostra la partici
pació del prevere Probaci i el diaca Castori, ambdós representants del bisbe 
de Tarragona, en el concili d'Arle de l'any 314. El cristianisme, amb la pau 
constantiniana havia deixat de ser una religió perseguida, adoptant ara un 
estatus de tolerància i finalment un règim d'oficialitat en l'època teodosiana. 
Aquest fet el tenim constatat a Tàrraco per la intensa Circulació monetària 
d'exemplars amb crismons de marca d'oficina que en aquests moments es 
dóna a la ciutat14. 

En el segle IV, la ciutat de Tarragona, hereva ja d'una tradició cnst1ana 
fecunda, començarà a experimentar un canvi estatutari, a través del qual 
transformarà la importància política adquirida en l'alt-imperi per una 
importància religiosa que presidirà tota l'època tardoromana. En aquest sentit, 
el document més interessant que conservem és la carta del papa Sirici al bisbe 
cie Tarragona, Himeri, datada l'any 38515. És la primera decretal dirigida per 
un Papa a un bisbe de l'Església llatina i figura en la Col.lecció Canònica 
Hispana. La decretal del papa Sirici és la resposta a diverses qüestions de 

12. X. AQ1 11wt, Relaciones ecomímicas, sociales e ideohígicas entre el Norte de Africa y la 
Tarraconense en época romana. Las ceramicas de pmducci<ín afi""icana procedentes de la Cotonia 
Iulia Urbs Triumphahç Tarmco. [Tes i doctoral manuscrita] (Barcelona 1991). 

13. V M.D. DEL AMO, Aportaci6n al estudio de los sarc<!fagos de la Necrr.ípolis Paleocristiana de 
Tarragona ·Actes de la li Heunió d 'Arqueologia Paleocristiana Hispànica· [Montserrat, 19781, 
(Barcelona 1982), 239-242. 

14. V J.M. CA1mEü, La circulaci<í monetària a Tàrraco del 346 al 450 d .C.· a Ill Reuni6 
d'Arqueologia Cristüma Hispànica, [Maó 1988]. 

15. És un document ben conegut i estudiat. Entre altres estudis, J FEllNANDEZ ALONSO, La cura 
pastura! en la r~'ifJaña mmanu-visigoda, (Roma 1955); M. SoTOMAYOH, Historia de la Iglesia en 
E'ifJaña, l , (Madrid 1979). Recentment ha estat publicat en català: AA.DD. fa-crits delç bisbes cata
lans del primer mil.leni =Clàssics del Cristianisme, 27 (Barcelona 1992), 51-60. 
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tipus disciplinar que dirigí el bisbe Himeri, vers l'any 384, al papa Damas a 
través del prevere Basià. Aquest no va poder respondre a la carta perquè va 
morir abans que arribés el document a les seves mans, i el seu successor 
Sirici es va encarregar de preparar les disposicions que finalment van ser 
enviades a Tarragona. 

Els punts més interessants de les disposicions són els que fan referència a 
les ordenacions sacerdotals i als monjos. Sobre aquest afer, el Concili de 
Saragossa, de l'any 380, havia dictaminat que es restringissin i es condiciones
sin les ordenacions sacerdotals de monjos, per por a la infiltració, cada cop 
més preocupant, de l'heretgia priscil.lianista entre la clerecia episcopal. És 
evident pel contingut de la carta que el Concili de Saragossa no aturà, ni de 
hon tros, l'expansió d 'aquest moviment herètic, com més endavant podrem 
comprovar. 

A més de la problemàtica de les ordenacions sacerdotals i els monjos, 
apareixen tot un conjunt de disposicions molt interessants per a establir el 
perfil de la vida de l'Església de Tarragona en aquests moments. Així, es mar
ca el temps i el ritus per a rebre el baptisme i es donen orientacions per al 
catecumenat. S'estableixen disposicions sohre els apòstates i el tractament 
que han de rebre per patt de l'Església. Es disposen punts referents al matri
moni, als penitents i especialment s'orienta sobre la disciplina monacal i cleri
cal. 

La transcendència d 'aquest document per a la història de l'Església és 
coneguda de tots. Per ser la primera decretal papal a occident, marca l'exerci
ci del primat per pa1t del successor cie Pere i, d 'altra banda, marca un prece
dent clar en l'exercici de la potestat metropolitana del bisbe de Tarragona 
sobre totes les províncies hispanes. Amb tot, no es pot perdre de vista que 
l'autoritat que el Papa confereix al bisbe de Tarragona només està en funció 
de l'antiguitat del seu sacerdoci episcopal. 

La dimensió social del cristianisme a Tarragona en el segle IV abraça ja 
clarament totes les capes de la població. Alfoldy pensa que és probable que 
les masses de la població foren convertides al cristianisme en aquest segle16 i, 
de fet, resulta evident de pensar-ho si tenim present la decretal del papa 

16. V. G. A1.F0 1.DY, Tarraco .. fnrum. Temes <l 'història i d 'arqueo logia tarragonines•, (Tarragona 
1991) 88. Convé assenyalar que aquesta publicació és una traducció actualitzada i complementa
da amb bibliografia actual sobre la mateixa obra publicada e n ·l'aulys Realencyclopfüde de r clas

sischen Altertumswisse nschaft·, suple me nt 15 (19"78), col. 570-644. 
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Sirici, on se'ns parla cie les innombrables multituds que arriben al sagrament 
del baptisme. Les proves arqueològiques i epigràfiques també ens assenyalen 
una generalització de la presència de les classes altes en el procés cie cristia
nització durant el segle IV. Tanmateix, l'epigrafia ens documenta en aquest 
moment la presència cie cristians provinents d 'altres indrets de l'Imperi. És 
aquest el cas d'un oriental anomenat Aurelius Aelioclorus que arribà a Tàrraco 
procedent cie Tars de Cilícial7. 

Dos vestigis arqueològics de primer ordre ens clonen també una extraor
dinària informació per a entendre aquesta dimensió social del cristianisme a 
Tarragona en el segle IV. Són la necròpolis del Francolí i el mausoleu funerari 
cie Centcelles. 

La necròpolis paleocristiana del Francolí fou excavada per l 'insigne 
arqueòleg Mn. Serra Vilaró entre els anys 1926 i 1933rn Aquest conjunt fune
rari es presentà com un dels més vastos de l'occident romà, amb una gran 
varietat de tipologia sepulcral. Posteriorment aquest conjunt ha estat tractat i 
estudiat d'una forma crítica per la Dra. del Amo.19 

Podem documentar aquesta àrea cementirial a pa1tir cie 1111tpns del segle 
Ill, moment en què les estructures abandonades d'una vil.la rústica són trans
formades profundament i la zona queda convertida en cementiri vinculat a la 
comunitat cristiana cie Tàrraco. La necròpolis perdura fins un moment avançat 
del període visigòtic que encara no ha pogut precisar-se. La lectura que 
podem fer del monument respecte del fenomen del cristianisme en aquests 
moments és variada. A saber: 

- L'aparició generalitzada d 'epigrafia, amb una rica gamma cie formulismes , 
dedicatòries i iconografia cristiana, proven el procés cie cristianització anterior
ment al.ludit. 

17. V. G. A1.rii1.JJY , Die Romíschl'n !11scbriflen 1xm Tarraw. (Be rlin 1975), inscrip. núm. 958. 
18. V. J. Si:1rnA Vll.Al!Ó , H:xcavacio1ws l'n la nl'cnipolís m111a11<;-crislía11a d e Tarraf.!,ona 

.. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades". 93, (Madrid 1928): J. Si:nnA 
V11 .A 11Ó, l!:xcavaciones l'/1 la necrrípulis m111an1>-crístiana dl' Ta1Taf.!,unci .. Me morias de la Junta 
Superior de Excavacione s y Antigüedacles ... 104. (Madrid 1929); J SEIWA V11 A11Ó, r~\'cm •aciunes e11 
la 11ecnípolis m111a111;-cristiana dl' Tarrt1f.!,u1w ·Memorias de la Junta Superior de Excavacione s y 

Antigüedades•, 111. (Madrid 1930): J. SEHl!A V11.AnÓ, r~\·cauaciones e11 /a necni¡x1/i' m1m111<;-cris

tia11a de Tarrawma ·Me morias d e la Junta Superior de Excavac iones y Antigüedades·. 13.) . 
(Madrid 19.)'i) . 

19. V. M.D. DEi. AMO, fatudio crílico de la Necnipo/is Paleur;risliana de Tarraf.!.una , 3 vols. , 
(Tarragona 1979, 1981 i 1989). 
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- La coexistència d'enterraments pagans i cnst1ans en una mateixa àrea 
fan pensar en una societat amb un grau cie tolerància singular. 

- L'aparició cie sarcòfags d'inequívoca iconografia cristiana produïts a 
Tarragona i cie magnífiques laudes sepulcrals com la cl 'Optimus o Ampellius 
proven la introducció del cristianisme en els objectius cie les forces producti
ves cie la ciutat. També l'aparició cie sarcòfags d 'importació amb iconografia 
cristiana són, juntament amb els primers, una resposta a la demanda d'un 
nucli cie població cristiana amb importants recursos econòmics i, conseqüent
ment, de prestigi social. 

Caldria fer esment aquí cie la notícia d'una nova àrea cernentirial 
baix-imperial descoberta parcialment l'any 1991. Situada a l'àrea cie mas 
Rimbau/ mas Mallol, al sector nord cie la ciutat, ofereix una gran varietat 
tipològica d'enterraments. La cronologia del cementiri sembla que es pot con
cretar entorn a la segona meitat cie! segle III pel seu inici i del primer quart 
del segle V pel seu desús2º. Els aixovars exhumats no han donat cap element 
per a pensar que es tracti d 'una necròpolis cristiana, però la proximitat a la 
pa1tida de sant Pere cie Sescelades obre expectatives a una possible relació 
amb el temple visigot cie sant Pere, esmentat en l'Oracional de Verona, si 
seguim les hipòtesis de Serra Vilaró21. 

El segon conjunt arqueològic, al qual ens hem referit, és l'anomenat mau
soleu funerari cie Centcelles, datat a la segona meitat cie! segle IV. Va ser des
cohe1t l'any 1877 de forma casual, tot i que ja es tenien notícies. Des del 
segle XII trobem referències eclesiàstiques i, en 1572, el mateix Ponç d'lcan, 
ho cita. L'any 1959 l'Institut Arqueològic Alemany s'encarregà del seu estudi 
científic i de la seva recuperación 

La cúpula del mauso leu apareix decorat per un magnífic mosaic policro
mat, dividit e n quatre faixes concèntriques, que delimiten quatre zones. A la 
primera zona, en la part inferior, s 'hi presenten escenes cie cacera que 
podrien estar relacionades amb una clara significació funerària. Seguidament, 

2 0 . V . c. lll':-< IT. X. FÀl\l<l'(;A, .J.M . MACIAS l .J.A . Ht·~tOl.À (COOEX. SCCU. L úrea d enterm111ents 

flaix- imperials de Mas Ri111ha11/Mas .Mal/u/. Tarrug1111a "Acta Arqueològic:i de Tarragona. 

Y·.11991-1992] (Tarragon:i 1992). 
21. V. J SrntiA Vtt.AHÓ, F11.1ctwís. A11g1tri i h"11lu[.ii, múrtirs sants de Tarragona (Tarragona 

1936), 108 ss. 
22. V. T 11. HAi ·sc111w 1 A. AtUllTll 'll , l.a Vil.la R11111a11a de Ce11tcel/es (l1:1rcelona 1993). 
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en la segona zona, hi ha representades setze escenes de clara iconografia cris
tiana, que representen temes salvífics de l'Antic i el Nou Testament, a mode 
d 'oració fúnebre, en el context de les famoses commendatíones anímae. A la 
tercera zona, en la part superior, hi ha representat un conjunt de quatre esce
nes figurades de personatges entronitzats i quatre escenes més amb la repre
sentació de les estacions. En el zenit de la cúpula, un medalló circular tanca el 
conjunt. D'aquest no s'ha conservat cap resta que permeti reconstruir la seva 
temàtica. 

La magnificència del monument ha fet pensar que el seu propietari podria 
ser un personatge molt poderós de la societat de Tarragona i aquest fet vin
dria a reforçar, un cop més, la constant integració de la classe alta de la ciutat 
en el procés de cristianització. La demanda d'un programa iconogràfic de la 
magnitud del de Centcelles indica una reconeguda maduresa en l'àmbit de la 
seva confessionalitat religiosa i el desig de fer plàstica una profunda oració de 
marcat caire escatològic. Ara bé, recents investigacions efectuades per Achim 
Arbeiter i Dieter Korol , sobre el programa iconogràfic de la cúpula de 
Centcelles23, han portat a pensar que el mausoleu es va crear i va servir per a 
donar digne enterrament a Constant, fill de Constantí el Gran. Constant fou 
assassinat a les Gàl.lies l'any 350, després del complot que organitzà el cap de 
la seva guàrdia, Magnenci. Així fou proclamat emperador per Occident i, 
segons Arheiter, ell mateix fou el responsable de la construcció del mausoleu 
de Centcelles pel seu antecessor. 

Magnenci va projectar una tetrarquia, que no es va assolir, amb el doble 
binomi Magnenci-Decenci/Constanci II-Vetranió. Aquest fet, segons Arbeiter, 
es materialitzà en la zona de la cúpula on es representen els personatges 
entronitzats. Cadascun d'aquests personatges representarien els retrats esmen
tats. 

Per a Arbeiter i Korol, Magnenci va donar una doble intenció al programa 
iconogràfic, dotant el recinte sepulcral cie Constant d 'un missatge pictòric ade
quat a aquest tipus de monuments funeraris imperials i, en particular, al seu 
propietari cristià. D'altra banda, va voler manifestar els seus propis conceptes i 
desitjos polítics24. 

23. V. A. AHllE!Tt;il 1 D. KoHm, /:'/ mosaiw de la cúpula de Cen.tcel/es y el dermcamiento de 
Constan te por Magn.en.cio .nutlletí Arqueològic de Tarragona•, èp.V, fases. 10-11 ( Tarragona 
1988--1989), 193-244. 

24. V. A. AIUIEITER l D. KOllOI., op. cit. , 229. 
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Si acceptem la hipòtesi d'Arbeiter i Korol sobre la titularitat del mausoleu 
de Centcelles, la lectura que podem fer del monument en relació al fenomen 
del cristianisme a Tàrraco és clara . Hem d'entendre que aquesta edificació 
funerària és un element forani a les influències que l'Església de Tàrraco 
pogués exercir, de forma directa, sobre l'art i les transformacions arquitectòni
ques en l'extraradi urbà. En canvi ens confirma el reconeixement de prestigi 
polític i religiós de la pròpia ciutat en aquesta època. 

L'implantació del cristianisme a Tarragona: l'època visigòtica 

Tal com afirma Pladevall, .. !'entrada dels visigots va portar sobresalts i un 
enfortiment del poder dels bisbes en les respectives ciutats, deixades per les 
antigues autoritats romanes, però no sembla que deturés l'avenç de la cristia
nització ni del muntatge eclesiàstio·25. Així, si el segle IV l'hem anat definint 
com un segle on s'iniciava un fort procés de creixement i arrelament del cris
tianisme a Tàrraco en totes les dimensions socials, cal parlar dels segles V i VI 
com el moment d'implantació o fase terminal del procés de cristianització de 
la ciutat en l'època antiga. 

Durant el segle V, Tarragona continua mantenint un estatus polític força 
important. Ho confirmen fets històrics com l'episodi de Geronci de l'any 409, 
la gran relació amb la Narbonesa o la relació de la ciutat amb Roma, eviden
ciada per la dedicació d'una inscripció que Tàrraco fa a l'emperador Antemi 
entre els anys 470 i 472. També és una ciutat comercial, i sabem, gràcies a 
l'arqueologia26, que el port rep productes de tota la mediterrània. 

Amb tot , si hem de parlar d'un autèntic protagonisme històric a la 
Tarragona dels primers temps de la dominació visigòtica, aquest el té 
l'Església. Quatre punts manifesten la imponància d'aquesta: 

- Demostrarà una extraordinària capacitat per a influir sobre el poder polí
tic i convertir-se en un element institucional de primer ordre en la vida social 
de la ciutat. 

- Exercirà un control extraordinari en la vida interna de la seva propta 
organització, vetllant per la disciplina eclesiàstica, pel dogma catòlic i, canse-

25. cit. A. l'l.ADEVAl.L, Histr)ria de u .. ~~glésia a Catalunya. (Barcelona 1989) 13. 
26. v. TED'A, Un abocador del segle V d.C. en el J-i}mm Provincial de Tàrraco, (Tarragona 

1989) 429-433. 
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qüentment, en contra dels moviments herètics. 

- Reforçarà la seva autoritat metropolitana i el seu prestigi davant la pro
víncia de la Tarraconense. 

- Potenciarà des de la seva capacitat econòmica un programa de construc
cions religioses, que influiran cie manera molt impo1tant en el procés de trans
formació de la ciutat i la seva topografia. 

Aquest darrer punt és un dels que més centren l'atenció de la investigació 
actual. Sens dubte el segle V és un moment clau per a entendre la cristianitza
ció de la morfologia i les grans transformacions urbanístiques que Tarragona 
experimentà al llarg del baix-imperi i en l'època visigòtica27. És el moment 
que l'Església de Tarragona va tenir poder per a bastir les seves edificacions i 
substituí les zones cie prestigi pagà per àmbits administratius i cultuals cris
tians. Amb tot, en el cas de Tarragona, és difícil d'establir com es va concretar 
aquest procés, perquè les ciades que tenim no son suficientment clarificadores 
i manca la corroboració d'aquestes per l'arqueologia. 

Analitzem ara els testimonis escrits més representatius i la seva confronta
ció amb les dades arqueològiques que posseïm, per tal de poder aportar una 
visió actualitzada a aquesta problemàtica: 

- La Correspondència de Consenci a sant AgustP.8 ens ofereix una valuosa 
informació sobre determinades constrnccions eclesiàstiques i civils de la ciutat 
de començaments del segle V. D'aquesta manera, se'ns dóna a conèixer 
l'existència d'un secretarium o àmbit en el qual el bisbe despatxaria els 

27. Sobre el tema de les transformacions de la topografia en les c iutats d 'Occident. v. l'.A. 
Frnv1orn, Permanence et herita¡.ws de !Antiqu.ité dans la l<¡pugraphie des vil/es de /'Occide11t 
ifurant lê Haut Moyen Age ·Topografia urbana e vitta cittadina sull'alto medioevo in occidente. 
Settimane di studio del Centro italiano si studi sull'alto medioevo,XXI•, (Spoleto 1974), 41-284. 
Sobre les transformacions de la topografia a la Península Ibt·rica i Tarragona , v. X. BAIWAI., 

Tran.o;fimnacions de la 1<¡pugra.fia urbana a la Hispània Cristiana r/11m11t /'a11t1/.!,llilat tardana .. IJ 
Reuniéi d'Arqueologia Paleocristina Hispànica·, [Montserrat 1978], (ll:lrcelona 1892), 105-132: L.A. 
GAHCIA MoHENO, La Cristianizaci<ín de la tr¡pugra(ía de las ciudades de la Penninsula Jbérica 
duran/e la Antigüedad Tardia = ArchEspArq, L-LI (Madrid 1977-1978), 311-321: TED'A, Un abo
cador del segle V d. C. en el h!n1111 Pm1Jincial de Tàrracu, (Tarragona 1989), 446--448; TED'A, 
L Amfiteatre Rumú de Tarragona, la húsilica visig<itica i /'l·:o;g/ésia mmànica. (Tarragona 1990). 
240-242. 

28. v. C<JNSENCI, Currespundència omh sant Agustí [text revisat, traducció i notes a c<'1rrec de 
).Amengual) (Barcelona 1987). 

426 



F.STAT DE LA QÏIESTIÓ DE L'ESTU DI DEL~ l'HIMEHS SEGLES DE CH!ST!AN!SME 

assumptes eclesiàstics i instituciomls. Aquest estaria relacionat amb l'epísco
píum, complex format per la catedral, l'episcopat i el baptisteri. Finalment fa 
referència al praetoríum o residència del comes i també d°Lm monasteríum, 
del qual era monjo Frontó. 

El conjunt episcopal es devia situar a la pa1t alta cie la ciutat, probable
ment a l' area sacra de l'antic fòrum provincial , coincidint amb el desmante
llament d'aquesta zona a partir del segle JV29. Així semblen confirmar-ho les 
diferents apoltacions arqueològiques i historiogràfiques que s'han efectuat en 
els darrers anys. Efectivament, als jardins cie la catedral el professor Hauschild 
trobà clos grans carreus en forma d'arc de ferradura , que a nivell tipològic 
corresponen al segle VII i que fan pensar en una construcció religiosa a la 
zona. Tanmateix es van poder documentar dues inhumacions clatables entre 
els segles V i VI d.C. 30. Alhora , molt a prop dels jardins cie la catedral, entre 
els carrers de St.Llorenç i Sta. Tecla, s'han documentat restes d 'estructures 
àuliques , les quals , molt probablement, estarien relaciones amb el palau epis
copal d'època visigoda. Aquestes estructures es daten entre els anys 475 i el 
52531. 

Un altra apoltació molt impoltant cie caire historiogràfic ens la proporcio
na l'estudi cie Mn. Salvador Ramon32. A través d 'una lectura atenta del llibre 
titulat Index Vell de l'Arxiu Històric Arxicliocesà cie Tarragona, i tenint present 
el testimoni cl 'Olcleric Vicia!, estableix la teoria que la primitiva catedral de 
Tarragona estava situada a l'ala est cie la gran edificació romana, o sigui, entre 
la paret del jardí cie Santa Tecla i el lloc on avui hi ha l'església de Sant 
Llo renç , just al costat cie les restes episcopals abans esmentades. 

- L 'Oracional de Verona ens presenta una interessant toponímia relativa a 
esglésies que existien a la Tàrraco visigòtica. Així, aquest document, datat a 
principis clel segle VllI, esmenta tres esglésies: la Santa Jerusalem o catedral , 
Sant Fructuós i Sant Pere; o bé quatre, si acceptem la proposta cie Serra Vilaró 

29. V. C11.ll. llïrt•EH , Romische kera111ik a11s dem Kre!IZf!.CllI; der J\atedrale wn Tarmf!.ona 

·Madrider Mitteilungen•. 9. (Hei ldelherg 1968) 237 ss. 
30. V. T11. HA1isc111w, Arq11itect11ra mmana de Tarraf!.OllCI, (Tarragona 1983) 16. 
3 1. V. X. AQt'll.l 'Í' , !:\'tudi bisf<)ric i arqueu/c)f!.iC de la se11 del Col./ef!.i dArquitectes de 

Tarraf!.ona. <Tarragona 1992 ). 
32. V. S. RAMO:"' V1 :-;ns. Nu11a opi11i<í sohr<' /"emphtçament de la primitiva Catedral de 

Tc1rragona ·Quaderns d 'Història Tarraconense , !V·, (Tarragona 1984) ."17-49 . 

33. V . .J. SEIWA V11 .A 1<Ó, Fr11 ct11<ís. Allf!.Uri i h'11lof!.i. Màrtirs sants de Tarragona, (Tarragona 
1936) 93 ss. 
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que considera la catedral i Santa Jerusalem com esglésies independents33. Una 
altra proposta és la representada pel Pare Flórez, que només admet dues 
esglésies, ja que considera Santa Jerusalem com a Església mare o catedral i 
sota l'advocació de Sant Fructuós34. Aquesta tesi l'ha tornada a plantejar 
recentment l'arqueòleg Joan Vianney Arbeloa35. 

Les proves arqueològiques només constaten dues construccions basilicals: 
la situada a la necròpolis i la de l'amfiteatre. 

La basílica de la necròpolis del Francolí és generada a partir de la venera
ció de les restes dels sants màrtirs de Tarragona, enterrats en aquesta àrea 
cementirial. Aquest temple té una cronologia inicial del segle V i una perdura
ció dubtosa fins ben entrada l'època visigòtica. Els investigadors l'emmarquen 
dintre una tipologia d'estructura siríaca de capçalera tripartita amb baptisteri. 
Amb aquesta construcció és relaciona la inscripció trobada per Serra Vilaró, 
(. .. Frn)CTUOSI A(uguri et Eulogi)36 i que sembla evidenciar el culte als sants 
màrtirs en aquest temple. 

De totes formes, la documentació que s'ha conservat de les excavacions és 
en alguns aspectes deficitària, i no permet un estudi crític exhaustiu de les 
estructures, que d'altra banda, resulten un tant atípiques i han portat a més 
d'un investigador a plantejar-se el necessari dubte de si estem realment 
davant d'una basílica o no. Amb tot, penso que els formulismes que apareixen 
en inscripcions i laudes no deixen lloc al dubte. Efectivament, la indicació in 
sanctornm sede o similars confirmen un lloc de culte. 

Pel que respecta a la basílica de l'amfiteatre, les excavacions portades a 
terme pel TED'A en aquests darrers anys han donat una gran aportació a 
l'enteniment de l'edifici basilical i de la seva àrea funerària circumdant37. La 
datació inicial d'aquest conjunt és de finals del segle VI i les estratigrafies han 
constatat que no s'havia aixecat sobre una altra basílica més antiga. La seva 
estructura consta d'un absis, del qual es conserva la seva fonamentació en for
ma de ferradura, amb peces reaprofitades del coronament del podi de l'amfi
teatre, un santuari amb l'empremta d'un altar monolític, tres naus, una cambra 

34. V . H. F1.rnrnz, füpaña Sagrada, vol. XXV, (Madrid 1770), 13. 
35. V. J.V. ARilEl.OA 1 RIGAU, Per una nova interpretació del Codex Veronensi.~ i les esglésies 

visigòtiques de Tàrraco ·Butlletí Arqueològic•, èp. V [1986-1987), (Tarragona 1989), PS- 134. 
36. V. G. A1.róLDY, Die rúmischen lnschri.ften von Tarraco, 2 vols. ·Madrider Forschungen•, 10, 

(Berlin 1975), incrip. núm 942. 
37. V . TED'A , L'Amfiteatre Romà de Tarragona, la Basílica visigòtica i l'faglúsia romànica, 

(Tarragona 1990). · 
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annexa de funcionalitat desconeguda i altres cambres funeràries annexes. És 
evident que el conjunt guarda una estreta relació amb la memòria del martiri 
de Fructuós, Auguri i Eulogi. 

Al llarg del temps s'han presentat algunes hipòtesis sobre la identificació 
d'aquests temples que esmenta l'Oracional de Verona, però cap d 'elles no ha 
pogut ser demostrada per l'arqueologia. Aquest és el cas de la identificació 
del temple de Sant Fructuós amb la basílica de l'amfiteatre. També s'ha sug
gerit la idea d'una possible translació del culte de la basílica de la necròpolis 
a la basílica de l'amfiteatre. Però veig, en aquest cas, serioses objeccions al 
fet, donat que segons indiquen les proves arqueològiques, la basílica de la 
Necròpolis continua funcionant fins un moment avançat de l'època visigòtica 
i probablement fins l'arribada dels musulmans. 

- La inscripció tumulària del bisbe Sergi (535-546) també ens parla de 
construccions religioses. Així, ens indica que Sergi restaurà la teulada del tem
ple i constrní un cenobi. Tampoc en aquest cas no podem establir quin era el 
temple ni on se situava el cenobi construït. És important, de totes formes, la 
dada que ens parla d'una çonstrucció monacal, com en època de Ticià. Ens 
corrobora la importància que aquesta realitat eclesial tenia per la ciutat en 
aquests moments, com també en temps del bisbe Himeri. 

D 'especial interès ha estat l 'estudi dels elements arquitectònics 
hispana-visigots que les excavacions han propiciat, i que ben segur aniran 
propiciant. La sistemàtica situació d'aquests i el seu estudi tipològic ens facili
ta una carta arqueològica que ens permet avançar en l'enteniment delprocés 
transformador de l'Església sobre la topografia de la ciutat. La primera siste
matització científica la va establir Palol38 i s'ha vist am,riliada en estudis pun
tuals , com els de Sanchez Real39, Berges40 i TED'A 1. També en aquests 
moments estem estudiant alguns elements arquitectònics inèdits que es tro
ben en el fons del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Entre els quals, 
cal ressenyar un interessant capitell procedent de l'ermita de Paret Delgada a 
la Selva del Camp (Baix Camp) que guarda paral.lels amb un capitell trobat a 
la basílica de Fornells (Menorca), el qual es data tipològicament en el segle V 
i amb altres exemplars apareguts a la Septimània. És un element arqueològic 

38. V. P. DE PAi.OL, Tarraco Hispanovisigoda, (Tarragona 1953). 
39. V. J. SANCllEZ REAi. , Un taller de decoración hispanovisip,oda de Tarrcip,ona ·13oletín 

Arqueológico·., èp.IV, facs. 77- 78, (Tarragona 1962-1963), 15-17. 
40.V. M. 13rnl;Es, Columnas romcinas y cruces visigóticas en la plaza del Rovellat de 

Tarrap,ona ·Miscelànea Arqueológica•, l , (Barcelona 1974), 15:>-Hi7. 
41. V TED'A, L'Amfiteatre Romà de Tarrap,ona, la Basílica visip,citica i l'E~glé:¡ia romànica, 

(Tam1gona 1990), 217-231. 
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més, que cal tenir present per a entendre aquest tipus de transformació en 
l'àrea rural. 

Respecte de la problemàtica religiosa en l'època visigòtica, aquesta se'ns 
presenta de forma complexa. Tal com apunta Pladevall, .. fou precisament sota 
el domini dels visigots, heretges arrians fins a la seva conversió, en el 589, 
que es completà la cristianització i el muntatge eclesiàstic del país i que el 
Papa ens assenyalà, l'any 514, al gran bisbe d'Arle, Cesari, com a vicari papal 
per a la Tarraconense. Aquest influí, amb els seus escrits i actuació, en 
l'estructuració litúrgica i interna de la nostra Església que propicià l'inici de la 
sèrie de Concilis Provincials a Tarragona, a Girona, a Barcelona, a Lleida i a 
Egara, del 516 al 614, a través dels quals es va estructurar i controlar la vida 
religiosa del país,,42. 

Prèviament, però, la nostra Església va haver d 'enfrontar-se als problemes 
herètics que convulsionaren bona part de la vida del cristianisme des dels pri
mers temps, i que s'accentuaren durant aquesta època amb l'expansió del 
priscil.lianisme, cada cop més arrelat entre les classes altes de la societat i 
entre membres de la clerecia. D'aquest fet, tenim avui una gran informació 
gràcies a la Correspondència de Consenci amb Sant Agustí. Aquesta documen
tació va ser descoberta per Johannes Divjak cap a la dècada dels anys 70, dins 
un recull de 30 ca11es agustinianes, i a casa nostra ha estat clonada a conèixer 
gràcies als treballs d 'Amengual. Així la carta número 11 ens mostra les opera
cions antipriscil.lianistes portades a terme per a desemmascarar els heretges 
de la Tarraconense, en temps del bisbe Ticià, considerat ja com a metropolità, 
l'any 419. També es fa referència a un concili per a resoldre aquests proble
mes43. 

Es dedueix que l'any 464 es va celebrar un altre concili provincial a 
Tarragona presidit pel bisbe Ascani. Ho confirma la carta que el papa Hilari 
va enviar al bisbe de Tarragona, l'any 465, reprovant l'actitud dels bisbes de la 
Tarraconense i, particularment, la del metropolità Ascani. Aquest fet va ser 
motivat perquè els bisbes de la Tarraconense, a instàncies del moribund bisbe 
de Barcelona, Nundinari, proposaren l'elecció del bisbe d 'Egara, Ireneu, com 
a nou bisbe de Barcelona, després de la mo11 del titular d 'aquesta Seu. El 
papa va veure en aquesta proposta un signe de perversitat, en entendre que 
es portava a terme l'elecció d'un bisbe com si es tractés d 'un dret hereditari. 

42. Cit. A. l'IADEVAl.I., Histúria de /'r~'f.tlésia a Catalunya, (Barcelona 1989), 13. 
43. v. ]. AMENla IAI., L 'Església de Tarragona al cumençamenl del sep,le V. sep,ons la corres

pondència de Consentiu.i· a San t Ap,ustí ·Randa", 16, (Barcelona 1984), 5-17. 
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De manera creixent l'autoritat del bisbe cie Tarragona, com a metropolità, 
s'anirà accentuant cada cop més, tant per l'autoritat dels concilis provincials 
com per pa11 del mateix papat. Així és que en el concili cie l'any 516 presidit 
pel metropolità Joan, bisbe de Tarragona, es decretaran tot un seguit de dis
posicions que vindran a reforçar el paper cie la primacia cie l'Església de 
Tarragona. Conegut és el cànon que prescriu l'excomunicació ad tempus als 
bisbes que no assisteixin als concilis sense justificar-ho al metropolità. És 
també molt significativa la darrera cie les disposicions d'aquest concili, en la 
qual s'expressa la conveniència que els bisbes assisteixin als concilis acom
panyats per preveres rurals i laics. D'aquesta manera es documenta l'interès 
pastoral cie l'Església per vitalitzar el paper cie !'esglésies rurals i la participa
ció dels laics en la vicia constitucional cie l'Església. Tant és així que el mateix 
papa Hormiscles, l'any 517, escriu als bisbes cie la Tarraconense per a reforçar 
la participació del poble en les eleccions dels bisbes i evitar així l'increment 
cie la clericalització cie l'Església en aquests moments. 

Sens dubte, el pontificat del bisbe Joan és un dels més brillants de tota la 
història antiga de l'Església cie Tarragona, juntament amb el del bisbe Sergi, 
que presidí el concili cie Barcelona cie l'any 540 i el cie Lleida cie l'any 546. 
Les personalitats d 'aquests metropolitans, tal com apunten els seus propis 
epitafis, justifiquen unes prelatures dignes, doctes i al servei dels marginats. 

Una altra problemàtica en l'estudi cie l'Església cie la Tarragona visigòtica 
és el fenomen de l'arrianisme. Desconeixem en bona mesura com va repercu
tir aquesta heretgia, abraçada oficialment pels visigots, en el panorama ecle
sial i social cie Tarragona. Ni tan sols sabem si va existir una dualitat de bis
bes, un d'arrià i un altre de catòlic, en contra del que afirma Recasens44. 
Només disposem cie la referència cie l'episodi cie la mort d 'Ermenegild com a 
noticia segura de la presència d 'un bisbe arrià a la ciutat, sense que sapiguem 
si era bisbe cie Tarragona o havia vingut amb l'escorta que custodiava 
Ermenegild. El problema,cle tota manera, és molt interessant i cal tenir-lo pre
sent, ja que si fós així pressuposaria una dualitat d 'estructures episcopals i 
una articulació encara més complexa cie l'espai urbà. 

La unitat religiosa empresa per Recared suposà l'acabament del problema 
a tota Hispània i la consolidació dels bisbes catòlics com a únics a totes les 
ciutats. A pa11ir d'aquests moments, l'accentuat protagonisme i intrusisme de 

44. V. J.M. RECASENS, La citilat de TarraJ.iona. (Barcelona 1975), 19. 
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la monarquia visigòtica sobre la vida de l'Església portarà a reforçar excepcio
nalment els concilis toledans en detriment dels concilis provincials. Els matei
xos monarques visigots prenen actituds arbitrals i de control sobre afers de 
disciplina eclesiàstica. A Tarragona aquest fet es documenta en una de les 
Epistolae Wisigoticae, redactada pel rei Sisebut. Segons aquesta font, Sisebut, 
imposà el bisbe de Barcelona contra la voluntat del metropolità Eusebi i, entre 
altres coses, recrimina severament al metropolità el seu apassionament pels 
ludis .. faunorum. Eusebi participà en el IV concili de Toledo i presidí el con
cili provincial d'Egara de l'any 614. A la seva mort, el bisbe de Saragossa, sant 
Brauli, demanà a sant Isidor la seva intercessió davant el rei Sisenand, per a 
nomenar un bisbe per Tarragona que fos exemplar. L'Església de Tarragona, 
conseqüentment, perdrà gran part del prestigi i la influència que des de finals 
del segle IV havia mantingut. 

A principis del segle VIII , amb la invasió sarraïna a la ciutat, el prelat 
Pròsper i els seus deixebles Justí, Procopi, Pantaleó, Marcial i Jordi fugen per 
mar de la ciutat, emportant-se el tresor i els llibres litúrgics de l'Església 
metropolitana com també les relíquies dels màrtirs tarraconenses Fructuós, 
Auguri i Eulogi45. En opinió de Resanens, l'emigració del bisbe metropolità i 
els seus acompanyants obeiria més a raons polítiques que no religioses, 
davant la presència dels exercits sarraïns. L'adscripció del clergat tarragoní a 
Ardó justificaria aquest fet46. 

Amb la fugida de l'últim prelat, la ciutat fou progressivament abandonada. 
El gran desconeixement que tenim del període comprès entre aquest moment 
i la conquesta i repoblació de la ciutat exigeix un esforç a la investigació per 
tal de fer intel.ligible aquest fosc període. Aquest objectiu podrà ser assolit si 
la investigació historiogràfica fa un esforç de lectura atenta i subtil de la docu
mentació musulmana i cristiana de l'època, i si l'arqueologia es planteja una 
revisió profunda de les estratigrafies de la ciutat. 

45. V. J. SrnRA VllAHÓ, San Prríspem de Tarragona y sus discípulos re.fugiados en ltalia en el 
año 711, (Tarrngo na 1943), 37-43. 

46. V. ].M. RECASENS, Apm¡xlsit de /'ocupaclíí àrab de Tarragona i l'emigractcí de Sant Pròsper 
a IW/ia ·Boletín Arquológico•, èp . !V [1971-1972], (Tarragona 1972), 209-214. 
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SACERDOTS I RELIGIOSOS A IA PRESÓ MODEL DE BARCELONA 
(1936-1939)1 

Pelai Pagès i Blanch 

"En ser a la presó, els nostres monjos se sentiren alleugerits, alliberats cer
tament d'algun pes no gaire definit, però enorme i angoixant. En una altra 
situació, les successives reixes que els anaven engolint els haurien causat 
depressió, bo i desvetllant potser la idea de sepultura; ara, en canvi, els 
envaïa un sentiment de seguretat i de pau"2. 

Aquestes líneis, escrites per un autor anònim en relatar l'empresonament a 
la presó Model de Barcelona, el 16 de març de 1937, de tres monjos proce
dents de la Cartoixa de Montalegre de Tiana, reflecteixen molt bé un senti
ment generalitzat entre el clergat català durant el primer any de la guerra 
civil : la convicció que la presó barcelonina els oferia la seguretat personal 
que no trobaven al carrer ni a cap altre amagatall, per segur que aparentment 
fos . 

és que no en va l'Església catalana havia estat la institució que havia 
patit amh més contundència la flamarada repressiva de l'estiu de 1936. Avui 
coneixem amb detall les xifres exactes de sacerdots i religiosos assassinats, 
perquè calgui enfasitzar excessivament al respecte. Només les recapitularem : 
d 'un total de 6.844 religiosos assassinats a tot l'Estat, a les diòcesis catalanes -
que en el cas de Lleida i Tortosa inclouen territoris de l'Aragó i del País 
Valencià-, els en corresponen 2.437, 1.541 dels quals eren sacerdots i 896 
membres dels diversos ordes religiosos. La xifra és, indubtablement, elevada, 
ja que arriba a més d 'un terç del total. I pel que fa estrictament als sacerdots 
representa el 30,4% del total de sacerdots incardinats a les respectives diòce
sis. Si tenim en compte el conjunt de religiosos residents a la Catalunya estric-

l. Aquesta comunicació forma part d 'un treba ll més ampli sobre la presó Model de 
Barcelona, que estic en vies de finalitzar, i que he realitzat fonamentalment a partir de la docu
mentació de la presó barcelonina dipositada a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aprofito l'ocasió 
per a agrair les facilitats i atencions que durant els tres anys de recerca m'han facilitat els dos 
directors de l'Arxiu, els senyors Casimir Martí i Josep M• Sans, i tot e l seu personal , que va a estar 
sempre, incondicionalment a la meva disposició. 

2. "La Tragèd\a de la Cartoixa de Montalegre"en ./o.l'El' M 11SVJT 1 Mutl'l'ANl:'R (ed.) : La persecuci<í 
religiosa de 1936 tl Catalunya. Testimoniatges. Publicacions de l'Abadia de Montserrat , 1987. Pàg. 
89. 
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ta -sense tenir en compte els territoris cie l'Aragó- la xifra d'assassinats puja 
fins als 2.039, que representa el 24,38% del total cie víctimes monals ocorregu
des a la rereguarda catalana3. 

Davant d 'aquest panorama, no és estrany que un religiós considerés gaire
bé un privilegi anar a raure a la Model , on se li oferia un aixopluc clavant les 
amenaces més que reals de convenir-se en una víctima més d 'una rauxa anti
clerical que no tenia antecedents en tota la història de Catalunya. De totes 
maneres, la xifra global de religiosos ingressats a la Model no fou gaire eleva
da : cl\m total de 13.153 reclusos que varen passar per la presó en el decurs 
de la guerra, només 240 eren religiosos i representaven un 1,8% de la pobla
ció penitenciària total , per· bé que en l'etapa inicial -fins després de l'estiu de 
1937 almenys- la seva presència entre els murs cie la presó d'Entença es féu 
notar4. 

Certament, si obse1vem el procés d'ingressos a la presó és extraordinària
ment significatiu destacar cóm la immensa majoria cie sacerdots varen esde
venir reclusos entre juliol cie 1936 i juny de 1937: si durant la segona meitat 
de 1936 n'ingressaren 46, els primers mesos de 1937 foren 120. En conjunt, 
clones, 166 religiosos, un 69,16% del total, ingressaren durant el primer any cie 
guerra. A la segona me itat cie l'any 1937 -de juliol a desembre- només 
n'ingressaren 22, mentre que en el decurs de 1938 feren cap a la Model 51 
sacerdots, i un tot sol ingressava pel gener de 1939. Cal afegir-hi, a més, els 
casos dels quatre religiosos que foren reincidents i ingressaren per segona 
vegada a la Model en el decurs de l'any 1938. 

Aquesta presència de religiosos a la presó durant els primers mesos de 
1937, concentrats especialment a la sisena galeria, féu que be n aviat aquesta 
galeria fou coneguda amb el nom cie "Convent" o "Monestir"5, ja que fins des-

.'3. A més dels manirologis cE1ssics. com e l de mossèn Josep Sanabre, o el d 'Antonio Montero 
refe re nt a tot l'Estat, les xifres que hem utilitz:I! procede ixen n 'ALBEHT MA:\l·: 'T 1 Sfa:l,\IO' 1 JOSEP 

H AVl'.'>TOs 1 GrnALT l 'fap,/ésia clandestina u Cutulunyu durant la J.illerra ciÏ1i/1U936-J939J. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984 ; i de .J.M . Sou": 1 SAllATi·: 1 J. Vll .IA l~·HOYA 1 :Fovr : la 
repressi<j a la rerttj.illllrdu de Cata/1111ya ( 1936-1939). l! vols. Publicac ions de l'Abadia de 
Montserrat. 1989-1990. 

4. La xifr:1 de l .'3. 153 reclusos correspon al total d 'expedients personals que s 'h:m conservat a 
l'a rxiu d e b Model de l període de la gue rra, i per tant s 'ha de prendre com a indicativa. per bé 
que no crec que el total superés gaire e ls 14 .000. Així mate ix tampoc no crec que b xifra que 
dono de 240 re ligiosos s'hagi d 'incrementar excessivament. En qualse vol c:1s, la proporciò que 
dono de l' l '8'X1 penso que es pot considerar v:ilida. 

5. '·Convent" és b qualifü:aciú que utilitza el testimoni anònim esmentat e n b nota 2. Rafael 
Tasis, e n les seves me m<'>ries. diu textualment que '·a la sisena [galeria] hi havia cape llans i frares 
e n ahund:incia , i aix<'> li feia merèLxer e l sobrenom de .. Monestir' .... Vegeu Les p resons dels a ltres. 
Reu irds d 'u.11 esa 1rcel/er d'uc;asi<í . Ed. P<'n1 ic. Barcelona, 1990. l':igs. 35-36. 
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prés cie l'estiu de 1937 no va començar l'excarceració més o menys massiva 
cie religiosos. 

Val a dir que, en el decurs d'aquests mesos la majoria de sacerdots hi 
varen entrar com a presos governatius , depenents gairebé sempre del 
Comissari General d 'Ordre Públic, i tots els testimonis indiquen l'enorme 
pressió psicològica a què havien estat sotmesos fins que varen anar a parar a 
la Model i les dures vivències per què havien hagut de passar. Disposem d'un 
exemple que esdevé paradigmàtic i escruixidor alhora: es tracta del cas de 
mossèn Josep Ribas Ventura, un sacerdot cie 61 anys , nascut a Piera (Anoia), 
que havia ingressat com a governatiu a disposició del Comissari el dia 19 
d 'agost de 1936. Uns mesos més tard, concretament en data de 28 d 'abril de 
1937, el Comissari ordenava la seva llibertat, però al mateix dia , en el seu 
expedient personal figura un apuntament que no deixa lloc a cap mena de 
dubte : "No es puesto en lihertad este reclusa por negarse a safir de la Prisión, 
continuando recluído en espera de ulterior resolución de la Autoridad 
Guhemativa. Se recihe orden verbal de que continue recluído ". 

Ben poques vegades en la història d'un centre penitenciari un reclús es 
negarà a sortir en llibertat i preferirà romandre empresonat. Finalment, 
mossèn Ribas seria jutjat per "desafecció al règim", el dia 7 cie juliol cie 1937, 
pel Jurat d'Urgència núm. 2 cie Barcelona, i acabaria essent excarcerat el dia 
29 d 'octubre cie 1937. 

De totes maneres , l'actitud d 'aquest sacerdot es podria explicar no sols per 
la manca de garanties per a la seva seguretat que podien oferir encara els 
carrers cie Barcelona, sinó també per la malfiança en una policia que en bona 
mesura encara era sota control anarquista. Cal tenir present el cas cie tres 
religiosos cie Terrassa , els dos escolapis Josep Padrós Sansalvaclor i 
Bonaventura Lea! Andreu i el carmelita descalç Àngel Presta Batlle , que 
havien ingressat a la Model el dia 13 d'agost de 1936 i que el dia 12 d'octubre 
del mateix any havien estat trets legalment cie la Model -oficialment amb el 
pretext d 'ésser traslladats a comissaria- per a ésser afusellats a l'Arrabassada. 

La situació cie persecució sistemàtica i de pressió psicològica explicaria 
també els casos depressius que es produïren entre diversos sacerdots dun:Ínt 
aquests mesos i que varen motivar el seu ingrés -o requeriment d 'ingrés- en 
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centres psiquiàtrics. És el que va esdevenir amb Josep Barguñó Juliachs, 
sacerdot de 43 anys, que havia ingressat 1'11 d'agost de 1936 i en data 10 cie 
setembre el metge de la presó certificava que "se encuentra afecto de un esta
da paranoica intensa, con gran ensimismamiento, alucinaciones persecutorias 
(auditivas y visuales) y gran depresión de la vida psíquica en todos sus aspec
tos". El metge aconsellava el seu ingrès a un sanatori mental 'Ien cuanto que 
representa un peligro para sí mismo y para los que con él conviuen". No consta 
que fos ingressat, però en canvi sortia en llibertat el dia 11 de desembre de 
1936. Un altre sacerdot, de 56 anys i cie Barcelona, Josep Pujol Baga, que 
havia ingressat el 12 d 'abril de 1937 procedent cie Montjuïc -on havia ingressat 
el 20 cie gener de 1937- condemnat a 5 anys per activitats feixistes pel 
Tribunal Popular núm. 3 de Barcelona, era traslladat al manicomi de Sant Boi, 
el dia 16 d 'agost de 1937, sense que coneguem els símptomes específics de la 
seva demència. 

Per altra banda, durant els primers mesos cie la guerra varen ingressar a la 
Model un grup significatiu, per bé que no excessivament nombrós, cie religio
sos condemnats pels Tribunals Populars de la República. La majoria havien 
ingressat els dies 15 de gener i 23 de febrer cie 1937, procedents de la presó 
cie Lleida i sentenciats pel Tribunal Popular de la capital del Segrià. En concret 
és el cas d 'onze sacerdots de diverses diòcesis de les comarques lleidatanes 
que havien estat condemnats a penes de presó que oscil·laven entre els 30 
anys de reclusió, la més elevada, i els 8 anys, la més reduïda. 

Un religiós de Cornudella (Priorat), Claudi Roig Mila, de 52 anys, ingressà 
pel febrer cie 1937 penat pel Tribunal Popular de Tarragona, sense que se'n 
conegui la sentència. Només sabem que el 16 de desembre cie 1937 el Jurat 
d'Urgència de Tarragona la hi va rebaixar a 2 anys i 2 mesos. 

En quatre casos els Tribunals sentenciaclors foren e ls de Barcelona. Antoni 
Miralles Sales, un sacerdot d'Albocàsser (Castelló de la Plana), de 57 anys 
d'edat, que havia ingressat el 31 de juliol de 1936. el 3 de desembre cie 1936 
fou condemnat pel Tribunal Popular núm. 4 a 30 :inys cie presó, acusat cie 
"rebel.lió militar i tinença d'armes". Josep Pujol Baga, de 56 anys, cie qui aca
bem de parlar, havia estat condemnat a 5 anys per "activitats fei.xistes", pel 
Tribunal Popular núm. 3, el mes de febrer cie 1937, i fou ingressat a les pre
sons militars de Montjuïc, des d 'on aniria a raure a la Model el mes d'abril del 
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mateix any. Francesc Serra Trench, de 27 anys i nascut a Sabadell, ingressà a 
la presó el 8 de febrer de 1937 i el dia 27 del mateix mes el Tribunal núm. l 
el condemnava per "feixista" a realitzar "treballs al front". 

Només en un cas, durant aquesta etapa, la sentència fou la pena màxima. 
Es tracta del religiós de 34 anys, Ferran Llobera Puigsech, que havia nascut a 
Vilademuls (Gironès), i fou condemnat a mort pel Tribunal núm. 2, el 18 de 
novembre de 1936. Llobera era el superior dels carmelites d 'Olot, i per bé 
que formalment l'acusació fou la de "feixista", sembla que la causa real era 
"que conoce el lugar en que se hallan ocultos los tesoros de la Comunidad que 
no han sida habidos y que durante su permanencia en esta Ciudad desarrolló 
actividades fascistas tendentes a sustraer la justicia revolucionaria a religio
sos '6. Segons el seu expedient conservat a la Model, va ingressar a la presó el 
mateix dia de la seva sentència a mort i l'endemà era traslladat a Montjuïc, on 
moria afusellat el dia 22 de novembre de 1936. 

La majoria d 'aquests religiosos penats varen romandre a la presó durant 
tota la guerra, però a partir de la tardor de 1937, quan es va iniciar la política 
de trasllats de presos de la Model cap a altres centres penitenciaris de 
Catalunya, ells també foren traslladats. Les presons de Mataró, el Vendrell, 
Terrassa, Sant Feliu de Llobregat i Figueres foren els nous destins. Únicament 
sabem de dos religiosos que van ser posats en llibertat : a Àngel Solà 
Claramunt, un sacerdot de Miralcamp (Segrià), que havia estat condemnat a 
10 anys pel Tribunal Popular de Lleida, li fou decretada la llibertat pel 
Tribunal Popular Especial núm. 2 de Barcelona, previ exhort del de Lleida, el 
dia 24 d'agost de 1938, i sortia en llibertat tres dies després. Francesc Serra 
Trench, que havia estat condemnat a "treballs al front", havia sortit ja en -lli
bertat el 17 de novembre de 1937, després que li fos decretada pel Jurat 
d 'Urgència núm. 2 de Barcelona el 21 de setembre del mateix any. 

Ce1tament, a partir del mes de juliol de 1937, quan després dels fets de 
maig del mateix any es va intensificar la tasca dels Jurats d'Urgència, encami
nada a treure de la presó els nombrosos reclusos governatius que en moltes 
ocasions feia mesos que hi romanien, un dels primers col.lectius afectats fou 
el dels sacerdots, als quals, formalment acusats en la majoria de casos per 
"desafecció al règim", els era decretada sistemàticament la llibertat. Únicament 
la mala imatge que podia donar una República, que mentre excarcerava 

6. Vegeu So1.í: SABATÍ' 1 JOAN V11.1AHHOYA : Ibic.l .. vol. I, pàg. 176. 
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capellans i gent de dretes engarjolava l'esquerra obrera, explica que les clecis
sions judicials no comportessin la immediata posada en llibe11at : normalment 
el delegat general d'Ordre Públic ordenava que els reclusos quedessin cie vell 
nou a la seva disposició després del judici. 

Durant l'estiu de 1937, clones, les presons de Catalunya seguien plenes -o 
relativament plenes- cie religiosos. Amb l'entrada al ministeri cie .Justícia cie la 
Re pública de Manuel Truja, pel maig cie 1937. i la inauguració d 'una nova sen
sibilitat respecte al tema religiós, comença a canviar la situació. El mes cie 
setembre cie 1937 Irujo aconseguia la promesa per part del ministre cie la 
Governació que podien ésser posats en llibenat tots els sacerdots governatius 
més grans cie 60 anys que no haguessin estat penats, i enviava un telegrama 
al Conseller cie Justícia cie la Generalitat en què li preguntava textualment : 
"Ruégole me diga si tal propuesta tiene ejecución '7. Eduard Ragassol, en nom 
cie Bosch-Gimpera. comunicava al Director General dels Serveis Correccionals 
cie la Generalitat que "a fi cie poder contestar el telegrama és necessari que 
V.l. reclami amb tota urgència les ciades necessàries als distints establiments 
clepenents d 'aquesta Direcció General i els trameti a aquesta Conselleria"8. I el 
director general, en data 14 cie setembre cie 1937, enviava telegrames ab 
directors del conjunt cie presons catalanes perquè "comuniqueu telegràfica
me nt si existeixen en aqueix Establiment sacerdots que tinguin més de seixan
ta anys (60) detinguts concepte governatius; cas afirmatiu trameteu dades inte
ressats"9. 

Les respostes foren negatives en els casos cie les presons de Figueres, 
Manresa, Olot, Puigcerdà, Re us , Sabadell, Sant Fe liu cie Llobregat, l::i Seu 
d'Urgell, Tarragona, Terrassa, el Vendrell i Vic. A la presó cie Girona hi havia 
dos sacerdots cie 62 i 70 anys, respectivament. El directo r cie la presó de 
Lleida contestava també amb clos noms, però cie 56 i 28 anys d 'edat. Des de 
Mataró hom responia cie l'existència d'un sacerdot "que s'acosti a l'edat dema
nada", i des de Tortosa es clonava la referència d'un sacerdot de 61 anys, e l 
qual, resident a Benicàssim havia estat detingut el 5 d 'agost cie 1936, ingressat 
al vaixell "!sia de Menorca" del pon cie Tarragona, cies d 'on havia fet cap a 
To11osa. Des de la Model barcelonina hom contestava amb una llista de 22 
sacerdots, e l més gran dels quals tenia 72 anys. La relació que finalment va 
enviar e l director general al conseller, en data 12 d'octubre cie 1937, incloïa 

7. Archivo l·listc'>rico Nacional-Secciím Guerra Civil-Salamanca. Lligall 89/2 Núm. 2. 
8. Ibid. La comunicacic'> po1tava la data del 9 de sete mbre de 19.)7. 
9. Archivo Histfaico N'1cion,i1-seccic'>n Guerra Civ il-Salamanca. Lligall 89/2 Núm. 5. 
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aq uests 22 noms, més e ls clos sacerdots cie Girona i el cie To nosa JO 

Ben aviat es posaria en marxa la maquinària d 'excarceració cie re lig iosos. 
Els primers havien estat alliberats ja el mes cie setembre, i a panir de l mes 
d 'octubre es generalitzarien les so1ticles pautades cie religiosos, que s'anirie n 
produint regularme nt fins a finals cie novembre. En el diari que mossèn .Josep 
Sanabre po rtava sobre les seves experiències durant la gue rra viscuda a 
Barcelona, en data 19 cie novembre de 1937 hi va escriure : "Avui ha so rtit e l 
darrer grup no mbrós d 'element re ligiós cie la presó. Durant aquesta setmana 
han estat allibe rats la darre ra cinquantena que restava; entre altres han estat 
agraciats uns vint-i-cinc maristes. Queden solament set o vuit, alguns so frint 
condemna i altres detinguts darre rament" l I 

No to ts e ls sacerdots que havien fet estada a la Mode l varen poder expli
car la sensació cie! nou allibe rament. Un sacerdot cie 50 anys mo ria clins la 
presó poc te mps abans. Es tracta cie Zenó Alexandre Menza (o Alexandre 
Mensa Fàbregas), nascut a Barcelona i resident a Arenys de Mar, que havia 
ingressat a la Model, procedent del Caste ll cie Montjuïc, e l 12 d 'abril cie 1937. 
Formalment acusat de "desafecció", e l Jurat c1 ·urgència núm. 2 havia decre tat 
la seva lli ben a t e l 7 cie julio l cie 1937 : e l dia 19 de setembre de 1937, pe rò, 
moria cie mo rt natural, sense que pogués conèixer la nova llibertat. f o u l'únic 
religiós cie qui e n tenim constància que va morir cl ins la presó durant la gue
rra. 

D'altres varen tenir una salut de licada mentre varen ser a la preso 1, en 
sortir en llibe1tat, no tenien gaires bones pe rspectives . Magí Vidal i Feiner, 

·re ligiós cie 52 anys, havia ingressat en data mo lt tardana a la Model, el 17 cie 
juny cie 1937, acusat cl"'activitats feixistes", i so rtí en llibe rtat e l 28 cie setem
bre cie 1937, després d 'una sentència absolutòria del Jurat d'Urgència núm. l , 
cie 21 cie julio l cie 1937. Mentre va romandre a la presó va sofrir clos atacs 
d 'angina de pit ¡ va fçr estades a la infe rmeria "tractant-lo d 'una cardio patia 
amb alguns atacs aguts d 'angina cie 'pit", com certificava cl Dr. Cot, metge de 
la presó, e l 18 cie gener cie 1938, a requeriments de l Tribunal que l'havia alli
be rat. 

l O. Tota la documentaci<> es localitza e n e ls d iver:,os documents del Llig;tll H9/ 2 del Archivo 
l listé>rico Nacio n;d-Secci(m G ue rra Civil-S;1bm;111c:1. 

11 . .JosEP SA'-.A lll{E : "Diari de Gue rra. Notes 111:1nuscrites d'activic:tts referenls a b vida religiosa 
durant la r e rsecuci(> 0937-19:'>8)", e n .Jost:t• MA"<>T 1 MtSIA''l'll (edl : La f)(' rseut<.:i<í reli¡.:iosa de 

7936 a Cata lunya. Tl'st i nwniut¡.:es. l';lg. 292. 
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Josep Vallès Riera, sacerdot nascut a Manresa feia 70 anys, el dia 19 de 
març de 1937 va ingressar a la presó a disposició del comissari general 
d 'Ordre Públic. El Jutjat d 'Instrucció núm. 14 havia decretat la seva llibertat, 
però seguia governatiu quan el dia 11 d'octubre de 1937 el Dr. Cot certificava 
que el reclús "sofreix una hemorràgia cerebral, que posa en greu perill la seva 
vida". Tres dies després , el director de la presó escrivia al director general 
d'Assistència Social de Barcelona, tot demanant-li solucions al cas d 'aquest 
sacerdot, amb les següents paraules : "Habiendo sida decretada la libertad del 
reclusa josé Vallès i Riera, sacerdote de 72 años de edad, muy delicada de 
salud, y careciendo en absoluta de J amiliares que lo acojan, me permito diri
girme a Vd. por si tuviera bien hacerse carga del mismo y destinar/o a algún 
Establecimiento de su digno carga ''. El dia 16 d'octubre, dia en què finalment 
fou posat en llibertat, el director general d'Assistència Social responia amb la 
proposta de traslladar el reclús a la Casa de Vells "Ferrer i Guàrdia", que es 
trobava situada al carrer Casp, núm. 73 de la ciutat comtal, i que no era altra 
que l'antic convent que des de 1863 tenien a Barcelona les Germanetes dels 
Pobres, i el seguirien tenint una vegada acabada la guerra12. 

En un altre ordre de coses, la sortida en llibertat presentava problemes de 
seguretat quan s'havien perdut els papers. És el que li havia esdevingut al 
jove salesià de Mataró Jerónimo Hernandez Hurtado, de 25 anys d 'edat, que 
havia estat detingut el dia 19 de juliol de 1937 i el dia 30 d'agost el Jutjat 
d'Instrucció núm., 13 decretava la seva llibertat. En el moment de sortir, en 
data l de 'setembre de 1937, s'adreçava en carta al camarada director de pri
siones, exposant el seu cas. Explicava que "las patrullas me detuvieron despo
jandome de toda documentación, necesitandola hoy ", i a continuació sol.licita 
un document acreditatiu de la seva personalitat. En les dades d'afiliació perso
nal que li proporcionava feia constar, com a "professió", "maestro con carnet 
de U. G. T. ", i que havia estat "declarada In u til para todo servi cio, el l de 
Octubre p.p. ". Acabava la carta amb un respectuós "V V.m.a. en pro de causa 
antff ascista ". 

Segurament no era l'únic cas d'un sacerdot o religiós que per raons de 
seguretat intentés d'amagar la seva condició. Disposem d 'un testimoni al res
pecte molt il.lustr;1tiu. Es tracta d'un reclús , Eutimio R.M., que en el seu expe
dient personal figura la professió de "pèrit mercantil". Havia ingressat el dia 

12. Les ·dades sobre aquest sacerdot són del seu expedient personal. Per a la identificació de 
la Casa de Vells joAN BADA 1 GENIS SAMPEJl : Catal<lnia religiosa . Atles hist<lrlc : del,· orígens al~ nos
tres dies. Ed. Claret. Barcelona. 1991. Pàgs. 247 i 303. 

440 



SACERDOTS l RELIGIOSOS A LA Plff.'iÓ MODEL DE BARCELONA <) 

10 d 'octubre de 1936 i sortí en llibertat el dia 11 de novembre de 1937. 
Després de la guerra, l'agost de 1941 Jaime C.M., com a 'familiar del 
Reverenda Hno . Eutimio R.", sol.licitava certificat de la seva estada a la presó. 

En uns altres casos, la sortida en llibertat representava la possibilitat imme
diata de sortir del país. Són extraordinàriament significatives les gestions que 
va realitzar el Consulat General de França a Barcelona a favor de dos religio
sos reclusos, Manuel Bosi Roca, de 47 anys, i Valentí Pons i Elies, de 50, en el 
moment d'ésser alliberats. Ambdós feia que eren a la Model des del dia 11 de 
setembre de 1936, i quan foren alliberats un any després, el 25 de setembre 
de 1937, el Consultat esmentat sol.licitava un certificat de llibertat per a tots 
dos "con el.fin de ser los mismos documentos a todofin útil''. 

Com esmentava mossèn Sanabre, a finals de novembre de 1937 la presó 
gairebé es va buidar de religiosos , si bé encara n'hi restaven de penats i 
recents ingressats. En primer lloc cal parlar d 'un personatge que havia ingres
sat el 22 d'octubre de 1937 i que Tasis i Marca considera una excepció entre 
els "capellans i frares del "Monestir" que eren "inofensius"13. Es tracta de Pere 
Lisbona Alonso, sacerdot tradicionalista aragonès i periodista· del diari "El 
Correo Catalan", de 55 anys d'edat. Havia ingressat procedent de la presó cie 
Figueres com a penat a 30 anys cie reclusió, per la sentència a què havia estat 
condemnat el 25 de desembre de 1936 pel Tribunal Popular núm. 3 de 
Barcelona i que ara havia d 'ésser revisada pel nou Tribunal Popular Especial 
núm: l cie Barcelona. Ce1tament, en el judici de revisió de la sentència, que 
es va celebrar el dia 5 de novembre de 1937, la sentència li fou sensiblement 
reduïda a 3 anys de presó. Al cap d'uns mesos, pel març de 1938, tornava a 
ser traslladat a la presó de Figueres. Ignorem si la seva estada a la presó que 
no va arribar a cinc mesos, va resultar molt conflictiva. De fet no n 'ha quedat 
constància. Un home que va coincidir amb Lisbona a la Model durant uns 
dies, Joan Sariol Badia, per bé que equivoca les dates cie la seva trobava -les 
sitúa a finals cie l'any 1938- afirma que clavant la possibilitat cie sortir aviat de 
la presó, per la nova sentència, Lisbona "preferia, per la seva banda, tanma
teix, em consta així, sortir coincidint amb l'arribada dels altres"14. 

Entre els recent ingressats -a part dels que havien estat traslladats per 
l'octubre , sentenciats pels Tribunals Populars- trobaríem també un grup de 

13. RAFAEi. TAs1s : Les presons dels altres, pàg. 51. La frase concreta de Tasis parlava que "els 
capellans i frares del "Monestir" eren considerats inofensius, salvat algun cas personal, com el de 
monsenyor Lisbona, el director del "Corren Cata lan'"'. De fet , Lisbona no fou director sinó redac
tor del diari tradicionalista. 

14. JOAN SAl!IOI. BADIA: La IVGuerm Civil. Dopesa. llarcelona , 1978. Pàg. 307. 
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sacerdots que havien estat jutjats pel jurat d'Urgència núm. l acusats de desa
fecció al règim i emigració clandestina, per haver intentat fugir a França. 

Certament, disposem de la sentència que va dictar el Jurat d'Urgencia núm. 
l cie Barcelona el dia 2 de juliol, i que incloïa 19 ¡:lersones, entre elles cinc 
sacerdots, clos escolapis i un seminarista. Tots ells havien ingressat a la presó 
el dia 13 cie juny de 1937, inicialment a disposició del delegat general d 'Ordre 
Públic. I foren condemnats a penes menors : Salvador Dalmau Castells, esco
lapi cie 28 anys, natural cie Bordon (Terol), s'endugué la condemna més ele
vada : dos anys i 6 mesos; l'escolapi cie 24 anys, Joan Paclrós Sansalvador, els 
sacerdots Daniel Canals Sanabra (37 anys), Josep Guasch Planas C 42 anys), 
Pasqual Prats Boira (39 anys), Josep Roig Rosell ( 48 anys), Gabriel Solà Brunet 
(42 anys) i el seminarista Joan Roura Font (24 anys) foren condemnats a un 
any i un dia i tots ells a la multa de mil pessetes i a la pèrdua dels drets polí
tics durant clos anys. No tots, però, compliren la totalitat cie la sentència : ens 
consta la so1ticla en llibe1tat de Gabriel Solà Brunet, el mes cie setembre cie 
1937, i de Daniel Canals Sanabra, Pasqual Prats Boira i Josep Roig Rosell el 
novembre cie 1937. 

Hem localitzat una altra sentència d'aquest mateix Tribunal , dictada el dia 
6 d 'agost cie 1937 també contra un grup nombrós cie persones acusades 
d'intentar passar a França clandestinament a meitats cie juliol cie 1937. En 
aquest cas els tres religiosos jutjats -un escolapi, un franciscà i un sacerdot- no 
figuren com a reclusos a la presó Model, per bé que a la sentència tots tres 
consten "en prisión provisional por esta causa" -segurament es trobaven a les 
presons cie Montjuïc-. Però allò més rellevant de la sentència és que foren 
absolts, ja que segons s'especificava intentaven creuar la frontera 'por su coll
dició11 de eclesiél.sticos que les ohligaha a permanecer ocultos y sin poder pro
c111'Clrse medios de vida con que atender a sus mas perentorias necesidades"l 5. 

És més que evident, clones. que a pattir cie l'estiu cie 1937 s'ha experimen
tat un canvi cl 'actitucl per patt cie la República respecte als religiosos. El que 
no vol dir que no deixessin d'ingressar-ne a la Model. Ara, però, la repressió 
serà molt més selectiva que durant la primera etapa cie la guerra, els sacerdots 
que ingressin en presó ho faran en concepte cie processats o de pen~its i els 
proble mes amb què s'hauran d 'enfrontar seran molt diferents respecte cie la 
primera etapa. Però la xifra dels 51 religiosos, més els quatre reincidents que 

l 5. Vegeu la cèipia de b sentè ncia en l'expedient pe rson:d d'un dels condemnats. que fou 
reclús de b pres(> Model. .Joaquim M.M .. 
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vare n ingressar en e l decurs cie l'any 1938, posa cie manifest que la Mode l no 
es va quedar e n cap moment cie la seva histò ria , durant la gue rra, sense 
sacerdots. Pe r bé que ara apareguin preocupacions governamentals per part 
de les autoritats de Catalunya. 

Existe ixe n, certament, clos censos -per dir-ho així- e labo rats cies de la 
Generalitat sobre la població religiosa reclusa a Catalunya, cie finals c1·estiu cie 
1938 i de gener de 1939. El primer, de fet, es limita a ser una Relació dels 
sacerdots reclosos en el Preventori Judicial de Barcelo11a, al final cie la qual , i 
mecanografiat, co nsta que e ra una "informació dels Serveis Correccio nals de 
la Generalitat clemanacla pe l Conseller cie Justícia després d'haver rebut a 
Suïssa, durant e l seu viatge a Zuric, la visita cie Parpal, enviat pel cardenal 
Vidal i Barraquer per interessar-se pels sacerdots detinguts"'16 Segons la llista, 
e ls sacerdots detinguts a Barcelo na e ren en total 35: vint-i-cinc a la Model 
barcelonina , quatre al vaixell "\!illa de Madrid ". un al vaixell "Argentina ", 
q uatre al Poble Espanyol i un a l"Hospit::il Militar, cie Vallcarca. 

El cens cie gener cie 1939 -a les acaballes, per tant , cie la guerra- és molt 
més complet. A pa1tir d 'una o rdre cie 6 cie gener cie 1939 del director general 
cie Se1veis Correccionals a tots e ls directors cie presons requerint e ls no ms 
dels "reclusos de professió re ligiosa" existents en el seu centre pe nitenciari , 
hom pot disposar del toral cie re ligiosos empreson::i ts a la x::irxa de presons 
clepenents cie la Generalita t. El resultat cie les respostes fou e l següent. 17 

A quatre centres la resposta e ra negativa Reus, Tarragona, Sant Feliu cie 
Llobregat i a l Pave lló l·lospit::il per a reclusos cie Barcelona . A les presons cie 
Ce1vera , Puigcerdà , Terrassa i e l Vendrell hi havia un sol reclús : en e l cas cie 
Puigcerdà, "una mo nja do minica". Dos religiosos, respectivament, a Manresa, 
O lo t i Sabade ll. A l'Establiment de Readaptació cie Meno rs cie Cerdanyola 
també hi havia clos "penats cie caràcter re ligiós"'. A Mataró. quatre. A la Seu 
d 'Urgell, cinc. La directora del Correccional General cie Dones de Barcelona 
va contestar ::imh el nom cie sis .. recluses cie professió religiosa". L::i resposta 
cies cie la presó cie Figueres e ra cie set re ligiosos a l Correccio nal i no u a forti
fi cacio ns. Des de Girona s'enviava una llista que especificava e ls noms cie 
q uatre sacerdots, un re ligiós marista, i una mo nja de la Providència, dues 

16 Vegeu Arx iu Nacional de Cata lunya-Fons Bosch -C~impera l·l.2 .. q ue data el document 
!"agost de 1938. l\osch"G impera e n les seves Me1111)ries (Edic ions 62. ll:ircelo na. 1980> parla de l 
seu vbtge a Zuric. per a assistir a l Congrés lntern,icio n'd de Ciè nc ies Histèiriques. i de b , ·isiu a 
l'a rp a! , pe rè1 b s itu,1 '1 come nç 1me nts de setembre de 19:'>8. p,·1g 27.'>. 

17. Tou b info nnaci(> referent a aquest cens es tro ba d iposit,1d:1 e n e l Archivo l·list(irico 

N'1cio n ,d-Seccic°¡n G uerra Civil"Sabmanc1. Ll igall 89/ 11 . en múltip les docume nts. 
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caputxines, una religiosa del Cor de Maria i una Adoratriu. En total, doncs , 
deu religiosos, la majoria penats. 

Des del Preventori Judicial núm. 2 de Barcelona -l'antic convent del carrer 
de Sant Elies-, a més dels vuit membres inclosos en una primera llista, el 
director feia constar el nom de tres reclusos més que "manifesten avui ésser 
de professió religiosa, sense que consti, però, aquesta professió en llurs expe
dients personals, per haver manifestat tenir una altra professió quan varen 
emplenar-se els expedients". Finalment, la relació més extensa corresponia a 
Ja presó Model de Barcelona, amb 26 noms, un dels quals, però, figurava tam
bé en la llista del Preventori núm. 2. Tenint en compte aquesta eventualitat, el 
conjunt de religiosos empresonats a les presons catalanes molt poques setma
nes abans que s'acabés la guerra era de 89, xifra a Ja qual s'haurien d 'afegir 
possibles altres religiosos empresonats a centres penitenciaris depenents de 
l'Estat -els vaixells, la presó d'Estat del carrer Déu i Mata de Barcelona- i a les 
txeques barcelonines controlades pel SIM. 

Com ja hem esmentat, la situació a què es veuran sotmesos la majoria 
d'aquests religiosos serà ara molt diferent. En primer lloc perquè en gairebé 
tots els casos passaran a la presó processats o penats pels nous tribunals 
especials que es varen posar en funcionament a Catalunya a finals de l'any 
1937, i eren acusats, alternativament, gairebé sempre, d'espionatge, alta traïció 
o auxili a la deserció. Dels deu religiosos que varen ingressar com a penats a 
Ja Model , durant l'any 1938, dos foren condemnats a 30 anys pel Tribunal 
Especial de Guàrdia núm. l de Barcelona i un fou condemnat pel mateix tri
bunal a 6 anys i un dia . El Tribunal Especial de Guàrdia núm. 2 condemnà a 
mort Josep Mir Tristany, un jove sacerdot de 25 anys, de Bellvis (Noguera), 
acusat d'alta traïció, per bé que un temps després el Tribunal d 'Espionatge i 
Alta Traïció li decretava la llibertat. Aquest mateix procediment va regir en el 
cas de Feliu Serra Boada, un religiós de 65 anys, de Castellcir (Vallès 
Oriental), condemnat a 6 anys i un dia pel mateix Tribunal. 

El Tribunal d'Espionatge i Alta Traïció de Catalunya figura com a senten
ciador en dues ocasions : una primera sentència de 6 anys i un dia contra el 
sacerdot tarragoní de 38 anys, Salvador Roig Vidal, i una sentència a mort per 
Espionatge i Alta Traició, dictada el dia 2 d'abril de 1938, contra el sacerdot de 
52 anys Josep Massip Guiu, que havia nascut a Gratallops (Priorat). És el 
segon cas en tota la guerra que figura l'execució judicial d'una sentència a 
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mort contra un religiós : Josep Massip Guiu morí afusellat al Castell de 
Montjuïc el 27 de maig de 193718. 

Dels altres penats, un ho fou a 6 mesos pel Tribunal Popular Especial 
núm. l de Barcelona, acusat de desafecció al règim; un altre, que ingressà el 
26 de juliol de 1938 procedent de Figueres, era penat a 30 anys, presumible
ment per un Tribunal Popular de la primera etapa; i un darrer, un sacerdot de 
70 anys, Casimir Sala Girbau, nascut a Castellterçol, que ingressà el 24 de 
febrer de 1938, procedent de Mataró, era també condemnat a 30 anys, però el 
Jurat d'Urgència núm. l li va reduir la pena a 4 anys, 11 mesos i 29 dies. 

La segona eventualitat que varen haver d 'enfrontar els religiosos, com la 
totalitat de reclusos de la Model , en aquesta segona etapa, es refereix a les 
expedicions a camps de treball. Tenim constància d'un mínim de dotze reli
giosos que en el decurs de 1938 varen ésser traslladats a camps de treball: 
tres ho varen ésser el 23 d'abril, set el 19 de maig, i un, respectivament, el 27 
de juliol i el 6 de setembre. Quatre religiosos varen formar part de l'expedició 
massiva de reclusos en direcció a la frontera francesa del 23 de gener de 
1939. 

Finalment, la darrera eventualitat que va afectar els sacerdots, en aquest 
cas els joves, fou la seva mobilització militar. De fet, foren molt pocs, dels qui 
tenim constància, els traslladats al Centre de Reclutament, Instrucció i 
Mobilització (CRIM) corresponent : únicament ens consta la referència de dos 
penats de qui ja hem parlat : Salvador Dalmau Castells, de 28 anys, fou enviat 
al CRIM núm. 16 el 24 de desembre de 1938, mentre que Josep Mir Tristany, 
de 25 anys, ho havia estat el 4 d 'octubre de 1938. Sabem també que Joan 
Canals Llucià, sacerdot de 25 anys, nascut a Berga, i que havia ingressat a la 
presó el 4 d'abril de 1938, processat per Alta Traïció pel Tribunal 
d'Espionatge, fou enviat al CRIM el 30 de novembre de 1938, després d'haver 
retornat d 'una estada a camps de treball.També havia passat per camps de 
treball el seminarista de 24 anys Joan Roura Font, que havia estat penat l'any 
1937. En retornar fou traslladat, el dia 2 de desembre de 1938, al Tribunal 
Militar Permanent de Catalunya, sense que consti la seva marxa al front. 

I disposem, ja per acabar, de dos casos en què sengles sacerdots joves 
sol.licitaven acollir-se al Decret del Govern de la República del 16 d 'agost de 
1938 que els permetia sortir de la presó i anar al front. En el primer cas, la 

18. En les seves memòries, lrujo explica que havia nomenat Massip per a un càrrec al 
Ministeri de Justícia i que , quan fou descobert formant part d'una conspiracié> i condemnat a 
mort , intentà d 'indultar-lo sense aconseguir-ho. Vegeu MANl lEI. Dl' I1w.10 : Memorias fi (La c.:uesti<ín 
religiosa, primera parle). Buenos Aires, 1978, pàg. 367. 
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inst:'mcia la presentava Josep Oriol Clos, un sacerdot de 29 anys, de Breda, 
que havia estat condemnat a 30 anys de presó pel Tribunal Especial de 
Guàrdia núm. l el 21 d'agost de 1938. En la instància, datada el 13 de setem
bre de 1938, es limitava a suplicar humilment al director cie la presó "que pon
ga en curso ante las autoridades militares la presente instancia, afi.n de poder 
di.~/i-utar de los privilegíos del menciollado decreto, como prqfugo y desertor 
que soy'', tot acabant amb un protocol·lari "Viva V. muchos aiios para bien de 
la República ". 

Julià Mayoral Solsona era un sacerdot de 33 anys, nascut a Vilanova de la 
Barca (Segrià), que havia ingressat a la Model el dia 9 cie juny de 1938, pro
cessat per deserció a disposició del Tribunal Especial de Guàrdia. El dia 5 de 
setembre escrivia la seva instància en la qual començava fent refèrencia que 
havia estat "incorporada al Ejército Popular de la Repúhlica en el cuartel de 
Miquel Servet (sanidad) de esta capital, con dos hermanos y otrosfamiliares en 
los frentes, Brigadas 138 y 213 respectivamente". Després de referir-se que 
havia estat absolt del càrrec de deserció a petició del fiscal del Tribunal 
Especial cie Guàrdia, es considerava inclòs en les disposicions governamen
tals, per la qual cosa acabava sol.licitant que "se le íncluya ell las /istas a for
mar para acudir a defender la República y Espaiia contra los invasores 
extranjeros ". 

A desgrat d 'aquest furor patriòtic -que cal interpretar com a purament 
estratègic- no consta que s'atengués la petició cie Mayoral, com tampoc ho 
havia estat la d'Oriol. De fet tots clos religiosos continuaven figurant en la 
relació d'empresonats a la Model pel gener de 1939. 

Aquests sis casos esmentats són els únics dels quals ha quedat constància 
una relació amb la qüestió militar. I el fet no és casual, ja que la majoria de 
religiosos que varen ingressar a la Model no poden ser considerats joves. 
L'estudi de les edats dels religiosos no deixa cap dubte al respecte : només 27 
eren menors de 30 anys, 47 tenien entre 30 i 40 anys, i 49 entre 40 i 50. El 
grup més nombrós, representat per 76 sacerdots, tenia entre 50 i 60 anys, i 41 
eren més grans de 60 anys. D'aquesta manera, 117 religiosos, el 48,75% del 
total, tenien més de 50 anys. 

Homes, clones, majoritàriament d 'edat avançada, que es varen veure dolo-
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rasament colpits per una dura experiència que no tenia precedents. És para
digmàtic que el grup de religiosos fos l'únic dels que va passar per la Model 
la condició professional del qual grup esdevenia, per ella mateixa, constituti
va cie delicte. 
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ESGLÉSIA I PODER EN IA CATALUNYA MODERNA: 
IA LLUITA ENTRE CANONGES I BISBES (1500-1700) 

Joan Lluís Paios Peiiarroya 

D'acord amb els seus privilegis, en els territoris de la Corona d 'Aragó totes 
les responsabilitats de govern, tant en les institucions civils com en les ecle
siàstiques, havien de recaure en els naturals del país1; però tal com els fets 
demostraven, els Àustries mai no donaren senyals de prendre's massa seriosa
ment aquesta mena de consideracions2. La presència d 'inquisidors castellans 
fou, més que llur pròpia actuació, la principal causa de les ires de les classes 
dirigents catalanes contra el Sant Ofici. Com constatava un dels seus jutges en 
1569, els representants dels tres estaments reunits al palau de la Diputació 
"tratan con mucha ynstancia que castelanos no sean inquisidores desta tierra 
y que se desmiembren las ynquisiciones de la corona de Aragón de las 
demas"3. Encara que les ingerències estrangeres podien apreciar-se en altres 
esferes del govern, en cap no resultava tan evident com en l'administració 
eclesiàstica. De poc serviren totes les reclama cions plantejades pels 

l. En e ls primers segles de l'è poca moderna l'Església encara era mo lt lluny de ser una socie
tat estructurada, b qual cosa ens o bliga a fe r un esfon; de precisiéi termino lògica. En primer lloc, 
cal te nir e n compte que, com a tal. no tenia drets polítics; d 'aquests , e n te nien únicament un 
grup selecte format pe ls bisbes, membres dels ca pítols catedra licis, i els abats dels mo nestirs més 
poderosos i amb més arrelame nt al país. Pel que fa a la resta, la imme nsa majoria del cle rgat, 
tant secular com regular, te nia vedat el pas a les esfe res del poder. D'altra banda, aque lls indivi
dus no actuaven representant l'Església; quan anaven a les reunions de les Corts i de les Juntes 
de Braços, participave n en el govern de la Genera litat i e n l'administraci(> de l'Audiència ho feien 
a títo l exclusivament personal. Només els agents capitulars enviats a les Cons estaven sotmesos 
als dictats dels seus capíto ls respectius. Tenint e n compte aquestes precisions, sempre que d 'ara 
endavant fe m referè ncia als ecles i:lstics o a la panicipació política de l'Església ho farem per 
raons de comoditat , ja que e ns referirem exclusivament als individus esmentats. 

2. Aquesta fou una de les principals aspiracions de l'alt clergat a tots els te rritoris de l':mtiga 
Corona d 'Aragó que e n el cas de Catalunya constituí una constant e n les instruccio ns redactades 
per a ls síndics capitulars a cada una de les reunions de Corts . En un moment límit com e l de 
1626 la corona estigué disposada a accedir a la peticiéi dels ecles iàstics a canvi de l seu suport al 
projecte de reformes d 'Olivares, però l'acord ma i no arribà a consumar-se atès que ni tots els 
clergues donare n suport a la po lítica reial ni les Cons es conclogueren mai. 
A(rxiu)H(istòric)B(arcelona), Corts, 1626, fol. ,570, const. 40. 

3. A(rxiu)H(istòric)N(acional) (Madrid), lnquisición, lib. 737, l'inquisidor Gasc<! al Ccmse/l de 
iCl Suprema, 6 cie desembre de 1569, p:lg. 23 dors. 
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canonges4. Des que en 1523 la corona havia obtingut el dret de presentació 
dels candidats, el nomenament dels prelats havia passat a ser una qüestió 
política massa delicada per a deixar-la en mans d 'uns privilegis ancestrals5. La 
corona sabia perfectament que la percepció dels tributs eclesiàstics depenia 
en gran mesura de la col.laboració dels seus dirigents. D'altra banda , no 
s'amagà a ningú que determinades comarques, fossin les te rres altes de 
l'Urgell o les planes del Rosselló, feien, per llur situació fronterera , un paper 
de primer ordre en l'estratègia general de defensa de la monarquia i els bisbes 
hi havien de portar a terme una tasca important. Si el rei volia fer arribar 
l'autoritat a tots els confins dels seus dominis , no podia renunciar a la possibi
litat d'utilitzar els concU.ictes eclesiàstics molt més ramificats i eficaços que els 
tentacles dels seus fun'cionaris: allà on no arribaven els ministres , els bisbes 
havien de realitzar una tasca de substitució, i quin dubte pot haver-hi que els 
originaris del propi país no sempre eren pel govern central els qui oferien 
més garanties de complir-la?6 

Per la seva banda, els prelats tingueren la consciència clara d 'estar lligats per 
un vincle de fidelitat al govern al qual devien el càrrec, tot i saber que això 
comportaria, en moltes ocasions, haver d'enfrontar-se amb les autoritats del 
Principat. Autoritats que, en 1640, no deixaren passar l'ocasió de presentar-los 
com els més servils turiferaris de la corona. En el moment d'esclatar la revolu
ció, dels set prelats que en aquell moment residien a Catalunya -Tarragona i 
Tortosa estaven vacants- quatre -Solsona, Elna, Urgell i Lleida- fugiren imme
diatament al bàndol castellà i només tres (Barcelona, Girona i Vic) restaren a 
llurs seus fins que foren expulsats sota l'acusació de fomentar els interessos 
del rei d'Espanya. Pau Duran, d'Urgell, es convertí en el principal assessor del 
marquès de los Vélez i obtingué el nomenament per a la mitra de Tarragona; 

4. Tret que indiquem el contrari , quan parlem dels ca nonges ens referim als membres dels 
capítols catedra licis i no als canonges regulars, títol amb el qual eren designats els monjos 
d 'alguns ordes religios com el dels augustin ians. 

5. La ide ntificació dels prelats esdevé una tasca relativament senzilla atesa la proliferació 
d 'espiscopologis , tot i que en general es limiten a consignar-hi els noms sense aportar cap mena 
de dada biogràfica. Entre altres , poden consultar-se els següents: EUBEL, Hierarquia catholica 
recientcn·is aeri, !{oma, 1952, 2 vol. ; GAUS, Series episcoporum hispaniae; J. SANABRE, 
"Episcopologio harcinonense (300-1943)", a Boletín del ohispado de Barcelona, núm. 8 (1943) , p. 
274-287; LL. DE NADAL, Hpiscopologio de Vic, 3 vol. Vic, 1904; Diccionario de Historia 
Rclesiústica de f~çpaña, 3 vol. Madrid, 1971-73. Gran enciclopèdia catalana, entrades correspo
nents a les diferents diòcesis. 

6. Algune; va lorJcions sobre els mòbils de la corona en la selecció dels bisbes e n J.H. 
ELLIOTT, La rehelicín de fus catalanes (1598-1640), Barcelona, 1982, p. 225 i A. DOMINGUEZ 
OHTIZ. Las e/ases priuilegiadas en la F!spa11a del Antiguu Régimen, Madrid, 1973, p. 220. 
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altres, com el de Lleida, es reintegraren al circuit dels beneficis reials i foren 
nomenats per a diferents seus castellanes 7. Hi hagué en aquelles dates perso
nes que visqueren les hores més amargues de llurs vides: el de Solsona, 
Pedra de Santiago, estigué a punt de ser linxat per intentar escapar de la ciu
tat "molt a la ligera" de manera que "avia corregut molt perill sa vida y ques 
veu tant apretat de perderla que arrivà a confessarse ab un capellà que! 
acompañava y fora estat molt possible succehirse sina fóra estada la sagacitat, 
industria y prudencia de don Josep Pons, baró de Ribelles"8. 

Com a agents de la corona, molts arribaren a Catalunya després d 'una llarga 
carrera de serveis als despatxos de la cort, a les ambaixades de les principals 
capitals europees o a l'aparell de la Inquisició. Aquest era el cas de Pedra de 
Santiago, Pau Duran, Jeroni Agustí, Pedra de Loazes o Joan de Enguera entre 
altres. Un cop instal.lats a llurs diòcesis continuaren treballant amb intensitat 
a favor del seu senyor i acataren fidelment les indicacions que arribaven de 
Madrid. Però sembla clar que la carrera eclesiàstica o política al Principat no 
entrava en els projectes personals d'uns bisbes que habitualment ni tan sols 
es prengueren la molèstia d 'anar a les reunions de les Corts quan aquestes 
foren convocades. Llurs miracles estaven massa fixes en les mitres castellanes 
o americanes, les rendes i la consideració cie les quals els permetrien compa
rar-se amb les millors famílies cie l'aristocràcia del regne. Molts passaren com 
un llamp per les diòcesis catalanes en les quals ocuparen els càrrecs durant 
un període inferior a tres anys. Aquest fou el cas d 'un terç dels prelats cie Vic 
entre 1523 i 1700, cie la meitat dels de Lleida i ni més ni menys que cie 18 
dels 32 que tingué Elna abans cie passar a la jurisdicció frances a. 
Indubtablement, Catalunya no era una destinació cobejada; per a molts pre
lats no fou sinó l'obligada travessia en el desert abans d 'entrar a la terra cie 
promissió. Igual que qualsevol altre ministre del rei, en el moment de posar 
per primera vegada els peus en terra catalana podien sentir-se com Daniel al 
fossat dels lleons9. El desconeixement de la llengua i e ls costums del país en 
el cas dels estrangers, tot i ser un obstacle important, no era ni cie bon tros el 
més difícil que haurien de superar. Primer cie tot, els esperaven uns com
panys cie viatge atents a la menor distracció per a tirar-s'hi al damunt. Quanta 
raó tenia el bisbe cie Tortosa, clon Joan cie Ma ncada, quan en 1616 es campa-

7. M.R. GONZALEZ PEIRO, "Los predicadores y la revuelta catalana de 1640" a J C(on¡;rès) 
d'(H)istòria (MJoderna de (C)atalunya, vol. II. Universitat de Barcelona. 1984 , p. 436. 

8. Cit. B. DE RUBI, Las Cons ¡;enerals de Pau Claris. Dietari o pmcés ¡;eneral de curts de la 
junta general de braços del JO de setembre de 1640 a mitjan de març de 1641, Barcelona , 1976, 
p . 179-180. 

9. J.H. ELLIOTI, La reheli<ín de los catalanes ... p . 85. 
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dia cie "la soleclacl del prelaclo en tierra extraña, [por] no poder gozar del con
suelo que yo con los mios, con mis amigos y parientes hallanclome en mi pro
pia tierra"!l O. Alonso cie Coloma, que ocupà la mitra barcelonina al comença
ment del segle XVII , necessità poc temps per a adonar-se del vesper on es 
trobava i arribà a la conclusió que "no merecía estar en Barcelona y suplicaria 
a su magestacl que le clesterrase en obispaclos cie Sercleña o otras partes, sola
mente le sacasse cie doncle ay tantos pleitos" H Després d 'això, era fàcil com
prendre que Catalunya interessés només als catalans i que els estrangers que 
hi arrelaren fossin del tot l'excepció : només 31 bisbes -un vint per cent del 
total de ls promoguts pels Àustries- feren carrera al Principat, on ocuparen 
dues o més diòcesis; d 'ells, 16 eren catalans, 8 aragonesos o valencians i 
només 7 castellans (vegeu quadre l). Però aquest tipus cie ciades no podien 
apaivagar les ires dels canonges que cies cie· les primeres dècades del segle 
XVII refermaren llur protesta pel que consideraven una estrangerització cie la 
jerarquia eclesiàstica cie Catalunya. 

Quadre l 

Relació de prelats que governaren més d 'una diòcesi 

l. Agustí i Albanell , Antoni arngonés LL: 1561-76 TA 1576-86 
2. All x1, Manuel de castellano Sol: 1685-93 1:1: 1693-97 
.'l Cardona, Joan l:laptista de valenciano V: 1584-87 T: 1587-89 
!¡ Copons i de Tamarit, Jaume cata l:m V: 1665-74 LL: 1673-80 
5 Despuig, Miquel caul:m E: 1545-52 U: 1552-56 LL: 1556-59 
6. Diez cie Aux ecuatoriano U: 1622-27 TA: 1627 
7. Doria, Girolamo genovés E: 1530-,'\2 TA 153}58 
8. Duran, Pau catalün U: 16.Yl-5 1 TA: 1639-51 
9. Enguera, Joan de valenciano V: 1506-11 l.L: 1510-12 
10 Espés. Joan de aragonés Gi: 1507-08 U: 1515-30 
!l. E.'pinosa, Juan Manuel de andaluz u 1655-63 TA: 1664-79 
12. Fageda, Josep cataifa Gi 1660-64 T: 1664-85 
13 Gil y ivla nrique. Garcia Glstellano Gi: 1627-33 1:1163}51 
14. Loazes i l'erez, Fernando va lenciano E: 1542-43 LL: 154}53 T: 1553 TA 1560-67 
15 Loris. Joan Dimes rntalún U: 1572-76 1:1 1576-98 
16. Magarola i Fontanet. Pere de catal:m V 1627-54 LL: 1634 
17. Moncada i Gralla, .Joan catal(1n ll: 1610-12 TA: 1613-22 

10. A(rxiu)C(orona)Mragú), C(onsell)A(ragú), leg. 270, doc. 87. 

11. J PUJAOES, Dietcwii .. ., ediciú a drrec de J.M. Casas Homs. Barcelona. 1975-76, vol. li , p. 
81. 
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18. Ninot, Josep de 
19. Parcer<>, Gregorio 
20. Perez y Maxo, Antonio 
21. Reard, Onofre de 
22. Requesens, Jeroni 
23 Robuster i Sala, Francesc 
24. Sanç i Céxlol, LluL~ 
25. Santa María Juan de 
26. Santiago, Pedro de 
27. Sentmenat, Ramón de 
28. Sunyer, Brauli 
29. Terés i Borrull, Joan 
30. Tocco, Benedetto di 
.~l. Tomàs Auter, Sever 

ESGLÉSIA l PODF.ll EN LA CATALUNYA MODF.llNA 

catalan Gi: 1664-68 LL: 1668-73 
gallego Gi 1633-56 T: 1656-63 
castellano U: 1627-33 LL: 1633-34 
catalan E 1599-0íl V: 1608-1 2 
catalan E: 1537-42 T 1542-48 
catalan E: 1589-98 V: 1598-07 
catalan E: 1588 Sol: 1595-12 
aragonés Sol: 1694-99 LL: 1699-00 
aragonés Sol: 1640-44 LL: 1644-50 
catalan V 1640-55 B 1655-63 
catalan V: 1663-64 LL: 1664-67 
catalan E: 1579-86 T 1586-87 
albanés V: 1564-72 . Gi 1572-83 
catal{m Gi:l679-86 T: 1685-00 

TA: 1634-37 
Gi: 1611-20 

B: 1612-20. 

TA: 1587-03 
LL: 1583-85 

5 

Però, en aquest punt, les coses no eren tan senzilles com els canonges 
pretenien . Si hom desitjava arribar a alguna mena d 'acord amb la corona, pri
mer calia superar una dificultat consistent a definir qui eren exactament els 
originaris del país. En el concili de Tarragona-Barcelona de 1564-65, els capi
tulars identificaren com a autòctons només els nascuts a la província eclesiàs
tica tarragonina12. Però aquesta manera de veure les coses no coincidia amb 
la interpretació que feien els ministres reials que en aquest punt tenien a 
favor seu tot el pes de la tradició -aquesta tradició tantes vegades invocada 
pels canonges!-, ja que sempre s'havien considerat com a originaris els natu
rals de la Corona d 'Aragó i, per tant, no hi havia cap motiu perquè es consi
deressin estrangers a Catalunya els aragonesos, els valencians o els mallor
quins que molt abans de l'arribada dels Àustries al poder havien ocupat amb 
assiduïtat els bisbats catalans sense que per això es plantegessin especials 
problemes de nacionalitat13. Tenint això en compte, la imatge d 'una política 
suposadament usurpadora de dignitats eclesiàstiques per part dels Àustries 
s'esvania de manera molt considerable: el percentatge de prelats procedent 
dels territoris de la Corona d 'Aragó es mantingué sempre a la vora del 75 per 
cent14 (vegeu el quadre l ) . Si bé és cert que amb Felip II s'aguditzà la 

12. J BADA. Siluaci<í religiosa de Barcelona en el sep,le XVJ, Barcelona, 1970, p. 200. 
13. M. BATLLORI, ''Temes i problemes de la història religiosa de Catalunya", l CH_M.C, vol. 

li, p. 372. 
14. Per al conjunt del segle XV!, incloent-hi per tant e l període ante rior a 1523, aquest per

centatge se situa en el 69,8. Vegeu també M. BA!Uliü GONZALEZ, "Nntas para el estudio sncio
lc>gico de un grupo p rivilegiado del Antiguo Régimen. Los obispos del l'rincipado de Cataluña, 
1600-1835", a l C.HM.C., vol. 11, p. 510-511. 
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tendència a escollir candidats castellans, això no es féu mai a costa dels "natu
rals", sinó d'altres estrangers, sobretot italians, que durant el regnat cie Carles 
V havien ocupat un destacat lloc per a desaparèixer del tot a partir dels anys 
centrals del segle XVI; a més, fou també amb Felip 11 quan augmentà la pro
porció cie bisbes estrictament catalans15. En definitiva, si realment la corona 
desitjava col.locar castellans en els llocs claus cie l'organització eclesiàstica 
catalana, tal com semblava que ho entenien els canonges, haurem cie con
cloure que la seva actitud fou, com a mínim, desconcertant. En realitat, és difí
cil atribuir a la monarquia una línia de compo1tament coherent. A grans trets, 
la presència de catalans no féu sinó augmentar amb el temps i passà d'una 
clara inferioritat numèrica (en relació d'l a 2), durant la primera meitat del 
segle XVI, a un pràctic equilibri amb els "estrangers" en el regnat de Carles 11. 
No cal dir que les proporcions no eren les mateixes a tots els bisbats. Dels 
tretze bisbes que tingué Barcelona fins a 1640, deu foren catalans. Encara que 
a la capital aquesta superioritat minvà a partir cie 1652 (només 2 catalans 
sobre un total de 5 bisbes entre l'esmentada data i 1700); en contrapartida, 
augmentà palesament en diòcesis com Girona (7 sobre 8) i Vic (5 sobre 6)16. 
Els bisbats on es mantingué més clarament l'hegemonia dels no catalans -
Tortosa i Lleida- foren aquells que comprenien una porció important de terri
toris valencians i aragonesos. 

l 5. Aquest canvi d"actitucl ha estat atribuït, per alguns autors, a la voluntat de Trento de 
canalitzar l'intervencionisme reial en la presentació dels prelats. Vegeu]. BADA, "Orígens dels 
bisbes cie les seus catalanes 1500-1835" dins Qüestions de 11ida cristiana, CXIII, Abadia de 
Montserrat, 1982, p.105. 

16. Vegeu també comentaris de F. CAIUlERES CANDI, Geop,rafia General de Catalunya. La 
ciut"1 de Barcelona, Barcelona s/ d. vol. IV, p. 886-887. 
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Quadre 2 

Procedència dels his bes de Catalunya 17 

1523-1563 1563-1640 1640-1700 
A B C D E A B C D E A B C DE 

Barcelona 4 l 6 l l 2 3 
Girona l l 4 l 3 l 7 l 
Lleida l 4 4 3 3 l 3 4 2 
Tarragona l l l 3 4 4 3 l 
Tortosa l l l l l 2 3 4 2 l l 
Urgell 2 3 4 2 l l 3 l 2 
Vic l 6 4 l l l 5 l 
Elna 5 2 2 2 13 l 4 
Solsona 2 l 3 2 3 l 

total 15 11 5 5 l 44 20 24 4 l 24 12 11 l o 
% 40 30 13 13 3 47 22 26 4 l 50 25 23 2 o 

A. Catalans. B. Procedents dels territoris de la Corona d 'Aragó. C. Procedents 
d 'altres territoris. D. Procedents de regnes extrapeninsulars de la monarquia. 
E. De procedència desconeguda o dubtosa. Per descomptat, cada xifra exclou 
l'anterior. 

En el moment d'escollir els candidats, la corona havia de pensar detin
gudament les característiques de la destinació a la qual serien enviats, ja que 
el que s'esperava d'ells era ben diferent segons la diòcesi de què es tractés: 
Tarragona exercia una especial influència en qüestions organitzatives i doctri
nals; Barcelona, com a centre polític, requeria un bon negociador; Urgell i 
Elna, atesa la seva proximitat a la frontera , feien un important paper en 
l'estratègia militar; Vic era especialment conflictiva per la bel·ligerància dels 
seus canonges i els profunds conflictes socials que assotaven la seva comarca; 

17. Prenc en consideració els nomenaments fets a partir de 1523, és a dir, a partir de la data 
en què la corona obtingué el dret de presentació dels prelats. Pel que fa a la resta , utilitzo com a 
criteri de divisió dues dates com són el final del Concili de Trento i la revolució de 1640 que 
marquen sengles punts d'inflexió en la política de nomenaments episcopals . Vegeu j. BADA, 
'·Orígens dels bisbes de les seus catalanes ... ,., p. 104. 
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Solsona, almenys en els seus inicis, reclamava la sagacitat d 'algú capaç d'afer
mar la seva autoritat entre uns veïns manifestament adversos. Tot això exigia 
un estudi acurat dels candidats i cal pensar que, especialment després de 
Trento, quan Roma va estrènyer els cargols, no es regatejaren esforços en 
aquesta direcció. Bastants dels elegits gaudiren d'una bona preparació acadè
mica -gairebé el seixanta per cent foren doctors en teologia o dret canònic18-, 
mostraren una altura moral fora del comú i donaren senyals de prendre's 
seriosament la tasca que se'ls encomanava19. Els canonges els criticaren amb 
duresa pel seu absentisme i no hi ha dubte que en alguns casos tenien raó, 
però no hi ha cap motiu per a pensar que els prelats de Catalunya fossin 
especialment exagerats en aquest comportament. A més, la corona donà mos
tres, també per la banda que l'afectava, del seu interès a evitar que es produís 
aquesta situació; des dels anys centrals del segle XVI deixaren de fer-se nome
naments de l'estil dels de Girolamo Doria a Tarragona (1533-58), Adriano de 
Utrecht a Tortosa (1516-22), Silvio Passarino a Barcelona (1526-29) o Cèsar 
Borgia a Elna (1495-99), cap dels quals no creuà mai l'atri de llurs respectives 
catedrals. L'amplitud del nostre espectre cronològic, amb els canvis de cir
cumstàncies consegüents, impedeix desxifrar l'ordre de prioritats en la selec
ció. Tanmateix, un fet sembla clar, i és que la monarquia conjugà per a ella 
un doble criteri: d'una banda les diòcesis catalanes es trobaven en el punt de 
sortida en la carrera de bastants dels prelats -per a més del vuitanta per cent 
constituí la primera destinació, - mentre que, d 'una altra banda, la conflictivi
tat d 'algunes d'elles aconsellava enviar homes experimentats a les tasques de 
govern, com es reflecteix en el fet que al llarg del segle XVII l'edat mitjana 
dels bisbes en el moment de prendre possessió del càrrec estigués al voltant 
dels 52 anys2º. Però l'experiència, tot i ser un factor impo1tant, no era l'únic; 
la possibilitat de portar a bon terme la seva gestió depenia també d 'un altre 
tipus d'imponderables que tenien molt poc a veure amb l'edat, la formació o 
el lloc d 'origen. En expirar el seu mandat, l'èxit o el fracàs cie cada bisbe 
dependria en gran mesura de la seva habilitat per a conviure amb el poderós i 
influent col.legi catedralici. 

"May falta que fer ah aquest bon home del nostre prelat". L'amarga ironia 
continguda en aquestes paraules extretes cie la correspondència d 'un canonge 
cie Vic amb un company cie Barcelona reflecteixen el clima de les relacions 
entre bisbes i canonges ja al final del segle xv121 . Durant la seva visita 

18. M. BAIUUO GONZALEZ, "Notas para el estudio sociológico .. , p . 511. 
19. A. DOMINGUEZ ORTIZ, Las e/ases p1ivilegiadas .. .,p. 236 i s. 
20. M. BARR.JO GONZALEZ. "Notas para el estudio sociológico ... " p. 510-11. 
21. A(rxiu)C(apitular)V(ic), C(artes)T(rames'es) del capítol de Vic a Antoni Vila, 2 d 'octubre 

de 1599. Sobre la violència armada entre canonges i bisbes vegeu X. TORHES, l·ls handolen• (s. 
XVI-XVJJ), Vic , 1991, p. 84 i s. 
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apostòlica a Barcelona en 1662, el bisbe cie Barbastre no pogué sinó posar-se 
les mans al cap en comprovar les maneres que els canonges feien servir per a 
tractar llur prelat. Però els problemes venien cie lluny. Un incident esdevingut 
a la catedral cie Vic pel juliol de 1599 il.lustra perfectament fins a quin punt 
els nervis estaven a flor de pell. En una confidència d'amic, el canonge 
Sebastià Soler explicava com en acabar la missa conventual del capítol havia 
tingut una forta discussió amb el cabiscol, el qual utilitzà "paraules tan des
vergonyides" que l'assumpte passà ràpidament als fets i s'organitzà una triful
ga "en la mateixa esglesia catedral entre persones eclesiasticas y de dignitat y 
ab gran escandol del poble" que havia assistit a la cerimònia. Possiblement 
l'incident no hauria anat més enllà si no hagués estat perquè, a l'infortunat 
canonge, la consciència li impedia d 'agafar el son rcorclant-li com havia inco
rregut en una pena d'excomunió per un delicte de "percutio clerici". DesitjÇJs 
de sanar la seva ànima, Soler havia consultat els manuals cie dret canònic del 
moment i havia comprovat, per a desgràcia seva, que segons les darreres dis
posicions pontifícies !'.aixecament de l'excomunió quedava a !"'arbitre del bis
be". Malgrat les bones disposicions , això ja no s'ho podia empassar i preferí 
anar a Roma per sol.licitar l'absolució papal abans que "aver de humiliarme al 
bisbe demanantli la absolutio"23. 

Durant els primers decennis del segle XVII, la tensió entre canonges i bisbes 
degenerà en una cadena de violència capaç d'il.lustrar les millors pàgines 
dels annals del terrorisme. En 1602 el bisbe de Vic fou objecte d'un atemptat 
quan "estant-se pasejant defora la ciutat divendres al quinse del corrent li tira
ren tres pedrenyalades des de la muralla", de manera que es veié obligat a 
posar "gent armada en sa casa y estant tancat son palau tingué més de cent 
homens armats y de guarda" en previsió de nous atacs per part dels 
canonges24. En 1616 un atemorit bisbe de Tortosa escrivia al Consell d'Aragó 
explicant com durant la nit del 14 de febrer, mentre es trobava dormint a la 
seva cambra, fou objecte d'una agressió amb trets d'arcabús que travessaren 
"la ventana de su estudio ... y otra puerta muy rezia cie o tro aposento donde 
dormia y llegó una bala hasta los pies de su cama muy cerca de poderle 
herir"25. El pobre bisbe no tenia cap dubte sobre la direcció que havien de 
prendre les seves sospites, i encara que els fets mai no foren aclarits, ningú 
no pogué treure-li del cap que tot era fmit d 'una acció organitzada pel capí-

22. Cit. per P. FA1JO GOMEZ, "La catedral de Barcelona y la visita apostòlica de 1661-1663" 
a I C.H.M.C. vol.11, p. 466. 

23. ACV, CT de Sebastià Soler a Antoni Vila, l d 'agost de 1599. 
24. J. PUJADES, Dietari ... , vo l. I, p. 217. 
25. ACA, CA, leg. 270, doc. 44 , febrer de 1616. 
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tol. Un mes després de l'incident de Tortosa, l'escenari dels enfrontaments es 
traslladava a les diòcesis d 'Elna, on els canonges feren destrossar el seient del 
bisbe en el cor de la catedral per a dirigir-se, a continuació, al seu palau a fi 
d'agredir el prelat en persona. La situació d 'Elna arribà a l'extrem que la justí
cia reial hi hagué d'inteivenir per a empresonar els canonges que lideraven el 
que anava pel camí de convertir-se en una autèntica revolta antiepiscopal. 
Però els agutzils no sabien bé amb qui se les havien: pocs dies després 
d'ingressar a la presó, els canonges "tomando por la fuerza las llaves de la 
carcel y al carcelero" es fugaren per presentar-se poc després davant la 
residència del bisbe "desafiandole y hablando palabras muy indecentes y 
escandal os as" 26. 

Davant d'incidents d'aquest calibre es fa difícil deslligar el que podien ser 
accions organitzades corporativament pels capítols de simples escaramusses 
empreses per una minoria. En molts sentits, la imatge dels enfrontaments 
entre bisbes i canonges no és més que el resultat de la parcialitat de les fonts. 
Es indubtable que aquests enfrontaments es produïren i així ho reflecteix amb 
nitidesa la correspondència dels afectats. Però no podem perdre de vista que 
aquestes cartes foren redactades en els moments de més tensió. La corres
pondència esmentada és un reflex de les tensions en la mateixa mesura que 
els balanços comptables reflecteixen les preocupacions econòmiques. És molt 
possible que la majoria dels capitulars amb prou feines tinguessin res a veure 
amb els enfrontaments contra els bisbes. D'altra banda, no és senzill compren
dre el caràcter d'aquestes dissensions sense tenir abans en compte la identitat 
dels contendents, ja que aquest era un conflicte que tenia poc a veure amb 
qüestions estrictament religioses. En primer lloc, les tensions s'inscrivien en el 
clima generalitzat de violència i divisió interna que vivia la societat catalana 
de principis del segle XVII, com demostrava el cas de Vic, on la lluita entre 
bisbes i canonges no era sinó un capítol més de la guerra entre nyerros i 
cadells, de manera que "los beneficiats afavoreixen al bisbe i la ciutat als 
canonges. Los ñarros volen als canonges y los cadells al bisbe"27. Els canon
ges esgrimiren diferents arguments per a explicar la causa dels desacords. El 
més utilitzat es basava en l'origen dels prelats: una i altra vegada intentaren 
d'explicar que les aigües tornarien al seu curs quan la corona respectés les 
tradicions i nomenés exclusivament catalans dedicats per complet a les seves 
tasques; però era evident que aquesta mena cie declaracions no feien més que 
ocultar la venadera arrel dels problemes que només en una petita part eren 
cie caràcter nacionalista. L'experiència s'estava encarregant cie demostrar com 

26. ACA CA, leg. 270, doc. 87, 7 de març de 1616. 
27. J. PUJADES, Dietari .. ., vol. I , p. 217. 
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l'origen dels prelats tenia poc a veure amb la placidesa de les relacions i que 
aquesta mena d'al.legats entraven en flagrant contradicció amb la realitat quo
tidiana: com més implicats estiguessin els prelats amb la situació del país més 
probabilitats hi havia que acabessin formant pa1t d 'alguna de les múltiples 
faccions que dividien l'alta societat. Sense anar més lluny, un bisbe català de 
soca-rel, com Francesc Robuster, hagué de fugir en 1602 de la seva seu a Vic 
"per les tribulacions que son en aquella ciutat entre lo dit bisbe i los canon
jes"28. Robuster no fou capaç de guanyar la guerra al capítol, però del cert 
que la hi havia declarada amb totes les de la llei. Com a bon coneixedor de 
la seva terra sabia les regles del joc i on havia de buscar els seus homes de 
manera que, quan es veié en dificultats, no dubtà ni un segon a contractar els 
serveis d 'una colla de bandolers29. Mentre que entre els bisbes més polèmics 
hi havia catalans com Duran, Sentís, Montcada, Loris , Cassador o Rovirola, 
alguns estrangers gaudiren plenament de les benediccions i l'aprovació dels 
capítols. En aquest sentit, un dels exemples més eloqüents fou el de Luis de 
Armendariz , natural de Quito i bisbe d'Urgell durant els primers anys de la 
dècada de 162030. A pesar del seu origen, Armendariz fou recordat durant 
dècades pels canonges com un dels millors prelats que havia passat per la 
diòcesi fins a l'extrem que quan morí en 1627 Pau Claris en persona s'encar
rregà de realitzar les gestions per obtenir l'honor que el seu cos descansés 
sota les lloses de la catedral d 'Urgell31 . 

En altres moments, els capítols recorregueren a l'absentisme dels prelats 
per a justificar el seu descontentament. Aquesta era l'argumentació dels de 
Solsona quan el 1621 escrivien als seus companys de Girona explicant-los 
com "se servirà V.M. veurer quan infeliç stat son arribades les coses de esta 
nova Iglesia catedral de Solsona tan pobre i poch fundada en sos principis 
co.m ayudada de son espos y prelat que ha moltissim temps que la te dexada, 
tant disertit de ella com si no fos sa Iglesia ni ha pogut merexer de sa Rvma. 
que en esta tan gran tormenta y borrasca sia vingut a valerla, ayudarla y com 
a bon pilot governaria, per mes que ab embaxades de canonges y cartes molt 
encarides se li sia suplicat, y així mateix ab gran perill y desventura, poch 
manco que la que tingueren los eclesiastichs en França siam arribats los 
canonges y principals ministres de la mateixa Iglesia"32. 

28. J PUJADES , Dietari .. ., vol. I, p. 217. 
29. X. TO!UlES, r:ls handolers .. ., p. 87. 
30. J. IU:GI..A, r.1s virreis de Catalunya, Barcelona, 1980, p. 111. Armendúriz abandonà la diò

cesi d 'Urgell per ocupar el lloc de virrei en uns anys tan difícils com els de 1626-27. 
31. LL. ROUIU:RA, Pau Duran (1582-1651) i el capítul i hishat dV~ell.fins al tractat dels 

Pirineus, Barcelona , 1987, p. 71 i 228-229. 
32. A(rxiu)C(apitular)G(irona), C(artes)R(ebudes), del\ canunp,es de Sulsuna al\ de Gimna, 26 

d 'octubre de 1621. 
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Tanmateix, és difícil de creure en la sinceritat d'aquestes lamentacions. Si 
per damunt de qualsevol altra consideració els bisbes eren uns agents de la 
corona, qualsevol canonge sabia bé que, des del punt de vista dels seus inte
ressos, era preferible un prelat despreocupat que no interferís gaire en els 
assumptes del bisbat que un de gelós, amb ganes d'agradar a la cort, ansiós 
de fer carrera i, per tant, disposat a prendre's seriosament les indicacions que 
li arribessin des de Madrid. Armendàriz triomfà a Urgell perquè gairebé no 
governà i deixà en pau el capítol. 

En realitat, les diferències entre bisbes i canonges eren tan velles com la 
història d'ambdues institucions i en no pocs casos arrencaven de litigis ances
trals motivats per la percepció dels delmes i l'administració de certs drets33. 
Però la tensió havia pujat molts enters a partir de Trento, alguns decrets del 
qual anaven directament encaminats a reforçar el poder de les mitres. En el 
concili provincial de 1565-66, els canonges s'oposaren unànimement a l'apli
cació d'algunes d'aquestes disposicions, en especial les que plantejaven la 
incompatibilitat d'oficis, la limitació de les absències o les que atorgaven als 
bisbes facultats per a supervisar llurs rendes i corregir llur comportament34. La 
posada en marxa de la normativa tridentina fomentà un ambient de mútua 
desconfiança que fou la guspira necessària per a revifar les brases de velles 
hostilitats. Quan el bisbe de Lleida pretengué reunir un sínode diocesà a fi 
d'estudiar l'aplicació dels nous decrets, els canonges no tingueren cap dubte 
sobre la seva veritable intenció que segons ells no era altra que la de "destroir 
tots nostres privilegis ans de venir a termens de justicia"35. Ja des dels temps 
medievals, la independència econòmica dels capítols i els drets polítics de 
llurs membres havien contribuït a l'establiment entre ells d 'un ordre d'interes
sos completament aliè a l'autoritat dels bisbes. Però l'empenta que reberen de 
Trento féu que molts pensessin que anava arribant l'hora d'acabar amb aque
lla situació, de "corregir sus libertades y castigar sus excesos y delictos" i fer 
entrar en raó aquests homes "de dura cerviz"36. En gran mesura, ens trobem 
davant un problema de convivència que despe1tava reaccions fo1tament emo
cionals. Mentre molts prelats passaren d'un càrrec a un altre sense gairebé 
tenir temps de situar-se, els . canonges representaven la continuïtat en el 
govern de les diòcesis, la qual cosa facilità el fet que acabessin atribuint-se 
prerrogatives que excedien àmpliament les que tenien assignades. Quan en 

33. X. TORRES, HL~ bandoler.; .. ., p. 85-86. 
34. Sobre l'oposició dels canonges a algunes disposicions tridentines durant la segona fase 

del concili provincial celebrada a Barcelona, vegeu J. BADA, Situaci<í reli[¡iosa de Barcelona .. ., p . 
208. 

35. A(rxiu)C(apitular)B(arcelona), C.R., el capítol de Lleida al de Barcelona, 24 de desembre 
de 1604. 

36. ACA, CA, leg. 264, doc. 129, abril de 1588. 
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1634 e l bisbe Duran arribà a la Seu d'Urgell , pogué comprovar com els 
canonges no solament s'havien pres la llibertat de vendre propietats de la 
mitra aprofitant el període vacant, sinó que a més pretenien atribuir-se el dret 
de sancionar els prelats privant-los de l'assignació econòmica que tenien esta
hlerta37. Com tota reacció emotiva, aquesta tenia un component estrictament 
personal: alguns bisbes -especialment en el cas dels nascuts al Principat- pro
cedien de nivells socials inferiors al dels canonges, havien realitzat estudis en 
universitats castellanes o italianes, eren més joves i, sobretot, tenien al seu 
davant ~m futur esperançador que contrastava amb l'horitzó gris i limitat que 
s'oferia als canonges. 

Puntualment, els capitulars intentaren plantejar llurs reclamacions en ter
mes de reivindicació popular. En 1640 els canonges d'Urgell no dubtaren a 
presentar-se com els defensors de la pàtria "per esser nosaltres los que en 
estes parts havem procurat ah totes veres la deffensa desta Provintia y haver 
procurat ab particular vigilancia perseguir los enemichs della"38. Però era difí
cil que aquesta estratègia arribés a cap resultat positiu, ja que era evident que 
els canonges d 'Urgell no encarnaven en absolut els interessos de les comar
ques de la muntanya. Molts dels seus membres eren fills de bones famílies de 
Barcelona que havien arribat a la Seu portats pels avatars cie la fortuna i, per 
tant, ells mateixos podien ser considerats com a estrangers pels mateixos 
habitants cie la ciutat. El cas del canonge Francesc Palau, de Vic, n'és un 
exemple paradigmàtic. Malgrat ser un dels polítics catalans més actius en la 
lluita contra els allotjaments cie l'exèrcit durant el quinquenni 1635-40 i un 
estret col.laborador de Claris a les Juntes de Braços de la Generalitat, Palau 
veié com la seva residència era un dels primers objectius de les turbes als 
motins de Vic l'abril de 164039. Als ulls cie la població, els enfrontaments 
entre bisbes i canonges tenien tota l'aparença d 'una lluita pel poder lliurada 
en les capes més altes cie la piràmide social i, en aquest sentit, podien consi
derar-la un apartat més de la guerra privada entre faccions aristocràtiques. 

37. Precisament la decisió de privar el bisbe Duran de b quantitat destinada a b seva manu
tenció durant quinze dies, adoptada pel capítol en 1636. fo u una de les primeres guspires q ue 
fere n calar el foc de les desavinences que a partir d 'aquí serie n constants fins a l'estiu de 1640. 
Q uan fou comunicada a Duran la decisió, respongué "q ue a pesar del Capítol se fare i donar les 
distrihutions i per so fontl i privat de altres quinse dies'' cit. per LL. HOUREHA, Pau Duran ... p. 
M. . 

38. A(rxiu)H(istò ric)C(omarcal)ll(alaguer). l, 1.2, Correspondència , Cartes rebudes, els canon-
1.!,eS d 'Ur!.!,ell als cònsols de Balaguer, 12 de setembre de 1641. 

39. LL. DE NADAL, t.piswpolo!.!,io ... , vol. Ill. p. 486. 
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Ramon Ramonet i Riu 

La seva més antiga relació amb l'església de Santa Maria de Solsona 

Esbrinar l'origen del cognom Cap de Porc, actualment només pot ser espe
cular. És per això que ho deixaré per a final, procurant esmentar d'antuvi les 
vegades que consta aquest cognom en els documents conservats a les dife
rents zones on era viu, tant a una banda com a l'altra del Pirineu català. Allò 
més colpidor és que totes les branques familiars del llinatge Cap de Porc apa
reixen dins un període que no sobrepassa la durada d'un segle. Aquesta és 
una circumstància que obliga a repassar el context històric del segle XIII, i en 
especial el de Solsona, perquè és una localitat que després ha restat sempre 
aïllada malgrat situar-se al bell mig de l'actual territori de Catalunya. 

El castell de Solsona era una mena de falca militar forçant victorioses cam
panyes de Reconquesta, sobretot després del naixement de la nacionalitat 
catalana (1059). En retirar-se els musulmans vers el sud i allunyar-se el peri)I 
de ser atacats, l'església de Santa Maria de Solsona va rebre molt nombroses 
donacions. De fet, al cap de pocs anys va ser una col·legiata tan rica que el 
seu paborde regentava més de setanta-cinc esglésies, algunes d'elles força 
llunyanes l. Tot plegat justifica que Solsona fos una vi.Ja que va gaudir d'una 
bona protecció defensiva, segons es palesa en el compromís del comte 
d'Urgell de respectar aquelles muralles l'any 11902. 

El primer document on s'esmenta un Cap de Porc és de l'església de 
Solsona. Es deia Ponç, i casualment el document fou datat un 17 de gener de 
l'any 1185. Era el canonge cellerer de Santa Maria de Solsona, i el prestigi de 
la seva misteriosa família encara no era, ni de bon tros, l'assolit en el decurs 
del segle XIII , quan foren tan poderosos com després han restat discrets 
davant la història. 

A Solsona l'esdeveniment més important de tot el segle XII fou la inespe
rada troballa de la Mare de Déu del Claustre, així anomenada perquè va ser 
miraculosament descoberta dins el pou de les claustres de l'església. Succeí 
vers l'any 12473. És una imatge de marededéu clàssica feta de pedra i molt 
ben acabada. Tant és així que per força qui la va amagar devia frisar per tor-

l. DoMENK CosTA 1 BOFARULL, Memorias de la ciudad de SoLwma y su iglesia, 1, Barcelona 

1959, 165. 
2. D. COSTA Op. cit l 1959, 205. 
3. A. LLOllENS 1 Smí:, La Mare de Déu del Claustre, Solsona 1966, 15. 
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nar-la a venerar amb dignitat. La primera donació coneguda, feta a la marede
déu negra trobada a les claustres, és del mes de gener de 1248, dècada en 
què els Cap de Porc tenien el màxim poder dins l'església de Santa Maria. 
Només per aquest motiu aquest llinatge ja es mereixeria una millor atenció. 

Ara bé, tot i que els Cap de Porc catalans es movien a l'entorn de Solsona, 
a vegades en descobrim d'altres encara més enigmàtics en terres gironines. Un 
d 'ells, per exemple, va ser un tal Ramon Cap de Porc, que va viure a l'Alt 
Empordà i del qual no es pot demostrar que tingués cap relació amb Santa 
Maria de Solsona. L'esmentà Mn. Jaume Pasqual en el s.XVIII, amb motiu de 
trobar el seu nom en un pergamí de l'any 1206, quan consta que havia com
prat un alou situat dins el terme del monestir de Vilabertran (vora Figueres
Gi)4. 

Val a dir, però, que els religiosos de Vilabe1tran tenen renom per haver 
introduït la reforma canonical a Catalunya a mitjan segle XI, quan tenien molt 
hona relació amb el monestir ultrapirinenc de Sant Ruf d 'Avinyó i amb Santa 
Maria de Solsona. Un segle més tard els senyors de Solsona es deien Torroja, i 
pels mateixos temps que va ser consagrada l'església romànica de Santa Maria 
(1163), Ramon Torroja va ser nomenat abat de Vilabertran5. 

La família Cap de Porc del Solsonès 

Quan l'any 1207 un tal Berenguer Cap de Porc signa un pergamí per a 
l'església de Santa Maria, sembla cofoi de fer constar que era "fill d'en Ponç 
Cap de Porc". Aq~est ja no devia ser el mateix Ponç ans esmentat que era 
cellerer, sinó un batlle de la jurisdicció eclesiàstica que comença a trobar-se 
signant pergamins l'any 12156. Fos el pare, o bé un familiar de l'esmentat 
Berenguer, aquest Ponç signà regularment representant l'església fins a l'any 
1238. 

El batlle Ponç Cap de Porc era un home poderós de debò, i tant va signar 
documents per la venda a B.Tolzano del castell de Fuliola, vora Lleida 
(1222)7, com aquell mateix any era testimoni en la compra per part de l'esglé
sia de l'únic forn de Solsona8. 

4. MAUIÀ A\aJll.o , Dicc;icmari Biogràfic, 2, Barcelona 191 6. La compra es féu en data 
23.1.1206, segons consta en el "But. IEC 3 (1920) ms.729, 377-416. 

5. RAFEL DALMAll (ed.), fils castells catalans6-2°, Barcelona 1971 , 787. 
6. Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), calaixos de pelJiamins. L'any 1201 consta ja que les dues 

jurisdiccions de Solsona eren manades per diferents batlles. 
7. J SurnA 1 V11Arn, Origen d'algunes localitats catalanes (1910), 25. 
8. D. CosTA, Op.cit. l (1959), 195. 
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En diré "nova fase ", del seguit de pergamins de !'ADS signats pels Cap de 
Porc de Solsona unes dècades més tard. En data 17 d 'octubre cie 1284 aparei
xen en un mateix document, signat a Ingla cie Castellar (Ribera Salada), un 
batlle cie nom Ponç Cap de Porc, i un cellerer cie nom Romeu Cap de Porc9. 
Aquest Romeu és troba també clos anys abans signant un pergamí de mig 
metre d'ample i igual llargària, ensems amb tres membres més cie la famíJialO. 
El batlle Ponç seria una mena de governador cie totes les propietats de 
l'església de Santa Maria cie Solsona. Per altra banda, l'activa organització 
parroquial d'aquells segles és ben manifesta pels nombrosos temples que van 
ser construïts, no sols a les rodalies, sinó pe11ot arreu cie l'accidentada geo
grafia de la comaca n 

Hi ha un detall que, tot i no tenir retop, s'ha passat sempre per alt, però 
que per a mi reflecteix el poder assolit per l'església cie Solsona, superior fins 
i tot al de la Seu d'Urgell. Mentre que en aquesta població no van poder mai 
superar la construcció d 'un temple romànic, a Solsona tot just deixar de tro
bar-s 'hi documents signats pels Cap cie Porc, el prepòsit Ponç cie Vilaró féu 
començar a edificar (1296) damunt el temple romànic l'esvelta i espaiosa vol
ta en estil ogival, la mateixa que cobreix la meitat davantera cie la nau gòtica 
de l'actual cateclral1 2. Si van gosar planificar tan costoses i llargues obres, era 
perquè disposaven de molts recursos econòmics. És més, devien pensar que 
no minvarien pas gaire durant molt temps. Tampoc no és de creure que obra
ven obligats per l'estat ruïnós del temple antic, ja que s'havia consagrat 
només centtrenta-tres anys abans13. 

Versemblantment, a Solsona vivia la millor comunitat de fidels cristians, 
però fins i tot podem pensar que el mitrat era temerós de residir a la seva 
molt conflictiva Seu cl'Urgelll4. Pot ser que cie l'antic bisbat d 'Urgell no en 
restés només que el renom quan els bisbes tenien el seu palau annex a Santa 
Maria de Solsona. Ho va sospitar així l'historiador Mn. Costa, després cie relle
gir els documents de l'antiga col·legiata cie Santa Maria. Per això ell deixà 
escrit que Solsona aleshores devia ser, bisbes, més que una segona residèn
cia; i com sacerdot, encara s'estranyava cie que en determinats actes litúrgics 
no es preveia que els mitrats fossin mai absents15. 

Pel que fa al batlle Ponç al servei cie l'església, val dir que tenia a les 

9. ADS, calaixos (any 128). Per error, en lloc de Romeu consta escrit Ramomeu Cap de Porc. 
10. ADS, calciixos (1282). 
11. D. COSTA, Op. cit. 3 (1959). 634 (apèndix 14). 
12. D. COSTA, Op. cit, l (1959). 266. 
13. D. CosTA, Op. cit. l (1959). 43-44. 
14. llAl lDON DE MoNY, Relations politiques des comtes de Foix a11ec la Catalo!-{ne jusqu 'au com

mencement du Xllle. siècle, 2 (Paris 1896) doc.27-29. 
15. D. COSTA "Oh. cit"'', l (1959) 45-47. 
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seves ordres almenys un escamot d 'homes armats, ja que li era molt necessari 
defensar per tota la comarca les nombroses propietats de Santa Maria. Ponç 
Cap de Porc també exercia funcions cie magistrat i dictava sentència en con
flictes poc greus. Igualment era competència seva introduir cada nou rector 
davant els feligresos. És el cas de quan l'any 1268 va signar l'acta de presenta
ció del rector de Sant Andreu cie Clarà, una església romànica camperola a 
ponent de Castellvell cie Solsona 16. 

Els documents de la primera meitat del segle XIII palesen que la comarca 
de Solsona vivia uns temps força agitats, si bé que per altra banda la vila gau
dia de grans recursos de tota mena. Posteriorment els conflictes no van min
var, perquè el rei Jaume I debades reclamava al vescomte cie Cardona que li 
lliurés el seu magnífic castell patrimonial (1268-1274). Ramon Folc V no sols li 
negava, sinó que actuava en contra del seu legítim sobirà molt ressentida
ment. En clara rebel·lia, el més poderós dels vescomtes catalans sempre que 
podia es reunia amb tots els seus parents i altres nobles amics per tal cie con
fabular-se plegats i oposar-se amb més força al rei. Les principals trobades 
dels revoltats van durar setmanes i van fer-se els anys 1231, 1268 i 1274 dins 
les muralles de Solsona 17. 

En ser constant l'arribada al Solsonès cie refugiats ultrapirinencs que 
fugien cie la mo1tífera Inquisició contra els heretges càtars del Llenguadoc, 
especialment del sector de Foix (Arieja), entre ambdós batlles de Solsona van 
sorgir cada vegada més greus desavinences. Per tal d'evitar-ho, el vescomte 
cie Cardona va escriure un seguit de "Drets i Obligacions" dels habitants, que 
van ser aprobats per l'església de Solsona18 i signats pel batlle Ponç Cap de 
Porc. Es tracta d 'un extens pergamí (50 x 50 cm.), que desplegat té l'imponent 
aspecte del també signat per ell mateix l'any 1276, quan Hug de Mataplana, 
aleshores paborde d'un monestir cie Marsella, va visitar Santa Maria cie 
Solsona. 

Les preferències per a viure a Olius 

Cada any es construïen més i millors molins hiclraulics a Olius, perquè 
només és allunyat de Solsona 5 Km. A Olius la gent treballava sense por, atès 
que cies de l'any 1000 els comtes d'Urgell hi mantenien gent armada per a 
defensar una torreta 19. 

16. ADS, calaLYUS (1268) 
17. F. CA1rnr1tAS 1 CANDI , Rehel·li<í de la nuh/esa catalana contra el rei Jaume r el 1259, 4 

'"BHABLB" (1911) 47~]. Serra Hist<lria de Can/ona (Tarragona 1966), 219; A.Huici Col·lecció 
diplomàtica de Jaume l l (2°) (Va lència 1916), 266; A. Hovira Op. cit. 4 (1926), 63. 

18. AMS, Defensa d"uns i altres, foli 50 (4 nones febrer 1282). 
19. D. COSTA. Op. cit., l (1959), 93. 
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Després que Guerau de Cabrera s'apoderés de la Seu d 'Urgell (1213), va 
ser-ne el primer comte de la seva nissaga. Guerau IV, des de l'any 1200 
l'havien ajudat els nobles de la nissaga Cervera establerts a Riner del 
Solsonès. Fou per tal motiu que tant ell com el bisbe de la Seu d'Urgell van 
passar a residir preferentment al Solsonès. L'Urgellet era una zona molt peri
llosa en disputar-se durant dècades la successió d 'aquell comtat. En el conflic
te, iniciat l'any 1197, també hi van combatre els vescomtes de Castellbò -des 
de 1203- i els comtes de Foix -des de 1204_20. 

Els caps de Porc van començar a aparèixer a Olius quan el comte Roger 
IV de Foix deixà de tenir llogada la vila de Solsona al seu ex-cunyat vescomte 
de Cardona (1258). Aquest volia creure que Olius era un illot que la col·legia
ta de Solsona tenia dins els seus dominis21. Quan va fomentar-hi la indústria, 
pensava que algun dia ell en seria l'amo, i va donar "carta de guiatge' en 
benefici del Molí dels Cups, d'Olius (8.I.1224)22. 

Finalment, l'any 1258, el vescomte Ramon de Cardona va reconèixer que 
havia estat vàlida l'antiga donació d'Olius a Santa Maria de Solsona, segons 
havia disposat el seu avi Torroja.23. 

De quan els Cap de Porc van arrendar les seves propietats a Olius, es con
serven a !'ADS quatre pergamins datats entre 1258 i 125924. Malgrat tot, aque
lla no va ser una retirada definitiva dels Cap de Porc, perquè una nova gene
ració de la família va tornar a Olius i la masia que van habitar encara es man
té dempeus. Un jove Ponç Cap de Porc, el qual consta que encara era solter 
l'any 1260, va signar la compra del Molí d 'Alçalicames a la molt rica família 
Vilaró, molt bons amics dels Cap de Porc. L'esmentat molí, els documents 
encara més antics l'anomenen Ribelles, però posteriorment la propietat va ser 
coneguda sempre més per Vilaró Vell, perquè per als Vilaró de Solsona havia 
estat una mena de castell fortificat des que van establir-se vora el riu 
Cardener25. 

Sis anys després (4.VI.1266), l'esmentat Ponç Cap de Porc ja s'havia casat, 
atès que el nom de la seva muller, Veijana, consta al costat del seu en la con
tracta d'arrendament d'un mas en aquella contrada26. Tal vegada va ser un 
parent seu, o ell mateix, el personatge homònim que un any més tard signava 
el fonamental document en què el vescomte de Cardona acordava amb 

20. DIEGO MoNFAH, Historia de los condes de Urgel, l (1853), 426-560. 
21. AMS, Llibre de Lleis i costums, foli 19 (es confirmà de nou l'any 1296). 
22. A. BACii 1 Ri u "Olius, un poble del Solsonès (Solsona 1979), 22. -Acta de Consagració de 

l'església de Sant Esteve d 'Olius (1079), 73-76-. 
23. D. COSTA, Op Cit. l (1959), 195. 
24. ADS , calaixos (1258-1259). 
25. A. flACll Oh. cit. (1979), 25. 
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l'església de Solsona els límits del termenat d'Olius27. 

La branca ultrapirinenca del llintage Cap de Porc 

Per tal de presentar aplegats tots els membres de la fanúlia Cap de Porc 
del Solsonès, he deixat d'esmentar un tal Guiu Cap de Porc que en data 21 
d 'abril de l'any 1240 era elevant un notari de la ciutat de Girona a fi d'admetre 
per escrit que devia 13.000 sous al rei Jaume I. En el texte no s'explica l'ori
gen del deute, però és molt clar que ho reconeixia, segons els dos paràgrafs 
que transcrit tot seguit: " ... que jo, Guido Cap de Porc, reconec que més bo 
pagar a Vos, Jaume D.G. rei d 'Aragó, ( ... ) 13.000 sous barcelonesos que Vos 
me debatis, que quihus mi pro vovis tenehantur ... "28. 

Allò que de bell antuvi colpeix més és saber que 13.000 sous barcelonesos 
aleshores eren prou diners per a poder comprar un gran castell, incloent-hi 
les corresponents propietats annexes. 

Quant a esbrinar si el tal Guiu desplaçat fins a Girona pertanyia a la bran
Gl familiar del Solsonès o bé a la del Llenguadoc, el mateix nom de Guiu pot 
ajudar-nos, car sembla que va ser exclusiu dels ultrapirinencs. Ho fa pensar 
també el nom dels testimonis que signaven el mateix document (Lamberti, 
Conquist, Ulmo, etc.). La família Lamberti, en concret, no tenien cap branca al 
sud dels Pirineus, i en canvi eren una noble nissaga de Montpeller29. 

El llinatge dels Cap de Porc (llevat dels que foren senyors del castell de 
Balarnc) només s'ha esmentat pels historiadors quan e l troben en documents. 
És per això que encara no els han fet mai l'arbre genealògic, ni cap estudi 
biogràfic complet, la qual cosa estranya · quan es palesa que d 'entre ells 
almenys van sobresortí tres homes que són molt interessants: 

PERE, nascut a la mateixa localitat que el frare Pere Nolasc. 
GUIU, jurista al servei dels comtes Raimon Vl i Vll de Tolosa. 
GUIU, jurista eclesiàstic establert a la cúria de Montpeller. 
En considerar-los tots plegats descendents d'una mateixa família llengua

dociana, seria versemblant que la seva casa pairal més antiga fos la que tenien 
al poble de Saint-André de Carcassès30. Ara bé, aquells Cap de Porc van ser 

26. ADS, calaixos (1266). 
27. Entre la resta de signants hi ha els senyor: de Torroja, de Besora . cie Vilaró. 
28. ACA, Col·lecci<í diplomàtica de.faume J (1240). 
29. Ül 'DOT DE DAINVll.1.1' , Sceaux de Montpellier, 0952). Mai no apareixen els Cap de Porc en 

aquest recull de nissagues medievals . 
30. J GIHALID, Histoire de la Inqu isition au Moyen-À¡:¡e (Paris 1935), 220. 
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molt més ben recordats a la veïna comarca del Lauragès , perquè tenien pro
pietats al Mais-Saintes-Puelles (bisbat de Saint-Papoul)31. 

El Mas-Saintes-Puelles, més conegut amb el sobrenom de "El Mansa ", és 
famós per haver-hi nascut el frare Pere Nolasc (1180-1249), un dels fundadors 
de l'orde de la Mercè, a Barcelona, quan tenia vint-i-quatre anys d 'edat32. 

En investigar la família dels Saint-André d'El Mansa, l'autor Jean Giraud va 
trobar que tots havien estat acusats d'heretgia, després d'acompanyar el càtar 
Guillem Vidal quan predicava a La Rodelle l'any 1238 (casualment, el mateix 
any que e ls Cap de Porc deixaren de signar pergamins a Solsona). 

Tota la família dels Saint-André, des d 'aleshores van portar el sobrenom 
Cap de Porc, perquè habitaven una de les seves possessions a El Mansa. Pere 
Cap de Porc, a llí exercia de mestre en un col·legi de noies , una tasca que era 
la més cobejada pels heretges càtars. Dos dels germans, En Pere i En Guillem 
Saint-André, tenien la maxima categoria entre els heretges; en canvi, l'altre 
germà, Bernard, en aparèixer sense el tractament "En" , devia ser només un 
seguidor dels càtars. 

Quan l'any 1239 l'inquisidor Ferre es presentà a El Mansa, una tercera part 
de persones van ser acusades de practicar el catarisme33, però, segons l'inves
tigador Marfan, e ls registres de la Inquisició no van distingir diferències entre 
e ls Saint-André i la resta d'acusats34. 

Això fa que e l jurista Guiu Cap de Porc, al servei del comte de Tolosa, no 
es vegi com un familiar dels Saint-André, perquè, segons consta en la famosa 
"Cançó de la croada" escrita per Guillem de Tudela (s.XIII), era un membre 
de la més alta nohlesa35. L'any 1204, en signar-se el "Tractat de Millau " era el 
principal testimoni del comte de Tolosa de qui va obtenir propietats a 
Montpeller36. Aquell mateix any, encara sabem que Guiu va guanyar un plet 
fent valer e l "costum antic" de la vila contra els juristes que li oposaven e l 

31. Vic-Vaissètte , Histuire ¡.:énérale du Lun¡.:ueduc 4 (Tolosa 1879), 513; i també 7 (nota 20), 
60. 

32. Y. DossAT, Les ordes de mchlll, les mercedaires ·'Cahiers de Fanjaux" núm. 13 (1978), 371; 
també E. Gonzalez Castro La pairia de san Pedm Nulc~m1, rev. "Estudios" núm. 151 (1985), 147; i 
León Clos Notice historique sur Castel/noudaury (Tolosa 1880), 84. 

33. BEllNAT Guiu, HL,·toire du wnuent desfréres precheurs de Narhrme au X!Ileme sièc/e (Paris 
1894); i C. Douais "L 'alhi¡.:eisme et lesfréres precheim; a Narbone ·; ms.609 llibliotheque Municipal 
de Toulouse ·'Enquetes de Bernat Caux et S:lint-Pierre" (Paris 1894). 

34. WALTll EH L. WAKEl·lELD, Heretics and inqu.isitors. The case o( the Mas-Saintes-Pue/Jes 
"Catolic Historical Reviw" núm. 69-2° (1983). 

35. M. ALEXANDllE TEULET. Layette du tresor des chartes ''Archives Nationales" l (Paris 1863), 
286-288. 

36. M. GrnMAIN, Bulletin de la Suciété Archéolugique de Mrmtpellier. r:tudes historiques" 5 
(Montpeller 1955), 208 i ss. 
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dret canònic37. 
Altres vegades el jurista seguia el comte Raimon allí on viatgés. En tenim la 

prova en dos documents datats el 14 d'agost i el 13 de desemf>re de l'any 
1202. En el darrer es feia constar que Guiu encara no era canceller: ... iudica
rius et iurex, nec non cancel/aris Domini Raimundi Ducis Narbone". 

Una recerca feta per E.G. Leonard38 descobrí a Mergueil (vora Montpeller) , 
on exercia funcions pecuniàries, dos documents butllats escrits per manament 
de "Domini Guidonis Caput Porci, íudici et cancel/aris ... ". Gairebé hi ha qua
ranta anys de diferència en les dates, ja que l'un és datat l'agost de 1204 i 
l'altre el mes de maig de 1246. 

Després de dictar una sentència a Montpeller l'any 1205, cronològicament 
torna a trobar-se al seivei del comte de Tolosa l'any 1208, en defensar Raimon 
VI de l'acusació d 'haver manat assassinar l'emissari del Papa de Roma. Guiu 
Cap de Porc no va poder fer gran cosa per tal d'evitar l'excomunicació del 
Comte C+ 1222), a qui aleshores ni tan sols van deixar justificar-se verbalment. 
De fet, ja no tenia res a fer, ni disposant de les sàvies llums que en matèria 
legal tenia el seu prestigiós jurista. Raimon VI només podia plorar d'impotèn
cia en veure que la invasió dels francesos era imparable (1209)39. 

Tornem a trobar Guiu Cap de Porc en un document signat en data 10 de 
juliol de l'any 1210, pel qual es palesa que el comte de Tolosa reaccionava 
finalment reclamant al Vaticà. Pels seus esforços diplomàtics sembla que Guiu 
Cap de Porc llavors va rebre de Raimon VI el castell de Balaruc-els-Banys, a 
compte dels 6000 sous que li devia40. El document lliurat especifica que Guiu 
tindria jurisdicció sobre els cavallers i persones, Rodent fer justícia en totes 
aquelles terres, i sobre les aigües dolces i salades 1. Guiu també va rebre del 
comte la transferència dels seus drets de pesca a la localitat de Sette i, a més a 
més, el dret d'hostatjar vint-i-cinc cavallers a Fortignan, i quaranta cavallers 
més a Saint-Vincent (vora Porciam)42. 

37. J. ROQill' IJEln/ A. V11.1.EMAt;NE (ed.), Cartu /aire de Magaüme l (Montpeller 191 2) núm. 267 
p479-482; i també A. Guron Redaction et difusion des coutumes de Montpe/lier "Annales du Midi" 
90 (Tolosa 1978) 293. 

38. EMILE G. LEONAHD, Chancel/iers, notaires comtaux et notairespuhliques dans les actes des 
comtes de Toulouse, "Bibliothèque de l'école des chartes" Paris 1955, 61 nota 113. 

39. MICllEI. ROQIJEllEHT, L •t.popée cathare, Tolosa 1970, 110-376. 
40. M.A. TEULET Op.cit l París 1863, 353. 
41. A. FA1ml' , Histoire de Balaruc-les-Bains 0930), 22. 
42. M. GrnMAN Op.cit 5 Montpellier 1955, 208. 
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El jurista va conservar sempre les seves propietats 

La persona del jurista Guiu Cap de Porc també devia restar molt compro
mesa quan el Papa va excomunicar tots aquells que havien ajudat Ramon 
y¡43. Finalment, el comte va perdre àdhuc les seves propietats de Provença; 
estranyament, però, Guiu mai no va ser perjudicat per les esmentades dispo
sicions papals i va conservar fins a morir el seu castell de Balaruc. Va ser 
molt llest a posar-se al servei del cap dels croats antialbigesos Simó de 
Montfort. Primer, Guiu consta a Carcassona en signar la donació d'un castell 
d'aquell cruel personatge a favor de Ramon Caturci (emparentat amb una 
família del Berguedà). Després, hi ha un document del jurista Guiu Cap de 
Porc en què Simó cie Montfort donava a tres destacats cavallers croats tres 
castells més (Pacenes , Torves i Peclanci) conquerits als nobles del 
Llenguadoc44. 

D'aquell període tan crític encara em resta esmentar el document més 
important en què s'escriu el nom del jurista Guiu: l'acta del Concili cie 
Narbona, celebrat el mes d'abril cie l'any 1212. El seu nom llatinitzat aleshores 
va ser escrit així: "Guidonis Capite Porco ". 

Els antics drets del Papa s~bre Balaruc havien estat clonats a l'esglesia de 
Magalona pagant vint marcs cie plata a l'any. La resta del castell, però, va ser 
d'en Guiu Cap cie Porc, perquè no la volia vendre a l'Esglèsia45. No va ven
dre ni en proposar-li-ho el molt poderós i cruel cabdill Simó cie Montfort 
(1215). 

Guiu, després, encara va fer menys cas als dos nobles cavallers que prete
nien ser hereus dels drets que sobre Balaruc tenia l'esmentat cap dels croats. 
L'any 1218 ambdós militars van renunciar a Balaruc, perquè el bisbe cie 
Magalona reclamava aquella part (deia que li pertanyia per legítim testament 
d'una esposa del comte cie Tolosa morta l'any 951). 

Sis anys durà el procés del bisbe contra el jurista, i atès que el comte cie 
Tolosa entretant havia signat una nova pau amb l'Església, el Papa comis
sionà a l'arquebisbe de Narbona per tal de solucionar tan llarg conflicte46. 
Heus ací , però, que aquell religiós tot just feia un any que havia absolt Guiu 
Cap cie Porc de tots els greuges que hagués pogut fer a l'Església; i va senten
ciar a favor del savi jurista. 

L'any 1232 treballava encara al servei del comte cie Tolosa quan reclamava 
a Jaume I que li cedís Montpeller, heretat catalana cie la costa Mediterrània. 

43. MICI li' l. ROQllEIJElff Op. cit Tolosa 1970, 378. 
44. VIC-VAISSETE Op.cit 8 (1879), 608 (prova 201); i col.604-608 677-A. 
45. A FABHÍC Op.cit (1930), 22. 
46. V1c-VA1SSETE Op.cit 4 (1879), 707; i M.A. Teulet Op.cit. 2 Paris 1863, 338. 
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Per al rei sembla que tal capital no era negociable, potser perquè era la seva 
ciutat nadiua. Des d'aleshores el comte de Tolosa amargava la vida a Jaume I 
sempre que podia, bé que no el van convèncer pas mai. Així, doncs, allí el rei 
va passar els primers mesos de l'any 1236, i l'estiu de l'any 123947. Llevat de 
Guiu Cap de Porc, tots els qui van ajudar Raimon VI contra Jaume I, després 
van patir-ne les conseqüències, fins i tot el bisbe de Magalona, que en ser 
descobett que obrava contra el sobirà català va perdre el dret de nomenar els 
cònsols de Montpeller que el mitrat tenia des de l'any 121148. 

El Cap de Porc més interessant d'entre tots els barons de les possibles 
branques del llinatge sembla que ha de ser el que, essent servidor i amic del 
rei Jaume I, era jurista de la cúria del bisbat de Montpeller. A més a més, a 
Magalona tenia la seva residència el papa Climent IV (1265-1269), després 
que molt greus intrigues li fessin deixar el Vaticà per a refugiar-se vora la seva 
vila nadiua Saint-Gilles (Gard), que com la veïna Montpeller van ser beneficia
des per proximitat geogràfica a la seu pontifícia. 

El senyor de Balaruc havia estat (16.I.1235) a favor de la seva esposa 
Beatriu i el seu fill Dofí Cap de Porc. Aquest, de jove va ser tan buscabrega 
que per a rampinyar en terres dels nobles veïns fins i tot al Vaticà tenien quei
xes d'ell49. A Montpeller els seus descendents van tornar a ser molt dignes i 
llestos; bé, potser provenien d'un altra branca famíliar? 

Durant més de tres dècades els Cap de Porc no consten a Tolosa ni a 
Montpeller, però per altra banda hi ha testimonis que es trobaren defensant el 
castell de Montsegur (Arieja) fins que va ser guanyat pels croats anticàtars 
(1244). La notícia la va recollir l'antic historiador del catarisme Napoleó 
Peyrat. En donar la relació dels nobles que defensaven els més de dos-cents 
heretges que habitaven el seu principal "centre espiritual", va escriure que 
'també hi havia membres de la família Cap de Porc50. La notícia que després 
van fugir d'el Rosselló, la va confirmar el també historiador René Nelli: "Cap 
de Porc va fugir a l'Aragó " (és a dir, era tot Catalunya)Sl; i encara diu, que 
l'acompanyaven els càtars Pere de Cabaret i Mateu Guiu52. 

Aquesta informacó es troba enregistrada en els folis de les "Enquestes 
Reials", recollides pels inquisidors que recorrien tot el Llenguadoc53. Escrit en 
llatí es llegeix: " ... Cuido Caputporci, iurisconsulto, quem caput duxit in 
Russilione". 

47. V1c -VA1ssETE, Op.cit8 (1879),120-col.106. 
48. A.BOFAHLILI. 1 llHOCÀ, Historia de Catalunya 2 Barcelona 1876, 219. 
49. "Biblioteque Natio nal d e Paris'' cota 8 KL 1743-79. 
50. NAl'Ol.EO PEYHAT, Histoire des albiReOis 2 Paris 1871, 180. 
51. RENI: NEU.l, Le phénomène cat ha re To losa 1964, 175. 
52. j.VENTL IHA 1 S11BmATS, /:'/ catarismo en Catalwia "BH.ABLB" 28 (1959-1960), 116. 
53. V1c-VAISSnE, "Oh.cii " 2 (1879), 374; i 7, 1247-1248. 
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Un pergamí signat pel rei Jaume I ens informa que Guiu Cap de Porc va 
ser retingut, per força, pel bisbe de Magalona, ates que el sobirà català va 
sol·licitar-li que jòs alliberat Guiu Cap de· Porc. Això succeí aproximadament 
al cap d'un any d'haver-se s ignat vora París e l "Tractat de Corbeil " 
(1 l.V.1258). 

L'arquebisbe de Narbona va fer cas al rei, potser perquè la resta d'aquell 
pergamí és ple de donacions i permutes (amida 60 x 60 cm). L'agraïment reial 
per la llibertat d'en Guiu va ser pagada amb diners, conservant-se l'escrit 
datat al cap d'un mes (12.V.1259). En el text es fa esment dels "molts grans 
favors" que Jaume I devia a Guiu Cap de Porc54. 

Des d'aquella allunyada capital, al cap d'un mes el rei Jaume I va viatjar 
directament a Ogern (Solsonès). S'ha explicat que va ser per tal d 'oposar-se 
personalment a una nova rebel·lió nobiliària en terres cie l'Urgellet55. Sojornà 
a Manresa el dia de Sant Joan i va continuar fent via pel camí a Navès del 
Solsonès, per tal d 'evitar topar-se amb el vescomte cie Cardona. 

El rei Jaume I era a Solsona en data 27 cie juny cie 12595<1, i atès que el 
batlle de Santa Maria era Ponç Cap cie Porc i tenia autoritat sobre l'església 
cl 'Ogern (vora la Ribera Salada), no pot evitar-se cie pensar que, en els més 
cie cieu dies que sojornà al castell d 'Ogern, el sobirà rebés -pel que fos- el 
batlle del mateix llinatge que a Montpeller li havia fet "multa et gratia serui
tia ': 

Hi ha tres documents signats a Montpeller per Guiu Cap cie Porc els anys 
1262, 1263 i 1264. En el primer dels esmentats, escrit per voluntat cie Jaume I 
davant del jurista d'aquella cúria (13.VI.1262), s'estipulà quin seria clot per 
matrimoni cie l'infant Pere, fill del rei, amb Constança, filla del rei Manfred de 
Sicília57. Aquell enllaç matrimonial era un afer polític molt delicat, perquè el 
rei Manfred havia estat excomunicat pel Papa58 , la qual cosa palesa que 
només els preparatius cie l'enllaç ja clespenaven susceptibilitats. L'agermana
ment amb e ls sicilians fou aleshores una gran gosadia per part dels catalans. 

Probable connexió entre ambdues allunyades branques 

El mes cie juny cie l'any 1263, en presència del jutge Guiu Cap cie Porc va 
redactar-se un altre pergamí59, i entre els testimonis catalans trobem el ves-

54. A.Hu1c:1, Op .Ut l València 1916,núm. 1105; i ACA Pe1"[{a1nins de Jaume I, J-587 Aragé> I, 
núm. 9 , anex 4. 

55. A. RovmA 1 Vmt;11.1 . Hist<iria nacional de Catalunya 4 Barcelona 1926, 607-653. 
56. J MmET, Itinerari de ]aume J ·"fo Conqueridor· ""BRABLB" , 6 Barcelo na 1918, 557. 

57. A. Ht11c1, Op.cit 2 Valè ncia 19 16. 294. 
58. A. R<WIHA, Op.cit 4 Barcelona 1926. 615-616. 
59. ACA, "Reg.de Jaume J" doc . 1787. 
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comte de Cardona i Galcerà de Pinós. El texta demanava l'anul·lació d'hipote
ques fetes per l'infant Pere. Es va signar essent ja casat; el document, però, 
seria posteriorment tornat a esmenar, in en redactà un de nou l'any 1264, car 
en el texta anterior s'havien oblidat d'incloure-hi entre les viles catalanes afec
tades pels tributs, les de Caldes i Llagostera. Ho esmento perquè també el 
signà el mateix Guiu. 

El vescomte de Cardona i el baró de Pinós coneixien la família Cap de 
Porc de Solsona molt bé, almenys des de l'any 1245, quan el vescomte Ramon 
va donar carta de "protecció i giatje" a l'església de Santa Maria de Solsona6o. 

Van signar aquell document el vescomte Ramon Folc i vint-i-sis homes 
d 'ambdues jurisdiccions. Abans dels quatre testimonis civils, hi consta R. de 
Saguàrdia (l 'hereu del baró Galcera IV de Pinós "el Vel\"), com també és un 
Pinós el darrer testimoni. Per l'església de Santa Maria , un dels quatre era el 
mateix Ponç Cap de Porc. També van signar el "Guiatge" setze prohoms més, 
tots plegats consta que havien tocat els "quatre evangelis" amb les seves 
mans, tal com era preceptiu en tot jurament oficial. Aquell que traís allò pactat 
pagaria cinquanta peces d 'or i patiria l'enemistat dels altres. 

És molt lògic, doncs, creure que les més allunyades branques de la fanúlia 
Cap de Porc van mantenir alguna mena de relació, o almenys rebrien notícies 
de la seva prosperitat en altres zones, amb el goig de saber, tots plegats, que 
sempre treballaven per l'Església. Però, coneixien ells l'origen del seu cog
nom? 

Al mateix lloc on hi ha actualment el prestigiós santuari marià de Núria, en 
el decurs del s.:XIII un bon baró de Pinós hi féu edificar un hospita161, car era 
a mig camí entre els seus castells de Bagà, per una banda, i per l'altra 
Queralbs i Llo (A lió de Cerdanya) -Ripoll era una sotsvegueria manada per 
Ponç de Saguàrdia. 

En haver-se trobat aquest Pinós signant a Solsona l'esmentat "Guiatje'', no 
pot ignorar-se que aleshores eren també els senyors de la vall de Núria. Allí, 
entre la Coma de Noufonts i la Coma d'Eina, hi ha encara un oblidat genyal 
que té la gràfica forma d 'un cap de porc. Aquella curiosa erosió geològica 
devia ser molt famosa entre els qui creuaven a peu les altes valls de Ribes de· 
Freser (Ripollès), perquè la contemplaven des del camí que so1tint de Núria 
mena a Setcases passant per Noucreus62. 

60. AMS, Index d'escriptures: 36-37-38 (s.XIII); i J. Serra Relaci<í entre els senyors i la ciutllt de 
Solsona s.X/11 "Congrés d 'Història de b Corona d 'Aragó dedicat al rei .Jaume ! " Barcelona 1909, 
76. 

61. Fo1rr1A 1 Srn.A Hist<Jria de Núria Barcelona 1952, 186. 
62. C.A. TrnrnAs, Pirineu català vall de Ribes, 7 (1914) 91-114. 
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ANYS EN QUE APAREIX DOCUMENTAT 
ALGUN MEMBRE DEIA FAMÍLIA CAP DE PORC 

(Entre parèntesi consta la quantitat de documents del mateix any) 

13 

Catalunya Llenguadoc ahreujada referència orientativa 

(3) 1185 SOLSONA Testimoni de l'empenyorament 
del castell d'Isanta (Canalda 17 
feh). La dot d'una jove solsosi
na. 

(2) 1203 

1206 
1207 

1215 

(4) 1222 

1227 

1228 
1229 
1233 

(2) 1202 

(3) 1204 

1205 

1209 

1210 
(2) 1211 
1212 
1212 

MAUGIO 
SOLSONA 

Jurista del comte de Tolosa. 
Donacions: 11 Cartulari ADS 
p.9. 

MONTPELLER Al servei de Raimon VI, era 
jurista. Signà el "Tractat de 
Millau". Guanyà un pleit amb 
"costum antic". 

MONTPELLER Pleitejà per uns conreus. 
VILLABERTRAN Comprà un alou de terra. 
SOLSONA Era un fill del hatlle Ponç. 
MONTPELLER Contra l'excomunicació del 

MONTPELLER 
CAR CASSO NA 
CARCASSONA 
NARBONA 
SOLSONA 

SOLSONA 

SOLSONA 

SOLSONA 
SOLSONA 
SOLSONA 
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comte 
Recurs de Raimon VI al Papa. 
Al servei de Simó de Montfort. 
Signà donacions de castells. 
Assití al concili eclesiàstic. 
Testimoni en donació a l'esglé
sia. 
Castell de Porte lla per Santa 
Maria, i també compra del forn. 
Donació del castell de La 
Fuliola a particular (11 "CARTU
LARI" p. 34) 
Empenyorament del "castro 
Novo". 
Donació d'un mas a l'església. 
Donació d'un mas a l'església. 
Castell de Malgrat donat a l'es
glésia (II "Cartulari" p. 91-92). 



1234 

1238 

1240 

1246 

(2) 1258 
(3) 1259 

1260 

1265 

1267 

1268 
(2) 1269 
1276 
(2) 1282 
(4) 1283 

1284 

1236 

1238 
1239 

1242 

1244 
1245 

1247 
1248 
1254 

(2) 1259 

1262 
1263 
1264 
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SOLSONA Donació de Ponç de Vilaró. 
MONTPELLER Signà el seu darrer testament. 
SOLSONA P. Vilaró compra una propietat. 
MAS-SAINTES-PUELLES Van a reunions de càtars 

~ MONTPELLER Venda del castell de Balaruc. 
GIRONA Reconeixement del deuta a 

Jaume I. 
MAS-SAINTES-PUELLES Heretjes segons les 

MONTSEGUR 
CARCASSONA 
SOLSONA 

ROSSELLÓ (?) 
NARBONA 
NARBONA 
OLIUS 
OLIUS 

.Actes. 
Defensors dels càtars assetjats. 
Tres germans davant !'Inquisició 
Protecció del vescomte a l'esglé
sia. 
Transterrat (potser fugia?) 
Al se1vei del comte cie Tolosa. 
Pacte entre el Comte i ciutadans. 
Empenyora propietats seves allí. 
Venda d'una propietat patrimo
nial. Arrendaments de propietats 
seves. 

MONTPELLER Jaume I reclama que sigui llibe
rat. L'hi pagà diners pels favors 
rebuts. 

OLIUS 
MONTPELLER 
MONTPELLER 
MONTPELLER 

compra d'un mas a Ponç Vilaró. 
Dotació cie la princesa de Sicília. 
Esmena cie l'anterior dotació. 
Observacions a la dotació 
esmenta cia. 

OLIUS Signà també la seva muller 
Veijana. 

OLIUS Límits d e l terme nat Solsona-
Carclona. 

CLARÀ DEL SOLSONÈS Presentà el rector. 
SOLSONA Batlle cie l'església. 
SOLSONA Confirmà costums d 'urbanitat. 
SOLSONA Inte ressos de Santa Maria. 
SOLSONA "Cellerer" (Cartulari II p .15). Dos 

a !'ADS en afers cie l'església. Un 
a l'AMS. Cessió cie propietat a P. 
Vilaró. 

INGLA DE CASTELLAR Document cie cancelleria. 
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IA MÍSTICA POPULAR A BARCELONA EN EL SEGLE XIX: 
LES APARICIONS DE SANT ANTONI A FRANCESC BALLESTÉ 

josejlna Roma 

L'estudi de la mística popular és sovint considerada un camp menor, mar
ginal, que provoca un cett somriure, fins i tot. I, en canvi, a través d 'aquesta 
configuració de creences i de conductes, titllades gairehé sempre d'heterodo
xes, podem seguir de prop les preocupacions socials i religioses , les aspira
cions de lideratge i la construcció d'estructures cie poder, hasacles en la proxi
mitat del sagrat, que ens manifesten la visió del món d'amples segments cie 
pohlació. 

Per altra part, alguns d'aquests moviments cie recerca religiosa no poden 
ésser altra cosa que heterodoxos als ulls dels constructors de teoria teològica 
coetanis, perquè l'individu que no pertany al centre vocacional religiós, però 
que té inquietuds religioses, està exposat a fer síntesis i interpretacions en 
certa manera propiciades per la instrucció religiosa adreçada al vulgus in 
populo. Els exemples de fundacions d'ordes religiosos , la pietat popularitzada 
i la por al desordre social, poden fer créixer en casos hen concrets un desig 
de sobrepassar les limitacions humanes recorrent al fil directe amh la 
Divinitat. 

He volgut reflexionar sobre el cas de les aparicions de sant Antoni a 
Francesc Ballesté en 1828 i 1829, que reuneix l'abundor cie documentació i la 
presència de molts elements que trobarem posteriorment en aparicions del 
segle XX i que, per la qualitat cie les descripcions conservades, ens permet 
comprendre configuracions que en altres aparicions resten desconegudes. 
L'estudi d 'aquesta aparició ens fa modificar l'opinió molt generalitzada que 
contraposa les aparicions tradicionals populars i les actuals, basant-se en la 
llargada i repetició dels missatges de les aparicions modernes i que pot ser en 
molts casos només una pèrdua cie documentació , que en el procés de 
Francesc Ballesté hem tingut la sort cie conservar. Per tant, ja no podem clas
sificar totes les aparicions tradicionals en un mateix hloc, sinó que cal pre
guntar-se per la transmissió oral que ens ha arribat. 

També hi ha un fet en l'aparició a Francesc Ballesté que crida ]'a'tenció 
perquè l'atansa a moltes aparicions actuals. L'aparició parla per hoca del 
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vident, convertint-lo en un mèdium, en lloc de presentar-se extern al vident i 
inaudible per a la resta de fidels. 

Coneixem l'expedient de Francesc Ballesté, fill de Banyoles i resident a 
Barcelona, per un Auto del senyor vicari general, de 22 de febrer de 1829, 
essent notari major el Sr. Nicolàs Simon Labrós. Aquest procés es guarda en 
l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Pel desordre que presenten els materials inter
nament, com també per altres fonts consultades, penso que és incomplet i 
que part de la documentació s'ha perdut, cosa que ens deixa a l'ombra la per
sonalitat de Francesc Ballesté i el desenvolupament posterior de les seves 
visions. com també Ja pena aplicada. Tampoc no tenim l'explicació de com 
van començar les visions, però, així i tot, el material és tan ric que ens permet 
de fer-nos una idea aproximada de tot l'afer. 

En l'expedient trobem els documents o les transcripcions de disset apari
cions i missatges, des del Dijous Sant de 1828, 15-V-1828, 21-V-1828, 22-X-28, 
19-Xl-1828, 4-XII-1828, ll-XIl-1828, 13-XIl-1828 15-XII-1828, 21-1-1829, 27-1-
1829, 31-I-1829, 4-11-1829, 8-11-1829, 15-11-1829, 21-11-1829, 2-111-1829,fins al 
19-III-1829. També hi trobem la relació dels membres de la Unió de la Santa 
Creu, que és l'obra social fruit d'aquestes visions. 

Com passa en altres ocasions, les visions de Francesc Ballesté desperten 
les sospites de Ja jerarquia eclesiàstica per la seva vocació universalista, per 
les seves advertències a la jerarquia eclesiàstica i civil sobre futures catàstro
fes , per fer-se pública o, com diu l'expedient, publicar-les, i també per desen
volupar la fundació d'una societat, Els Germans de la Unió de la Santa Creu, 
al marge totalment del consell eclesiàstic. 

Una característica que ens crida immediatament l'atenció és que aquestes 
visions de sant Antoni Abat, compartides només un cop amb sant Jaume i sant 
Ferran, no segueixen el model clàssic de centralitat en un Santuari o lloc 
sagrat on el personatge celestial es manifesta, ni en un vident o en un llibre 
sagrat, com proposa Michel]. Sallnow (Contesting the Sacred, 1991), sinó que 
Ja centralitat és el manament de Ja visió. Els ordes de sant Antoni fan el grup 
itinerant des de la casa del vident fins a sant Miquel del Fai, tal com sant 
Antoni li ordena el 15 de maig de 1828, aquest cop de manera no audible 
pels fidels. També va al Coll de Finestrelles el 21 de maig de 1828, i el 2 de 
març de 1829, que continua fins a l'ermita de sant Pere Màrtir d 'Esplugues, on 
també va el 28 i 31 de gener. El 7 de febrer de 1828 és a l'ermita de santa 
Coloma de Cervelló; el 27 de gener de 1829, al Remei cie Caldes cie Montbui li 
dóna avís d 'un missatge. Va a Sentmenat, el 8 cie febrer cie 1829. El dia 4 de 
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febrer de 1829 és a sant Feliu de Llobregat, i el dia 19 de novembre de 1828 
la visió és a la riera de Caldes. La darrera visió de què tenim documentació es 
desenvolupa a la capella de la Verge del Port. 

La centralitat en un lloc que es fa sagrat per l'aparició mateixa és la més 
abundosa en les aparicions populars, mentre que la centralitat en el vident 
acostuma a acompanyar les visions de religiosos i místics vocacionals. Els 
ordes de la visió que fan pelegrinar els vidents i els fidels formen una altra 
manifestació de centralitat que es caracteritza per l'abandonament a la volun
tat celestial, manifestada a través de la inseguretat humana. Aquest és el camí 
tradicional seguit per a l'enterrament o veneració de cossos sants, des de sant 
Jaume fins a sant Faust, per parlar només de dos exemples extrems, d'un sant 
de culte universal i d'un sant de culte local. 

Per tant, no podem dir que l'acció itinerant sota el manament del sagrat 
sigui una figura nova en la visió religiosa popular. Però sí que podem dir que 
en les aparicions populars contemporànies es donen freqüentmei:it aquests 
manaments que fan la centralitat itinerant, tant per a definir quin serà el lloc 
central d 'aparicions, com passa amb Pepita Pugès a Cerdanyola, o per a anar 
a visitar altres santuaris on tindrà lloc alguna manifestació per al nou vident o 
grup, com és el cas de les visites a Ladeira pel grup de sant Vicenç dels 
Hotts, O·per Rami de Nou Barris a El Escorial. 

Un altre tret que es perpetua és la reutilització d'ermites i altres santuaris 
anteriors. D'aquesta manera es poden arribar a fixar en un d'ells, com passa 
avui en dia al Remei, de sant Vicenç dels Ho1ts. En l'aparició que ens ocupa, 
el lloc de trobada és a vegades una ermita ja existent. I, fins i tot, e l missatge 
pot fer al.lusió a l'advocació, com passa amb la Verge del Port, on es docu
menta: En la Virgen del Puerto nos hal/amos porque S. Antonio Ahad lo ha 
mandado que se viniese a escrihir y a notificar que muchos son los que quie
ren llegar al puerto de Salvación [. . .l. 

El fenomen que ens ocupa es caracteritza per la transcripció dels missat
ges de la visió. Com hem dit, aquest és un tret molt abundós en les apari
cions actuals, perquè el vident, en un moment determinat de la visió, cau en 
èxtasi i en lloc d 'assimilar el missatge i, després, e n tornar a l'estat 
habitual,repetir-lo íntegrament o en part als fidels, fa de mèdium o vehicle 
humà perquè la veu cie la visió sigui sentida per tothom (tant si es tracta del 
Pare Etern, la Mare de Déu o sant Martí cie Porres, és a dir, no importa que el 
vident sigui home i que la veu cie l'aparició d'un personatge femení hagi de 
sonar masculina o a l'inrevés). 
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Aquest tret és aprofitat més enllà dels fidels que envolten el vident, perquè 
sempre hi ha unes quantes gravadores a punt d'enregistrar tot el missatge i, 
després , aquest pot circular entre un grup més nombrós de fidels. 

En el cas de Francesc Ballesté, l'enregistrament el fa un dels assistents, 
escrivint-ho tot tal com ho sent. Sabem també qui són els fidels de moltes 
d'aquestes aparicions, perquè les transcripcions dels missatges , mentre es pro
duïen, posen de testimoni els qui eren presents. Per aquestes llistes podem 
veure el desenvolupament de les visions. 

En primer lloc, les aparicions de sant Antoni a Francesc Ballesté no són un 
fet exclusiu del camí místic personal sinó que tenen la finalitat de fer-se públi
ques, ja que han d 'advertir tothom, incloent-hi la jerarquia eclesiàstica, els 
governants, nobles i el rei d'Espanya també; i, per altra part, han de donar 
com a fruit la fundació d 'una congregació o germandat, la Unió de la santa 
Creu. Així, han d 'implicar molta gent i els missatges en forma d'èxtasi, per a 
assegurar-se la no manipulació per part del vident, i per a fer avinent tota la 
informació són l'instrument idoni per a portar a terme la difusió. 

No obstant això, per a emfasitzar el paper de mèdium cie Francesc 
Ballesté, el mateix sant Antoni no es cansa de repetir en molts dels seus mis
satges: Que soy Antonio Abat quíen habla y no este ygnorante. 

Les tres primeres aparicions transcrites, però, no tenen aquesta forma. 
Semblen formar part d'un primer conjunt en què els missatges centrals, 
l'advertiment cie grans desgràcies i la fundació de la Unió ja hi eren presents. 
Per les transcripcions, no sabem si eren simultànies o escrites posteriorment, 
excepte la tercera, en què el vident diu clarament: He encontrat al Coll de 
Fínestrellas al Gloriós San y me digué [..J 

En la segona, de 15 cie maig de 1828, sant Antoni Abat dialoga al 
començament i a la fi del missatge. Així el saluda, en lloc d 'emprar la fórmula 
estable1ta d 'entrada que trobarem en altres missatges, que és una afirmació 
solemne o que sembla un encapçalament d'escriptura notarial: En nom de la 
Sma. Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant { .. J 

En aquesta aparició concreta, sant Antoni comença: Déu te do un.felíz dia, 
ahont vas? que fa la tua muller? està bona? I Francesc Ballesté contesta.· Sí. I 
sant Antoní segueix, com qualsevol conegut: Y tu? -]o també, gràcies a Deu. 
-No veus, home, lo que es lo mon? No.faltis en la.fe [ .. J 

Al final, sant Antoni , li diu que es posi en camí com ja li havia proposat, i 
Ballesté li pregunta: Que aniré a San Miquel del Fai? Sí. 

En aquestes primeres transcripcions es fa palès un cert caràcter privat de 
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l'aparició. És a dir, els missatges només són per als fidels i germans de la 
Unió. Així, a l'acabament d'aquesta transcripció suara esmentada, trobem: No 
digas res a ningu que quedia a casa teva tancat lo escrit. 

A partir de l'èxtasi o sueño del 22 d'octubre de 1828 (és a dir, entre els 
que es conseiven), apareixen les figures dels testimonis i fins d'un que és o 
fa de notari de la reunió. Aquest és ]osé Guell, que signa com a tal i que és 
un dels Germans de la Unió. Es present en els sis següents èxtasis, però des
prés desapareix i ja no figura entre els assistents. La persona que transcriu els 
altres missatges no és sempre la mateixa, i es nota en l'ortografia. 

Un fet que apareix tan bon punt es fa pública la transcripció és que 
aquesta es fa en castellà, llevat en algunes ocasions en què la transcripció no 
éssimultània. El castellà emprat és farcit de catalanismes, cosa que pot ésser 
molt útil per a un estudi de la llengua parlada a Barcelona en aquell moment, 
i que és motiu d'un altre estudi interdisciplinar. 

El canvi que s'opera en el curs d'aquestes aparicions, en el sentit de fer-les 
públiques, de posar-hi transcriptor i testimonis, deu ésser degut a les exigèn
cies administratives de la fundació de la Germandat. 

En efecte, en l'aparició del 21 de maig de 1828 s'insisteix en un tema que 
ja apareix en l'anterior del 15 de maig, que Francesc Ballesté haurà d 'enfron
tar-se a les preguntes dels savis i entesos en teologia. En aquestes i altres apa
ricions es dóna resposta a totes les possibles objeccions que patirà la german
dat i la difusió de les pròpies visions, amb uns arguments que intenten reba
tre totes les possibles objeccions, tant les que ja ha sofert el vident com les 
que pot arribar a tenir el seu missatge. 

En l'aparició del 21 de maig, a més, hi ha una referència a una topada 
amb la jerarquia eclesiàstica. Sembla com si Francesc Ballesté hagués consul
tat el seu pensament sobre la fundació a un sacerdot i li hagués demanat que 
ho mantingués en secret de confessió. La resposta va ser contundent, va qua
lificar tot l'afer de romanços antics, a la qual cosa, sant Antoni diu: Que vagin 
a mirar la Escriptura Sagrada sis moderna o si es antiga. 

Així, a partir de les transcripcions posteriors al maig de 1828, el caràcter 
públic s'accentua i es cuiden els detalls dels testimonis per tal de satisfer les 
exigències fundacionals. 

Entre els assistents hi ha dos blocs, que es corresponen més o menys a 
dues etapes, la primera de les quals culmina el 13 de desembre de 1828, en 
una visió on sant Antoni demana que es faci una llista dels Patrons de la Unió 
i dels Germans. El missatge era profètic, sobre les desgràcies que esperaven 
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al rei, a la noblesa i a tota Espanya. Hi van haver divuit testimonis, entre els 
quals hi havia alguns Germans de la Unió que no consten en cap més apari
ció. Van assistir-hi onze Germans dels vint que eren en total. 

Hi ha un altre bloc d'assistents, que van començar a partir d 'aquell 
moment i que mostren la major concentració, encara que menor que la prime
ra, en les aparicions del 15 i 21 de febrer de 1829, amb catorze assistents, dels 
quals, cinc eren Germans de la Unió i set hi anaven per primera o segona 
vegada. 

Son molt pocs els fidels que perseveren al llarg de totes les manifestacions. 
Només dos, Jaume Monistrol i Joan Farell, acompanyen Francesc Ballesté des 
del començament fins al final. Jaume Monistrol figura onze vegades com a 
testimoni i Joan Farell, nou. Cal dir que ambdós són Germans de la Unió. Fins 
i tot les dues úniques dones que apareixen com a testimonis són Felipa 
Ballesté, la dona del vident, i Josefa Farell, dona del Germà esmentat. 
Aquestes dues dones apareixen en els quatre primers somnis transcrits. Ja no 
figuren en l'aparició fundacional, i no tornen a apareixer més en els escrits. 
Després, en la que jo he considerat com a segona part, apareixen dos ger
mans més de la Unió, Quirze Giral, amb set testimoniatges i Cristòfor Casas, 
amb cinc. Cal destacar, però, que no sabem res de l'assistència en altres 
visions que no han estat transcrites simultaniament, mentre es produïen, i per 
altra part crida l'atenció que quatre Germans de la Unió no apareixen mai 
com a testimonis de les visions, i que cinc més només hi figuren una vegada, 
que en tres casos coincideix amb l'acte fundacional. 

L'explicació d'aquesta absència l'hem de buscar en un altre fet, que l'acta 
fundacional .ia remarca, i és que quatre dels Germans de la Unió, Joan Vilaret, 
Grau Comaleras, José Camps i Joan Forcat (aquest sembla afegit posteriorment 
en el document) eren Germans de l'Hospital de la santa Creu, de Barcelona. 
Aquesta Germandat havia estat fundada el 12 de febrer de 1784 per Jaume 
Sayrols i altresnou companys, que feia molts anys que assistien els malats de 
l'hospital i van decidir deixar el món, aconsellats pels seus confessors, després 
de fer exercicis a la Congregació de sant Vicenç de Paül i de fer una pelegri
nació a Montserrat. Van vestir un hàbit i un escut d'armes amb !'inscripció 
CHARITAS i van dedicar-se completament als malats, sempre amb el 
vist-i-plau de la M.l.A. de l'hospital. 

La similitud del nom fa pensar en un cert contacte i coneixement d'aquella 
germandat hospitalària, encara que la nova Germandat de la Unió de la santa 
Creu, creada per Francesc Ballesté arran de les indicacions de sant Antoni 
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Abat en les seves visions o somnis, no representava deixar el món i, de fet, 
alguns membres eren casats. 

La figura de sant Antoni no era del tot estranya a l'hospital de la santa 
Creu, perquè és conegut que des de 1430 havia existit un hospital de sant 
Antoni, amb un convent d'antonians a Barcelona, i en l'ambient d 'angoixa per 
la recuperació i tornada dels valors morals antics, com a única solució contra 
la confusió que la modernitat en la societat i en el clergat creava en certs seg
ments socials, juntament amb l'experiència passada de desordres i trasbalsos, 
la figura de sant Antoni Abat representa la solidesa i la seguretat que s'atri
bueix a la tradició antiga. 

Tenim les dades d'entrada a l'hospital de la santa Creu dels quatre mem
bres que pertanyien a l'hospital i a l'hora a la Unió amb Francesc Ballesté. 
Juan Vilaret era de Barcelona i va entrar el 21 de juny de 1828. Grau 
Comaleras, era de Tordera i va entrar a l'hospital el 13 de juny de 1826. Josep 
Camps, era de Sallent i va entrar el 21 de juny de 1791 , i Juan Forcat era de 
Barcelona i va entrar el 8 de gener de 1821. 

També sabem, per l'informe de Múrcia demanat en el procés contra 
aquests Germans de l'Hospital, i pel propi procés, que van ésser amonestats 
repetides vegades per l'Administració, clonat que la Unió anava guanyant 
adeptes, però finalment, com que no volien cedir ni deixar la Unió, van ésser 
expulsats de l'hospital. 

Francesc Ballesté els va manar aleshores que anessin a Orihuela, i allí, 
segons testimoni cie la gent del poble, van fer vida eremítica de forma exem
plar, fins que van ésse r empresonats en 1831 i després traslladats a 
Barcelona. En 1846, Joan Forcat va intentar tomar a ingressar a l'hospital, 
però va ésser rebutjat. 

Penso que aquestes dades poden aclarir-nos les absències com a testimo
nis dels quatre germans de la Unió, membres a la vegada de l'hospital , ja que 
això els podía comprometre. 

Com hem dit al començament, la fundació de congregacions religioses i 
germandats, i cie la germandat de l'hospital de la santa Creu, devia influir 
decisivament en la constitució cie la Unió. De fet , la visió cie sant Antoni 
informa i dicta fil per randa les finalitats que s'han cie buscar i. els mitjans per 
a aconseguir-ho, com també les oracions específiques, símbols i litúrgia que 
havien de seguir. 

En primer lloc, la Unió té com a patrons sant Antoni Abat, sant Jaume, 
sant Ferran, que en el missatge s'hi posen ells mateixos, mentre que la Mare 

483 



JOSEFTNA HOMA 8 

de Déu hi és col.locada per consell de sant Antoni, no ho diu ella mateixa. 
Això és molt significatiu de la visió popular dels personatges celestials. Les 
visions són encara propiciades per sants, i Déu i la Mare de Déu queden rpolt 
llunyans encara, cosa que no passa en les aparicions actuals, en què la fami
liaritat amb Jesucrist, el Pare Etern i no diguem amb la Mare de Déu, és molt 
forta. 

Hi ha un tret que també ens defineix la visió popular de la Mare de Déu, i 
és que no n 'hi ha prou de dir la Mare de Déu o una sola advocació. S'anome
nen entreels protectors a la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Moncerrate, 
la Purissima Concepción y a la Virgen del Pilar. 

Els deures dels germans de la Unió són la pràctica de les Obres de 
Misericòrdia, donar bona inclinansa als fills, viure com a germans, no criticar 
la jerarquia eclesiàstica encara que vagi en contra seu, assistir diàriament a 
missa i, si no és possible, resar una part de rosari, resar el rosari a mitja nit i 
resar les oracions dictades per sant Antoni. 

Per a pertànyer a la Unió s'havia de confessar i combregar i, després de 
meditar la decisió dotze díes, els candidats eren admesos. 

Els símbols, les imatges i els exemples omplen part dels missatges, però 
també hi ha manaments d 'aplec en llocs concrets, i de celebracions, que for
men tota una litúrgia nova. Així, en els primers missatges no transcrits directa
ment, el grup va ésser enviat en pelegrinatge a sant Pere Màrtir perquè trobes
sin tres creus que eren el símbol de la Unió, i després el sant no els va deixar 
descansar fins a trobar un pa que portés gravada la creu. D'aquesta manera el 
menjar esdevenia un signe. 

Però la descripció litúrgica més completa és la dictada per a celebrar el 
Dijous Sant de 1828. Sant Antoni fa purificar la casa amb llorer beneït i 
encens, tot tenint les portes tancades. Després, fa resar una oració perquè no 
entri mai el dimoni o esperit malvat a la casa. A les 9 del matí fa preparar la 
taula amb un santcrist, dos ciris i una pedra que representa el calvari. Fa 
posar una ampolla de vi a la dreta i una d'aigua a l'esquerra, juntament amb 
un objecte que no s'especifica, però que ha estat clonat a Francesc Ballesté 
pel mateix sant Antoni (aquestes donacions celestials acompanyen moltes tra
dicions religioses de vides de sants, però també són presents en les aparicions 
populars actuals). El pa s'havia de partir en tres bocins. Després s'havia de fer 
el rentament de mans i peus dels convidats que també havien de seure per 
ordre d'edats i les dones a un costat de la taula i els homes a l'altre. Per a 
cada moment, sant Antoni dicta una oració que completa la litúrgia. 

484 



LA MÍSTICA POPlJLAll A JlAHCELONA F.N F.L SF.GLE XTX 9 

La minuciositat de la descripció ens permet de comprendre el món religiós 
que des de la perifèria popular formava el pilar de seguretat on recolzar la 
confusió davant el canvi social i religiós , com també canalitzar les inquietuds 
místiques, l'afany de comptar amb una resposta directa del sagrat. La intensi
tat del missatge, la circularitat de les idees, la visió apocalíptica del capgira
ment del món que es vivia en aquells dies, no ens ha de fer perdre de vista 
les fonts properes del fenomen, com són l'ensenyament religiós i moral tradi
cional i la fundació de congregacions i germandats religioses. La originalitat 
del missatge i la seva pretensió cie difusió el va classificar més enllà de 
l'ortodòxia , però en ell podem endevinar-hi tot aquest món trasbalsat a la 
recerca cie seguretat, amb les eines que el seu entorn i la seva tradició li havia 
clonat. 

En aquesta breu reflexió sobre alguns aspectes cie les aparicions de sant 
Antoni crec que podem veure-hi unes configuracions que perpetuen la visió 
popular dels camins místics. Hi trobem elements molt antics, que es repetei
xen o que evolucionen, juntament amb trets que són presents en les apari
cions populars actuals i que fins ara semblaven nous als investigadors. Veure 
la complexitat de reaccions i vivències d'un grup aparicionista requereix, 
doncs , una informació cletallacla que en aquest procés hem trobat i que 
podem obtenir cie primera mà en el treball de camp actual. Els retallons 
d'informació de moltes aparicions tradicionals s'han de questionar, doncs, 
com a falta de la transmissió oral més que com a diferència qualitativa amb 
les manifestacions actuals cie mística popular. 
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NOTÍCIA DE LA "MILICIA ANGELICA" 
O "COFRADIA DEL CINGULO DEL ANGELICO 

DOCTOR SANTO TIIOMAS DE AQUINO" 

Josep Mfl Sahaté i Bosch 

Malgrat els corrents materialistes i el procés de descristianització que afec
ta la societat actual i en especial determinats estaments universitaris , sant 
Tomàs d'Aquino continua escapçalant el patronatge de tots els estudiants, a 
despit que la commemoració de la seva festa sovint passi gairebé desaperce
buda entre la majoria de la població estudiantil poc avesada a les celebra
cions que es basen en l'hagiografia. 

Recordo que en e ls meus anys d'infantesa havia participat en alguna 
representació teatral on s'escenificava, a l'ús de l'època, la vida del sant, i, fins 
i tot, si la memòria no em fa fallida, crec que la meva intervenció -el meu 
"paper"-, vestit d'angelet, consistia a guardonar la castedat cie Tomàs d'Aquino 
amb una cinta o cíngol mentre declamava poc més o menys un paragraf sem
blant: "Venciste, Toro: ciño clespués de tu victoria tu 101110 con el cíngulo ,de 
oro de la perfecta casticlad. En adelante ya no sufriras la tentación de la carne 
y toclos te llamaran el Angel de las Escuelas". 

Heus ací, doncs, uns "pre-condicionants" que m'han portat a fer arribar al 
"I Congrés d'Història cie l'Església Catalana" la notícia d'una novena establerta 
pels membres cie la "Cofradia del Cíngulo del Angélico Doctor Santa Thomas 
de Aquino" pertanyent a la meitat del segle XVIII. 

És tracta d'un fascicle cie 14'5 x 10 cm. amb 32 pàgines, la primera de les 
quals correspon a la portada: 
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"MILICIA ANGELICA 

COFRADIA DEL CINGULO 

DEL ANGELICO DOCTOR 

SANTO THOMAS 

DE AQUINO, 

ENRIQUECIDA CON MUCHAS IN

dulgencias, fundada para las personas de 

uno, y otro sexo en el Convento de Predicadores 

de la Ciudad de Cervera. 

NOVENARI O 

QUE HACEN LOS ALISTADOS EN 

dicha Cofradia, para la conservacion de la 

apreciable Virtud de la Castidad, y victoria 

de los insultos de la carne, y vicios 

compañeros de la luxuria. 

CON LICENCIA 

Cervera: En la Imprenta de la Pontificia, 

y Real Universidad. Año 1765." 
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A la pàgina 2 apareix un gravat en què es representa l'escena de la impo
sició del cíngol per part dels àngels i que a continuació reproduïm. 
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L'anàlisi o estudi del fascicle ens permet desgranar les pàgines següents en 
diferents apartats que conformen la notícia de la present comunicació. 

Vida del Sant i valor de la reliquia 

Abans d'entrar en la descripció del passatge més conegut de la vila del 
sant, l'autor de la novena argumenta, en l'estil de l'època, les raons per les 
quals cal retre devoció i homenatge a sant Tomàs d'Aquino: 

"Sirue un mismo Arbol de sustento, y abrigo. 
En el mísmo Olivo en que balla el Cordero alimento, encuentra somhra, 

que te ampara. Son los Doctores Arholes .fi-ondosos, que alimentan, y ahrígan 
pues si nos q/recen el pasto en su doctrina, sirven sus dogmas de haluartes, con 
que nos defendemos de los errares. Son los Maestros, como las Naves, que al 
mismo tiempo, que encaminan los Navegantes al Puerto, les defienden de las 
olas que podian sumergirles en el go(f"o" (sic). 

l un cop acceptada la primacia de sant Tomàs d'Ac¡uino entre els doctors 
de l'Església, tant per la seva saviesa com per la seva virtut, s'explica el fet 
miraculós en què guanyà el cíngol que esdevindria després la venerada relí
quia; aquest fet no fou sinó una consequència de l'oposició materna a haver 
vestit Tomàs l'hàbit de sant Domènec; la seva mare, esgotats els arguments 
positius per a fer desistir el seu fill dels propòsits vocacionals , apel·là a la 
violència amb l'ajut d'altres clos fills , germans de Tomàs, tancant-lo en una 
torre-presó per tal que es donés, amb la pressió i les circumstàncies angoixo
ses, però, com que no ho aconseguiren, decidiren cie fer entrar a la torre "una 
muga tan deshonesta, còmo hennosa, que hecha aspid albagueiio, manchase 
la pureza de nuestro Gloriosa Santa" (sic). Amb l'auxili de la Mare cie Déu i 
amb una brasa encesa, Tomàs foragità aquella dona -" i nf"ernal monstruo" 
(sic)- i tot seguit baixaren uns àngels del cel que cenyiren l'Angèlic Doctor 
amb el cíngol del triomf de la castedat, cie la manera com queda reflectit en la 
il·lustració amb què quasi encapçàlavem la nostra comunicació. Segons l'ha
giògraf, des cie llavors el sant no va patir mai més la temptació cie la carn. 

El cíngol miraculós, en el moment de la redacció del fascicle que inclou la 
novena , es conse1vava en el convent cie pares predicadors cie Vercelli: era de 
fil blanc, però ja s'havia enfosquit i havia adquirit un color de perla; tenia set 
pams de llargada i a la part que penjava s'hi havien fet quinze nusos, proba
blement en commemoració dels misteris del rosari. 

Autoritats que avalen el valor de la reliquia 

De la llarga llista cie testimonis que avalen els prodigis i maravelles, e l pare 
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jesuita Camilo Quadrio cita la heata Columha Trocasini, sor Maria Vilani, la 
beata Estefania de Soncino, la venerahle Caterina cie Reconicio, la beata 
Àgueda de la Creu, etc., tot client: 

"Aunque no es mi oficio descrihir todas las gracias recihidas en los Fie/es, 
por medià del Celestial Cingulo del no menos Santissimo, que Sapientissimo 
Doctor Santo Thomds de Aquino, pues son tantas, que serian menester enteros 
volumenes, con todo no puedo, ni devo negar, que aviendo yo hecho fabricar 
muchos à semejanza del Santo original; en toda edad, y sexo se ha experi
mentada e/.fruto, que solamente à intercession de Santo Thomds deve atrihuir
se' (sic). 

Són de la mateixa opinió i escriuen coses semhlants el pare Pahlo 
Trigerio, cie la Congregació cie Sant Felip Neri, el pare Fra Aurelio Corbelino, 
cie l'orde cie Sant Agustí, el pare Bolando i Bernarda Guidon, entre altres. 

Constitució de la Confraria del Cíngol, erigida en el convent de 
Predicadors de la ciutat de Cervera 

Els portentosos efectes de la relíquia foren aviat coneguts arreu del món 
mitjançant la predicació dels pares de Sant Domènec, motiu pel qual es fundà 
també a la ciutat cie Cervera, on hi havia un convent cie Pares Predicadors, 
una confraria sota l'advocació del miraculós cíngol, confirmada per l'autoritat 
dels pontífexs i enriquida amb moltes indulgències i beneficis espirituals. 

El Papa Innocenci XIII atorgà indulgència plenària a tots els confrares 
cada cop que confessessin i combreguessin, en el moment de la mo1t, en dies 
assenyalats, visitant l'església del propi convent cie Ce1vera, etc.; els principals 
dies per a guanyar les dites indulgències voltaven la festivitat del sant, sia el 7 
de març -data en què no fa pas gaire encara se celebrava- o el 28 cie gener, 
festa cie la translació del cos del sant -actual diada de Sant Tomàs d 'ençà la 
reforma del calendari litúrgic. 

També el pare Fra Joan Baptista de Marinis, mestre general que fou cie tot 
l'orde cie Predicadors, va admetre tots els membres de la confraria als matei
xos beneficis que tenien els germans predicadors. 
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Regla de la Confraria 

Els allistats a la Confraria del Cíngol o Milícia Angèlica estaven obligats a 
complir uns deures o exercicis que constitueixin una elemental regla amb sis 
punts o apartats que inclouen portar el cíngol, resar quinze avemaries, no 
pronunciar paraules deshonestes, no tenir en les seves llars pintures lascives, 
no assistir a la representació de comèdies profanes, abstenir-se de llegir llibres 
escandalosos, fugir de les ocasions de pecat, no permetre cap d 'aquestes 
accions per part d'altres sota la seva presència venerar el sant patró confessant 
i combregant en els dies assenyalats, assistir amb devoció a la santa missa 
procurar també ser molt devots de la Mare de Déu, resant cada dia el rosari. 

La novena 

Cal advertir d'antuvi que tant la regla de la confraria com la novena tenien 
com a principal objectiu Ja conservació de la virtut de la castedat amb actes 
quotidians, resseguint un camí passa a passa. 

Així doncs, cada dia, durant la novena s'encetaven els exercicis amb el 
següent acte de contrició: 

"Dios mio, Padre inmenso de misericordias, si el reconocimiento de la gra
vedad de mis culpas avia de ser estorvo para comparecer delante de Vos, 
sabiendo Señor, que empeñaste vuestra palabra por los Profetas diciendo: Que 
en el instante se arrepintiera el pecador, no os acordariades mas de sus culpas, 
esta me alienta, Señor, para que llegando à vuestra presencia, solicite vuestra 
Divina misericordia; pues arrepentido de las qfensas que contra Vos he cometi
do, me pesa, Señor, de aver pecada; dadme Dios mio gracia, para que en ade
lante os ame, os sirva, y os adore mejor de lo que basta aqui os he amada, ser
vida, y adorada: no atendais, Señor, à quien lo pide, si que interponiendo los 
grandes meritos del Angelico Doctor Santa 7bomàs, !ogre yo por su interces
sion, lo que por mis culpas no merezco. Y Vos, Angel en la pureza, casta 
Paloma en la inocencia, guiad mi espiritu, para que en el clara espejo de vues
tras virtudes lo g re yo encontrar las sendas para firmar en mi cuerpo, y al ma la 
Virtud de la Castidad' (sic). 

A continuació ve un text específic que porta el missatge particular per a la 
meditació de cada dia de Ja novena. 

La cloenda, igual que l'inici, es repetirà també cada dia i consistia en una 
oració seguida de quinze avemaries: 
Oracion 

"Amada jesus mio, hien sé, que todo don pe1:/ècto, y especialmente el de la 
Castidad depende de los arcanos ii~fluxos de vuestra Divina providencia; y que 
sin Vos la criatura es nada; por tanta os ruego defendais con vuestra gracia la 
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Castidad, y pureza en mi alma, y cuerpo, y si acaso huviera tenido la impres
sion de algun vicio, que impedir pudiera la castidad, y pureza, hazed, 
Soberano Dueño de mis potencias, se barre en mi, para que yo pueda con 
afecto immaculada amaros, y serviros, sacrificandome todos los dias de mi 
vida casta en las purissimas aras de vuestra Divinidad' (sic). 

Es dóna la circumstància que aquesta oració era la mateixa que va fer Sant 
Thomàs en acció de gràcies per haver-se alliberat d'aquella dona que intentà 
tacar la blancor de la seva puresa. 

Respecte de la particular reflexió de cada dia hem de dir quede manera 
cronològica tracta diferents temes o qüestions. 

El pensament del primer dia gira entorn la humilitat, considerada com a 
base de totes les virtuts i com a remei per a fugir de la vanaglòria, la vanitat i 
la supèrbia. 

El segon dia, el tema de reflexió qüestiona la honestedat i la puresa per a 
fer front a tota deshonestedat i luxúria. Aquesta mateixa luxúria és atacada de 
valent en la meditació del tercer dia , considerant que cal combatre la desim
boltura, que porta o condueix a situacions luxurioses, i que cal fer-ho amb 
modèstia i pudicícia, si és que es vol arribar a conquerir la castedat; quant a 
la modèstia, l'autor de la novena ens refereix una anècdota del propi sant 
Tomàs, el qual fou absolutament modest davant un estudiant que replicava 
una veritat filosòfica durant una disputa acadèmica , mentre que no callà 
davant un bisbe en una situació semblant. 

El quart dia es referma l'opinió negativa de la presumpció o la fatxanderia 
i es troba la millor solució per a sortir-ne triomfant, en la temença de Déu 
que neix de la desconfiança en un mateix. 

També el dia cinquè s'incideix en l'excés en l'abillament del cos a través 
del vestit, recomenant l'ús de l'hàbit de sant Domènec, per a passar, ja en el 
dia sisè, a aconsellar l'abstinència, el dejuni i l'oració com a formes d'allibera
ment del món i de les coses mundanes; és aquí on igualment l'exemple de la 
vida del sant constitueix el model a seguir, puix que aquestes mortificacions 
l'habilitaren per a mantenir col·loquis amb sant Pere i sant Pau , acompanyat 
d'àngels . 

El setè dia es rebutgen les paraules deshonestes argumentat que "son indi
cante del fuego de la luxuria està ardiendo en el corazon de quien las dicr!' 
(sic); altre cop l'ensenyança de la vida de sant Tomàs ens alliçona a no tenir 
converses ocioses, perquè ell sempre i tothora sols parlava de Déu o amb 
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Déu. 
I talment com de !::i boca pot sortir "el.foc de la luxúria", el vuitè dia se'ns 

recorda que els ulls i la mirada poden ser les finestres per on entra la mort de 
l'ànima. 

En el darrer dia es tornarà a incidir en el rebuig de la luxúria que s'ha de 
superar amb l'ajuda i patrocini cie la Reina dels àngels Maria Santíssima. 

Arrodonexen la novena uns goigs del sant -els uns en castellà i els altres 
en llatí-, oracions per a les ocasions més habituals i una nova relació d'in
dulgències. 
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GOZOS 
DEL ANGELICO DOCTOR 

SANTO THOMAS 
DE AQUINO 

Con vuestro saber Divino 
confuncliste los errares: 
Honra cie Predicadores 
gloriosa Thomàs cie Aquino. 
Aparecieron tres Soles 
al nacer al munclo Vos, 
gloria en que os honró Dios 
con tan lucidos faroles, 
que por Vos solo previno 
tan hermosos resplanclores: 
Honra de Predicadores, etc. 
Descle la infancia mostrais 
vuestra gran sabicluria, 
pues con el A VE MARIA 
escrita, os alimentais; 
con impulsos superiores 
tornais del Cielo el camino: 
Honra cie Predicadores, etc. 
Los Angeles os ciñeron 
Cingulo cie Casticlacl 
quanclo cie la honestidacl 
tan gran defensor os vieron; 
tener tan limpios candores 
un Sol tan hello convino: 
Honra cie Predicadores, etc. 
Vuestra doctrina escogicla, 
que cià al munclo aclmiracion, 
mas fue por revelacion, 
que por estudio aprenclicla; 
aprohó sus resplanclores 
el Pontifice Divino: 
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Honra de Predicadores, etc. 
San Pablo entró en vuestra Escuela, 
y tal vez acompañado 
de San Pedra y lo intrincado 
de la Escritura os revela. 
El Quinto entre los Doctores 
sois en saber peregrino: 
Honra de Predicadores, etc. 
Sois la Fuente, que reparte 
la doctrina celestial, 
siendo uno mismo el raudal 
en todo, y en cualquier parte, 
sois Verge! de hermosas flores, 
que el Cielo santa previno: 
Honra de Predicadores, etc. 
Sois querubin de la Iglesia, 
y norte de la verdad, 
y vive en obscuridad 
el que vuestra luz desprecia; 
vestís las luces mayores 
de las glorias de Agustina: 
Honra de Predicadores, etc. 
Creció rayo vuestra pluma 
contra Hereges obstinados, 
allí se vieron quemados 
al ardor de vuestra Suma; 
alli se abrasà Calvino, 
Lutero, y sus defensores: 
Honra de Predicadores, etc. 
De Buey mudo la corona 
os dà el mundo por modesta, 
mas vuestra voz llegà presto 
à las distantes regiones, 
oyendo el eco Divina 
las mas barharas naciones: 
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Honra de Predicadores, etc. 
Las maravillas que obrais 
os hacen mas portentosa, 
pues con poder milagroso 
de todos males curàis; 
alcanzan vuestros faveres 
los que os llaman de continuo: 
Honra de Predicadores, etc. 
Angel, y Doctor Divino, 
Padre de la Theologia, 
sednos norte, luz, y guia 
gloriosa Thomas de Aquino. 

Ora pro nobis Beate Tboma. 
Ut digni <:!f!iciamur promissionibus Christi. 

OREMUS 

li 

Deus, qui Ecclesiam tuam B. Tbomae Confesoris tui, atque Doctoris mira eru
ditione clarificas, et sancta operationefecundas, da nobis quaesumus, et quae 
docuit intellectu conspicere, et quae egít imítatione complere. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen. 

Oracions a sant Tomàs d'Aquino 

A més de l'oració ja coneguda que constitueix una part fonamental dels 
exercicis de la novena, el fascicle objecte de la nostra noticia inclou també 
altres quatre oracions destinades a obtenir l'auxili del sant davant l'estudi, 
abans i després de la comunió o per a aconseguir un cop més les virtuts 
necessàries. 

Interessant per valor de la oració "ante Studium", transcrivim literalment 
en llatí el fragment més important que afecta lògicament el món estudiantil: 

"Tu, inquam, qui verusfons luminis, et sapientiae diceris, atque superemi
nens principium, infundere digneris super intellectus mei tenehras, tuae 
radium claritatis; duplices, in quihus natus sum, à me removens tenehras, 
peccatum sciliter, et ignorantiam: Tu, qui linguas inf antium facis disertas, 
linguam meam erudias, atque in lahiis meis gratiam tuae henedictionis 
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in/imdas: Da mihi inte!ligendi acumell, retinendi capacitatem, addiscendi 
facilita /em, inte1pretandi suhtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressum 
ilzstruas, progres.mm dirigas, egressum compleas ... " (sic). 

Indulgències 

A banda cie les indulgències plenàries reflectides en un apa1tat anterio r, en 
diverses ocasions i en un període cie temps molt reduït, diferents bisbes en 
diverses diòcesis varen també clonar i confirmar tot un seguit d'indulgències. 

El primer a fer-ho fou el bisbe cie Lleida, Gregorio Galindo, el qual en data 
del 28 de febrer de 1747 concedí i atorg3 un determinat nombre de dies d'in
dulgència per motiu relacionats amb b confraria e rigida a Cervera: 40 dies en 
allistar-se a Ja Milícia Angèlica, 40 per cada dia cie la novena, altres 40 per 
cada avemaria d'aquelles quinze, 40 per cada oració, etc. 

Aquestes mate ixes indulgències foren igualment confirmades per José cie 
Me zquia , bisbe de Solsona, el 13 de maig de 1747, i pel bisbe cl' Urgell, 
Sebastian cie Victoria y Empara11, el 25 cie gener de 1753 
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VIDA PARROQUIAL I ASSOCIACIONISME 
DELS SEGLARS A lA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA. 

Presentació 

ALGUNES REFLEXIONS A PARTIR DEL CAS 
DE lA DIÒCESI DE BARCELONA (L868-1974) 

Pere Solà i Gussinyer 

Els problemes de les associacions i fundacions aprovades per l'Església (i 
per tant, en cert sentit, de dret eclesiàstic) a la Catalunya i l'Espanya contem
porània deriven, en primer lloc, del seu encaix en el marc polític/ jurídic can
viant: Concordat de 1851, 1868-1874, Restauració, IT República, Franquisme ... 
Una altra qüestió és arribar a establir una jerarquia d 'institucions (Centres 
Catòlics, Congregacions Marianes, Confraries, Conferències de Sant Vicenç, 
e tc) a partir de la seva importància a dins d 'un model de funcionament i de 
sociabilitat parroquial. Segons el d ret canònic vigent;, hi havia al voltant de la 
parròquia associacions de tres categories: les Terceres Ordes, franciscanes, 
dominiques, carmelitanes; les Coi~fraries per a l 'increment del culte públic 
(entre les quals obtingué general extensió a Catalunya la Confraria del Roser); 
i, en darrer lloc, les Pies Unions, entre les quals cal situar les Congregacions 
Marianes. 

A tots aquests instruments socials d 'intervenció eclesiàstica venia a sumar
se el més important i més vaLoritzat per la Jerarqu ia: l'Acció Catòlica. 

Aquesta comunicació vol cridar l'atenció sobre la importància de l'escor
coll dels fons d'un arxiu històric diocesà com el de la Diòcesi de Barcelona 
pel que fa a un millo rconeixement de la vicia associativa que gravita entorn 
cie la vida parroquial, entre 1874 i 1964 aproximadament. Amb aquest objec
tiu , passaré ara a descriure les característiques de la sèrie sobre ·Associacions 
i Fundacions .. de l'Arxiu Diocesà de Barcelona (en sigles ADB). 

La sèrie d'associacions eclesiàstiques de l'Arxiu Diocesà de Barcelona 

L'Arxiu Diocesà de Barcelona guarda interessants sèries d 'associacions 
confessionals, des de la Restauració fins a l'actualitat. Desconec a hores d 'ara 
si hi ha en aquest arxiu un Registre general sistemàtic de les entitats auto ritza
des per l'autoritat d iocesana, com les que per a les associaciones civils obren 
als arxius de ls actuals Governs Civils. De fet, una gestió fe ta per l'auto r 
d'aquest estudi per a fer- se amb una visió de conjunt --estaclísticlca- de les 
entittas eclesiàstiques no ha clonat encara resultat. 
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El que sí que he començat a consultar són les senes d'entitats eclesiàsti
ques ja desaparegudes, les quals han passat al bell i modern arxiu diocesà de 
Barcelona. Aquestes sèries són interessants perquè, malgrat contenir només 
informació limitada i generalment de tipus legal-administratiu, solen incloure 
referències a la política eclesiàstica en materia d'associacionisme1. Les orienta
cions de l'època Modrego són, en aquest sentit, ben susceptibles d 'una anàlisi 
profitosa. Moltes d'aquestes entitats confessionals estan també inscrites al 
Registre governatiu. La informació dels lligalls pot il·lustrar-nos força sobre el 
procès de a través de la informació tramesa pels rectors de parròquia2. 

Encara no estem en condicions de fer-nos càrrec de fins a quin punt les 
societats erigides amb autorització diocesana se solapen amh les entitats de 
caire confessional catòlic inscrites al Govern Civil. Sigui com sigui, es pot 
avançar que moltes entitats i iniciatives associatives ·de pietat .. són purament 
·internes .. -és a dir funcionals dintre de l'àmbit de la vida confessional i de pie
tat, la qual cosa no vol pas dir que no tinguessin una projecció •externa .. a 
l'entorn social urbà. Penso en activitats d'aquesta mena, com la dels Dijous 
Eucarístics o les ·Adoracions Nocturnes .. o l'Apostolat de l'Oració. Molt més 
important, i digna d'estudis monogràfics, és l'obra dels Centres Parroquials, 
que després de la guerra jugà un important paper (CENTRES PARROQUIALS, 
1941)3. Un altre important capítol, documentable amb aquesta mena de fonts 
diocesanes, és l'activitat de Confraries i Germandats. 

Tipus de informació a què dóna accès la sèrie d'associacions de l'ADB: 
anàlisi d'un model associatiu parroquial (C.S. Sta. Madrona) 

La informació que facilita la sèrie d'associacions de l'ADB és fragmentària i ha 
de ser posada en relació a un .context doble: per una part la resistència catòli
ca (catalana i espanyola) a la laicització de la societat; i de l' estat, entre 1874 i 
1931. I per l'altra l'acusada, però conflictiva com s'ha vist, ·reconquesta .. de 
posicions durant les primeres dècades del règim de Franca. Les entitats de la 

l. ADB, ·Entitats eclesiàstiques•: Lligalls: ·Acadèmes, Acció Catòlica, Adoracions, Adoradors; 
Lligall Agermanament, Agrupaments, Amants, Amics, Aposto lat; Lligall A-C (Baza r de l'obrer, 
Beneficència i Caritat Parroquial, Caixa de Lloguers, etc; Lligall Càritas; Lligall Casa- Casal; Lliga! 
Cercle- Club; Lligall Centre Moral-Centre Parroquial; Lligall Centre Social; Lligall Confraries; Lligall 
Confraria de la Mare de Déu de l Carme; Lligall Escoles; Lligall Federació, Foment; Lliga ll 
Germanda t; Lligall Gremis, Grups; Lligall Hospita l; Lligall Institut , Institució; Lligall Joves , 
Joventut, Jueves Eucarísticos (lletra J); Lligall Junta; Lligall Lliga, etc. 

2. ADB, V.P: Elenc a. 1921, vols 10 i 11. 
3. CENTRES PARROQUIALS, 1941: Centros parroquiales de Acción Catòlica y Centros 

Católicos. Advertencias para su constitución, 1941. 
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fase de ·reconquesta .. aprofiten el model assoc1atm catòlic establert a la fase 
de •resistència .. a la laicització que assoleix el seu moment culminant durant 
lescondicions adverses de la II República. Vet -en aquí un model d'aquestes 
entitats parroquials d'abast; social, benèfic i apostòlic: el Centre Social de 
Santa Madrona, del Poble Sec. La consideració d 'aquesta entitat palesa que 
l'associacionisme catòlic s'organitzava sobretot entorn de la vida parroquial 
tradicional. El seu grau d 'estructuració orgànica assolia, almenys sobre el 
paper, cotes força sofisticades, com podrem veure en l'exemple que presento 
ara del Centre Social de Santa Madrona, del carrer de Tapioles 10, Poble Sec4. 

Estatutàriament, el Centre Social de Santa Madrona comptava amb cinc 
grans comissions, comanades per una Junta Directiva que nomenava el presi
dent de cada Comisisó. Hi havia també un reverend censor que intervernia a 
cada comissió com a moderador i n'ocupava la presidència d'honor. L'arèa de 
les cinc comissions eraf respectivament: Foment de religió i pietat, Acció 
Catòlica, Obres Socials, Cultura i -!ast but not least- ·esbargiments ... Aquesta 
darrera comissió tenia per missió vetllar per l'ordre a la sala d 'espectacles del 
centre i al Cafè-Bar i per la moralitat i higiene de les activitats que s'hi des
cabdellaven. Promovia sessions de cinema infantil i adult, escacs, etc, així 
com excursions familiars entre els socis, esports com Bàsket i football ,i dispo
sava d'un Foment de La Sardana i Esbart Infantil de dansaires, ·que funciona 
segons reglament particular·" També tenia cura de les instalacions d 'aquestes 
activitats: il·luminació elèctrica, ràdio, gramoles, altaveus, etc. 

Per la seva banda, la Comissió cultural tenia l'encàrrec de presentar cada 
mes el programa d'espectacles del mes següent. Disposava aquesta comissió 
de seccions diverses: Biblioteca, cercle d 'Estudis Apologètics i Socials, muntat 
pels joves de la FJC, amb reunions setmanals, Escola de Formació catequísti
ca, Escola Orfeònica, amb assaig tres cops per setmana, un Quadre Escènic, 
una Escola juvenil d 'Art Dramàtic i una Escola Femenina de Declamació, una 
Escola Femenina de Tall i Confecció, una Escola Nocturna per a Joves i una 
Diurna per a Nois, així com una Escola de Gimnàs i .. . una Escola Militar, en 
col·laboració amb J' .. Escuela Militar Hispania·" Aquesta Comissió organitzava 
vetllades teatrals i orfeòniques. Les Escoles que acabo d'esmentar depenien 
directament del Consell Superior del Centre. 

La tercera Comissió, la d'Obres Socials, responia als ideals directes dels 
fundadors del Centre ·Social... Propulsava obres .. social-catòliques" diverses, 
que anaven des del mutualisme i l'ajut als malalts fins a .. orientar i informar 
els socis per a la correcta solució de llurs conflictes socials·., passant per .. esti
mular l'assistència de ls socis als ente rraments i funerals en cas de defunció-.. 
Entitats adherides: Institut per Obrers sense Treball (Banys Nous,9), Mútua 

4. ADB, Associacions i Institucio ns, Lliga! Centre Mor,il-Centre Parroquial, expedient ·Centre 
Social d e Santa Madrona•. 
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general d 'Obrers i empleats, Mútues particulars d'atur forçós (de xòfers, de 
mecànics, de dependents, d'escultors, d'empaperadors i d'oficis varis), i 
Germandat del Centre (aquesta secció en estudi l'any 1930). 

Les dues seccions restants del centre madronenc eren més pròpiament pas
torals i de zel. Una, dedicada al foment de religió i pietat, comptava amb 12 (!) 
associacions pies adherides. Eren aquestes: Congregació Mariana. Lliga de la 
Perseverància. Cos de portants del Crist. Apostolat de l'Oració (unit amb la 
Confraria de la Minerva i la Pia Unió d'Aimants de Jesús Sacramentat). 
Arxiconfraria de les Filles de Maria (Obra de zel: salvar les noies esgarriades). 
Confraria del Roser. Confraria del Carme. Associació Josefina. Pia Unió dels 
Dolors. Visita Domiciliàriade la Sagrada Família. Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat. Schola Cantorum, .. que és l'acoblament dels aimats del cant 
gregorià per a les festes litúrgiques de la Parròquia .. . 

Aquesta Comissió era indissociable de la d 'Acció Catòlica o .. d 'apostolat 
seglar·., que disposava de diverses entitats especialitzades, concretament, la 
Junta Parroquial d 'Acció Catòlica, la Congregació Catequística, e l Grup núme
ro 5 de Fejocistes, els Avantguardistes o fejocistes cadells i, finalment, la 
Joventut Catòlica Femenina. 

Aquest model organitzatiu el trohem repetit o copiat a altres centres parro
quials de harriada, i perdurarà, insisteixo, desprès de la guerra civil. Ja s'ha 
vist d 'altra banda com els estrategues de l'apostolat dels anys trentes no són 
cecs respecte a la creixent popularització dels esports, i no pas només entre 
les capes mitjanes de la població ... 

Església Catòlica i associacionisme acabada la guerra civil: el marc legal 

L'Església Catòlica del primer període franquista, va assumir un paper de 
pal cie paller de l'únic moviment associatiu extra-oficial permès. La cosa és 
ben lògica, si es pensa en la situació de privilegi en el nou règim erigit sobre 
la desfeta republicana que tingué l'Església, abans i després del Concordat cie 
1953. 

L'associacionisme religiós posterior a la guerra civil és diferent del cie les 
dècades anteriors, si més no per un fet important que és el protagonisme 
declarat de l'Acció Catòlica, organisme seglar sotmès a la jerarquia catòlica. El 
decret de 25 de gener cie 1941, exceptuava cie l'aprovació prèviagovernamen
tal (a11. l, paràgraf 2) les associacions catòliques .. que se propongar un fin 
exclusivamente religiosa ... 

La desmesurada extensió finalista d'aquesta expressió va generar una certa 
ambigüitat 5, tot i que la seva interpretació, durant els primers anys de la post-

5. CASTELL<;. J.M. , 1973: 469. 
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guerra, va tendir a ser totalment favorable per a la dive rsitat d 'instituts religio
sos. L'Acció Catòlica havia tingut problemes a l'Itàlia Feixista. No en va tenir, 
als primers anys, a l'Espanya franquista. 

El problema podia sorgir i sorgia en el cas de les entitats civils amb deno
minació religiosa i amb finalitat d 'apostolat, a les quals el règim a aplicar era 
el comú. Els governs civils exigien a aquestes entitats .. mig clericals,, (sovint 
animades per algun clergue) que tinguessin els estatuts que portaven a apro
vació governativa prèviament aprovats per la jerarquia , pel bisbe de la diòce
si, "sense el requisit del qual no eren admesos ni cursats al Minisiteri de la 
Governació,, -recorda Castells-, en base a l'a1ticLe segon del decret del 41. 

El Concordat del 27 d 'agost de 1953 va prolongar les línies més impo1tants 
de la normativa associativa dictada entre 1938 i 1941. L'Acció Catòlica va 
accedir a un text legal que regulava el seu règim. Encara que a nivell de prin
cipis es refrendava la sobirania de l'Església com a "sociedad perfecta , libre e 
independiente del Estada", en la pràctica la lletra menuda del Concordat 
suposava major control estatal dels instituts religiosos. Així, s'exigia la comu
niació escrita i oficial a les autoritats estatals del decret d 'erecció o d'aprova
ció canònica de cada nova associació religiosa. Castells insisteix en el .. valor 
sintomatico que supone la intervención, por posterior y accesoria que fuera, 
del poder civil, en la basta entoncesintocable personalidad jurídica de una 
asociación religiosa,, 6 

Més tard , la Llei d'Associacions de 1964 va accentuar la indeterminació 
jurídica del règim cie l'Acció Catòlica. De fet, aquesta nova llei excloïa del seu 
règim, seguint el tarannà franquista tradicional, les associacions d'Acció 
Catòlica .. en cuanto desarrollen fines de apostolado religiosa ... Ara bé, què era 
.. apostolado religiosa .. ? La interpretació que l'Església i les autoritats repressi
ves del règim podien clonar al terme 
d'apostolat tendia a ser ben divergent i conflictiva. La possibilitat cie xocs 
entre el poder civil i l'eclesiàstic per aquest punt va romandre oberta durant 
més d'una dècada. La qüestió era també delicada per un altre fet: el pluralis
me cie les associacions d'Acció Catòlica. L'octubre i novembre de 1960, el 
delegat nacional de sindicats, el camarada Solís Ruiz havia pretès el no reco
neixement de personalitat jurídica a les ·Hermanclacles Obreras cie Acción 
Católica .. (H.O.A.C.). En tot moment, els portantveus de l'Acció Catòlica van 
ser taxatius en el fet de considerar que les associacions filiais i especials 
d 'A.C. formaven part de la organització i no els era, per tant, aplicable un 
règim diferent. La postura governamental va consistir a intentar inscriure les 
entitats d 'Acció Catòlica a ls registres provincials d'associacions, consiclerant
les entitats separades. En el fons el problema sempre consistia en la interpre
tació concordatària cie l'article 34 ... 

6. CASTELL'i, .J.M. , 1973: 483. 
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El paper de l'Església Catòllca en el revifament de l'associacionisme 
durant les primeres dècades de la postguerra 

Cal situar l'associacionisme confessional en el marc de la crisi traumàtica 
de l'associacionisme civil acabada la contesafratricida, quan tot va fer que es 
reduís dràsticament la xifra d'associacions. Segons l'estadística que resulta 
d'un estudi efectuat per l'autor d'aquest article a partir de les dades del fons 
d'associacions del Govern Civil de Barcelona, només un 9 per cent de les 
entitals barcelonines fundades al llarg de quasi 90 anys ho va ser entre 1940 
i 1966. La .. mort civil .. d'una munió de societats acompanyava, doncs, els pri
mers vint i cinc anys de pau franquista. Només 1098 societats són legalitzades 
entre 1940 i 1966. Una part d'elles ja existia abans. Pensem d 'altra banda que 
els càlculs sobre el total d'entita;s barcelonines porten a afirmar que la xifra 
d'entitats anteriors a la victòria franquista autoritzades després de la guerra 
civil no arriba en cap cas a 300. 

Caldria estudiar cas per cas les circumstàncies d'aquesta .. resurrecció" de 
prop de 300 entitats que es van salvar del naufragi irreversible general en un 
clima d'ofegament de les llibertats civils -com el dret d'associació. 

El clima ja descrit d 'aliança estreta Església-Estat del primer nacionalcatoli
cisme va produir, com queda prou subratllat, una clara mediatització diocesa
na del moviment ciutadà, en el camp de les associacions de propaganda catò
lica, però també en les de joves creients i en altres camps específics com el 
teatre amateur. 

A la diòcesi barcelonina en concret, no és pas que l'Església Catòlica ende
gués cap moviment espectacular per al control de l'associacionisme ciutadà. 
En realitat no li calia. Va continuar amb les seves associacions tradicionals, 
connectades amb l'obra prosselitista i de pietat de les parròquies. Aquestes 
agmpacions d'apostolat no tenien pràcticament cap apetència nivirtualitat cul
turals. Eren, això sí, eines de socialització i de control social. En constitueix 
un clar exemple l'obra de les Congregacions Marianes. Les Congregacions 
Marianes tenien a finals de la dècada dels 50 nombrosos gmps a la capital 
catalana7. 

Aquest estol d 'Entitats va demanar a l'arquebisbe de Barcelona Dr. 
Modrego de poder federar-se en una congregació diocesana. D'entrada, la 

7 . Vet-te'n aquí una llista (sèrie Congregacions Marianes , ADB): Magisteri Femení 
(Reparadores), P.G. Congregació de l'Assumpció, Dames Negres, La Salle nonanova, C.M. de la 
Sagrada Família, La S.alie Comtal, Anunciació i Sant Joan 13erchman, Maternitat de la Mare de Déu 
i Sant Pere Claver, Esclaves del Sagrat Cor de Jesús, Religioses de Jesús i de Maria (Sant Gervasi), 
C.M. Jesús i Maria de Sant Andreu, Mercedàries Missioneres, Jesús Maria (Casp), Congregació 
Mare de Déu de l'Estrada i Sant Ignasi, R. del Nen Jesús, Col·legi de la Mare de Déu de Loreto, 
Col·legi de Sant Josep (Germanes Carmelites de la Caritat, Major de GI<lcia 236). 
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màxima autoritat de la diòcesi va aprovar la iniciativa, però sembla que més 
endavant se'n va penedir d 'haver-la aprovat i que, malgrat converses tingudes 
amb el doctor Modrego per la Junta de la Federació Diocesana de la 
Congregació Mariana de Barcelona (Secretariat Tècnic), o almenys amb el 
president, el jesuïta Robert Batlle, la iniciativa va quedar congelada8. En 
aquest expedient hi trobem una lacònica però expressiva nota: ·Suspendida la 
aprobación (del 21-XI-1951) . Prefiere el Señor Arzobispo que no sea mixta 
(subr. meu. P.S.). El Padre Batlles S.I. habló con el Sr. Arzobispo. Ignoro la 
decisión, por lo .que, vista el tiempo transcurrido, se archiva, 31-VII-1959·. I és 
que el prelat tenia veritable obsessió amb l'assumpte de la mi.xitat o coeduca
ció, i l'article 4 dels estatuts de la Federació de tan efímera vida parlava de la 
possibilitat de celebrar reunions en comú les dues branques, masculina i 
femenina , de les Congregacions, ·cuando lo pida la naturaleza del asunto". El 
director de la infortunada federació era l'esmentat jesuïta Robert Batlle, el 
president Ramón Pintó i Oliveras. I feien de secretari i de tresorer, respectiva
ment, Joan López Ciurana i Joan Vidal i Folch. 

Poc després seria aprovada una Federació de Centres Catòlics 
i Parroquials de la Diòcesi de Barcelona (7-Vll-1959) , entitatque volia tenir 
una utilitat funciollal. En aquest sentit, les agrupacions que aixoplugava 
tenien dret a utilitzar serveis com: programacions de cinema, arxiu d'obres 
teatrals, assessoria jurídica i tècnica, gestió administrativa, caixa d'estalvis, 
residències de vacances, secció d 'intercanvis , colònies infantils d'estiu , orga
nització esportiva, etc (art. 4 del reglament.). 

Les finalitats de la Federació de Centres Catòlics no eren altres que ·agru
par,encauzar y ayudar a todas las entidades católicas que se integran en la 
misma, en el desarrollo de sus actividades apostólicas , morales y materiales". 
La proposta d'Estatuts inicials anava avalada pels directius de la Junta 
Diocesana d 'Acció Catòlica, de la Cort Angèlica de Sant Lluís Gonzaga, del 
Centre de Sant Pere Apòstol , del Centre Moral i Instructiu de Gràcia , del 
Cercle Catòlic de Sants, del Centre de Sant Lluís Gonzaga Parroquial de Sant 
Pacià, del Cercle Catòlic de Gràcia , del Centre Social Catòlic de Terrassa, del 
Cercle Catòlic de Badalona i del Centre Parroquial de Sant Josep d'aquesta 
·darrera ciutat. No he trobat, però, propostes d 'interès per al desenvolupament 
de la cultura, ni tan sols de la cultura catòlica. 

Una agrupació d 'intel·lectuals catòlics no feixistes no va ser aprovada. Els 
promotors de l'Associació d'Intel·lectuals Catòlics es van reunir algun cop a 
l'Acadèmia de Ciències, però en fracassar les seves gestions per a la legalitza
ció, la iniciativa no va passar de l'any 1950. Hi figuraven prohoms de la dreta 

8. ADB, ·Entitats Eclesiàstiques". Lligall F, ·f ederaci(m Diocesana de Congregaciones Marianas 

de Barcelona•. 
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catalana liberal, Octavi Saltor, Jordi Rubió i uns quants capellans d 'una corda 
obe1ta. Manuel Riera Clivillé era un altre dels conte1tulis, i Antoni M. Badia i 
Margarit, i també Guillem Díaz Plaja. Entre els capellans hi havia 
CebriàMontserrat. La intel·lectualitat que plau a l'autoritat religiosa nacional
catòlica és una intel·lectualitat fanàtica i ferrenyament anticomunista. 

És el tipus de gent que formà l'Institut de Cultura Social Catòlica, presidit 
pel comte d'Egara, Antoni Sala i Amat, amb dos vice presidents, el comte de 
Montseny i el baró de Viver, ex-president de la diputació i ex-alcalde de 
Barcelona, respectivament, amb Miquel Martí Cabré (advocat) com a secretari, 
i Josep M. Comas Roca, com a president. Aquest darrer, periodista, havia estat 
director de l'Institut de Cultura Hispana-Americana, de París. Aquesta entitat 
va merèixer els ·plàcemes" del bisbe Modrego, que va designar com a consi
liari seu Ramon Baucells, canonge. L'embaixador espanyol al Vaticà, Joaquín 
Ruiz Jiménez, també felicità .. ese instituta, modelo de organización y de orien
tación en el terrena social católico", com també jerarques del règim com el 
Tinent General Moscardó, desfet en elogis "por la patriótica obra que han 
emprendido· .. ¿Quin era el caràcter i objecte cie Ja institució? 

Era una editora cie publicacions gratuïtes que pretenia .. difundir icleas sanas 
que eleven el nivel moral e intelectual cie las clases populares, sin ningún fin 
lucrativa·» D'acord amb aital objectiu, l'Institut publicava a través del seu filial 
"Editora Cultural Ibérica" fullets, posteriorment distribuïts per correu: "dedica 
especial atención a desenmascarar y divulgar la verclacl sobre el Comunismo, 
enemiga maximo no sólo cie los valores espirituales del hombre, sino cie la 
libertacl, cie la cligniclad humana y del bienestar social". Feien cie consellers 
d 'aquest Institut de propaganda F. Baladia Mestre, F. Bertran Güell, president 
del Patronat de Conferències i Obres Culturals, .J.M.Bultó Marquès l'industrial 
mo1t dècades més tard en un salvatge atemptat, el Comte cie Godó, Víctor A. 
Iturrioz Echeverría, advocat, l'ambaixador Miquel Mateu i Pla, Víctor Messa 
Arnal! , conseller-delegat de Tramvies de Barcelona , el Baró cie Quadras i el 
president de l'Associació d'Enginyers Industrials Luís Riviére Manén. La seu 
d 'aquest institut estava al carrer d'Ortigosa 14, i va ser autoritzat pel bisbe el 
22 cie juny cie 19449. 

Amb el temps, l'ortodòxia tancadament nacional-catòlica i espanyolista de 
l'església barcelonina va mostrar importants bretxes. Les topades per motius 
pastorals amb les autoritats sindicals començaren a produir-se. Més endavant -
als anys seixanta- es va evidenciar que la .. base" del clergat era molt més per
missiva i cooperadora amb les forces d'oposició no catòliques, que no pas la 
jerarquia, que en tot moment va voler controlar el moviment associatiu que es 
desenvolupava al seu redós. En aquest sentit, encara el 1969, en etapa cie 

9 . ADB, "Associacions Eclesiàstiques·, lletra I. 
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relativa obertura postconciliar, uns "Grups cie Promoció Cultura] .. cie joves cie 
la Guineueta i Verdum (parròquies cie Sant Mateu i cie Sant Sebastià) no van 
ser aprovats per la jerarquia. Motiu' Encara que els seus estatuts preveien 
explícitament un capteniment; dintre cie l'ortodòxia catòlica, e l fet que es 
definissin com a .. associació confessional lliure .. , oberta a no creients, fou 
motiu suficient cie la seva no-aprovaciólO. 

Evidentment, no em proposo, atès que no tinc elements per fer-ho , una 
anàlisi exhaustiva cie! decantament dels moviments associatius cie base parro
quial als anys 50 i 60. Tot i això, penso que el que s'ha elit fins ara il·lustra 
prou sobre la significació cuitural urbana cie l'associacionisme confessionalcle 
la postguerra. Asssociacionisme que a Catalunya, i a Barcelona en pa1ticular, 
no va pas ser aliè al desenvolupament d'una tímida ideologia cie resistència 
nacional catalana profundament tenyida cie clericalismell. 

La funció de les associacions. Les entitats · legals· 

Acabada la guerra, e l rellançament de centres parroquials va exigir de la 
Jerarquia una presa cie posició estratègica i cloctrillal. N'és una clara prova el 
document imprès en forma cie fullet: .. centros Parroquiales cie A.C. y Centros 
Católicos. Aclvertencias para su constitución·., que data cie 1941 (Barcelona). 
Aquest document, que obra al lligall acabat d'esmentar, especifica la diferèn
cia existent; entre e ls .. centres Catòlics" per un costat; i els .. centres parro
quials d 'Acció Catòlica .. per l'altre. En el llenguatge neo-tomista cie! moment, 
hom distingeix entre el que és una entitat oberta a tots els fidels i el que és 
un centre només per a escollits. Mentre que e ls membres dels Centres 
Catòlics (la .. causa material .. cie! centre) són: "los católicos toclos cie la 
Parroquia que no sean pecadores públicos·., els adherents d'Acció Catòlica ja 
són persones aptes per a ¡· .. apostolat" . El Reglament dels Centres d'Acció 
Catòlica necessita només l'aprovació cie l'autoritat eclesiàstica , mentre que el 
dels Centres Catòlics .. cfebe estar aprobaclo por la autoriclacl eclesiastica , y lue
go, visada por la civil , por razón cie las activiclacles cultural , mutualista, 
deportiva , económica, cie espectaculos, etc , que realiza ... 

Una altra diferència clara rau en el fet que la .. causa eficient" (en llenguat
ge tomista , el funclaclor) dels centrescatòlics és el rector, la parròquia, mentre 
que el .. funclaclor .. dels centres parroquials cl 'aacció catòlica és e l bisbe. 

JO. ADB, "Associacions Edesbstiques .. , lletra G, "G rups de promocié> cultural ... 
11. No ent r:1ré ara en la discussiú de si només va ser un petit sector de quadres de l'esglési:I 

catiilica barcelonina de la postguerra (com b catalana en general) qui v;1 promoure activitats de 
res istè nc ia nacional. Ningú no discutira. en cap cas, e l tanca t esp:myolisme de la jera rquia . 
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Segons el canonge Marià Vilaseca, delegat diocesà d'A.C., en descriure la rela
ció entre d'ambdues classes de centres, .. es preferibñle que el Centro de A.C. y 
el Centro Católico estén instalados en locales distintos·" Considera .. prudent" 
que tots els socis d'A.C. siguin socis del Centre Catòlic, però no a l'inrevès, ''Yª 
que Acción Católica es una selección .. En qualsevol cas, els consiliaris d'un i 
altre centre (quan no siguin la mateixa persona) han d 'anar molt units. Els 
centres d'Acció Catòlica esdevenien nuclis de .. purs", de dirigents seglars, i 
corretges de transmissió de la aquest sentit centres de poder al barri i al país. 
Posteriorment, els centres parroquials o catòlics van reprendre la denominació 
que ja tenen als anys republcans: centres ·socials·" Però això ja va ser als anys 
60 i fins primers 70, quan aquests centres esdevingueren sovint palanques 
d'activitats contràries al règim del general Franco o, en qualsevol cas, d'activi
tats reivindicatives de tipus sindical o comunitari. En aquest sentit és clar el 
comunicat del delegat episcopal, Narcís Prat Gonzalez, al vicari General de la 
Diòcesi, datat el 20-III-1969, en el qual es diu que .. /a junta Directiva de 
Caritas Diocesana mantiene una prudente reserva en aprohar nuevos Centros 
Sociales mientras duren las actua/es circunstancias. Aunque sean ciertos los 
laudables fines (. . .), es cierto que con harta frecuencia se recurre pedir a la 
Iglesia una hase y un sostén jurídica porque no se puede coneguir (aquest sos
teniment jurídic) fuera de ella. Si no se citenta con un asesor religiosa vigilan
te y prudente y unos cuantos militantes cristianos, corren peligro de que su 
fisonomia se desfigure y porcausa de ellos se comprometa la Acción de Caritas 
en Barcelona.12. 

En base a aquest criteri, l'aprovació de centres d'aquesta mena degué ser 
ralentida o congelada, i la no aprovació del Centre Social can Oriach de 
Sabadell no fou pas un fet aïllat. 

A banda dels centres d 'apostolat i· dels genèricament .. catòlics" o .. socials·., 
cie caire parroquial, van ser constituïdes a les primeres dècades franquistes 
agrupacions catòliques d'obediència jeràrquica, de tipus professiona, com 
l'Associació Catòlica cie Tècnics Mercantils. Aquesta associació, presidida per 
Josep Cervera, muntava activitats diverses, amb 325 associats el novembre cie 
1968. Moltes d'aquestes entitats professionals catòliques -pels anys 60 ja en 
decliu, majoritàriament- procedien d 'antigues germandats, de tradició sovint 
secular. És el cas cie la Societat Mèdico-Farmacèutica dels Sants Cosme i 
Damià. Aquesta entitat, els antecedents cie la qual es remunten a l'anlic gremi 
cie Metges de la ciutat, tenia com a precedent directe la secció mèdico-far
macèutica de l'Acadèmia cie la Joventut Catòlica cie Barcelona, existent l'any 
1879. L'abril de 1879 diversos metges catòlics barcelonins projectaven la crea
ció d'una Confraria. Creada aquesta, amb el temps es federa amb d'altres de 

12. ADll, Lligall .. centre parroquial", expedient ·Centre Socialcle Can Oriach, de Sabadell•. 
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semblants característiques del Principat 0930), i de l'estat espanyol. En gene
ral, les entitats catòliques a què em refereixo no suscitaven fervors. No eren 
societats d'afiliació de gentades. 

Un altre caire van tenir organitzacions de joves obrers, aixoplugades al 
mantell confessional, entre les quals destaca la JOC, Joventut Obrera Catòlica, 
organitada a Catalunya l'any 1947 i que quatre anys després es va integrar 
l'Acció Catòlica. La JOC no era pas un moviment clandestí, però fàcilment es 
produïa apartir d'aquest moviment d'apostolat una decantació dels seus ele
ments més actius cap a postures de clara militància social anti-feixista, de 
manera que als anys 60 fou cada cop més freqüent la participació de militants 
d 'aquest -i altres- moviment catòlic especialitzat en vagues obreres. Des de 
1962, la radicalizació social de la JOC i la HOAC resultà particularment incò
mode a la jerarquia catòlica. L'any 1966 la JOC tenia 200 seccions organitza
des a la Diòcesi de Barcelona. Dos anys més tard , una reestructuració de 
l'Acció Catòlica provocà una massiva destitució de caps i consiliaris dels 
moviments obreristes especilitzats dintre l'Acció Catòlica. La "politització., 
d 'aquesta havia tocat sostre. Coincidia això amb la radicalització estudiantil 
que té lloc després del 68, i que posteriorment assoliria fites èpiques en les 
mobilitzacions contra el judici de Burgos o arran de l'execució del militant del 
MIL, Salvador Puig Antich. 
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ELEMENTS DE RELIGIOSITAT EN LES ORDINACIONS MUNICIPALS 
(SEGLES XIV-XVIII) . 

Josep Tomé Cubells 

Fonts seculars per a la història eclesiàstica 

El recurs dels historiadors a les fonts eclesiàstiques és antic i ampli. Així, 
per exemple, no requereix gaires demostracions el valor dels textos hagiogrà
fics per al coneixement de la vida europea durant l'alta edat mitjana o el dels 
registres sagramentals per als estudis demogràficsl. Els investigadors de la 
història "secular" han sabut aprofitar amb traça molta informació dels docu
ments generats per l'Església, i ho han fet més enllà de llur finalitat inm1ediata 
i conscient. En canvi, el recurs dels historiadors eclesiàstics a les fonts docu
mentals seculars no ha estat pas tan freqüent2. I cal lamentar-ho, perquè la 
perspectiva d'aquestes ajuda a percebre millor una realitat que els punts de 
vista estrictament clericals no exhaureixen. 
Aparentment les compilacions d'ordinacions dels municipis sota l'antic règim 
senyorial no presenten un clar interès religiós. Les ordinacions són disposi
cions locals encaminades a donar endreça a la vida ciutadana, dictades per 
les sues autoritats locals, batlles, consellers, prohoms o mostaçafs3, però ratifi
cades i promulgades pel baró, que eventualment podia modificar-les, supri
mir-les o dictar- ne pel seu compte. 

L'àmbit cie competències d'aquestes normes, assimilades als bans i sotme
ses a les Constitucions cie Catalunya, és la regulació de la convivència veïnal, 
la solució dels conflictes menors i la gestió dels interessos col.lectius. Aquest 
to normatiu menor reflecteix fidelment molts aspectes de la vida quotidiana 
que els escrits més solemnes passen per alt, i d 'una manera indirecta dóna 

l. Per posar només dos exemples propers: es poden trobar vuit textos hagiogrMics entre les 
fonts de P. BüN~ASSIE. Ltt Catttlo¡;ne du milieu du X ú la fin du XI sièc.:le (Publica tions de 
l'Université de Toulouse-Le Mirail, A 23). Toulouse 1975, I, 36-37. l ja és ben significatiu el 
mateix títol de l'estudi de J. NADAL, Bautismos, desposorios y entierms. listudius de historia demo
¡;rú/ica, Barcelona 1992. 

2. És interessant l'aproximació de P. SAllOHIT BADENES, Morir en el Aliu Pa/an<.:ia. La 1·e/i¡;iusi
dad p(Jpular a traués de /()s testamentos. Si¡;/us XVI- XVJ!l, Valencia 1991. 

3. F. CA1rnrnAs CA~DI. Ordinaci(Jns urbanes de h(Jn g(Juern a Catalunya (ses;les XIIl-XVIIIJ: 

·Boletín de la Real Academia de lluenas Letras de Barcelona· 11 (1924 > 293. Cf. J. M. FONT Rn 1s, 

Orí¡;enes del régimen municipal de Catalunya, Barcelona 1946. J. M. To1rnAs 1 Rllli', r.ïs municipis 
mia/ans de !Antic Rè¡;im (1453-JRORJ, Barcelona 1983. 
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testimoni d'alguns elements molt concrets de la religiositat catalana del passat. 
És clar que les compilacions d'ordinacions presenten una varietat tan gran 

com la de les localitats a què s'adrecen, i també cal comptar amb les diferèn
cies relatives a l'època de la promulgació de cada article i a la de formació de 
les col.leccions (on sovint es van incloent afegitons posteriors). 

Aquesta comunicació es basa en les ordinacions de deu petites localitats 
de tres comarques de la Catalunya Nova (la Conca de Barberà, les Garrigues i 
el Priorat). Es tracta de terres de l'interior, en bona part no gaire ben comuni
cades i amb unes estructures de vida rural molt estables4. La relativa margina
litat de les comunitats estudiades explica que des de la seva repoblació fins a 
Ja caiguda de l'Antic Règim poguessin anar mantenint en substància un mateix 
sistema d'ordinacions, sota el domini i Ja jurisdicció d 'un mateix baró: Cabacés 
i la Figuera depenien del bisbe i del capítol de Tortosa5, sota la immediata 
autoritat del eior d 'aquella seu; Torroja formava part del priorat de la cartoixa 
de Scala Dei ; Prenafeta, el Vilosell, la Pobla de Cérvoles, Tarrés i Senan per
tanyien als dominis de l'abadia de Poblet7; l'Espluga de Francolí Sobirana era 
dels templers des del 1254, però amb la supressió d 'aquests en 1307 passà a 
l'Orde de l'Hospital8 ; Vilanova de Prades és l'única localitat que no era de 
senyoria eclesiàstica, formava part del comtat de Prades creat per Jaume 119, 
que amb el temps passà a mans dels Cardona i més tard dels Medinaceli . 

La primera compilació consultada és de l'any 1315 i la darrera del 1775. A 
continuació, per ordre cronològic donem la sèrie de les compilacions empra
des; d 'ara endavant ho farem esmentant cada vegada només el nom de Ja 
localitat i l'any de la promulgació. Si les ordinacions han estat editades se 
n 'indica la publicació després de la referència arxivística dels manuscrits . 

- Usances y costumes de Cabacers. 13 15 = (Cabacés 1315) 
A1xiu Capitular de Tortosa, Llibre Vert, VIII , f. a. 

Arxiu Municipal de la Figuera, Llibre de Ordinacions, 
ff. 1-6. 
F. CARRERAS CANDI, Ordinacions urbanes de bon 

4. Cf. J. VIIÀ VAU'Nll, Hl món mral a Catalunya, Barcelona 1973, 168; P. VIIAH , Catalunya 
dins /'r~'{Janya moderna, llarcelona 1964, I, 318 i 11, 67. 

5. Cf. R. O'CAl.IAGl lAN, Anales de Tortosa, Ill, Tortosa 1888, 223; M. J. CAHllONELI. 130IUA, Las 
airtas del Priorato de Tcn1osa (1339- 1341): ·Cuadernos de trabajos de la Escuela Española cie 
Historia y Arqueología en Roma· 16 (1982) 155. 

6. Cf. E. GonT 1 ] UANl'ERE, Història de la cartoixa de Scala Dei, Reus 1991 , 114-116. 
7. Cf. A. ALTISENT, Hist6ria de Poblet, Poblet 1971, 442-444. 
8. Cf. J. MlllET 1 SANS, Les cases de Templers t Ho.'{Jitalers en Catalunya, Barcelona 1910, 307 i 

201. 
9. Cf. S. SOBHEQ!JÍ'S 1 VIDAL, Ris barons de Catalunya, (Biogrnfies catalanes 3), Barcelona 1957, 

149-153. 
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goueni a Catalunya (segles Xlll-XVIllJ: ·Boletín de la 
Real Academia cie Buenas Letras de Barcelona.. 11 
(1924) 314-319. 

- Ordenaments de l'Espluga Sobirana de Francholí. 1347 = (l 'Espluga 1347) 
Archivo Histórico Nacion::il (Madrid) Clero, lligall 6.762, s/n. 

A. ALTISENT, Ordinacions de l 'fapluga Sobirana de 
Francolí 0347): ·Arrels. Miscel.lània d 'aportacions 
històriques i documentals de l'Espluga de Francolí .. l 
(1980) 131-157. 

- Ordinacions del terme de Prenafeta, Miramar y Mantornés. 1459 = 

(Prenafeta 14 59) 
Arxiu de Poblet. Batllia general, 1459 (Ordinacions). 

A. PALAU I DULCET, Ordinacions de Prenafeta, 
Miramar, Figuerola y Mantornés. 1459, Montblanc 
1930. 

- Ordenations de la vila del Velusell. 1570 = (el Vilosell 1570) 
Arxiu de Poblet. Batllia general, 1570 (Ordinacions). 

B. FARRÉ I LLORETA, El Vilosell, un poble a l 'ombra 
de Poblet, s.l. 1984, 193-207. 

- Llibre de Ordinacions del lloch de Vilanova de Prades. 1601 = (Vilanova 
1601) 

Aixiu cie Poblet. Batllia general, 1601 (Ordinacions). 
- Llibre de Ordinacions del lloch de la Figuera. 1615 = (la Figuera 1615) 

Arxiu Municipal cie la Figuera, Llibre de Ordinacions, 
ff. 7-2410_ 

- Libre de les Ordinacions de la vila de Tonvja. 1685 =(Torroja 1685) 
Centre d'Estudis de Falset, Ms. Ordinacions de Torroja. 

]. TORNÉ I CUBELLS, E. M. VALLEJO I FIDALGO, 
Llibre de les Ordinacions de Torroja, (Institut 
d 'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Secció 
d 'Arqueologia i Història 77) Tarragona 1989. 

- Ordinacions de la vila de la Pohla de Cérvoles. 1743 = Cia Pobla 1743) 
Archivo Histórico Nacional (Madrid). Clero, llibre 13.791. 

B. FARRÉ I LLORETA, Història de la Pobla de 
Cérvoles, una vila .fundada per Poblet, La Pobla de 
Cérvoles 1987, 169-181. 

- Ordinacionsfetas per lo Ajuntame11t de batlle y regidors de la vila de Tan-és. 

J O. M'he pogut servir d 'una transcripcié> facilitada arnicalrnem per E. Miquel Vallejo Fidalgo. 
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1743 = (Tarrés 1744) 
Tarrés, cal Fuster, Ms. Ordinacions de Tarrés. 
(Data d'aprovació de les ordinacions: 1744, febrer 24) 

- Ordinacionsfetas per lo Ajuntament de batlle y regidors del poble de Senant. 
1775 = (Senan 1775) 

Arxiu de Poblet. Batllia general, 1775 (Ordinacions). 

Presència de la religió en l'ordenament local 

Algunes compilacions d'època moderna s'obren amb una invocació religio
sa: A !labor y glòria de Nostre Senyor Déu y de la humil Verge Maria y de tots 
los sans y santes de Paradís. Amén (el Vilosell 1570, 193. Cf. Vilanova 1601, f. 
l). De vegades la fórmula és més lacònica i especialitzada en la seva devoció; 
a la Figuera es limita a: Alabat sia lo Sanctíssim Sagrament (la Figuera 1515, f. 
7r); altres vegades la invocació es desplega solemne amb l'esment de les tres 
Persones divines (Tarrés 1744, f. lr; Senan 1775, f. lr). Les compilacions més 
antigues, en canvi, desconeixien aquest exordi pietós. L'absència no ha de ser 
pas interpretada com si aleshores la confessionalitat fos menys vigorosa, sinó 
com a prova de la progressiva formalització de les col.leccions d 'ordinacions, 
que amb el pas dels segles es presenten més ordenades i amb enunciats més 
precisos11. 

La unió de la vida religiosa i la civil en aquestes petites comunitatsrurals, 
sense minories de jueus ni de sarraïns, la reflecteix perfectament una antiga 
disposició per a Prenafeta: Ordenam que de totas las penas de las damunt 
ditas ordinacions se age de donar lo ters al batlle, l'altra ters a la persona ofesa 
i l'altra ters a la iglésia del present terme (Prenafeta 1459, núm. 55, p. 20). 
L'amplitud d'aquesta concessió a l'església del lloc (un terç de tots els bans) 
és més aviat extraordinària. El cas corrent era l'assignació per a les despeses 
del culte només d 'una part en alguns bans ben determinats, en general 
aquells que castigaven faltes relatives a les coses eclesiàstiques: la violació del 
repòs festiu , la blasfèmia ... També una part de la satisfacció de les malifetes 
en casos dels molins d'oli o de les arnes d'abelles (Torroja 1685, núm. 53, p. 
70; Prenafeta 1459, núm. 33, p. 16) es reservava a la llàntia o llumenària 
d'algun altar per raons utilitàries, però alhora no és impossible trobar que són 
assignades a l'església local algunes porcions dels bans més diversos: sobre la 
brutícia (Torroja 1685, núm. 59, p. 72; la Pobla 1743, p. 176; Tarrés 1744, 

11. A l'encapçalament de la compilació de les Constitucions de Catalunya publicada en 1495 
no hi ha invocació religiosa , però sí que es troba a l'inici de les compil<1cions de 1585 i 1702. 
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núm. 66, f. 6), sobre els danys ocasionats pel bestiar (Vilanova 1601, núm. 6, 
26, 43, 52, 53, 62 i 53; la Pobla 1743, p . 177), o sobre operacions econòmi
ques prohibides per la senyoria (la Figuera 1615, núm. 36 i 39, ff. 13v i 14v). 

Una certa porció, doncs, dels ingressos del municipi era destinada al sos
teniment de la parròquia, segons una praxi d 'interdependè ncia aleshores 
inqüestionable. Poc pot estranyar, per tant, que alguns acords d 'una confraria 
siguin inclosos dins el llibre d 'ordinacions del Comú, com és el cas dels de la 
del Nom de Jesús, formada pels fadrins de Torroja del Priorat (Torroja 1685, 
núm. 64, 96 i 99, pp. 76 i 94-95). Tampoc no resulta incongrnent amb aquest 
marc el fet que el consell de la vila designi els sagristans, de la mateixa 
manera que designava el mostassaf o el sequier. 

L'ofici de sagristà, que existeix a totes les localitats estudiades, tenia al seu 
càrrec l'execució dels bans assignats al temple i la cura dels seus béns i de les 
seves obres. En aquestes coses sembla tenir més potestat que la mateixa cle
recia parroquial. Proporciona un interessant exemple de l'exercici del càrrec 
de sagristà la compilació d 'ordinacions per a l'Espluga de Francolí Sobirana, 

· on es mostra que la responsabilitat dels laics sobre cens àmbits de la vida 
eclesiàstica no és una innovació del nostre segle (l'Espluga 1347, p. 156). 

Respecte pels llocs i temps sagrats 

Les o rdinacions reflecteixen un seriós sentit del sagrat i és notable la pro
tecció dispensada als llocs i als temps que el manifesten; no semblen sentir 
mai el neguit de lesionar la llibertat de consciència: no es limiten a emparar 
els espais consagrats, defensant-los de la profanació i de la irreverència, sinó 
que arriben a imposar actes positius. 

Del respecte a l'edifici de l'església o a les imatges i objectes sagrats mai 
no se'n diu res, ben segur que no calia. Però dues comunitats sancionen 
l'entrada de bestiar en el cementiri o fossar (Torroja 1585, núm. 32, p. 56; la 
Pobla 1743, p. 170), on tampoc no s'ha d 'estendre roba, ni dallar l'herba, ni 
embrutar-lo. Un altre poble es p reocupa expressament de fer respectar la 
seva ermita: Sant Miquel cie la Tosca a la serra cie la Llena (el Vilosell 1570, p . 
194). 

Amb tot, el problema d 'aquest ordre que més ordinacions requereix és el 
compliment del precepte del repòs fes tiu. Pràcticament en tots aquests pobles 
pagesos s'han d 'imposar bans contra els qui feinegen en diume nge o en dia 
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cie festa manada 12_ A l'Espluga Sobirana Ja prohibició és mitigada: !tem que 
nuyl hom no taure ni faça faena ah negú, per diner:ç ni per prechs, a si ni a 
altri, a dia de festa que aye dejuni, ni a les.festes de Sent Miquel, de Sent Luch, 
de Sent March, del Cors de Déu, de Madona Santa Maria e d'Apòstols. E si tau
re, que pach devant X sol., e si.fa altra faena 11 sol., dels quals hans sie lo terz 
del senyor e lo terz de la vila e lo terz del dellunciador, exceptat que puxe 
aportar hiat de era en temps de hatenós. !tem que tothom puxe enselar ah 
albarda a digmenges ho festes que ayen dejuni, ah que no aport fenya, pedres 
o payla, mas puxe aportar, si mester hi serà, erha ho garbes ho hiat de molí o 
de era, e no àls, en pena de Xll diners, lo terz al senyor e dues parts al denun
ciador (l 'Espluga 1347, p. 148). 

Anys a venir l'observança exigida esdevindria més absoluta: De diumenge 
o .fèstes. !tem que qualsevol persona, que carregarà y darà ocasió per carregar 
en diumenge o en .fèsta manada, pac de hany un sou per càrrega, y lo hany a 
de ser per a la lluminària de Sant Martí, lo terç al se1~yor, y dita pena haja de 
executar-la lo halle (la Figuera 1615, núm. 91, f. 23v-24r. Cf. en el mateix 
sentit el Vilosell 1570, p. 194; Torroja 1685, núm. 36, p. 59). 

No sols es vetllava perquè no es realitzessin treballs servils, sinó que fins 
les recreacions eren moderades, per tal que els oficis i actes religiosos comp
tessin amb Ja presència cie tots els vilatans. No es podia jugar, ballar ni caçar 
quan això podia anar en detriment cie l'obligada assistència a Ja missa , a les 
processons o als actes de pietat (el Vilosell 1570, p. 194, p. 206 addició del 
1743; Tarrés 1744, núm. 8, f. 5; Senan 1775, núm. 6, f. 2v). Una orclinació de 
Torroja es proposa la salvaguarda de l'ambient penitencial durant tota la 
Quaresma: Ytem ordenarem que en qualsevol dia de la Quaresma no sia nin
gú que gos ballar ni fer sonar ningu11a manera de música púhlicament per 
maura alegria, e qui lo contrari farà que pac de hany per cada vegada 3 
diners, lo qual bany hayen ha llevar los jurats (Torroja 1685, núm. 71, p. 80). 

La imposició cie l'assistència a les processons a tots els majors de deu anys 
(Torroja 1685, núm. 66, p. 77) i l'obligació cie tots els caps de casa d'obse1var 
els vots cie la vila (la Figuera 1615, núm. 40 i 89, ff. 14v i 23) no havien de ser 
excepcionals. 

Encara clonen una altra ocasió d'aproximar-se al sentit popular del sagrat 
les ordinacions sobre la neteja dels carrers: Se ordena que en Iols los dissaptes 
y vigílies de .fèstes, y en especial en las diadas que se farà prqfessó, que cada 
qual en son endret tinga hen net y curiós tot lo devanter de sa casa. Qui con
trafarà insidesca en han de sis diners y axí mateix lo dia que.s portarà lo com-

12. Const. XIII Q11.efesta deheant wli, en la compilació de 1330. constantment reactualitzada. 
Cf. J. M. PONS Gt Hl , O mstituciuns cunciliars tarracunenses: .. Analecta Sacra Tarraconensia .. 48 
0 97'1) 321- 322 
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bregar a alguna perçona, y dita pena servesca per la sacristia (Tarrés 1744, 
núm. 14, f. 7. Cf. Senan 1775, núm. 10, f. 3; Torroja 1685, núm. 3, p. 37). 

L'honor de la paraula: juraments i blasfèmies 

És ben conegut el respecte que mereixia en el món rnral la paraula escri
ta, però també es donava un gran valor a la paraula parlada, quan es posava 
Déu per testimoni del que es deia. La força reconeguda als juraments és un 
element comú del dret català antic, en perfecta continuïtat amb el crèdit ator
gat pels Usatges al jurament del pagès13. 

Els diversos oficis de la vila són jurats pels qui entren a exercir-los. A 
l'Espluga Sobirana es disposa que els vinyòvols i messeguers, que han de 
guardar vinyes i messes del terme, ayen a jurar can entraran los dists o.fficis 
(l 'Espluga 1347, p. 151). A Senan el jurament de cumplir hé y llealment en 
son ofici (Senan 1775, núm. 70, f. 10) és prescrit als prohoms, però sembla 
probable que en realitat tots els oficis haguessin de ser jurats, com ho decre
ten les ordinacions de Vilanova de Prades: !tem ordenaren los jurats o promps 
ah voluntat de la senyoria, que los jurats y segristans y majorals de les confra
ries, que vuy són y per tempms seran, haygen pendre jurament en mà y poder 
del batlle, que hé y llealment husaran de llur ofici y donaran compte bé y lle
alment (Vilanova 1601, núm. 50, f. 6v). 

El llibre de Torroja també disposa el jurament d'oficials i jurats a mans del 
batlle, i aquest havia de fer-lo en la iglésia en mà del senyor rector, lo qual se 
llevarà acte de açò y.l continuarà en lo manual (Torroja 1685, núm. 92, p. 
92). 

El jurament no sols era important al començament de l'exercici dels oficis
públics, sinó que eventualment podia ser exigit per a descobrir la veritat. Les 
usances de Cabacés estableixen: Que si la senyoria demane negú de veritat ab 
sagrament, que aquel qui serà demanat faça lo sagrament et diga veritat 
aquela que sàpia, en guisa que saul hé son sagrament, et qui contrafarà axí 
que sia reprohat que aja.fètfals sagrament, deu ésser punit en pena de C sous 
a la dita senyoria et, si no pot pagar los dits C sous que prenga IX açots en la 
plaça (Cabacés 1315, p. 317). Aquest càstig sever del perjuri14, normalment 
no especificat, encara tenia força en el segle XVIII: el qui serà encontrat.fer 
un jurament fals pague de pena 59 sous y a més lo arrest o presó o sep, a 

13. Usatge Omnes humines (11). Cf. Constitucions de Catalunya IV, l i IX, 7, l. (Citades sem
pre segons la compilació de l'any 1702). 

14. També és castigat per la Const. XXXVII De periuriis. Cf. J. M. Pm1s Gt:ill , Constitucions 
conciliar' tarraconenses: ·Analecta Sacra Tarraconensia· 48 (1975) 160. 
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coneguda de justícia (Senan 1775, núm. 64, f. 11). 
L'àmbit d'aplicació més freqüent d'aquest deure de prestar declaració jura

da, que fins podia ser exigit per un particular (Tarrés 1744, núm. 60, f. 15; 
Senan 1775, núm. 62, f. 17), és el dels perjudicis causats pel bestiar als cultius. 

!tem ordenaren los jurats o promps ah voluntat de la senyoria, que quant se 
esdevindrà sefasse alguna tala en lo terme de Vilanova, ço és de blats, vinyes o 
de qualsevol mala feta, que aprés que per los proms serà judicat se pugue con
venir a tots aquells que tindran sospita o puguen aver.fet davant del batlle, y 
ah jurament aigen de acusar o denunciar los qui de edat seran, y com per dit 
jurament no.s trobe qui a fet mal, o aigen de pagar tots junts, y vol lo comú 
que no tan solament aigen de denunciar no solament si o han fet, però si 
saben qui o ha fet (Vilanova 1601, núm. 30, f. 4. Cf. la Pobla 1743, p. 180; 
l'Espluga 1347, p. 153, 154 i 156). 

A part dels danys als conreus hi ha un altre problema del bestiar que 
donava ocasió de requerir la prestació de jurament: les malalties contagioses 
que podien contreure els ramats del poble a causa de la introducció en el ter
me de bèsties tocades pel mal. Les autoritats es reservaven poder prendre 
jurament als pastors sobre si han introduït nous caps de bestiar forà sabent o 
sospitant ja la malaltia (Torroja 1685, núm. 9, p. 40. Cf. Tarrés 1744, núm. 74, 
f. 17; Senan 1775, núm. 66, f. llr). Amb tot això es comprèn una disposició 
datada en 1632 a Torroja: Que ningú pogués tindra bacons y trugues, si no és 
que los que.is guardarien fosen de jurament (Torroja 1685, núm. 70, p. 79). 

El caràcter sagrat de la paraula donada amb jurament és un indici de reli
giositat i en certa manera també ho és la perversió d'aquesta paraula referida 
al cel: la blasfèmia apareix com un pecat en lent però inevitable auge15. 

La prohibició de les ordinacions de l'Espluga Sobirana s'assembla a la de 
les Constitucions de Catalunya 16: !tem que tot hom estrany ho privat que digue 
irosament mal de Déu ho de alcun sant en la plaça ho en loch públich, que 
pach X sol. al senyor e, qui no.Is ha, que estie en la presó aytant com al senyor 
plaurà (l 'Espluga 1347, p. 149). Al Vilosell es concreta aquest dir mal de Déu 
i dels sants, vol dir jurar per qualsevol manera los membres ni Santíssim Nom 
de Nostre Senyor, ni de la Verge Maria, mare sua (el Vilosell 1570, p. 193. Cf. 
Vilanova 1601, núm. l, f. 1). Altres ordinacions encara s'aproximen més fidel
ment al tenor literal dels juraments blasfems, al.ludint a aquel que jurarà cap 
o fetje o qualsevol altre membre de Déu o de santa Maria (Torroja 1685, núm. 
45, p. 65) o al qui se atrevesca a renegar de Déu, ni dirà per lo cap o cor o per 
ningun altre membre o membres, ço és dir paraules villanes de bla~ffèmia 

15. Cf. G. LLOMPAlff, Blas/emias y juramentos crl~tolú¡;icos en la Baja t.dad Media catalana: 
·Hispania Sacra· 26 (1973) 137-164. 

16. Cf. Constitucions de Catalunya IX, 2. N<1turalment també la llei eclesiàstica proscrivia la 
blasfèmia, cf. G1m;rnu IX, Decretals, lib. V, tit. 26 De maledicis. 
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(Vilanova 1601 , núm. 2, f. l). 
Hi ha peculiaritats significatives: al Vilosell a més de les penes pecuniàries 

cal una expiació: besar a terra cada vegada que es jura malament (el Vilosell 
1570, p. 193). A Tarrés i Senan, si algú renegava tot jugant i el sentia alguna 
criatura, havia de pagar el ban doblat (Tarrés 1744, núm. 9, f. 5; Senan 1775, 
núm. 7, f. 2v). 

Moderació de jocs i balls 

Les ordinacions de Tarrés i les de Senan (que segueixen bastant de prop 
el text de les primeres) regulen meticulosament els jocs i els balls en sis arti
cles. El preàmbul de Tarrés palesa la inspiració paternalista de les normes: 
Que com los halis y jochs, si únicament se busca en ells lo divertiment, sien de 
alguna importància per a passar las penas y treballs d'esta miserable vida ah 
menos tristor, per ço se ordena que los balladors y jugadors se guarden de 
anar ah depravadas intencions ... (Tarrés 1744, núm. 8, f. 5). No ha de sor
prendre poc després la disposició següent: Se ordena que en los jochs se use 
de tota llealtat, fidelitat y veritat, sens engany ni trampa alguna; qui se encon
trarà a faltar en exas cosas sie castigat a l'alhitre de la justícia. Un esperit 
semblant es detecta en una consideració de les ordinacions de Torroja: Los 
jochs són !lícits y honests en quant són per recreació y passetemps, y no en 
quant són sols per intent de guanyar lo de l'altre (Torroja 1685, núm. 44, p. 
64). 

El joc és tolerat, però també vigilat i limitat. Ja s'ha parlat de la prohibició 
de jocs i balls durant certs temps i moments de més intensa vida religiosa. 
Una altra limitació important afectava les menes de joc i les quantitats pecu
niàries a apostar. A Vilanova de Prades una sola ordinació sobre l'assumpte 
recorda justament la proscripció general de certs jocs: !tem ordenaren que 
ningun home estrany ni privat no gose jugar dins lo lloch de Vilanova ni en 
son terme a ningun joch de daus, ni a jochs prohibits per les Constitucions de 
Catalunyal 7, sots lo bany de 2 sous d,e dia y de nit 6 sous per cada vegada, lo 
tas al senyor, lo altre a l'acusador y lo altre ters de la vila, ultra dels diners 
que auran perdut o guanyat (Vilanova 1601, núm. 13, f. 2). 

A Tarrés les autoritats locals foren més minucioses: Se ordena que per lo 
divertiment dels individuos del poble se'ls permete los jochs de pilota, bitlles, 
argolla y tots jochs reals, però prohibim tot joch de daus y lo jocs de cartas sols 

17. Cf. Constitucions de Catalunya IX, 16 De Juuadors y de tafuren:a pmhihida. 

519 



JOSEP TORNÉ CUBELL~ llJ 

se permetrà per un mer divertiment, però en ninguna manera se dexe jugar a 
la .flor o al catxo ah diners tirats, y sols se permetrà una r(/a (Tarrés 1744, 
núm. 11, f. 5). A Torroja també estaven prohibits els daus i les cartes, i es 
podia jugar a pilota, bitlles, a l 'exadres, al marro, a escats (Torroja 1685, núm. 
44, p. 63). 

Un problema secundari de l'exercici del joc es toca en alguns capítols 
sobre les teulades: és el clàssic de la pilota penjada i de la possible trencadis
sa de teules ocasionada per la seva recuperació (la Pobla 1743, p . 176; Torroja 
1685, núm. 44, p . 61). 

Aquí no hi ha caire religiós. Els balls , en canvi, tornen a plantejar proble
mes de consciència: Se ordena que tots los balls, tant en la plaça, carrers y 
casas, sien del tot honestos y, si són de nit, que y haje llum clara y bastant, per 
a que tots se vegen, y si en la plaça, carrers o casas, a dretes algun o alguns 
apagan la llum, tots los concurrents pagaran de pena sinch sous per quiscun y 
deu dies de presó, y los diners se aplicaran a la sacristia (Tarrés 1744, núm. 13, 
f. 6; Senan 1775, núm. 9, f. 3). 

A Torroja 18, d 'altra banda, l'assumpte més conflictiu era qui havia de con
tractar i retribuir els joglars cridats a animar les festes. Ho havien de decidir la 
majoria dels nois fadrins, però comptant abans amb el consentiment del con
sell de la vila, i havien de contribuir a les despeses tots els solters de més de 
dotze anys (Torroja 1685, núm. 42, p. 61). No costa gaire endevinar la descon
fiança amb què les gresques dels joglars havien de ser mirades pels austers 
prohoms de les comarques. L'esment més antic de la seva activitat, en les 
ordinacions de l'Espluga de Francolí Sobirana, consisteix a posar límits a la 
seva tasca (l 'Espluga 1347, p. 153). 

La violència i el sexe en la convivència 

Una exhortació preliminar de les disposicions de Tarrés ajuda a fer-se 
càrrec de l'esperit que idealment havia d 'animar la convivència veïnal: Se 
ordena que tots los habitants de la vila de Terrés visquen ah tota pau y quietut, 
amant-se y tractant-se uns ab altres com a germans, y aquell o aquella que.s 
trobarà haurà perdut lo respecte a altre, en pena de axò, pague un sou, aplica
dor a la sacristia y, si convé, lo arrest en casa o en la presó los dies hen vistos a 
la justícia (Tarrés 1744, núm. 2, f. 3. Cf. Senan 1775, núm. l, f. lv) . 

L'ordinació següent manté encara aquest to parenètic, mentre castiga la 

18. Cf. ]. BAHCoALLO 1 B ADI A, Balls i danses de les comarques de Tarragona . J . !:'/Priorat, 
Diputac ió de Tarragona 1991, 136-1 39: Ball de coques de Torroja ( jota) . 
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difamació: Suposat en las casas y ha portas y envans per a què cada qual cui
de de la sua, que ningú se atrevesca parlar mal de son pròxim, ans bé procure 
ab tota charitat dissimular las fa/tas o disminuir las publicadas, y aquell o 
aquella que imposarà algun fals testimoni, en pena pague sinch sous o deu 
dies de presó, ah la obligació de tornar la.fama y reputació que se haurà llevat 
(Tarrés 1743, núm. 3, f. 3; Senan 1775, núm. 2, f. lv). 

La realitat, pel que en sabem a través d'altres fonts , estava ben lluny 
d'aquests desigs. Les ordinacions no es refereixen als conflictes violents més 
greus, perquè queien fora de la jurisdicció municipal, però sí que s'ocupen 
de castigar les violències verbals, els retrets i els insults. 

!tem que tot hom e .fembra que a altra persona, bagassa ho embriaga ho 
veça, irosament cridarà, pach V sol., si donchs aytals no eren manffestament, 
e, si no a de què.Is pach, estie en la presó V dies. E qui a altre, renegat o bare 
ho traydor ho cuguz ho metzine1- ho altra lig de que sie estat ho homey ho 
honta senyalada, que aye presa, li retraurà ho dirà irosament, pach IX sol. al 
senyor e, si no.Is ha, estie en la presó aytant com al senyor plaurà (l'Espluga 
1347, p. 149). 

Això dels retrets amb què solien començar les baralles es prohibeix a 
Vilanova de Prades sense entrar en detalls (Vilanova 1601, núm. 4, f. l) i tam
bé a Tarrés i a Senan, on el catàleg d'injúries mostra força continuïtat amb les 
esmentades per a l'Espluga trescentista: Puta, arcabota, lladrona o embriaga 
(. . .) Borratxo, mentiu per lo coll, (. . .) aquest fill vostre no és del vostre marit 
( . .)(Tarrés 1744, núm. 4-7, ff. 3-4; Senan 1775, núm. 3-5, f. 2). 

Les antigues usances de Cabacés, que s'ocupen de bastants més proble
mes que les ordinacions posteriors, més cenyides als delictes menors, casti
guen expressament l'alcavoteria (Cabacés 1315, p. 318). Fora d'això la norma
tiva municipal d'aquests pobles petits no sol referir-se directament als delictes 
d 'ordre sexual, sota el control de les autoritats civils i eclesiàstiques19. Però 
algun indici de problemes d'aquesta mena s'ha vist ja en l'ordinació de Tarrés 
i de Senan contra els qui apaguen els llums durant els balls. També és d'amb
dues viles una disposició contra la promiscuïtat de sexes en els jocs: Se orde
i'la que ni públich ni privadamentfassan jochs hòmens ah donas, per ser per
niciosos, y si són deshonestos menos, baix pena de un sou per quiscuna perço
na, y lo cap del joch tres dias de arrest, y dit sou serà per la sacristia (Tarrés 
1744, núm. 12, f. 6. Cf. Senan 1775, núm. 12, f. 3v). 

A Torroja les ordinacions formulen un costum que va mantenir-se en el 
Priorat fins aquest segle, la separació d 'homes i dones dins l'església: Ytem 

19. Cf. Constitucions de Catalunya IX, 8. 
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ordenarem que qualsevol dona que en la església mentres se dirà missa o altres 
qfflcis sterà de l'endret de la pica de la aygua beneyta amunt, en los bancs o 
en los pedrissos que són desà y dellà, que pac de bany per cada vegada 6 
dinés, entenent per dona que tinga dotse anis o més2º. Ytem més tot home de 
quatorse anís en amunt qui serà en dits pedrissos, que li sie fet pagar lo bany 
sobredit, 6 dinés; los quals banys hajen de executar los segristans y aquel sia 
per lo bací de la Verge Maria (Torroja 1685, núm. 30, p . 56). 

Aquestes poques referències permeten, si més no, comprendre que en els 
pobles petits la custòdia de l'honestedat pública l'assegurava sobretot la pres
sió de l'ambient. 

Inspiracions de la caritat cristiana 

La cohesió de les petites comunitats rurals de la Catalunya Nova i l'inter
vencionisme de la col.lectivitat en assumptes actualment deixats a l'albir de 
cadascú, pot donar la impressió d'una convivència que oprimia en excés la lli
bettat individual. No és just, amb tot, esguardar la vida d'aquests poblets sen
se tenir present que els veïns tant com limitaven sostenien. 

L'ambient solidari (per obligació) el reflecteix molt bé una xocant ordina
ció de Senan sobre la llet de cabra: !tem, se ordena y mana que en ningun 
remat de bestiar de llana hi puga haver sinó una cabra per llet, y, si lo amo no 
necessita de la llet per malaltia de ell o de sa família, y lo metge la ordena a 
altre del poble, dega donar- li la llet de franch tot lo temps que la necessite, y 
podrà lo batlle prendrer a l 'amo de la cabra de jurament de si necessita la llet 
o no. Y se prevé que si la tal cabra té un o dos cabrits, dega lo amo tràurer-los 
del remat per Sant Miquel de setembre. Tot en han de 59 sous (Senan 1775, 
núm. 68, f. llv). 

També resultaria impensable avui imposar l'obligació d'assistir als enterra
ments dels veïns: !tem ordenàrem que sempre que y aurà cos per a enterrar, 
que hi aige de assistir un home de cada casa o a lo menos tots los caps de casa, 
y qui farà el contrari que pague de pena una lliura de cera, la qual aige de 
eixecutar lo sagristà y sie per la llumenària de sant Salvador, açò si no y ha 
causa per no p_oder assistir (Vilanova 1601, núm. 67, f. 8v). O encara dins la 
mateixa lògica ens meravella que a Torroja els jurats s'ocupessin de designar 
veïns per vetllar malalts desassistits (Torroja 1685, núm. 85, p. 88), tant com 
d 'administrar una fundació benèfica per dotar amb roba les donzelles pobres 

20. Les edats indicades per a nois i noies són les que fixava la Const. LXVII Quod constitutio 
··amnis utriusque sexus " seruetur. Cf. .J. M. PoNs G1m1, Constitucions conciliars tarraconenses: 
•Analecta Sacra Tarraconensia• 48 Cl 975) 356. 
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(Ibidem, núm. 75, p. 82). 
Una indulgència amb els endeutats, que té arrels genuïnament bíbliques21, 

es pot reconèixer fàcilment en una breu disposició de l'Espluga Sobirana: 
!tem que degun deute de hom de Vila ni de fora vila no sien venudes vestidu
res o armes de son cors, ni roba de fit bon jaurà (l 'Espluga 1347, p. 149). I fins 
es pot trobar un elementalíssim esment de justícia social en una capítol 
d 'amos i mossos: !tem, qualsevol amo que aviarà lo mosso o pastor sense justa 
causa li sie judicat lo temps segons serà (la Pobla 1743, p. 178). 

Un altre aspecte de l'esperit caritatiu, finalment, pot ser reconegut en les 
ordinacions a través de les referències a l'existència d'un hospital per a acollir 
pobres i pelegrins (l'Espluga 1347, p. 156). L'hospitaler era un dels oficis 
públics de les viles (Torroja 1685, núm. 43, 61 i 92, pp. 62, 73 i 91), que a la 
Pobla de Cérvoles era servit pels veïns en torns mensuals: !tem, ordenam que 
quant hostal anirà per mesades, ninguna persona puga acullir ningun passet
jant fora de la sua mesada ab ban de vint sous, ço és, deu sous per la sagrestia 
y los restants per qui té la mesada, y lo qui té la mesada passe senyal en puesto 
que.s veja del carrer (la Pobla 1743, p. 180). 

Algunes dificultats a l'hora de les conclusions 

No és fàcil fixar el moment d'entrada en vigor de les dades recollides a 
partir de la lectura de les ordinacions dels pobles indicats. La data de cada 
compilació és una data final, però les diverses disposicions que s'hi contenen 
podien haver estat promulgades anys o segles abans, i incloses literalment en 
la col.lecció, tal com es pot veure moltes vegades en el llibre de Torroja, con
fegit l'any 1582 per un llec de Scala Dei i conservat en una reelaboració del 
1685: alguns articles estan datats , i el més antic és de 1315. 

Fins i tot quan la compilació d'ordinacions era redactada de bell nou, com 
la de Senan del 1775, recollia costums arrelats i no solia inventar, cosa que es 
pot comprovar per a aquest poble gràcies al quadern d'ordinacions més antic 
i elemental, que hi regia en el segle XVII i es conserva a l'arxiu de Poblet. 

Les ordinacions de Prenafeta, per posar un altre cas, foren promulgades 
en 1459 i ratificades íntegrament amb pocs afegits els anys: 1617, 1659, 1661, 
1703, 1717, 1728, 1734, 1737, 1747 i 1806. L'estabilitat, doncs , sembla dominar 
sobre l'evolució i el canvi, però de qualsevol manera a l'hora d 'interpretar 
s'han de tenir ben presents les indicacions cronològiques. 

21. Cf. Èxode 22, 25-26; Deuteronomi 24, 10--13: Amós 2, 8; .Job 22, 6. 

523 



JOSEP TOHNÉ CIJBELL'i 14 

Una altra qüestió que planteja el recurs de l'estudiós cie la societat a les 
ordinacions és la distància entre norma i realitat. Però cie fet aquestes lleis 
menors, fruit en bona part cie la tradició consuetudinària i dictades pels pro
homs dels pobles pagesos, no tenen tant perill cie perdre cie vista la situació 
real (tendència casuística) com les disposicions conciliars o sinodals. Així, 
encara que les ordinacions són normes que es proposen assegurar un estat cie 
coses ideal, mentre hi apunten, ens manifesten les dificultats quotidianes per a 
la seva instauració. La vida sempre sol ser més complexa que els projectes per 
a endreçar-la; amb tot, les ordinacions no sembla que se'n vulguin allunyar 
gaire. 

També s'ha cie tenir ben present, a l'hora d 'interpretar-les, el caràcter cie la 
localitat a què es refereixen. Aquestes pàgines s'han centrat en els codis d 'uns 
pobles d'estructura econòmica i social molt similar. No cal ni dir que les ordi
nacions d'una ciutat o les d 'una població d 'hàbitat dispers presenten matisos 
molt diferents. L'ús correcte de les dades exigeix clara consciència de l'índole 
del municipi on sorgiren; així s'expliquen omissions, insistències, originali
tats ... 

La religiositat que s'endevina darrere els textos analitzats està profunda
ment marcada pel sentit comunitari tan viu i ben articulat en els pobles de la 
Catalunya Nova. La col.lectivitat imperava tranquil.lament sobre els individus 
en totes les expressions de la vida pública. El bon compliment formal dels 
deures i preceptes religiosos era assegurat amb les sancions del poder local, 
mentre que la dimensió interior quedava a segon terme o es clonava per 
suposada. Tot amb tot, la fe, la bona fe, dels individus s'endevina fàcilment 
rere la inspiració cristiana d'algunes disposicions. La religió popular de l'Antic 
Règim no pot ser pensada, doncs, únicament com a repressió de l'autoritat i 
pressió social, sinó que era fruit d'una aquiescència majoritàriament pacífica i 
d'una confiada i ferma recepció de la veritat cristiana. 

Tal com les estructures econòmiques i polítiques de la Conca de Barberà, 
de les Garrigues i del Priorat, presenten una considerable continuïtat des de la 
seva repoblació fins al segle XVIII, la mentalitat religiosa dels seus habitants 
va mantenir-se substancialment fidel a la configuració adquirida en la Baixa 
Edat Mitjana22. Es tracta, per dir-ho així, d 'un catolicisme popular més del 
Laterà IV que de Trento. 

22. Cf. J BAt lCEl.1$ 1 Rrn;, E~glésia i espiritualitat, dins: Història de Catalunya (Salvat ed.), Ill , 
Barcelona 1978, 259ss. 
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EL CONCILl PROVINCIAL VISIGÒTIC 
DE LLEIDA EN EL 546 

Joan Yeguas i Gassó 

El concili de què tractaré és ptovincial, és a dir que allí es reuniren bisbes 
i prelats d 'una mateixa província eclesiàstica , en aquest cas de la 
Tarraconense. Fou un concili que se celebrà amb anterioritat a l'any 589, 
quan el rei visigot Recared es conve11eix al catolicisme; en un context arrià, 
on l'Església catòlica que intenta de reunir-se no és l'oficial, viu entre la clan
destinitat i la permissivitat. No es va fer cap sínode nacional en el període 
arrià, ja que les fronteres provincials tingueren una significació molt real1. 
Entre els anys 506 i 549 se celebraren nou concilis, i cap entre el 549 i 586; 
segurament això era degut a la interferència produïda pels reis arrians, tal 
com Lucreci, bisbe metropolità de Braga va insinuar en el discurs d 'obertura 
d'un sínode en territori sueu l'any 561. En aquest context, la monarquia 
visigòtica arribarà a prohibir les assemblees 2. 

El concili se celebrà a Lleida l'any 546. No és estrany. En aquella època 
l'activitat conciliar era molt frequent; s'ha dit que l'Església visigòtica era una 
Església conciliar. Ja el concili ecumènic cie Nicea (325) havia acordat que els 
sínodes provincials es reunirien dos cops l'any. Aquest precepte fou recordat 
pel papa Hormisdes als bisbes hispans en la seva decretal del 2 d 'abril del 
517 3. Fins i tot es varen determinar unes ciades fixes: l'l cie novembre i el 18 
cie maig, però no s'aconseguí la regularitat clesitjacla, ja que hi ha excuses i 
lamentacions dels bisbes dient que els camins eren llargs i les esglésies 
pobres. Amb posterioritat, en el 589, a Toledo es legisla que el concili provin
cial se celebraria un cop l'any, amb la data fixa cie l'l de novembre4. 

Amb Recared, els reis visigots exerceixen sempre el dret a convocar conci
lis; els bisbes no van combatre aquesta prerogativa règia. El costum que 
l'emperador convoqués el concili va començar amb Constantí; després els reis 
van continuar practicant aquest costum com un dret cie la corona. Molts 
cànons no s'hagueren tractat si no hagués estat a petició expressa del monar
ca, el qual se serveix dels concilis per a elaborar lleis civils 5. Així, autors com 

l . E. A. T1 IOMPSO'<, Los got/os en fapaña. Alianza Editorial , Madrid 1971, 48. 
2. E. A. T!!O Ml'SON, ihid. , 48. 
3 . .Josl' OmA:\DIS, La Ip,lesia en la r~o;paña 11isig<ítiw y med ieua/. Pamplona 1976, 78-79 . 
.4. Concili I11 de Toledo ( 589 ), cànon XVIIJ. 

5. Ti-:ollOHO G oNZAU·:z, La Jg/esia desde la wn11er.;i<ín de Recaredo has/a la inuasüín úrahe, La 
Jp,/esia en fapaña romana y uisigritica (s. 1-VIIV, dins: R1c A1mo G AHC1A-V11.1.os1ADA (dir.), H istoria 

de la Ip,lesia en fapañ.a, vol. I, BAC,...M:1drid 1979, 560. 
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Torres López6 afirmen que els concilis de Toledo foren una assemblea legisla
tiva civil; s'arriba fins al punt que el pas d'un projecte de llei per les discus
sions conciliars era una etapa obligatòria,.per a arribar a ser algun dia llei civil 
amb tota la seva vàlua7. 

Els membres del concili són els bisbes, els quals tenen l'obligació d 'assistir
hi . Els bisbes subscriuen les actes conciliars, on figuren les seves firmes: en 
primer lloc el metropolità i, després, segueixen els altres membres per ordre 
d 'antiguitat en la consagracióB. Deixar d'assistir al concili es podia dispensar 
per malaltia o per circumstància de trobar-se el bisbe complint alguna missió 
especial per mandat del rei; en aquests casos de legítima absència, el bisbe 
debia excusar-se per carta i enviar un rep resentant seu: l'arxiprest o un preve
re9. També es trobaven dins l'aula conciliar altres eclesiàstics de rang inferior. 
Primerament s'asseuen els bisbes, a darrera els pr~veres, i per últim els dia
ques, drets, clavant els bisbes. També podien patticipar-hi alguns laics, sobre
tot en l'època visigòtica catòlica 10. 

La datació del concili provincial lleidatà ha estat difícil. 
El bisbe lleidatà, erudit del segle XVI, Antoni Agustín, creia que se celebrà en 
temps del pontífex Joan I (523-526); segons diu el bisbe alemany del segle 
XIX, Karl Joseph Héfélé , en la seva obra sobre concilis, fou el 6 d'agost del 
524n A la capçalera del text del còdex diu: "Synodus habita in conventu 
Ilerdensi annoquintoclecimo Theuclureci regis sub die octava mensis Augusti", 
seria el dia vuitè abans dels idus, any quinzè del regnat de Theudas o 
Theudis. Cap rei got no va po1tar el nom cie Teodoreu; un Teodoric va regnar 
en nom d'Amalaric (nét seu) però va morir el 526; el rei Theudis va començar 
a regnar l'any 531 i quan se celebrà el sínode devia ser el quinzè del seu reg
nat: el 546. 

El lloc on es féu el concili s'ha elit que podia ser dins l'església de santa 
Eulàlia, a Lleida 12; el dubte és si els lleidatans haurien alçat abans del s. VI o 
principis d'aquest un temple a la màrtir barcelonina o a la de Mèrida, que era 
més famosa. Josep Lladonosa13 dóna la hipòtesi que s'hauria fet a la catedral 
(a la Suda), que devia ser una cie primitiva. 

6. M. T OHRES LOPEZ, La Iglesia en la r~'i}Jaña vistgótica, dins: M. PIDAL, (dir.), Historia de 
F..;paña, vol. Ill . Espasa-Calpe, Madrid 1963, 306. 

7. TEoooiio GoW.ALl'Z, ihid., 562. 
8. J osí' ÜHIANDIS, op. cit., 175. 
9. J OSÍ! ÜHIANIJIS, op. cit., 175. 
10. Concili /V de Toledo (633), cànon !V. 

11. MANUEL G UAi.l.AH PÉllEZ, Los cuncilios tarraconenses celehradus en Lérida (siglos Vl-XV). !EI, 
Lérida 1975, 23. 

12. MANUEL G UAi.l.AH PÍ'HEZ, op. cit ., 27. 
13. MAN!IEI. GUAl.IAH i'ÉHEZ, up. cit., 27. 
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Els assistents al concili foren vuit bisbes, més un apoderat d'Estafili, bisbe 
de Girona, que no va poder assistir-hi personalment. En firmar les actes con
ciliars, només quatre bisbes feren constar les diòcesis d'on procedien: Patern 
de Barcelona, Maurili de Tortosa, Taur d'Egara i Febrer de Lleida. Però per 
altres documents de l'època sabem d 'on eren els altres: el president era Sergi, 
l'arquebisbe de Tarragona; i els altres participants eren: Just, el bisbe de la 
Seu d 'Urgell, Casoni d'Empúries i Joan de Saragossa, juntament amb Gratus, 
prevere enviat pel seu senyor, el bisbe de Girona, Estafili. Patern diu que és 
"bisbe de l'Església Catòlica de Barcelona": deixa entendre que en aquesta 
ciutat hi ha un altre bisbe no catòlic, és a dir arrià. El bisb~ metropolità presi
dia les diòcesis d'Auca (Burgos) , Ausona (Vic), Barcino (Barcelona), 
Caesaraugusta (Saragossa), Calagurris (Calahorra), Dertosa (Tortosa) , Egara 
(Terrassa), Empuriae (Empúries), Gerunda (Girona), Ilerda (Lleida), Osca 
(Osca), Pampilona (Pamplona), Turiaso (Tarassona) i Urgellum (Urgell)14. 

Els concilis provincials visigòtics reben la influència de preceptes d 'origen 
franc15. Així, en el 546, a Lleida s'imiten alguns aspectes dels cànons dels 
sínodes d 'Agde del 506 i d'Orleans del 511, i també es rep la influència de la 
tradició jurídica bizantina: que el poder reial sancionés els cànons conciliars i 
els atorgués efectes civiJs16. 

Per la seva part, el concili provincial de Lleida tingué repercussions a pos
teriori, com en el concili nacional VI de Toledo que reprodueix literalment el 
cànon VII de Lleida; així mateix, Gracià, l'autor de les Decretals, va reproduir 
en algunes obres, cànons d 'aquest concili lleidatà. 

Aquest concili va durar tres dies, en què van discutir i aprobar 19 cànons. 
Els bisbes, d 'una forma ben contundent arremeten contra els mals de l'època. 
La disciplina eclesiàstica ocupa un lloc important en els decrets d'aquest síno
de, per consolidar i matisar disposicions de concilis anteriors. 

De l'estudi dels cànons aprovats en el concili lleidatà podem treure unes 
conclusions sobre l'òptica de l'Església catòlica d'aquell període: Hi ha uns 
temes de preocupació per part de l'Església, als quals posa especial èmfasi 
per a trobar solució. Es denota que les directrius de l'Església no coincideixen 
del tot amb la realitat social, tot i que s'enceta la forta presència de l'Església 
en la societat, tal com s'endinsa a la baixa edat mitjana. 

Uns dels temes que preocupen més l'Església és el de la moral sexual: vol 
imposar un tipus de moral que no concorda del tot amb la societat de l'èpo
ca, impressió que la trobem en les diferents mesures presses. L'Església recla
ma la indissolubitat matrimonial; en canvi, els germànics practiquen el repudi 

14. MANUEi. GUAl.IAH Pf'l!EZ, op. cit ., 27. 

15. Jost ÜHIANDIS, op. cit. , 198. 
16. ]OSÍ' ÜHIANDIS, op. cit .. 211. 
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de les dones fins al segle IX i en les zones de forta influència romana va 
haver-hi el divorci de mutu acord fins al segle VIII. L'Església vol que els 
matrimonis siguin lliures, però hi havia casaments de conveniència que se 
solien frustrar mitjançant el rapte, que era usual entre els germànics per arren
car el consentiment dels paresl7. La societat de l'època tendia a la unió matri
monial entre parents propers, unions que es feien per preservar el llinatge o 
peraliança 18; en definitiva venien a reforçar la solidaritat de la parentela. Però 
l'Església exigia una forta exogàmia durant aquesta època; així es prohihiren 
els matrimonis qualificats d'incestuosos, com veiem en el cànon IV lleidatà. El 
problema era més greu pels merovingis, i per això en els seus concilis l'inces
tuós era excomunicat per l'Església, quedava fora de la llei i era considerat 
estranger. 

L'Església també condemna la violència sexual envers la dona, sia mit
jançant el rapte o la violació. Entre els gal.lo-romans la violació és castigada 
amb la mort, ja que una clona corrompuda no valia res, perquè no tenia dret 
ni a la propietat dels seus béns, com precisava el Còdex d'Euric19; fet que es 
veia com un atemptat contra el llinatge. Aquest aspecte el trobem en el cànon 
VI del concili lleidatà, que tracta sobre la violació cie vídues i verges religio
ses; cosa que reflecteix la presència a la Tarraconense d 'un monestir femení 
visigot. 

L'avo1tament era practicat a Roma, i també, tot i que és prohibit, ho foli al 
llarg cie tota l'Edat Mitjana (sohretot mitjançant herhes); aquest aspecte es con
demnat per l'Església i pel concili cie què tractem en el cànon 11. 

L'evolució del cristianime havia portat a un menyspreu del cos i a una 
visió negativa cie les seves expressions, i d'aquí ve una malfiança cap a les 
relacions sexuals. Els clergues havien cie clonar exemple cie rebuig del cos 
-llavors creixerà l'exigència de castedat-, cosa que comporta d'una forma pro
gressiva la imposició del celibat. Així en diferents concilis es requereix la cas
tedat dels clergues, com en el cànon V lleidatà i sobretot en els sínodes francs 
dels segles V i VI. Els francs van veure que el vot de castedat era el mitjà més 
eficaç de protecció del celibat, ho van exigir al concili d'Orange de l'any 441, 
mentre que al regne visigot no ho fou fins al Concili IV cie Toledo del 633. 

El celibat ocupa un espai important en la legislació sobre els clergues: la 
seva recomanació ja fou formulada l'any 306 a Elvira, però aquest concili no 
sembla haver exercit influència a posteriori 20. Des dels segles IV i V s'inicia 

17. MICllEI. ROUCllE, Alta J:.dad Media Occidental, dins: i'l lll.IPl'E AIHES, G EOl!GES Ot /llY, Historia 
de la vida privada, vol. I. Taurus, Madrid 1987, 457. 

18. M1c11E1. RüllCllE, ihid., 458. 
19. MICllEI. Rouc m:, ihid., 456. 
20. KAHL BAI is , HEl!MANN .J<>SEF Vm;T, Vida intraeclesial basta las postrimerías del Sif!,IO séptimo, 

dins: H11111'1rr Jrn1N, Manual det'!istoria de Iglesia, vol. II, Bihlioteca Herder, Barcelona 1990, 881. 
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una corrent crei- xent del celibat; amb tot, no s'exigirà fins prop de la baixa 
Edat Mitjana (segles Xl i XID, cosa que compo1tarà diferents problemes. Els 
homes casats podien ser admesos als ordes majors, però devien fer la prome
sa cie deixar la vida conjugal amb la seva dona; així, en diferents concilis es 
legisla que els clergues no havien de viure amb dones sospitoses: a casa seva 
només podia haver-hi parents femenins proprers, tals com la mare, la germa
na, etc; així ho diu el cànon XV lleidatà. 

Un altre dels temes que preocupava especialment l'Església era reprimir la 
violència existent en l'època. Cal diferenciar dos tipus de violència: l'una fruit 
de les tensions socials i l'altra assimilada pels mecanismes de funcionament 
cie la societat. El segon tipus de violència era fruit sobretot de l'educació; la 
de tipus intel.lectual havia deixat de ser un acte de vida privada per a passar 
a les escoles monàstiques o catedralícies, però l'esport i la cacera eren apre
nentatges encara d 'àmbit familiar. Es cultivava l'agressivitat dels joves, en 
general després de la "barbatoria" que era una cerimònia que tenia lloc des
prés de la primera tallada de barba del noi. La cacera no tenia únicament 
com a finalitat so1tir de carn les cuines, sinó també ensinistrar per a la guerra, 
entrenar en l'art de matar21. Tradicionalment s'ha relacionat aquesta violència 
amb el concepte guerrer de la vida que van dur els pobles germànics a 
Occident. 

L'Església volia retallar l'àmbit d'aquesta violència sobretot en la societat i 
els clergues. Tenim així el cànon I que diu que un clergue no pot assassinar 
ningú, ni per necessitat de defensa, cosa que indica l'ambient de guerres i 
saqueigs que les ciutats de l'època pateixen. El cànon VII condemna aquells 
clergues que per jurament s'obligaven en els seus litigis a no reconciliar-se 
mai amb el proïsme; aquest cànon fou reproduït literalment l'any 638 en el 
conciliVI de Toledo per a resoldre el litigi sorgit entre Habenci i Marcià sobre 
qui havia de regir legalment els destinis de la diòcesi d 'Écija. El cànon VIII 
prohibeix els clergues de treure a la força, de l'església, un serf o deixeble 
seu; això reflecteix el dret d 'asil de les esglésies que com altres llocs (cemen
tiris i claustres de monestirs) no podien ser agredits, ni trets fora per la força; 
dret que provenia d'un reconeixement fet a favor de l'Església per l'empera
dor romà Teodosi I, privilegi de què els temples pagans ja havien gaudit. El 
cànon X arremetia contra aquells que eren obligats a sortir de l'església pel 
bisbe en raó d 'alguna culpa comesa, es devia referir als fidels que havien 
estat castigats per l'Església a fer penitència, però que abans del termini pre
vist es devien haver reintegrat per iniciativa pròpia a la participació de les 

21. M!CllEI. RO LICllE op. cit .. 472-473. 
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assemblees litúrgiques. El cànon XI també condemnava els clergues que arri
bessin a les mans, disposats a matar-se. Tot plegat veiem com feia part del 
clergat d 'aquella època, coherent amb el context social determinat. 

Altres temes que preocupen tracten sobre temes de religiositat que afecten 
alhora l'organització de la vida intraeclesial. Així sobretot en aquesta època 
trobem el problema dels rebatejats i dels batejats no forçats a l'arrianisme, que 
alhora també era un problema social, ja que els catòlics eren hispana-romans 
i els arrians eren gots; assumpte que s'anirà solucionant a mesura que les 
dues parts es barregin (sobretot mitjançant matrimonis mixtes: un arrià i un 
catòlic); finalment, la normalització arribarà quan Recared es converteix al 
catolicisme en el 589. El cànon IX, que parla de la penitència que s'havia de 
fer per haver comès la falta del rebatejament; el cànon XIII condemna el fet 
que els fills de catòlics s'hagin batejat per l'arrianisme; i el cànon XIV prohi
beix els catòlics de conviure amb els rebatejats. El cànon XII diu que siguin 
destituïts aquells que contra els cànons foren ordenats (podem veure com 
creix l'exigència dels ordes); segons Guallar22, el cànon apunta vers algun bis
be de la Tarraconense que no estava a l'altura de la missió: diu que es tracta 
del bisbe de Girona (Estafili) absent per preveure el cànon, però és una supo
sició molt arriscada. 

Cal parlar dels llargs cànons Ill i XVI. El primer té quatre parts diferencia
des: la primera és una simple referència a dos concilis francs com són els 
d'Adge i d 'Orleans. Després tracta sobre l'ordenació de monjos en sacerdots, 
la qual es faria d 'acord entre el bisbe i l'abat. Una altra questió eren les ofre
nes que realitzaven els fidels als monestirs, a les quals volia accedir el bisbe, 
però el concili lleidatà frena el poder episcopal. En ambdós casos podem 
copsar la tibantor existent entre les dues faccions de l'Esglesia, la regular i la 
secular. Finalment també es tracta dels fundadors d'esglésies particulars, tam
bé dites pròpies, que pretenien la consagració de l'església a títol cie basílica 
monàstica, ja que volien sostreure la seva església de la influència del bisbe; 
però ja en el cànon 9 del primer concili d'Orange del 441, exigeix que la con
sagració i l'administració cie l'església era reservada al bisbe, i tenia jurisdicció 
sobre el seu territori. La voluntat d'aquest cànon no es va complir: s'hagueren 
cie fer posteriors sínodes per deplorar la construcció d 'esglésies amb finalitats 
merament lucratives, i sobretot que el clergat que hi prestés un servei estigués 
sota les ordres del bisbe; en el cànon de Lleida, les recomanacions anaven 
dirigides als senyors cie les esglésies, exemple que també trobem en concilis 
posteriors com el IV cie Toledo del 633 i en el 650 a Chalon23. També es pot 

22. MANl·l' L GllAl.l.AI! l'i'l!EZ, op. cit., 53. 
23. KAIU. BAl lS, HERMANN JoSEF Vrn~T, op. cit., 874-875. 
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fer una relació d 'aquesta última part del cànon III amb aquells que convertien 
la seva església o casa en monestir, que foren molt criticats pels autèntics 
ascetes, ja que eren llocs de polèmica i s'havien titllat de deshonestos, hipò
crites i heretges24 . Aqu~sta qüestió de les esglésies particulars genera tota una 
sèrie de polèmiques que duren tota l'Edat Mitjana; és a dir, que la legislació 
conciliar no resol res al respecte. El mateix passa amb el que es legisla en el 
cànon XVI: parla de com protegir les coses del 'Església en morir el bisbe, 
s'intenta d 'evitar els saqueigs que es produïen un cop mort el bisbe. 

Finalment hi han uns fragments, que esmenta Guallar25 però que qualifica 
de dubtosa autenticitat; són vuit hipotètics cànons que segurament són glos
ses fetes a posteriori i que fins i tot s 'allarguen tant en el temps que su1t 
esmentat Carlemany (com a César Carles). 

Per concloure, cal dir que els cànons no arribaren a tenir una vàlua de 
llei; malgrat que després, amb la conversió dels visigots al catolicisme, com ja 
he dit abans, els concilis arribaran a ser una mena d'assemblees legislatives 
civils. Quan els pares conciliars del 546 es reuneixen per a legislar sobre una 
sèrie de punts, ho fan amb voluntat de resoldre diferents problemes i 
donar-hi solucions, però ni ells no es creuen que en la pràctica se'n farà molt 
cas. Una cosa és allò que es diu i pensa, i una altra és allò que es fa en reali
tat; és a dir, que els cànons conciliars pretenen una comunitat ideal, però que 
realment no s'aconsegueix ja que hi han tensions , lluites, problemes, heret
gies, etc, matisos que en darrera instància provoquen la convocació d'un altre 
concili. Aquest concili provincial lleidatà ens ha permès d 'apropar-nos a com 
s'adapta l'Església a cadascun dels problemes plantejats des de la societat 
l'any 546. 

Apèndix 

A continuació adjunto el text ge les actes aprovades i signades en el con
cili provincial visigòtic cie Lleida2 . 

546 
CONCILIUM ILERDENSE 

VIII EPISCOPORUM 
ERA DLXXXIV. id est anno Xpti . 

DXLVI 

24. Vegeu la Reguiu Cummunis de St. Fruitós del Bierzu, esmentada per KAni. llAllS, HEnMANN 

JOSEF VO(;T, op. cit., 948. 
25. MA Nll EI. G UAi.i.A({ PL'nEZ, up. cit. , 60-63. 
26. El text de les actes l'he transcrit d 'en MA NU EL G llAl.l.All Pí·:llEZ , op. cit. , 217-221. 
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TITULI 

I. De his qui altario ministrant, ut à sanguine hominis ahstineant. 
II. De his qui aho1torum faciunt vel natos suos extinguunt. 

8 

Ill. De monachis ut clerici ordinentur cum voluntate Ahhatis, et quae 
monasterio offeruntur non auferantur et de Basilicis quas laici fecerint. 

IV. De incestis ut quandiu in scelere sunt inter cathecumenos habeantur. 
V. De his qui altario serviunt, si subito carnis fragilitate corruerint. 
VI. De eo qui viduae paenitenti vel religiosae virgini stuprum intulerit. 
VII. De his qui sacrarnento se obligant ne ad pacem reddeant. 
VIII. Si clericus servum vel discipulum de Ecclesia traxerit ut penitentiam 

aga t. 
IX. De his qui rebaprizati sunt quantum paeniteant. 
X. De his qui juvente Episcopo rernissa culpa ah Ecclesia exire comtem-

munt. 
XI. De clericis qui in mutuam caedern prorrumpunt. 
XII. De his qui contra Canones ordinari sunt ut deponantur. 
XIII. De Chatolicis qui filios suos baptismati haereticorum dederunt. 
XIV. De Chatolicis ut curn rebaptizatis non conversentur. 
XV. Ut. çlerici cum extraneis mulieribus non hahitent. 
XVI. Si Sacerdos moritur quid de rebus Ecclesiae observetur. 

SINODUS HABITA IN CONVENTU ILERDENSI 

Anno quinclecimo Theudurecli Regis suh die octava mensis Augusti. 

I. De his qui altario ministrant ut à sanguine omni abstineant. 
De his clericis qui in obsesionis necesitate positi fuerint id statutum est, ut 

qui altario ministrant, et Christi sanguinem tracldunt, vel vasa sacra officio 
cleputata contrectant, ut ah omni humana sanguine, etiam hostili abstineant. 
Quod si in hoc inciderint duohus annis tan officio quam communione priven
tur ita ut his cluohus annis, vigiliis orationibus et eleemosinis, pro viribus quas 
Dominus donaverit, expientur et ira clemum officio vel communioni reclclan
tur; ea tamen ratione servara, ne ulterius ad officia potiora promoveantur. 
Quod si infra praefiniturn tempus negligentiores circa salutem suam stiterunt, 
protelandi ipsius paenitentiae tempus in potestate maneat sacerdotis. 

II. De his qui abonum faciunt vel natus suos extingunt. 
Hi vera qui mate conceptos ex aclulterio foetus, vel eclitos necare stuclue

rint, vel in uteris matrum potionibus aliquihus colliserint, in utroque sexu 
adulteris, post septem annorum curricula communio trihuatur: ita ramen ut 
omni tempore vitae suae fletibus , et humilitate insistant. Si vera clerici fuerint, 
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oficium eis ministrandi recuperare non liceat, attamen in choro psallentium à 
tempore receptae communionis intersint. Ipsis beneficis exitu tantum si facio
nora sua amni tempore vitae suae defleverint communio tribuatur. 

Ill. De monachis ut clerici ordinentur ·cum voluntate Abbatis, et quoe 
monasterio offeruntur non auferantur et de Basilicis, quas laici fecerent. 

De monachis vero, id observari placuit quod Sinodus Agathensis, vel 
Aurelianensis noscitur decrevisse: hoc tantumondo adjiciendum, ut pro 
Ecclesiae utilitate quos Episcopus probaverit in clericatus officio cum Abbatis 
voluntate debeant ordinari. Ea vera quae in jure monasterii de facultatibus 
offeruntur, in nullo dioecesana lege ab Episcopo contingantur. Si autem ex 
laicis quisquam à se factam Basilicam consecrare desiderat; nequaquam sub 
monasteri specie, ubi congregatio non colligitur, vel regula ab Episcopo non 
constituitur, eam a diocesana lege audeat segregare. 

IV. De incestis ut quandiu in scelere sum inter cathecumenos habeantur. 
De his qui se incesta polutione commaculant, placuit, ut quosque in ipso 

detestando et illicito carnis contubernio perseverant, usque ad Missam tantum 
cathecumenorum in Ecclesia admitantur: cum quihus etiam nec cihum sumere 
ullum Christianorum, sicut Apostolus jusit, oportet. 

V. De his qui altario serviunt si suhito carnis fragilitate corruerint. 
De his qui altario Dei deserviunt, si subito in flenda carnis fragilitate 

corruerint, et Domino respiciente, digne paenituerint; ita ut mo1tificato corpo
re, cordis contriti sacrifficium Deo offerant; maneat in potestate Pontificis, vel 
veraciter afflictos non diu suspendere, vel desidiosos prolixiore tempore ab 
Ecclesiae corpore segregare: ita tamen, ut sic officiorum suorum laca reci
piant, ne possint ad altiora officia ulterius promoveri. Quod si iterato, velut 
canes ad vomitum, reversi fuerint; non solum dignitate officii careant, sed 
etiam sanctam communionem, nisi in exitu, non percipiant. 

VI. De eo qui viduae paenitenti vel religiosae virgini stuprum intulerit. 
Qui paenitenti viduae, vel virgini religiosae vim stupri intulerit, si se ab eo 

sequestrari noluerit, pariter à communionme, et à Christianorum consort.io 
segregetur. Si vero illa quae vim pertulit, ad sanctam religionem redierit; in 
illa solo quadusque publice paeniteat, data sentencia perseveret. 

VII . De his qui sacramento se obligant ne ad pacem reddeant. 
Qui sacramento se obligaverit ut litigans cum quolibet ad pacem nulio 

modo redeat, pro perjurio, uno anno à communione corpo- ris et sanguinis 
Domini segregatus, reatum suum eleemosinis, fletihus , et quantis potuerit 
jejuniis ·abluat: ad charitatem vero, quae operit multitudinem peccatorum, 
celeriter venire festinet. 

VIII. Si clericus se1vum vel discipulum de Ecclesia traxerit ut paenitentiam 
aga t. 

Nullus clericorum servum aut discipulum suum ad Ecclesiam confugien
tem, extraere audeat, vel flagelare praesumat: quod si fecerit; donec digne 
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paeniteat, à loco, cui honorem non dedit, segregetur. 
IX. De his qui rebaptizati sunt, quantum paeniteant. 
De his qui in praevaricatione rebaptizati, sine aliqua necesitate vel tormen

to delapsi sunt, placuit, ut circa eos illa Nicaenae Synodi statua serventur, 
quae de praevaricatoribus, censita esse noscuntur: id est, ut septem annis inter 
cathecumenos orent, et duobus inter Chatolicos, et postea moderatione et cle
mentia Episcopi, fidelibus in oblatione et Eucharistia communicent. 

X. De his qui jubente Episcopo remissa culpa ab Ecclesia exire comtemp
serint. 

Qui jubente sacerdote, pro quaqumque culpa, ab Ecclesia exire comtemp
serit, pro noxa contumatiae tardius recipiatur. 

XI. De clericis qui in mutuam caedem prorumpunt. 
Si qui clerici in mutuam caedem prorumperint, prout dignitas officiorum in 

tali excessu contumeliam pertulerit, a Pontifice districtus vindicetur. 
XII. De his qui contra Canones ordinari sunt ut deponantur. 
Qui contra decreta Canonum indiscrete clerigos usque nunc ordinaverint, 

eis Dominus vel sancta Ecclesiastica charitas ignoscat: a modo vero, si in tali 
ausu proruperint, decretum Canonum quod circa corum personas statutum 
est, id est, ut nullum ordinare audeant, observetur, vel qui deinceps ordinari 
fuerint, deponantur. Hi vero qui tales hactenus ordinati sunt, nullo tempore 
promoveantur. 

XIII. De Catholicis qui filios suos baptismati haereticorum dederunt. 
Catholicus, qui filios suos in haeresi baptizandos obtulerit, oblatio illius in 

Ecclesia nullatenus recipiatur. 
XIV. De Catholicis, ut cum rebaptizatis non conversetur. 
Cum rebaptizatis fideles religiosi nec in cibo participent. 
XV. Ut clerici cum extraneis mulieribus non habitent. 
Familiaritatem extranearum mulierum; licet ex toto sancti Patres antiquis 

monitionibus praeceperint Ecclesiasticis evitandam, id nunc tamen nobis 
visum est, ut qui talis probabitur, si post primam et secundam commonitio
nem, se emmendare neglexerit, donec in vitio perseverat, officii sui dignitate 
privetur. Quod si se, Deo juvante, correxerit sancto ministerio restauretur. 

XVI. Si sacerdos moritur quid de rebus Ecclesiae observetur. 
Licet de re hujusmodi, quam constituere salubri ordinatione decrevimus, 

prisca auctoritas Canonum nequaquam siluerit, sed evidenti sanctione praece
perit, ut cujuscumque Ecclesiae Pontifice defuncto, no pasim pro libito suo, 
de aerum rerum direptione, quas obiens derelinquit, quisquam irruat, domum
que subvertat; sed sacerdos, qui exiquiarum tempore adest, 01nnia quae ad 
utilitatem et cons1rvationem pertinent, debeat diligenti circunspectione muni
re; tamen quia haec ipsa sanctio (quod pejus est) à multis clericis cognoscitur 
violari Cita ut occumbente sacerdote expectorato affectu, totaque disciplinae 
severitate posthabita, inunaniter quae in domo Pontificali reperiuntur, inva-
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dunt, et abradunt) ideo nunc haec hujus placiti, vel etiam adhuc in supremis 
agente, nullus clericorum, cujuslibet ordinis, offici, gradusve sit, quicquam de 
domo auferre praesumat vel de utilitaté, quae instnnnenti domus esse nosci
tur, idest, mobili, et immobili rei Ecclesiasticae, conetur invadere; nihil furto, 
nihil vi, nihil dolo supprimens, auferens, atque abscondens; sed is cui domus 
commissa est, subjunctis sibi, cum consilio cleri , uno vel duobus fidelissimis, 
omnia usque ad tempus Pontificis substituendi debeat conservare, vel his, qui 
in domo inveniuntur, clericis, consuetam alimoniam admistrare. Substitutus 
autem Antistes, suscepta ea, prout decessor suus ordinavit, vel huic Deus 
imperavit uti cum his debeat, quos cognoverit disciplinae et charitati decesso
ris sui fideliter pamisse. Quocl si quisquam post haec cujuslibet ordinis (ut 
superius dictum est) clericus quacumque occasione de domo Ecclesiae, vel 
de omni facultate quippiam probatus fuerit abstulisse, vel forsitan dolo aliquo 
suppressisse reus sacrilegii, prolixiori anathemate conclemnetur; et vix quo
que peregrina ei communio animae concedatur. Quia clurum est ut hi quos 
constat in servitio Domini cum primae sedis Antistite desudasse , illomm, qui 
suarum remm incuhatores, vel utilitatibus servientes atque vaccantes fuisse 
noscuntur, despectibus aliquatenus cmcientur. 

l. Sergius in Christi nomine Episcopus has constitutiones secunclum quod 
nobis cum fratibus nostris Deo inspirante complacuit, relegi, et suhscripsi. 

2. Justus in Christi nomine Episcopus, his constitutionihus interfui et subs
cripsi. 

3. Casonius in Christi nomine Episcopus, his constitutionihus interfui et 
suhscripsi. 

4. Joannes in Christi nomine Episcopus, his constitutionibus interfui et 
subscripsi. 

5. Paternus in Christi nomine Episcopus , Ecclesiae Catholicae 
Barcinonensis, acquievi et subscripsi. 

6. Maurelio in Christi nomine Ecclesiae Dertosanae Episcopus his constitu
tionibus interfui et subscripsi. 

7. Taurus in Christi nomine Ecclesiae Agarensis Episcopus his constitutio
nihus int~rfui et subscripsi. 

8 . Fehmarius in Christi nomine Episcopus Ecclesiae Ilerdensis, his consti
tutionihus interfui et subscripsi. 

9. Gratus in Christi nomine presbiter, clirectus à Domino meo Stafilio 
Episcopo, his constitutionibus interfui , et subscripsi. 
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L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA RELIGIOSA. PRIMERA REFLEXIÓ 

Joan-Ramon Triadó 

Estudiar i analitzar l'art religiós a Catalunya és quasi sinònim d'aprofundir 
dins la totalitat de l'art català. No cal fer un repàs de les manifestacions artísti
ques des del món de la romanitat tardana -Centcelles com a exemple- fins 
als nostres dies per a constatar que la majoria de les grans obres arquitectòni
ques o plàstiques guarden relació directa amb el fet religiós. Només a partir 
del segle XIX es produirà una davallada que arribarà fins a l'actualitat. 

La nostra proposta d'anàlisi té com a punt de partença la definició d'art 
català, la periodització i els centres artístics, per a incidir de ple en l'obra, ate
nent a la seva funció i fixant-nos en els seus models, en els seus artífexs, en 
els seus comitents, per a finalitzar en una proposta metodològica que faci 
possible l'estudi de les manifestacions artístiques de manera globalitzadora. 

Qué és art català? 

Hom no veu cap obstacle per a establir que l'art català és aquell que es fa 
en el Principat, amb clares connexions amb zones cie producció recurrents, 
com la Catalunya Nord, amb forts lligams culturals i artístics, principalment 
fins a la firma del tractat dels Pirineus, que hom prolongaria fins a la presa cie 
poder borbònica amb Felip V. Aquell que es fa en aquets territoris, insistim, 
per la qual cosa no és problemàtic de qualificar cie català l'art d 'artistes forans 
que s'instal.laren a Catalunya, però cal no incloure les obres fetes per catalans 
fora cie casa nostra, ja que el que defineix l'art d 'Úna determinada zona de 
producció no és sols l'artista, sinó la. societat que el fa possible potenciant-lo, 
dirigint-lo i consumint la seva obra ~ · 

La periodització 

Si be a nivell general els fets històrics poden ser motiu cie periodització 
-des cie les fundacions de l'abat Oliba fins a la instauració de la democràcia, 
passant per la cort d'Alfons el Magnànim, l'arribada de Carles V, la cort cie 
l'arxiduc Carles, la caiguda de Barcelona de 1714, l'arribada de Carles Ill a 
Barcelona ... -, per a l'estudi cie l'art religiós la periodització estilística es la que 
millor ens serveix per a analitzar cie manera sistemàtica les seves realitza
cions. Hom creu que els fets polítics més significatius no influeixen en l'art 
religiós cie manera determinant i són els relacionats amb l'església -abat 
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Oliba, cister, templers, Concili de Trento ... -els que impulsen uns canvis for
mals i estructurals, mentre els polítics són negatius, fet palès des de l'arribada 
de Felip V -desaparició d'esglésies per a la construcció de la Ciutadella; quasi 
destrucció de la Seu Vella de Lleida-, fins a la guerra civil, passant per la gue
rra del Francès i la desamortització de Mendizabal. 

És, doncs, evident que els estils, per altra banda convencions que cada 
vegada hom qüestiona més, són encara vàlids per a marcar una línia evolutiva 
coherent dins l'art religiós català. Així, des del ja esmentat mausoleu de 
Centcelles, que hom inclou dins el paleocristià d'arrel romana, l'a1t religiós 
s'endinsa dins el pre-rromànic, assolint la seva consagració en l'anomenat art 
romànic. Fins aquest moment, l'art religiós és el que de manera exclusiva 
capitalitza tota la producció, ja que l'edilicia i la plàstica civil són exemples 
rars, petits excursus d'una línia marcadament religiosa. El període gòtic repre
senta un canvi notable amb l'aparició d'un a1t àulic i institucional que assoleix 
un alt grau d 'estima paral.lel a l'art religiós. Fins i tot dins la plàstica religiosa 
podem veure un cert naturalisme que substitueix el simbolisme del romànic, 
des de les escenes de la vicia de Crist fins a la plasmació cie la vicia quotidiana 
en escenes religioses. Aquest naturalisme s'humanitza encara més en el segle 
XVI, amb la influència del Renaixement italià i del realisme nòrdic, cie la mà 
d'artistes foranis que treballen a Catalunya. L'escola del Camp introduirà el 
gust arquitectònic classicista, primordialment dins les construccions religioses 
que seran majoria en relació a les civils. El segle XVII, igual que a la resta 
d'Europa, a excepció cie França, serà un segle cie marcat accent religiós, fet 
explicable a partir del Concili cie Trento. Les seves directrius foren aplicades 
pels sínodes episcopals cie manera semblant, encara que les seves invariants, 
poc estudiades, clonaren la fesonomia pròpia cie l'art religiós cie les zones 
anomenades perifèriques en relació a Roma. El segle XVIII és la centúria que 
deriva vers un art més civil que religiós , encara que a casa nostra aquest fet 
s'inve1teix. Fins aquest moment, com ja hem apuntat, hom podria explicar 
l'art català a pa1tir cie les realitzacions religioses. 

Aquesta situació canvia radicalment en el segle XIX, moment en què no 
tan sols no es potencia l'art religiós, sinó que se'l destrueix per la violència 
-guerres- o per lleis -desamortització. Només cap a finals cie segle un fet 
polític-ideològic, la presa cie consciència nacional -la Renaixença- portarà a 
una certa revifalla religiosa en els estils historicistes i en el Modernisme. Gaudí 
és el gran exemple. El Noucentisme defugirà l'art religiós i les avantguardes el 
tractaran de forma molt aïllada. La plasmació d 'allò que és sagrat es farà , no 
cies d'un sentiment religiós , sinó de manera freda i sense ànima, fin i tot sense 
una crítica que li clonaria una altra dimensió. Aquest fet no serà exclusiu cie 
Catalunya, sinó que és palès en els museus vaticans, on la secció d'art con
temporàni és, fora cie poques excepcions, un veritable culte a la vulgaritat 
artística. A casa nostra, Subirachs i les escultures de la Sagrada Familia són 
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demostratives cie la dissociació entre forma i contingut cl ins l'art religiós. En 
defini tiva, qüestionem un fet per a nosaltres cabdal: la viabilitat ci e l'art re li
giós en els nostres dies per una raó ben clara, com és la manca d 'adequació 
de les avantguardes al fe t re ligiós, la qual cosa ha portat a un pseudo van
guardisme figuratiu , més ben intencionat que veritablement vàlid . 

Els centres 

Parlar de centres a11ís tics a Catalunya, en el que fa referència a l'alt re li
giós, és tasca difíciL La complexitat dels centres rurals en el món medieval 
ens fa pensar que cal anomenar-los llocs de recepció, més que centres pro
ductors, especialment en el context romànic de Boí. Només Ripoll en escultu
ra i Vic, la Seu d 'Urgell i Ripoll en pintura poden considerar- se centres actius 
i p roductius d 'art Ja en el segle XIII e l taller de la Seu de Lleida i en el XIV 
els de Lleida, Santes Creus i Sant Joan cie les Abadesses , àdhuc dels artistes 
qu e traba llare n per la rialesa i la noblesa, poden considerar-se centres 
d 'interès notable. Ja en el segle XVI l'esmentada Scola del Camp, amb Jaume 
Amigó i Pere Blai, capitalitzaran l'arquitectura classicista, mentre que en el 
segle XVII Scala Dei es conveltirà en el centre a1tístic p ictòric per excel.lèn
cia, malauradament encara poc estud iat. A nivell religiós, a partir del segle 
XVIII no podem, en propietat, parlar cie centres artísti cs. Si més no, Barcelona 
tindrà un fo11 p rotagonisme que en part enfosquirà centres menors. 

Les funcions de l'art religiós 

Les funcions cie l'art re ligiós són múltiples. Es presenten interrelacionacles 
i vari en histò ricament i socialment. Les fo rmes artís tiques han tingut al llarg 
dels temps d iverses fu ncions, que a vegades poden ser definidores d 'una 
mateixa obra . Aquestes funcions són: didàctica i doctrinal, p rogramàtica, 
simbòlica i al·legòrica, propagandística i utilitària. 

En el primer dels casos, una cie les funcions cie la plàstica re ligiosa és la 
d' instruir els fidels mitjançant les imatges. El caràcter didàctic i doctrinal, ja 
palès en els retaules medievals, es potencià a partir del Concili cie Trento . En 
les seves darreres d isposicions va recomanar que l'art sacre fos clar, senzill i 
comprensible, potenciant el seu caràcte r didàctic i que tingués una inte rpreta
ció reali sta i s'estimulés de manera sensible, no raonada, la pietat. 

Aquesta funció po11à a un alt programàtic que es fa palès e n els retaules 
gòtics, renaixentistes i barrocs; en els cicles pictòrics referents primordialment 
a les vides de sants; en els sostres pintats amb al.legories i referències a pas
sa tges de ls evange lis i Fets de ls Apòsto ls; en claustres historiats, fa çanes, 
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sepulcres ... Tots aquets programes es relacionen amb la funció simbòlica i 
al.legòrica que a partir del segle XVII tenen en les arquitectures efímeres 
-túmuls funeraris- la seva millor representació. És obvi, però, el caràcter 
simbòlic de la pintura romànica i, fins i tot, de la pintura i escultura del 
modernisme català, darrer reducte d'un catolicisme assumit. El Cercle de Sant 
Lluc és un bon exemple d'aquesta darrera via. 

La funció propagandística suposa la adequació de l'obra al poder establert. 
Aquesta finalitat és intrínseca a l'obra d'art i globalitza la major pa1t de les 
seves funcions. Així, la mateixa ubicació de les catedrals -Tarragona, Lleida, 
Girona- en la part més alta de la ciutat; el luxe dels materials; la grandiositat 
dels seus volums ... en fa un símbol del poder de l'esglèsia, creant un estat 
d'opinió favorable. Però, seria erroni creure que només es potencia aquest 
aspecte, ja que al llarg de la Història l'espai arquitectònic esdevé utilitari per a 
la litúrgia. Des de la petita església romànica a les grans catedrals, el culte és 
primordial. L'espai gòtic i les seves derivacions contrareformistes amb l'amplia 
nau central es converteixen en lloc de reunió dels fidels que participen així de 
la litúrgia de l'Eucaristia i de la Paraula. L'aspecte diàfan de la nau de la cate
dral de Girona té la seva derivació amb les àmplies naus centrals de les esglé
sies catalanes des de les darreries del segle XVI -església de la Selva del 
Camp- fins al segle XVIII -catedral nova de Lleida, catedral de Vic. .. 

Els models 

Pensar que l'art català és producte d'una autogènesi que el fa ser diferent i 
original és més un desig que una realitat. Al llarg de la seva dilatada història 
se'ns presenta com a deutor de models foranis i moltes vegades és producte 
d'autors estrangers, tant europeus com espanyols. És aquesta dependència la 
que el converteix en perifèria receptora dels models dels grans centres inter
nacionals, i quan això no succeeix -com en el cas del segle XVII- la seva 
importància és menor. Això, però, no ens ha de fer concloure que l'art català 
és mimètic i que no aporta res al conjunt de l'a1t europeu. Malgrat el fet dels 
artistes foranis, com ja hem comentat en començar la nostra anàlisi, és la 
societat que paga l'obra la que fa que una determinada realització pugui ano
menar-se catalana. Així, malgrat tot, els frescos romànics superen amb escreix 
les manifestacions d'aquest estil arreu d'Europa; les influències llombardes són 
assimilades en l'arquitectura -Cardona és un bon exemple- de manera força 
personal; les formes del Cister tenen en les realitzacions de Poblet, Santes 
Creus i Vallbona de les Monges els exemples més paradigmàtics d'aquest estil; 
el gòtic, en la seva arquitectura, presenta característiques pròpies. 
Contràriament, el Renaixement i el Barroc són quelcom mimètics, encara que 
en el primer d 'aquests estils el rerecor de la catedral de Barcelona pugui con-
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siderar-se obra mestra. Finalment, el Modernisme té en la singularitat de 
Gaudí el primer gran nom internacional fora d'influències forànies. 

Ara bé, seria erroni només fixar-se en els models estilístics, en referència 
a l'art religiós. Hom veu cada cop més important l'anàlisi dels anomenats 
models literaris, per desgràcia, en la nostra societat desacralitzada, cada cop 
menys coneguts. La Bíblia és, juntament amb els Apòcrifs i les hagiografies, 
fonts literàries de primer ordre en la temàtica religiosa. D'entre molts exem
ples volem emfatitzar la devoció mariana a la Mare de Déu del Roser, poten
ciada pels dominics, enfront de la Immaculada, pròpia dels franciscans, al 
llarg dels segles XVII i XVIII. El gran nombre de retaules sota aquella advoca
ció és quelcom que singularitza la plàstica escultòrica catalana enfront de la 
resta de la Península. Fins i tot ja en el segle XVIII la representació de la Mare 
de Déu és la d'Assumpta, no Immaculada, fet palès en els retaules de Pau 
Costa a la Seu de Girona. Aquest fet creiem que seria motiu d'estudi interdis
ciplinar amb historiadors de l'Església i el pensament religiós. Així mateix, és 
de particular interès l'estudi de les al.legories de les virtuts i la seva relació 
amb la Iconologia de Cesare Ripa, i també amb l'obra Teatro de los Dioses de 
la gentilidad, les dues primeres parts escrites per fra Baltasar de Vitoria i la 
darrera per fra Juan Bautista Aguilar (1702, 1703 i 1688), tant en les arquitec
tures efímeres com en els monuments funeraris. 

Finalment, cal fer esment del gravat com a model i transmissor de noves 
solucions plàstiques. 

Els artífexs 

Ja hem avançat que l'art religiós català en l'Edat Mitja i el Renaixement és, 
en la seva majoria, obra d 'artistes foranis. La triple influència francesa nòrdica 
i italiana es fa palesa en la majoria cie les realitzacions, en gran part fetes per 
artistes -d'aquests països o assimilats a ells. L'estudi cl'aquets artífexs cal fer-lo 
atenent a la seva nacionalitat i a la seva condició social. En el primer dels 
casos, la catalanitat comença ja en el món gòtic de manera fragmentada , per 
a assolir en el darrer terç del segle XVI una certa quotidianitat. Des dels artis
tes de l'escola del Camp fins als nostres dies, la majoria són nascuts a 
Catalunya. Un breu repàs als seus noms és prou eloqüent: Amigó, Blai, Pujol, 
Grau, Rovira , Tramulles, Costa, Viladamat, Pla , Llimona, Gaudí, Sert. .. Si 
l'estudi es fa des del punt cie vista social, hem de constatar el fet que la majo
ria d 'artistes, des del romànic a la H.lustració, seran més artesans que aJtistes, 
malgrat que a partir del segle XVII intentin superar el seu estadi i assolir la 
categoria cie noblesa que comporta conrear un art lliberal. Dins aquesta 
panoràmica és de gran interès estudiar l'obra d 'aquells a1tistes que a la seva 
categoria estètica afegeixen el fet cie ser clergues. Entre els grans noms cie 
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l'arquitectura destaquem Jaume Amigó, rector de Tivissa, cabdal per a entren
dre la proposta classicista cie Pere Blai; i el carmelita fra Josep de la 
Concepció, punt final ja a les darreries del segle XVII cie la línia iniciada per 
Amigó; en el món de la pintura l'escola cie Scala Dei , començada per fra 
Pasqual Gaudi i potenciada per fra Josep Juncosa. Tots ells expliquen i clonen 
importància a l'escola catalana cie finals del segle XVI a finals del XVII. El seu 
esperit culte, les possibilitats de viatjar i entrar en contacte amb altres escoles 
els van fer capdavanters cie les noves tendències artístiques. 

Cal destacar, finalment , que cies del segle XVIII al XIX els artistes varen 
conrear a desgrat la temàtica eligiosa, a excepció d 'alguns d'arrelades creen
ces, com els germans Llimona i Gaudí. A tall d 'exemple, per a demostrar un 
a11 ja sense tradició, cal esmentar les pintures de Sert per a la seu de Vic o el 
Sant Benet de Montserrat Gudiol al monestir de Montserrat. La grandiloqüèn
cia del primer i el distanciament del segon són la constatació d 'un art al qual 
manca l'esperit religiós , esperit que es té -fou el cas cie fra Angelico- o es viu 
-fou el cas de Miquel Angel. 

Els comitents 

És obvi que per a l'estudi i comprensió cie l'art religiós hem de tenir pre
sent de manera principal qui encarrega l'obra, qui la paga i qui Ja consumeix. 
En el primer dels casos, i globalitzant els clos primers supòsits, apareix el 
comitent, que hom definiria com aquell que pensa l'obra , l'enca rrega i la 
paga. En el món medieval els ens locals, ja siguin ajuntaments o gremis, seran 
els qui encarregaran les obres de petit abast, malgrat que algunes per la seva 
categoria hagin esdevingut obres mestres de J'a11, com són els absis, les majes
tats, les marededéus, els calvaris o les esglésies rurals romàniques. Paral.leles 
a elles hi ha les grans fundacions de l'abat Oliba, les fundacions comtals i 
reials i l'art monàstic cie Cluny i el Cister. El món gòtic continuarà amb força 
la línia reial -monestir cie Pedralbes i capella cie Santa Àgata-, essent el 
Renaixement un art potenciat per les abadies, pels bisbes i pels canonges. 
L'esclat del barroc és més propi dels gremis i les confraries i, a voltes, dels 
comitents civils i dels canonges. En aquets darrer cas destaca la capella de la 
Concepció cie la seu de Tarragona, la qual tingué com a comitent Diego 
Girón cie Rebolleclo, canonge de la sau tarragonina. 

Un att que es transmet mitjançant el gravat xilogràfic o calcogràfic, evi
dentment devocional i en la seva major pa11 complement gràfic cie llibres pie
tosos, tingué gran imponància a partir de principis del segle XVII, prologant
se fins al segle XIX. En aquest període la majoria de comitents foren civils, 
malgrat que el seu mecenatge fou esporàdic. Exemple a destacar és la façana 
cie la catedral cie Barcelona, deguda al mecenatge del financer Manuel Girona. 
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Ja en el segle XX cal destacar la Sagrada Família, la continuació de la qual es 
fa per donatius populars. 

L'art religiós i el seu estudi 

L'estudi de l'art religiós a Catalunya s'ha fet atenent més a raons estilísti
ques que de contingut. Per aquesta raó s'han estudiat obres i autors sense 
aprofundir en els perquès, malgrat una certa aproximació a la iconografia, 
sense especial atenció als programes ideològics. 

Aquest fet és palès en les darreres exposiciones que sobre el gran llegat 
cultural de l'Església s'han realitzat a casa nostra -Thesaurus, Millenum- i 
també paral.lelament a altres llocs de la Península. De l'anàlisi de les fitxes de 
les obres es pot afirmar que la majoria són descriptives, busquen l'autoria de 
l'obra o la relacionen amb models foranis. La selecció pretén més l'efecte 
estètic que una coherència que expliqui què significa l'art religiós a casa nos
tra. És, en definitiva, la suma d 'individualitats sense criteris globalitzadors. 
Més que exposicions amb tesis, esdevenen petits museus sense cap mena de 
direcció. Si més no, serveixen per a restaurar algunes peces que d 'altra mane
ra, com es pot veure sovint a les nostres esglésies i museus, continuarien en 
estat lamentable. 

Creiem que tot congrés ha de servir, no tan sols de lloc d'encontre d'espe
cialistes, sinó que ha de ser punt de partença de propostes d'analisi i de 
metodologies d'estudi. Hom es preguntaria, quin significat té per a l'art català 
l'art religiós? Per què la renovació litúrgica del Concili Vaticà II no ha portat a 
una veritable renovació de l'art religiós? Per què l'informalisme que ideològi
cament ha estat utilitzat pel nacionalisme o per a la crítica social no ha incidit 
en l'art religiós? 

Hom proposaria un estudi de l'art religiós des d 'una òptica interdisciplinar 
que unís Història, Pensament i Art. Aquest fet faria que l'art religiós se situés 
en un punt d'interès fora dels seus valors purament estètics. No oblidem, ens 
agradi o no, que pertanyem a una cultura judeo- cristiana. Estudiant- la 
podrem situar l'art de l'Església en el lloc que mereix. 
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RETAULE DE L'ARCÀNGEL SANT MIQUEL 
DE CERVERA (SEGARRA) 

Mfl Esther Balasch i Pijoan 

Retaule de Sant Miquel de Cervera 

La present comunicació, preten donar notícia d 'unes taules que configura
ven un retaule sota l'advocació cie Sant Miquel, que es traven al Museu 
Comarcal cie Cervera, situat a l'església cie Sant Joan Baptista. Del retaule tant 
sols perviuen (almenys localitzables), la taula central, una de lateral i el ban
cal, així com sis peces del guardapols. Desconeixem l'autoria, con la datació i 
e l comitent. Per tant el present estudi, i a manca d'estudis monogràfics i atesa 
l'escassedat de bases documentals (la documentació que hem exhumat a 
l'Arxiu Històric de Cervera, cie la Xarxa d'Arxius cie la Generalitat no ens 
aporta ni clarifica cap datació, com tampoc cap autoria). Per tant, el present 
treball haurà d 'anar a exposar l'estudi cie l'obra a partir cie diferents teories, 
com cie la confrontació de les aportacions dels diferents historiadors que han 
encetat el tema, incloent-hi també una breu anàlisi iconogràfica i estilística cie 
les taules. 

Segons les fitxes cie les taules que es conserven al Museu, les taules cen
tral i lateral entraren en dipòsit al Museu el juny del 1921; Pel que fa al ban
cal i els fragments del guardapols, ingressaren el 23 d'octubre del 1971. Tant 
cie la taula central, com la lateral se'ns informa que provenien cie l'església cie 
Sant Miquel cie la mateixa vila, situada prop del "pou cie Sant Miquel"1 . 

D'altra banda Razquin Fabregat ens diu l'any 1935 que la preclel.la era a la 
sacristia clel'església parroquial cie Santa Maria2, ens clona la procedència del 
bancal, informació que coincideix amb procedència que enregistra la fitxa del 
Museu3. Pensem per tant, que el retaule es trobava cie vell antubi amb tota 

l. Al;l 'S'l'I DURAN I SANPERE.: hl Museu Comarwl de Ceroera. Sepa1:1ta del nf~. 58 del Boletín 
Informativo correspondiente al mes de diciembre de 1962. p . 20. En e ll s 'ens informa de 
l'existè ncia de dos fragments d 'un re taule dedicat a l'Arctngel Sant Miquel, atribuàhle al pintor 
Valenci>1, Mestre Gir:1rd, amb procedència de l'església de Sant Miquel. 

2. fl'llNANDO RAZQUIN FABREGAT.: Ceruero. Biblioteca de Turismo de la sociedad de atrac
ció n de f01:1teros d e Barcelona. volume nt 3.~. lktrcelona, Librería Fr:mcisco Puig, 1935. p , 24. ens 
indica que a la sacristia es trobava una predel.la d 'estil g<'>tic. 

3. Hl'l.ENA llATLLE J ARGIMON. autora de la fixta que el.labor{! pel Museu el 1983, ens indica 
que el bancal procedeix la parroquial de Santa Maria. 

547 



M' F.~THF.H BALASCH l P\)OAN 2 

probahilitat a la mateixa parroquial de Santa Maria, en una capella absidial, 
l'altar de la qual era sota l'advocació de Sant Miquel4. Cal fer esment, que el 
1366 la capella fou novament instituïda per Iacobum Porta , mercaders. 
Rebutgem per tant la ubicació del retaule a l'església de Sant Miquel, edificada 
el 1362, i destruïda el 18226. Cal fer esment, que Duran i Sanpere, que sembla 
ser que desconeixia la existència de la predel.la considerà en un principi que 
ambdues taules procedien de l'església de Sant Miquel7. Es qüestiona més 
endevant aquesta procedència i estableix la hipòtesi que els dos fragments del 
retaule podien provenir de la capella de la confraria dels sastres que tenien a 
l'església de Santa Maria, capella que fou més tard passada als mercaders8. 
Considerem però més lògica i versemblant la hipòtesi que nosaltres proposem 
ja que tant la iconografia de la taula del retaule, com de la capella a la que 
anava destinat son coincidents. 

Autoria i datació i comitent 

La primera proposta d'autoria ens la proporciona Post,9 que atrihi.Jeix 
l'obra al Mestre Girard, pintor valencià actiu a València i Catalunya. L'estudi 
endegat per l'historiador nord-americà serà el punt d'arrencada dels estudis 
posteriors, tot i que s'establiran nomhrosos dubtes i nous plantejaments res
pecte a l'autoria. Entre ells els de Gudiol i AlcolealO, que davant la impossibi
litat, suposem que per raons estilístiques més que geogràfiquesll, -d'adjudicar 

4. AGUSTI DURAN l SANPEHE.: Llibre de Cervera. Curial, Barcelona, 1977. p, 130. Làmina 
XXXVI. 

5. PIUM BEHTHAN I HOIGE.: La dècima eclesiàstica del deganat de Cervera (1366) del segle 
XIX". Miscel./ània Cerverina -!V. Centre Comarcal de culturn, Cervera, 1986. p. 79. 

6. DURAN I SANPEHE, 1977, p. 334. L'autor ens assabenta, que la devoció cie l'Arcàngel i les 
restes del altar, foren traslladades a l'Hospital de Castelltort, i més tard a l'església de Sant Antoni, 
on li fou cleclicacla una capella. 

7. At>USTI DURAN I SANPEHE.: "El Musen Comarcal cie Cervera". Tiratge especial de Amics de 
Cervera i la Segarra, de Barcelona. 1959, p.20. 

8. DURAN I SANPEHE.:, 1977, p. 335. 
9 Chandler Rathfon POST.: A History of Spahish Painting Vol. VII. Cambridge (MSS), 

Harvard, University Pres, 1938. p, 575. 
10 Seguint l'estudi endegat per Post, DUHAN I SANPERE 1962, op. cit., p. 20. Del mateix 

mateix autor vegeu, Op. cit. , 1977, p. 517 . Josr: GUDIOL IUCAim.: Pintura Critica, ·· Ars 
Hispaniae". Plus Ultra , Madrid, 1955. P, 255. 258. Josí• CAMON AZNAR.: Pintura Medieval espa
ñola, "SummaArtis ", Vol. XXII , Madrid, 1978. p, 424. 

11. X1Mo COMPANY.: "Petjades valencianes en la pintur.t hispanoflamenca a Lleida (Notes 
sobre el Mestre de Javierre, Joan Reixac i Pere Girard). Miscel.lània humenatge a Josep Lladonosa. 
Institut d'Estidus Ilerdencs, Lleida, 1992. P, 434. 

548 



HETAlJLE DE L'AHCÀNGEL SANT MIQUEL DE CEHVEllA 3 

l'autoria de les taules al Mestre Girard-, prefereixen acunyar l'apel.latiu del 
"Mestre de Cervera", mentre que la professora Rosa Alcoy, matisa que fins i 
tot no es pot defugir de la vinculació de l'àrea aragonesal2. 

Certament, l'estil cie les composicions del retaule de Cervera, així com la 
producció pictòrica que Gucliol-Alcolea atorgen al "Mestre de Cervera"l3, 
s'inscriu amb ce1ta fidedignitat amb els paràmetres de les formes pictòriques 
practicades pels valencians Reixach i Jacomart. Descartem almenys inicial
ment, la proposta d'autoria vers la figura de Girard, proposant alhora que la 
via de penetració del pintor sigui aragonesa, sense descartar en principi la 
seva influència valenciana. La vila cie Cervera degué ser el centre cie difusió, 
cie les obres d'un pintor cie producció modesta - que considerem de suposa
da procedència aragonesa-, que ara per ara roman anònim. Pel que fa a la 
pintura ara-gonesa, trovem ce1ts paral.lelismes amb l'obra d'un pintor anònim 
cie finals del segles XV, concretament en la representació del "Baró cie 
Dolors" i els àngels que el flanquejent, del retaule cie Santa Margarida a 
l'església cl'Alquézar (0sca)l4. D'altra banda no podem deixar d 'assenyalar la 
similitud, que fou remarcada pel Dr. Joaquín Yarza, dels donants cie la Taula 
cie Sant Miquel amb els que apareixen en la Taula de la Verge i Sant Vicena 
Ferrer cie l'església del Convent dels Dominics, a la mateixa vila, executada 
per Pere Garcia cie Benavarri l 5, sense que amb aquesta apreciació s'intenti 
establir cap tipus cie vinculació "a priori" entre aquest pintor i el nostre "Mes
tre cie Ce1vera"; pretenem però, enfatitzar la figura del pintor aragonès Pere 
Garcia cie Benavarri, que aplegà un nombrós grup cie deixebles i col.labora
clorsl6, actiu a la ciutat cie Lleida 17, a Bellcaire d'Urgell, i a la mateixa vila de 
Ce1vera, fet, aquest darrer que ens suggereix un punt cie contacte més ample 

12. Vegeu. Rc>SA ALCOI.: "l{etaule i Predel.la" Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Romànic 
i Critic. Patronat del Museu Oioces{1 i Comarcal de Solsona. 1990. Catal. 130-131. p . 187 i ss. 

13. GlJOIOL-ALCOLEA, op. cit., p. 186. Gudio l dona la referè ncia de dos pintors Franci 
Johan Baget i Pau Reg, que vivien allotjats a la casa de Pere García de Benavarri a Barbastre el 
1483. Hem d 'afegir res-pecta al pintor franc i Baget que fou nat a Castell<> de Farfanya i col.laborà 
activament amb juan de la Abadia durant la seva estad;1 en te rres aragoneses, docume ntada en
tre e l 1492 i e l 1500. Veure a l respecte les darreres investigac ions de Francesc FITÉ l LLEVOT: 

Cat;lleg Millenum 1989, fitxa núm . 84 , p. 368. 
14. Vegue u CAMON AZNAR. Op. cit .. p . 327. Fig. 322. 
l 5. JOAQlll N YARZA .: " Pere Garcia de Benavarre. Verge i Nen, sant Vicen{1 Ferrer i donants" 

dins La Seu Vella de Lleida. La Catedral, els Promotor\ els Artistes S. Xlll a S. XV. Exposició Sala 

Gòtica de l' Institut d' Estudis Ilerde ncs, Lle ida Mar;'.1 1991. p, 166. 
16. GUOIOL-ALCOLEA.: op. cít., p. 186. 
17. FHANCl'SC FITÉ f LLEVOT.: "Estada a Lleida .de Pe re García de Benavarri". Occidens; 

Misce/.ft)nia homenatRe u.fusep Lladonosa. Lleida, 1985. 0 7) Vegeu Francesc FITE l LLEVOT. : 
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que l'estricte mimetisme artístic. També fou actiu a Barcelona i finalment 
s'establí a Barbastre. 

La datació que proposem pel retau le es basa fonamentalment, amb fets 
històrics de la vila de Cerve ra 18. La data que est::iblim oscil.la des del 1489 al 
1491. Si tenim en compte que Sant Miquel és invocat en temps d'epidèmies i 
cie mals, pel seu c::iràcte r ::ipotrop::iic i pestífer, ::ilhora que com 3 guardià de 
les ciut::its; històricament ::i Ce1ver::i, cie 1489 a 1494 es clonen tot un seguit 
d 'a nys funestos per la població per causa de l'epidemia cie la pestal9. Al 1491 , 
es posa ren guardes als portals de la vila per evitar l'accés dels afectats i e l 
conseqttenr rontagt als ciutadans. Aquesta és potser la data clau pe r la datació 
del retaule, enca ra que cap indici documental directe recolzi la nostra hipòte
si, ja que la represen tació, a la taula central , d 'una figura a la portalada de la 
"Vila Closa", ens indi c::i la vigència cie les Ordinacions que aquest any 1491 
establi e l Consell cie la vila . 

Dels comitents, res en sabem ll eva t cie la seva presència a la taula central. 
Poss iblement es tracti cie mercaders o cie persones importants cie la vila, sense 
que res ens indiqui la seva pe rtinen3a a l'estament nobiliari . Les taules conser
vades no presenten senyals heràldics, malgrat que al mate ix Museu Comarcal, 
s'exposen també restes cie muntants que possiblement pe rformaven e l guarda
pols del retaule, en un dels quals és visible un escut amb divisa de la que no 
hem esbrinat la nissaga20. 

18 . .J osEI' M" LLOBET r l'OJ{TELLA.: ··Les epidèmies a Ce rvera durant l'Edat Mitjana ·· 
Miscel.lcl11ia Cen•erina J. Centre Comarca l de Cu ltura . Cervera. l 98'.I. P. 44. L'a utor e ns informa 
de les diferents epidèmies que a l ll a rg de !"Edat mitj:111a deix:1ren e mprem ta a Ce r\'era . 
Concrelament, el 1489 es prohibeix !"e ntrada a b pobl:iciú o als termes d"elb de qualsevol pe rso
na mablta de pest:1. Al 1491. es pos:1ren guardes als port:ils de la vila per ev it:11· el contagi de la 
pesta . Aquesta és potser b data dau per b da taciú del restaule. reprendrem e l fil més endevant. 
Les epidèm ies s·anaren succe:lnt fina :il final de segle. 

19. Malgra t que en un primer moment ens \'a evocar ll eugerament e ls cards hedldics que 
ostenten els Cardona, pensem que ca l aprofondir encara ;li respecte. 

20. Jlo;,A ALCOI r l' EO!lOS.: 'Jaume Huguet. El darrer esclat del Gc'i tic ... ja1t111e Huguet . 500 
all)'.'. Genera litat de Cal:llunya, Departament de Cultura , Jlarcelona. 1993. p. L~7 Vegeu igual
ment .Jo:1quim GAHHJGA [ RIERA. : .. lletaule de Sant llerna rd í i !"Àngel custodi ... Ju11111e f-111g11el. 

500 anys. Generalitat de C:1t:il un ya, Dep:1rt:1ment de Cult ura, l1:1rcelona. 1993. p. 174 a 180; il. p. 
177. 
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Anàlisi i descripció 

El compartiment més inte ressant del conjunt és la taula central, presiclicla 
per la figura cie Sant Miquel. Iconogràficament, sembla ser que es tracta 
d 'a.quest arcàngel , si bé, aquesta representació presenta foraa similitud amb la 
figura cie l'àngel Custod i. Vegeu la re presentació cie l'àngel custodi cie! retaule 
del mateix i Sant BernarcJí21 . 

El fet que sant Mique l o l'ànge l custodi preside ixi la taula central ens indi
ca. que la. ciutat li tenia especia l devoció i confiança, pe r tant era escollit en 
moments difícils corn a guardià cie la vila. Trobem també correspondències 
entre e ls poders cie Sant Mique l i l'Angel Custodi com a protectors i antipestí
fers22. 

La monumental figura cie l'arcàngel (fig 1) ocupa. quasi bé e.lues te rce res 
parts cie la taula. Apareix dempeus sobre una ciutat fortificada segons e ls esti
le rnes emprats de ls mode ls nò rdics. En l'altre extrem c.le la po rtalada d 'accés a 
la fortalesa , i en un notable canvi cie proporció i d'estilització, clos donants 
agenollats miren e l sant invocant-lo. Mique l vesteix cJpa pluvial cie clonüs 
amb ribets re pussJts i daurats que prese nten caràcters c.le reminiscènc ies 
a lfabètiques. Són també re pussats i daurats e ls remats cie l'escut que sosté e l 
Sant. així corn cl nimbe, ressalt a base cie cercles concèntrics. Alguns e le
ments e ls poc.lrie rn conside rar cie reta.re.lata.ris, com són els estucs en relleu , 
que ajuden a definir les formes de l nimbe ento rn del cap ci e Sant Mique l, 
corn les bordures del mante ll i de l fe rmall. Trobe m. fins i tot, exemples en 
pintures més tardanes com és el cas cie la. taula cie Sant Vicena, procedent cie 
la parroquial cle la v ila. cl'Age r, actualment JI Museu Diocesà cie LLe icla23, que 
e ns mostren la pervivencia cie recursos tarclogòti cs en produccions on ja 
s 'albira una lle ugera voluntat cie canvi. 

La taula late ral que és conse1v a intacta presenta. les imatges cie l'escena cie 
l'Anunci a Maria. (fig 2), pel que fa al registre infe rior a l'adoració de ls pJsto rs. 
L'episodi que es dese nvolupa a l'interior d'una estanaa segue ix els esquemes 
convencionals, si bé, es vis l·lumbra. una influè ncia cie ca ire fla.menquitzant 

2 l . .J<>A' MOLI NA l FIGllEllAS.:" C:ir:kter i func ic'> dl' les i1n:itgl's en els ret;iules d e _l:iurne 

Huguet " .fw1111e JJ11g11et 'íOO íl11.J '.'. Gener:ilit;it de C:it:tluny: t. ll:ircelon:i . 1993. p . Hl . vegeu not:i 

N lirn . 37 d e 1':1utor. 
22. Fl·lA.'CCl:'c FITÉ l LLEVO T. : Cat:'tleg ,\/i l/e1111111 1')89. fit x :i n.~rn . H·t. p. 3(JH. lg u:tlrnent. del 

m:ite ix :i u tor "S:tnt V icen:'1 d 'Agl'r " P11 /chru. N C1111 . Inv. 84. <en p reinsa ). 

25 .. Einile 1'v!ÉLE.: l'Art religie11.Y de la/In de du M11ye11 Age e11 Fmnce. !':irís. 1908 . p .. )7. ) H. 
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palesa en la representació del paisatge que entreveiem a través del finestral 
que centra la composició. 

L' adoració dels pastors (fig 3), és un tema representat en la itàlia del tre
cento, encara que no conegué una veritable difusió fins que fou incorporat 
per la pintura septemtrional durant els primers clecenis del segle xv24. Serà a 
pa1tir d'aquest segle que es faran més presents els pastors d 'acord amb la ico
nografia italiana, molt emprada també pels miniaturistes flamencs. 
Contemplem però, en aquesta taula dues adoracions més. L'adoració cie 
l'infant presenta una variant cie la visió cie Santa Brígida; en el nostre cas el 
patriarca Josep no sosté el ciri encès propi d'aquesta iconografia, que ha estat 
substituït per una rosari25. 
Quant a l'adoració dels àngels, tema cie gran trascenclència cies del segle XV 
com adició al relat evangelic. Possiblement estigui basat amb les Meclitationes 
Vitae Christi, cie Sant Bonaventura on diu: Els angels del cel s'agenollaren 
elevant el recent nascut tot cantant". 

Per acabar, la preclel.la està configurada per cinc compartiments. D'esque
rra a dreta, trobem la figura cie Sant Bartomeu, la Verge dolorosa, Crist cie la 
Pietat, Sant Joan Evangelista i Maria Magdalena. 

24. j OAQt ' IN YARZA.: 'Jaume Ferre li. Epifania i Adoració del Nen".La Seu Vella de Lleida. La 
Catedral els pmmotor.;, els artistes S. Xlll a S. XV. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991. p , 
66-67. 

25. D OMINGO .J. BUESA CONDE.: '·La Vida de la Virgen en la Iconografia de l Arte criatiano ". 
María en el Arte de la Düícesis de Zarugoza. Zaragoza, 1988. p, 20 

552 



HETAlll.E ll F L'Al{CÀNGEL SANT ~ llQ ! J EL DE CEHVERA 7 

Fig. l. Taula Centra l 
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Fig :\. Adc 1raci<'> d e ls J>,ts lors 
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EL MUSEU DIOCESÀ DE LLEIDA I LA GUERRA CIVIL 

Carmen Berlabé 
Francesc Fité 

El Museu Diocesà de Lleida aplega un dels fons d'art més importants i 
desconeguts de la ciutat. La impossibilitat de ser visitat en horaris regulars i la 
dispersió en varios espais, com l'església de Sant Martí, la de Sant Llorenç, el 
Palau Episcopal o la Seu Vella, han estat les causes principals del poc conei
xement que se'n té. Enguany es celebra el seu centenari, malgrat sigui éom a 
col.lecció privada del bisbat de Lleida. La comunicació que es presenta, apro
fitant l'event, no pretèn cap altra cosa que contribuir al coneixement de la 
seva història. És per aquest motiu que hem cregut d'interès tractar sobre el 
període de la Guerra Civil, pel fet que suposà en certa manera la seva desa
parició com a museu i alhora el seu desmantellament, un cop l'ediíici del 
Seminari, on s'ubicava, es conve1tí en seu del POUM1. Els inicis del .. Museo 
Arqueológico del Seminario", denominació que rebia en un principi, ens 
situen en l'època de la seva fundació, duta a terme el 1893 pel bisbe 
Messeguer2, seguint l'exemple del bisbe Morgades, el qual feia uns anys que 
havia creat el Museu Episcopal de Vic. És ben evident que la creació del 
Museu va respondre a unes inquietuts, centrades en la recuperació i revalorit
zació del patrimoni cultural, dins de tot l'ampli moviment de la .. Renaixença .. 
iniciativa que es prengué aleshores de crear museus diocesans per respondre 
a una doble finalitat, la de preservar el patrimoni artístic de les diòcesis i la 
de posar al servei dels seminaristes una eina didàctica i formativa, a través de 
la càtedra d'arquelogia sagrada, de cara a aconseguir sacerdots amb una certa 
formació artística: un ideari que compartirien els seus peoners, el bisbe 
Morgades i Mossèn Gudiol3. Un fet decisiu per a la creació del nostre museu, 
fou la visita pastoral que el bisbe Messeguer i els seus comissionats efectua
ren l'any 1890-914. 

En la primera època del museu, les obres que s'anaren aplegant, ja sigui 
per donació, recull o dipòsit, es depositaren en la Biblioteca del nou edifici 

l. llASSE<iODA NONELi., JOAN, Arquitectura prqfanada, Barcelona, ed. Mare Nostrum. 1990, pàg. 
113 (col. Cataluña Prlsionera). 

2. Boletín Eclesiastíco de la Diócesis de Lérida, (15 marzo 1893), t. Ill , núm. 6, pàg. 137. 
3. llAHnAL 1 At:J'ET, Xavier, ·Catolicisme i nacionalisme; el primer manual català d 'arqueologia·, 

Quaderns d 'fatudis Medievals, vol. 4, núm. 23-24, abril 1988, pàg. 7-21; ibid. i MANENT, Ramon, 
L 'Arqueologia a Catalunya, Barcelona, Ed. Destino, 1989, pàg. 42-76. 

4. Arxiu Capitular de Lleida, Estanteria 4, Secció Visites Pastorals, Santa Vl~ita del Obispado 
de Lérida, 1890-1891 . 
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del seminari , actualment edifici central de la Universitat de Lleida. 
Posteriorment, es creà ja un espai propi, destinat exclusivament a museu. La 
construcció del nou edifici del Seminari, on es situà -endegat l'any 1893 i 
inaugurat el dilluns 29 d'octubre de 1894-, fou impulsada igualment pel bisbe 
Messeguer. La ubicació que se li asigna, i que perdurà fins el 1936, fou la del 
sector de la planta baixa de la façana de llevant, en l'ala dreta. A partir del 
1943, quan es retornà al seminari, el fons a1tístic es va guardar, es pot dir que 
quasi emmagatzemat, a la banda esquerra, en l'espai que en l'actualitat ocupa 
la Secretaria de Lletres. La instal.lació es feu d 'una forma provisional i sense 
arribar a reinstaurar les sales museístiques. 

El fet més traumàtic que hagué de suportar el Museu Diocesà fou, sense 
cap mena de dubte, la Guerra Civil. L'any 1936 fou saquejat per grups incon
trolats i desmantellat, patint els fons greus destrosses. Les peces, malgrat el 
seu estat fragmentari, es van recuperar i traslladar al republicà .. Museu del 
Poble", situat en l'antic Hospital cie Santa Maria. Aquest museu, sota la direc
ció de Salvador Roca i Lletjòs, aplegà, amèn d'importants col.leccions particu
lars, com les elet Sr. Pons, farmacèutic de Lleida o la de la família Gasco cie 
Sena (Osca), tot un seguit d'obres procedents del monestir cie Sigena. de 
l'antiga catedral de Roda d'lsàvena i de diferents pobles de la diòcesi de 
Lleida i de la Seu d'Urgell\ també la important col.tecció de tapissos que 
foren salvats de la crema de la Catedral cie Lleida i tots els fons del Museu 
Morera i de l'antic .. Museo cie Antiguedades .. 6. Entre els inicis de 1937 i l'abril 
cie 1938, data en que Lleida fou ocupada per l'exèrcit nacional7, part dels 
objectes emmagatzemats en el museu esmentat, entre ells els tapissos, retaules 
i 70 caixes amb llibres, ornaments i diversos objectes d 'a1t, es traslladaren a 
l'ermita de Butsènit, situada a cinc km. de Lleida. 
Un cop presa la ciutat per l'exèrcit nacional, el .. servicio de Defensa elet 

5. Ingressaren en e l ·Museu del Poble· diverses obres procedents de Castelló de Farfanya, 
Cubells, Torrebeses, Albesa. Alhatarrec, Vallbona de les Monges, Camarasa , Salardú , Erill la Vall, 
Son del Pi , Taüll. Barruera, Wbelles, Anglesola, Monsú, entre a ltres. Veure C. Berlabé-F. Fité: 
·Inventaris del patrimoni artístic de les comarques de la demarcació de Lleida (1893-1938) .. , (en 
premsa). 

6. EI ·Museo de Antigueclades· fou creat per la Comissió de Monuments Histc'irics i Artístics a 
iniciativa de Oidac .Joaquín l\alleste r, Jaume Nadal , Josep Pleyan de Porta , Carles Nadal i Lluís 
Roca Florejachs. S'instal.Ien a l'edifici del J{oser l'any 1868, des d 'on es traslladaren a l'edifici de 
l'antic mercat de Sant Lluís fins al 1930, en què el Muse u s'ubicà a l'edifici de l'Hospital de Santa 
Maria . Veure al respecte la síntesi de F. LAHA l'El!\ADO Museo Arqueol<í)!,iCo I.H.I., Lleida, Oilagro, 
1974, p~lg. 14-18 (col. Cultura Ilerdense, serie Arte e Historia). 

7. Veure, entre d 'altres]. LlAOOM JSA 1 P1 1,101., Hisl<l1ia de Lleido, Lleida, Dilagro, S.A. ed, 1991 , 
vol V, pàg. 19-37; veg. també A. jAl{NE 1 Mnnm, La Seccüí Femenino a Lleida, Lleida , Pagès 
Editors, 1991 , que recull i comenta la bibllogratb específica sobre el tema. 
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Patrimonio Artístico Nacional .. e lahorà tres informes sobre el patrimoni artístic, 
que pel seu interès documental i pel caràcter inèdit dels dos primers, hem 
considerat oportú oferir-ne coneixement en aquesta comunicació8. En el pri
mer informe, formalitzat a Saragossa 1 '11 d'abril de 1938, es fa referència a la 
tasca de recuperació de valuosos objectes de culte pel canonge Francesc de 
B. Salesas, encarregat de la Diòcesi. Es fa esment, també, a l'estat de conser
vació de l'edifici que aixoplugava la major part d 'ohjectes artístics, l'antic 
Hospital de Santa Maria (Museu Morera). Els agents militars Luis Monreal i 
Juan Masriera, responsables de l'informe, escriuen al respecte: ·.Oe la fachada 
del viejo hospital, hoy Museo, ha clesaparecido la imagen de la Virgen que 
hahía en una hornacina gótica sobre la puerta. El interior no lo visitamos por
que huhiéramos tenido que forzar la puerta y no contabamos con medios 
para clejarla cerracla de nuevo. Por otra parte, no ofrecía peligro inminente y 
parece que los rojos fo1tificaron el eclificio contra los bomhardeos, pues se 
ven dos halcones tapiados recientemente. La pue1ta principal quedó sellada 
con el precinto del Servicio ... Quant al segon informe de 5 de maig de 1938, 
signat pels agents Carlos Dorninguez i Juan Masriera, es fa referència a l'estat 
del Museu Diocesà: .. rnstalado en el Seminario, fue saqueado en los primeros 
momentos, siendo destruidas muchas de sus piezas y mutiladas, en casi su 
totalidad, las demas. La colección numismatica ha desaparecido. Desde luego 
los ohjetos de este Museo son los que mas han sufrido la dominación roja ... El 
tercer i darrer informe sohre la ciutat de Lleida, cie 18 de maig de 1938, signat 
tamhé per Carlos Domínguez i Juan Masriera conté lïnventari dels objectes 
que es van trobar emmagatzemats al Museu Morera. També fa referència a 
l'estat de les peces, amb declaracions molt mes alentadores que les resenya
des a l'informe anterior, la qual cosa no ens deixa cie sorprendre, tenint en 
compte que ambdós informes foren redactats pels mateixos agents en un 
interval de temps molt breu. Concretament escriuen, en relació a les peces: 
.. como concepto de conjunto que Sltva cie orientación a esta .Jefatura respecto 
al estado de las diversas piezas almacenaclas hemos cie hacer ver que la 
mayor parte de e llas estan mutiladas, muy especialmente las procedentes del 
Museo Diocesano, aunque hemos cie indicar tamhién que en su conjunto son 
facilmente restaurables ya que las mutilaciones consisten en la mayoria de los 
casos en haher arrancado hrazos y piernas a las imagenes y haber separado 
violentamente las piezas que fonnahan las tablas y retablos ... 

El diari .. ABG· cie Sevilla, de 9 de juny de 1938, es fa ressò d 'aquest tercer 

H. La primera informació sobre la existència d 'aquests informes la debem, a més a més de les 
publicacions sobre el tema del Sr. Tarrag«i Pleyan, a la tasca de recerca de Jesus Navarro i 
Esperan~·a Porta, autors de la darrera guia i cat:lleg del Museu Morera de Lleida , que expurgaren 
e ls terns del ·Llegat Tarragé>•, a l'Institut d 'Estudis Ile rde ncs, i facilitaren també informació molt 
valuosa pe r la histc'iria i vicissituts dels lúns del Museu Diocesà de Lleida. 
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informe en els termes seguents: .Yitoria. El señor Muguruza entregó a la 
Prensa el tercer informe recibido en el Servicio de Recuperación Artística de 
los agentes de Lérida don Carlos Domínguez y don Juan Masriera, en el que 
dan cuenta detallada e inventario de la inmensa cantidad de objetos artísticos 
y documentales que han sido hallados en Lérida abandonados por los rojos, 
en los que notan las huellas evidentes de la barbarie roja. Una prueba de ella 
es el edificio donde losrojos habían acumulada todos los objetos artísticos que 
sufrió intensa cañoneo, sin que por fortuna sufrieran éstos, gracias a la pre
caución de los agentes del Servicio de Recuperación Artística ... 

D'altra banda, l'l de Setembre de 1938 es va formalitzar l'inventari, signat 
per Manuel Trujlllano i Carlos de la Fuente, del ·Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artística Nacional .. dels objectes que, en un' primer moment, foren 
traslladats des del dipòsit de l'ermita de Butsenit al Palau Episcopal i ubicats 
més endevant al Museu Morera. Un cop centralitzats en aquest darrer edifici 
tots els fons artístics que es van aplegar a la ciutat de Lleida, els resposables 
del ·Servicio de Defensa .. procediren al trasllat de les peces a l'església del 
Carmen de Saragossa. Aquest trasllat s'efectuà en vuit expedicions amb un 
total de 12 camions, que sortiren de Lleida els dies 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25 i 
30 de setembre del mateix any. Segons l'inventari que efectuaren durant el 
mes de setembre els agents Enrique de Mesa, Manuel Trujillano i Carlos de la 
Fuente, consta el trasllat de 159 caixes, degudament numerades, de forma 
correlativa, més altres 5 caixes amb identificació alfabètica, de la lletra A a la 
E. La decisió de traslladar les peces a Saragossa va suscitar fortes polèmiques 
entre diversos sectors de la ciutat, alguns dels quals s' hi oposaren, entre ells 
el president de la Diputació i del Patronat del Museu Morera En Conrad 
Cortada Barri, per considerar el trasllat en qüestió competència de 
l'Ajuntament i la Diputació. 

La instància elevada com a protesta pel president de la Diputació, signada 
també per l'alcalde Valentín Martín Aguada, amb data 31 d'octubre de 1938, 
després d'efectuat el trasllat de les peces, denuncia el procediment irregular, 
segons els recurrents, i no ajustat a dret del .. servcio de Defensa del 
Patrimonio Artística Nacional . ., explicant els incidents que povocà la seva 
actuació i que feu necessària la intervenció del ministre d'Educació Nacional. 
El motiu de la queixa era, a part de la remesa de vuit caixes a Saragossa sense 
el consentiment de l'Ajuntament ni de la Diputació, que no es feien els inven
taris pertinents que el ministre, arran de la queixa, imposà com a obligatoris9. 
Les obres van tornar a Lleida entre els anys 1939-1943 i, alhora d'efectuar el 

9. Supra nota 5, referència bibliogràfica dels autors. 
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retorn als legítims propietaris, es plantejaren una sèrie de problemes d'identi
tat i de falses reclamacions, en les que no incidirem, que feren necessari 
l'establiment d 'una normativa reguladora del procediment de retorn dels 
dipòsits. Calia presentar declaració jurada, amb la relació dels objectes desa
pareguts, data i circumstància de la desaparició, així com l'aval de dues per
sones amb responsabilitat solidària respecte al sol.licitant. Aquest requisit no 
era necessari en el cas d 'autoritats civils, militars i representants de l'estament 
eclesiàstic, ja que es consideraven avalats implícitament pels superiors jeràr
quics. Quan es tractava d'objectes litúrgics destinats al culte, de no aparèixer 
o ésser identificats els de propietat, el servei en facilitava d 'altres, en concepte 
de préstec provisional, prèvia intervenció del delegat episcopal. Els objectes 
que es deixaven, en principi eren els de menys valor, procurant guardar els 
millors per entregar-los a les esglésies de la capital, pel fet que s'hi podia 
estar més en contacte en cas de reclamació. També es preveia el donar avís 
als propietaris en el cas de peces identificades. El retorn de les peces suposa
va, a més d 'un procediment burocràtic, farragós de detallar en aquest 
moment,e l pagament d'unes taxes proposades pel cap del dipòsit, prèvia 
aprovació de la Comisaria General, establertes en funció del tamany, trasllat i 
vàlua de la peça, per cobrir les despes.es de dipòsit, que oscil.lava entre 50 
cèntims i 100 pesseteslO. 

Com a cloenda de la nostra comunicació, ve a to fer referència a l'exposi
ció .. El Salón de Arte Antlguo Leridano .. que s'organitzà l'any 1941 , durant la 
setmana de l 26 d'octubre a l 2 de novembre, amb motiu del retorn de 
Saragossa de la major part de les peces custodiades pel .. servlcio de Defensa 
del Patrimonio Artística Nacional·" L'exposició comptà amb un total de 110 
peçes, de les quals 23 procedien del J;1useu Diocesà, que aplegaven tots els 
períodes artístics , des del romànic. Es interessant remarcar que entre les 
peces exposades del museu, algunes foren restaurades pel Laborato ri de 
Restauracions artístiques de la Diputació de Lleida. 11 

10. ·Llegat Tarragó•, capsa 36, Institut d 'Estudis Ilerdencs, Lleida. 
11. Scilcín de Arte Antiguo Leridano. Lleida, lmprenta Provincial, 1941. 
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UNA EMPRESA ARTÍSTICA DELS COMTES D'URGELL: 
L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CASTELLÓ DE FARFANYA 

(NOGUERA) 

Carmen Berlahé 

L'objectiu de la present comunicació és oferir una primera aproximació al 
conunt monumental de l'església de Santa Maria de Castelló de Farfanya, edi
fici gòtic bastit, segons la nostra proposta, mitjans del segle XIV, sota la 
comitència del comte Pere d 'Urgell i la seva mare Cecília de Comenge l. 
Volem destacar la importància del monument tant pel que fa a la seva vessant 
artística com pel assenyalat paper que tinguè la vila de Castelló de Farfanya 
dins del comtat d 'Urgell. No pretenem, en aquest breu treball, presentar una 
valoració històrico-artística enhaustiva, que, d'altra banda, pensem oferir ben 
aviat, sinó remarcar aspectes puntuals del conjunt, tal com la importància de 
l'heràldica alhora d'esbrinar la comitència o la necessitat de recuperar un 
patrimoni arquitectònic i esultòric que s'està deteriorant inexorablement. 

L'església de Santa Maria, de la que oferim, per primer cop, la publicació 
cie la planta (Fig. l) i que clebem a la generositat del Dr. Francesc Fité, fou 
bastida, suposem, als volts cie 1350, en substitució d'una altra castra! , més 
antiga, també sota l'advocació cie Santa Maria; cap document recolza aquesta 
data però referències indirectes com la datació que fa Rosa Alcoy 2 del retau
le cie Sant Francesc -avui al Museu Diocesà cie Lleida- procedent cie la cape
lla cie l'església cie la mateixa advocació en ponen a fixar aquesta data com a 
punt de referència; aquesta autora estima que e l retaule fou executat entre 
1345-1355 i hem cie pensar que, quan el retaule fou pintat, la capella estava
enllesticla. 

El factor determinant, però, per fixar la cronologia de l'edifici, és l'existèn
cia cie senyals heràldics de la comtessa Cecília de Comenge, mare del comte 

l. Diferents autors ( D. MONFAR, Histuria de /us cund<'s de Urgel. Publicada por Real Orden 
d e Prfopero llo farull y Mascaréi, Barcelona , J. Eusebio Monfort. 18'i3: P. SANAHU.JA 0965), 
Hist<)ria de hl ciutat de Bala¡.:uer, Balaguer. Excel·lentíss im Ajuntament. Impre mt:1 Romeu, 1984; 
L. MONREAL-M. DE RIQUER, Els castells 111edie11a/s de Catah111ya. vol. Ill. Barcelona, Ariel, 1965; 
E. CORHEDERA, Noticia de los Oilldes de Url{el. Lle ida, !EI. 1973. situe n b construcció de Santa 
Maria entre els anys 60 i 70 del segle XIV. N. DE OALMASES- A. JOSE PITAHCl·l, L Ari G'<ilic, 
se¡.:/es X / V- XV, '·Hist<iria de l'Art Cata13". vol 3. llarcelon:i , Ed. 62. 1984, p . 55, consideren l'esglé
sia ja edificada l'any 1.)41 , promoguda per Pe re d 'Aragó, comte d 'Urgell : sens dubte la referència 
és producte d 'un anacronisme, j:1 que el comte Pe re. el 1341. tenia l¡ :inys. 

2. R. ALCOY, Pintures del ¡.:<ilic a Lle ida, Editat pel Col·legi d 'Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Lleida, Barcelona, La Estampa, 1990, p<lgs. 99-101 , fig . 14 1. 
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D 

Fig. l . Planta de l'església de S:inta Maria de Castelló de Farfanya 
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Pere d'Urgell i vídua del comte .Jaume, que alternats amb l'heràldica comtal i 
la cie la vila, apareixen a les claus cie volta cie la nau. Cal tenir present que 
dins de l'abaciat de Sant Pere cl'Ager, Castelló esdevingué centre d'un dels 
priorats en que es dividí el seu territori jurisdiccional, essent clotada l'església 
castra! de la comunitat de clergues, regida per un prior que era alhora mem
bre del capítol cie la Col·legiata d'Ager. Endemés, cal tenir en consideració 
igualment, el fet que Castelló esdevingué, pels darrers comtes d'Urgell, una 
vila irpportant, que afavoriren amb Ja construcció d 'un palau nou, o, almenys, 
engrandit. Aquesta importància es feu ben palesa en l'època del comte Pere, 
ja que Ja vila fou una cie les seves residències més importants, juntament amb 
Ager i el Castell Formós cie Balaguer, la, aleshores, capital comtaJ3· 

Pensem queia idea de construir un gran temple prop d'aquesta residència 
comtal fou concebuda per Ja Comtessa, vídua del comte Jaume des cie 1347, 
any en que llur fill Pere tenia deu anys. És, de fet, l'únic monument que 
ostenta l'heràldica de Cecília cie Comenge, ja que aquesta no apareix a la 
capella de Sant Miquel cie Balaguer, malgrat que fou una obra promoguda per 
la Comtesssa. La decoració que avui pe1viu en aquest monument presenta els 
escacs d'Urgell, encara que, mercès a les descripcions cie Monfar4 ens ha arri
bat notícia de què la volta estava ornada també amb l'heràldica de barres i 
escacs, la pròpia del comte Pere i Ja mateixa que campeja al claustre de la 
Col·legiata cie Sant Perecl'Ager, obra promoguda i sufragada pel mateix 
comte5. 

L'edifici 

La fàbrica de l'edifici, que segueix en tot l'esquema que s'imposà en 
l'arquitectura gòtica catalana d'aquesta època, no es contradiu amb la datació 
que proposem. Es tracta d 'Úna església de nau única amb tres trams, absis 
poligonal, capelles entre contraforts i dues portes, l'una a ponent dovellada, 
que correspon a l'edifici primitiu i l'altra a Ja façana meridional, construcció 
que estimem de mitjans del segle XV, subtituint una porta anterior. És un típic 
po1tal d'arc apuntat i motllurat, provist de timpà, presidit per una imatge de Ja 
Verge -avui al Museu Diocesà de Lleida6, flanquejada per dos àngels que sos
tenen l'heràldica del comitent i promotor, que repeteix les divises dels 

3. Em remeto directament a l'obra de F. FTTE, Reculls d"Histriria de la Vall d'Ager. I. Període 
antic i medieval, Bellpuig, Impremta Saladrigues, 1985, que recull i comenra tota labibliogr<1fia 

sobre el tema. 
4. El cito cie segones; veure E. CORREDERA, Op.cit. , p. 190, n. 10. 
5. F. FITE, Op. cit. , p. 243. 
6. P. BESERAN, n.i. 630, Fitxa museística Museu Diocesà de Lleida , 1991. 
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Foix-Bearn 7. En aquest portal cal encara fer menció cie dues mensuletes rea
profitacles. potser del portal anterior, on hi figura l'heràldica dels Cardona i, 
per l'altra, clos ocells afrontats, sense que, pel moment, hagim esbrinat l'ori
gen cie la nissaga. Segueix aquesta portada una tipologia comuna per aquesta 
època, que veiem reflectida en l'obra cie Rotllí Gautier a la tomba cie 
Berenguer cie Barutell a la Seu Vella cie Lleida. No podem perdre cie vista la 
relació d'aquest mestre , actiu a la Seu cie Lleida e ls anys 30-40 del segle XIV, 
amb l'església cie Castelló cie Farfanya , relació que ens ve clonada per l'inven
tari cie béns del mestre , publicat pel Dr. Alonsdl,on hi consta el dibuix d 'una 
finestra cie Santa Maria cie Castelló cie Farfanya. 

Pel que fa a la nau , tan sols incidirem en el distint estil dels tallers que 
executaren les claus cie volta del presbite ri iel primer tram cie la nau, més 
clins el corrent francès que es prodigà en la zona la primera meitat del segle 
XIV i les dues claus restants , del segon i tercer tram, que denuncien un taller 
impregnat dels corrents filo-italians. 

Quant a la iconografia cie les claus trobem, començant per la banda del 
presbiteri, la "Maiestas Domini", "Maiestas Mariae", .. Anunciació" i .. coronació 
cie la Verge", aquesta darrera enderrocada. Com acabem d'indicar, la diferèn
cia entre ambclòs tallers és ben palesa , fins hi tot pel que fa a la tècnica 
emprada, a base solament cie policromia pels escuts cie les dues primeres 
claus cie volta i cie relleu i policromia cie les restants. 

L'heràldica que acompany'\ les representacions iconogràfiques, alterna la 
pròpia Cecília cie Comenge (Fig. 2) i la del comtat d 'Urgell amb la cie la vila 
cie Castelló i, en el cas cie la clau cie volta del primer tram cie la nau -amb 
representació de la "Maiestas Mariae" (Fig. 3)-, amb una altra que clarament 
s 'adscriu a la figura d 'un abat pel fet que hi figura en un dels escuts cie la típi
ca croça amb triple anusat, mentre que en un altre escudet, oposat a aquest, 
hi figura un copó. Sens dubte es tracta d 'un membre cie la família Copons. 
Cal recordar, que Ponç cie Copons fou abat cie Poblet fins el 1347, any del 
seu òbit, així com la que hom suposa com germana seva , Elisenda de 
Copons, que fou abadessa cie Vallbona cie les Monges (1340-1348) 9, sense 
que aquesta observació impliqui , "ª priori" cap intent especulatiu d 'atribució. 

De les capelles laterals , hem cie remarcar les situades a banda i banda del 

7. Descone ixem , avui per avui , la ide ntit:tt del comitent: els distintius her:'Iidics de la banda 
dret:i lL1mbdc'1s escuts , ens indiquen que es podri:i tr:ictar d 'un membre de !:t br:inca roLx- Bearn. 
malgrat les represe ntacions que coneixem presentin dues v:iques passants. i no una. com és el 
cas d 'aquest escut. La presè ncia de les c:idenes na varreses e ns fan pens:1r en Gas tó IV d e 
Foix.-llearn que es case't amb Elionor d 'Arag6, més t:1rd rei de N:11«11Ta. 

8. Los maes/ms de "La Se11 Vella de Lleida· y s11s wlalxm1d11res. Lleid:1. !El. Gr:'1f. Larros:i, 1976. 
p. 111. 

9. A. ALTISENT, /-/is/<)ria de Puhlel, Poble t. 1974. p:lgs . 208 i ss. 
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Fig. 2. l kr;'tldíca d c·Ceci li;i cie- ( :0 111c 11gc. Corrc>p <> n ;i Lr c l;ru dc \'< Jlt :t c·1 K lerroc;1d:t dL'i tc rccr 

tram d e la nau . Esglé·s ia Sant:i Maria de C~st e lk> de F:1rfanya. 
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Fig. 5. Cbu de vo lt:i "Maiestas M:1riae" . Esglés i:1 Santa M:1ria de Caste lló de Farfanya. 
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presbiteri, que podem considerar cronològicament un xic posteriors a la resta 
del temple. Sengles escletxes, paleses a les juntes de les capelles, on se sol
den ambla fàbrica de la nau, ens fan pensar que en costruccions afegides i no 
realitzacions dutes a terme en el moment de l'execució del projecte de con
trucció del temple. Ambdues capelles, construïdes entre contraforts (Fig. 4, 
Fig. 5), -en el cas de la capella esquerra, és ben evident, per aquesta causa, la 
col·locació asimètrica de l'arcada d 'accès respecte als nervis de la plenmente
ria que descarreguen les presions de la volta del presbitri-, denuncien, tant 
per llur ubicació preferent com per les restes d'heràldica, que la construcció 
fou promoguda per personalitats destacades cie l'estament nobiliari o eclesiàs
tic. Destaca per l'escultura la capella cie la banda esquerra (Fig. 6) on, en els 
frisos de les impostes de l'arcada cl 'accès hi apareix una iconografia d 'éssers 
fantàstics que, en certa forma se'ns vincula amb una tradició, que ja advertim 
en el claustre de Santes Creus, derivada del món cie la miniatura, concreta
ment dels .. margina!ia·., i cie la que també troben exemples a l galeria nord del 
claustre de la Seu Vella cie Lleidarn La volta d 'aquesta capella presenta també 
la creu de .. paté .. cie l'heràldica de Cecília cie Comenge , la qual cosa a més de 
fixar cronològicament el temps cie la construcció, ens revela, per la sumptuo
sitat de l'escultura i l'espai privilegiat que ocupa, una voluntat de pervivència 
immanent, sotmesa als esquemes àulics d 'una mentalitat enèrgicq, que asso
leix e l grau màxim d'expressivitat en els panteo ns dinàsticsH 

És una tasca arriscada recrear el panorama de l'església un cop bastida i 
posada al culte, i més tenint en compte les reformes efectuades al llarg del 
temps, tal com la construcció relativament moderna del campanar, que, ocu
pa, amb tota seguretat, l'espai d'una primitiva capella. A travès, però, deies 
descripcions dels Llibres de Visita dels segles XVIII i XIX, hem pogut recom
posar, per aquests segles, les advocacions cie les capelles cie l'església, dedica
des a Sant Andreu , Santa Caterina, Sant Anto ni de Pàclua, Santa Anna, la 
Concepció, Sant Jeroni i Sant Francescl2. El Visitari de l bisbe Messeguer13 
recull, l'any 1891, un canvi d 'advocació de la capella cie Santa Cate rina per la 

10 .. Vegeu F. ESPAÑOL, La catedral de Lleida: arquitectura y escultura trecentistas, dins 
"Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida", Lleida. Pagès Ed., 1991, 1X1gs. 181-213. 

11. Em re meto als nombrosos tre balls de la Dra. ESPAÑOL, entre ells l'obra basada e n la seva 
tesi doctoral ·Sicut ut decet•. NuhlezCI y espaciofi.111em1iu en la Catalw 1a hc(jumedieual, (en prem
sa), 

12. Arxiu Històric "]aume Caresmar0 , Ager, "Visita General cie tot lo arxipresrat cie Ager fer per 
lo litre. Senyor D. Francisco Esteve Arxipreste de Ager, en los anys 1757 y 1758 .. ; Arxiu Capitular 
de Lleida, Caleaix 173 (Ager) .Visita Gener;il del Arziprestado de Ager, hecha en 1783 por su 
arzobispo Ambrosio Escuden»· i estant 4, Secciéi Visites Pastorals, Llibre d e Visites del bisbe 
Messegue r, .. santa Visita del Obispado de Léricla 1890, 1891°, Lleida, lmpre nta José Pla, vol. 18. 

13. Supra . 
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cie l'Assumpta. Aquest canvi serà justificat pe l fet que, en aquesta mate ixa 
cape lla hi havia , juntament amb un .. quadro .. cie Santa Cate rina, segons recull 
lite ralment e l Llibre cie Visites cie l'arxiprest cl 'Ager, Francesc Esteva, una urna 
amb la imatge cie l'Assumpta 14. 

El patrimoni artístic. Vicissituds 

Del patrimo ni dispe rs, procedent d 'aquestes cape lles, e n tenim alguna 
no tícia. El re taule cie Sant Francesc, abans esmentat, i q ue correspo n a la 
cape lla del mateix no m, roman avui al Museu Diocesà cie Lle ida, on ingressà 
a partir cie la Guerra Civil espanyola. Els senya ls heràldics amb figura cie cèr
vol que ostenta el retaule, ens fan pensar en els donants com a possibles 
membres cie la família Cervelló 15. També entre e l fons de l Museu Diocesà cie 
Lle ida, tenim una prede l·la amb pare lles cie Sants (n.i.152), que segons indica 
una fotografia "in situ" cie l'any 1914 16, estava col·locada sota e l retaule de 
Sant Francesc, sense que hi hagi cap notícia del conjunt al q ue, en un p rinci
pi , estava adscrita; no descartem, però, la possibilitat cie que aquesta peça 
haguès format part d 'algun re taule cie l'església cie Sant Mique l, a la mate ixa 
vila 17. Pe r la capella cie Sant Andreu, e l Visi tari cie 1757 esmenta un retaule 
cie pedra , que , en clataincleterminacla, es va recomposar afegint-hi escenes 
d 'un altre retaule, concretament e l cie Sant Nicolau i Santa Ursula m Ambdós 
retauls, adscrits a !"·Escola cie Lle ida .. i connectats amb e l talle r cie Bartomeu 
cie Robió 19, foren desmantellats durant la gue rra civil i dipositats a Lle ida al 
"Museu cie! Po ble·., situat a l'edifici cie l'antic hospital cie Santa Maria20. Allí els 
pane lls foren separats i els retaules reconstruits, segons consta en el ·Tercer 
Informe sobre la ciuclacl cie Lé ricla .. , elaborat l'any 1938, pe ls responsables de l 
.. se1vicio cie Defensa cl e l Patrimonio Artística NacionaJ .. 2 I. El J 5 d 'octubre cie 

l4 . surra 10. 
l 5. Aquest escut :imh figu1: 1 de cèrvol s:'1ltern:1 :1mh un altre. desconegut. :imh b im:11ge d 'un 

sol. Ambdues heriildiques corresponen. sens dubte. :i l matrimon i donant. represent:il :1 b p:in 

centr:il de b predel·l:1. 

16. Arx iu Mas. nüm cl ixé 9753-C. 

17. C. l lERLA!lE. n. i. l 52 :il C:it:'ileg del Museu D ioces:I de Lleid:1 (en p rems:i) . 
JH. Em remeto a l'ohr:1 clè1ssic:1 d 'A . DURAN l SANl'E!{E, /:'/sre/aules de pedm f. "Monument:1 

_C 11:doni:1·'. I. l larcelo n:1, Ed. Alph:i. l 932. 

J9. l'odeu consult:1r F. ESl'ANOL. Op. cii.: t:un hé. de la m:lleix:1 :iutor:1. / :'/ esu1ltur Bt1r/u111e11 

de Nuhiu: 1111 p11e11te entre //ulla y Catal1 11)a en la s1:((1111du 111idad del siglu XIV (en prems:i). 

20. C. llERLA llE-F. FITE. /111•e11/aris del Pa!ri111u11 i Artístic de les w11u11q11es de la demaru1c i<i 

de Lleida ( 1893-1938), (en premsa). 

21. C. DOMINGLJEZ DE LA FUENTE-J MASIUEHA CAMPI NS. Tercer i11/in111e suhre c fl/(larl de 

Lúrida . Lúrida 18 de 111aru de 19.)8. (informe 111ec:1nogr:ilï:11). Lleid:1. IEI "Llegat T:irrag(i ... 
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Fig. 5. Capella llanda dreta del presbiteri. Església Santa M;11ü de Castelló de Fa rfanya. 
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1940, el retaule de Sant Andreu fou reclamat pel rector de la vila, formalit
zant-se la devolució el 19 de desembre del mateix any22; l'any 1969 Frederic 
Marès adquirí, pel seu museu, la imatge del titular23, i, en un altre moment, 
un fragment de pinacle i la mènsula, amb senyals heràldics desconeguts -els 
mateixos que apareixen al sòcol- que suportava la imatge del Sant24. !'alesho
res "Museu d 'Art de Catalunya,, adquirí, l'any 1984, un panell d 'aquest retaule, 
concretament .. J'aparició de Sant Andreu a un bisbe temptat pel dimoni ,, 
(M.N.A.C., n.i. 122.485)25. A la sagristia de l'església de Sant Miquel , a la 
mateixa vila, hem trobat part del panell de .. Ja crucifixió del Sant,, (Fig. 7), un 
gablet, el coronament del pinacle, el sòcol (part de la qual està exposat a 
l'església) i el fris cie! conjunt i fragments cie panells indeterminats sense figu
ració26; la resta del retaule roman desapareguda. Quant al retaule de Santa 
Ursula i Sant Nicolau és avui propietat del Museu Diocesà de Lleida. Segimon 
Balagué presenta, en la seva monografia sobre la vila27, com procedent de 
l'església de Santa Maria , una taula , atribuïda a Jaume Ferrer 128, cie la Verge 
entronitzada, amb l'infant i clos àngels quePost29 documenta l'any 1930 a !'·Art 
Institute,, de Chicago i Gaya Nuño i Gudiol-Alcolea3°, els anys 1958 i 1987 
respectivament a J' .. Speed Art Museum,, de Louiseville (Kentucky). La pro
cedència, però, no és gens clara, ja que l'únic indici que tenim, prové d 'una 
referència, manuscrita, del revers d'una fotografia cie la taula , procedent de 

22. C. BERLABE- F. FITE, Op. cit. 

23. Sembla ser que aquell mateix any Frederic Marès fou denuncia t, acusat de .. perista· pel 
aleshores rector de Castelló de Farfanya i comparegué a les dependències de la ·Brigada de 
Jnvestigación Criminal ... Allí es declarà que la peça havia estat adquirida al comreç d 'un antiquari 
l·l'ronto. revista de actualidad·, n. 1022, 7-12.91, p;'1gs. 46-47). 

24. Vegeu J. BRACONS a Catàleg d'escultura i pintura medie/Jals (Fons del Museu frederic 
Marès 1), Barcelona. Impremta Municipal , 1991 , pàgs. 340-343. 

25. Vegeu L 'època de les catedrals. Runulnic-G<ltic. Tresor.; del Museu d'Art de Catalunya, 
Girona , Ajuntament/Museu d 'Història de la Ciutat, 1988. p. 173 , cat. 128. 

26. Hem de dir que l'any 1988 aquestes peces, que es trobaven e ntre els mals endressos 
d 'una capella sense culte , a l'església de Sant Miquel , foren detectades per F. Fité i la Dra. 
Español, que alertaren al Servei de Patrimoni de la Genera litat de llur importància alhora que rei
vindicaren una ubicació més adient. 

27. Castell<l de Fll1:fanya . Monografia històrica, Lleida, Diputaciéi Provincial, 1987. 
28. J. GUDIOL-S. ALCOLEA, La pintura g<!tica catalana, Barcelona, ed icib ns Polígrafa, 1987, 

pàgs. 11 3, 337, fig. 597. 
Z9. CH.R.l'OST, A Histo1y of Spanish Painting, Vol. li , Cambridge, Harvard University Press, 

1930, p. 298, fig. 182. 
30. J.A. GAYA NUÑO , La pintura espa17ula/úera de Elpm?a, Madrid, Espasa Calpe. 1958: J. 

GUDIOL-S. ALCOLEA, Op. cit. 
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l'Arxiu Fo togràfic cie l 'l nstitut d'Estudis lle rdencs31. També es fa ressò cie 
l'existència d 'un quadre , desaparegut, cie Sant Jeroni escrivint la Bíblia, supo
sem que el mateix que s'esmente al Visitari de l'arxiprest Esteva , l'any 1757, 
per la capella del Sant; d'una pintura, també desapareguda, amb la vicia cie 
Maria a la capella cie Santa Anna, que en e l Visitari es descriu com .. retaulo de 
fusta pintat• .. Pe r la c 1pe lla de Santa Cate rina -després cie l'Assumpta
Balagué descriu un quadre cie la Santa e n pintura, que no es contradiu amb 
la informació que e ns dó na el Visitari , on s'afegeix la notícia de l'existència 
d 'una urna amb la imatge de l'Assumpta, sense que es tinguin notícies d'amb
dues peces; pe r b capella de Sant Antoni tant e n el Llibre cie les Visites com 
en la monografia cie Balagué hom parla d 'un quadre del Sant i per la capella 
de la Conce pció, 13alagué clescriu .. una imatge més que al natural i columnes 
salomòniques daurades .. i en el Visitari es fa esme nte ,,d'un quaclro ah la imat
ge cie Maria Santíssima"; d 'aquestes peces tampo e n te nim constància. 

Segimon Balagué prese nta, també, en la monografia cie la vila, un quadre, 
avui desaparegut, amb la decapitació cie Sant Joan Baptista, que situa a la 
dreta del presbiteri , mirant l'altar majo r, sense que e ls Visitaris recullin cap 
notícia al respecte. 

El Muse u Episcopal cie Vic, aixopluga el re taule de ,,LaPietat .. , també pro
cede nt cie Castelló ci e Farfanya. se nse que tingue m notícia cie la seva 
ubicació32. 

Pe l que fa a l'altar majo r, retaule cie ped ra cie ['.,Escola cie Lle ida . ., és e l que 
avui es troba, després cl 'una recent i controverticla restauració, a la capella 
majo r cie l'Església de Sant Miquel33, així com la Verge titular, que presenta 
una matussera reconstrucció, palesa sobretot en el cap cie la Ve rge i en el cie 
l'Infant. Aquest retaule, que patí, durant l'esclat bè l·lic de 1936, e ls e fectes 

5 l. No hi consta , e n la lú togratb . b propietat de l cl ixé (J 'obr:1 j:1 esme ntada de J Gudiol- S. 
Alcolea no se'n b essò i G:1ya Nufio Ü/J. cii .. publica um fotografia cedida pe r J',,Art lnstitute" de 

Chic 1go . on suposadame nt b mate ixa que Post. Op. cii. p ub lic'1 i, per tant. no podem reseguir b 
re fe rè nc ia inic ial. f) 'altra banda. cap de ls auto rs (Post. Gud iol. Gay:1 Nuño) b esment de la pro
cedè ncia de b pe<;a i aquest silenci ens o blig:1 a utilit zar la inlúr111:1c i(i amb mo lt:! ca utela . i més 

si te nim e n comte que !1:1bg ué. en la mate Lx:1 o br:1. adscriu a bm:ne Lxa església una prede l·la , 
:ltrihuïda :d ·Mestre de Estimariu· (J . GLJf)J O L- S. ALCOLEA. Op. Lil .. p:'1gs. 67 . . 323. f'ig. 3 15). avui 
:d Museu Episcopal de Vic. que no prové de C:1s1e llú de F:11fa nya. t:d com hi consta a l revers de 
1:1 h>tograf'ia que es 1rob:1 :1 l'Arx iu Fowgr:ific de l'IEI. sinc'i de C:1ste llh(> (Al! Urgell ), com aL" í ho 
confirme n l'obra j:1 esme ntad:1 J GUDIOL-S. ALCOLEA. Op. cii. i la docume ntaci(i del Museu de 
V ic. (Agrae ixo a Mn. Mique l S. Gros b informac i(i tramesa telef<inicame n!. Do nat que l'Arxiu de 

lï El lú u l'únic arx iu gr:'1fic que Segimon Babgué consult:'1. b confusi(i és be n pales:1. He d 'afe gir 
que :1quest:1 c ircumst:lnc i:1. que o beeix a un e rror pe r p:1r1 de 1·enc:1rregat. l'any 19<14. de 1:1 docu
me nt:Ki(i de le' lú tograf'ies. res 1é a l'eure amb l'efk,ki:1 actu:i l de l servei d ':1rx iu . que duu a te r
me ,l.l. Rodríg uez. un excel·le nt p rofessio n:d a lho ra q ue comp:iny de recerques. 
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Fig. <i. In!eri"r capdl:t h;111d;1 e"¡uerr;i del prvsl>i1eri. bglc,i:t S:1111:1 .\I:1ri:1 de C.1,1ell<'i d e 
Farfany:1. 
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Fig. 7. Fragment Hetaule Sant Andreu. Sacristia església Sant Miquel de Castelló de Farfanya. 
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devastadors del foc34, fou també traslladat al "Museu del Poble,, de Lleida i 
restituir a la vila després de la contenda. 

A la banda esquerra cie l'alara major, estava situat el sepulcre d'Ermengol 
IX, fill de Ponç de Guerau, mort l'any 1243. Avui, l'arquella d'aquest sepulcre 
es troba, llevat d 'un fragment dipositat a la Seu Vella cie Lleida, a l'església cie 
Sant Llorenç, propietat del Museu Diocesà, mentre que el jacent, que fou 
robat de la sagristia de la Seu Vella cie Lleida, on es va traslladar després cie la 
guerra civil, e l podem admirar al Museu dels .. c loisters" de Nova York35. 

Entre els elements desapareguts, cal esmentar la trona cie guix, destruïda 
durant la guerra civil, que estava col·locada al mur meridionaJ36, on encara 
s'aprecien els senyals. 

No podem cloure aquest treball sense esmentar els elements d'escultura 
reaprofitada que flanquejen la font monumental d'època barroca, situada a la 
.. pJaça de la Font", al cor de la vila; es tracta de dos àngels, soterrint l'un 

32. Segons notícies facilitades per Mn. Gros, el re taule ingressà al Museu el segle passat. a la 
dècada dels noranta . Pe nsem que l'ingrès es devia formalitzar ahans de 1893, ja que fou en 
aquesta data quan es va fundar el Museu Dioces:i de Lleida , q ue aplegà, d es d 'aquell any, les 
peces artístiques cie la Diòcesi i pensem que un retaule <.:om el de ·La Pietat .. no se n 'hagués sos
tre!. O'a ltr,1 banda, sembla que la predel·la no es correspon a les mesures actuals del re taule, 
recomposat pe ls volts cie 1930. i que s'insinua de major formal. Hem de recuperar, en aquest 
moment, la notícia de la taula de la Verge i el Nen suposadament procedent de Castdlé> de 
Farfanya. (supra n. 26) i deixar- nos seduir per la hipiitesi d 'un gran retaule. del que tèmnarien 
part els fragments de ·La Pietat .. i la predel·la de Vic, la taula de l'·Speed Museum•., i d 'altres frag
me nts clesconeguts:.i , e ntre ells l'altra pa11 de la predel·la que he m de suprn;ar ubicada al registre 
inferior dret de l retaule. i que, donat que el bancal de Vic clou el repenori h:1giogr:ific de la ban
da dreta a mb la imatge cie la .. verge Dolorosa ... oste nt:1ri:1 l'extrem esque rre la imatge del ·Baró 
de Dolors .. o , més versemblantme nt. la de S:mt Joan ja que la im:1tge de .Jesús "p:1tiens• degué 
conformar e l paf<> central de la prede l·l:1. amb estructura inde pendent, com és el ets del retaule 
p rocedent de la parroquial d 'Alb:tt:irrec (Segri;i) i avui al Museu Diocesà cie Lleida. obra de l 
mateLx pintor. 

33. Entre els ele me nts que es traslladaren. després de b contencl:t. de l'església de Santa 
Maria a la de Sant Miquel. cal esmentar la pila b:1ptismal. 

.1·'Í. J. llASSEGOOA, Arquitectu ra pro/anada, '·C;1taluñ:1 l'risionaera" , Barcelona . Mare 
Nosrrum, 1990. p. 104. Agraeixo a la Ora. Español. a més de tots els va luosos conse lls i 1:1 nom
brosa bibliografia que m'ha facilitat . e l cone ixeme nt d 'aquest obra que m 'ha apo1tat dades molt 
profitoses pels me us treba lls de recerca , en especial pel que fa a la investigació que he dut a te r
me sobre el Museu Oioces:i de Lleida. 

3';. Thmuf!.h de c/uisters. New York. The Metropolitan Museum of AI1. 1989. p. 82 . 
. 16 F. ESl'AÑOL, Un ¡nílpitu g1ítiw en la catedral de Lérida en Iu uhra de Jordi Sqf<mt, 

"Bo letín de Musen e Instituto .. e:1mém Aznar .. ", XL0990), p:·1gs. 21-42. e n fa esment. i publica 
un:1reproducciú. De la m:IteLxa tipologia ho és el púlpit. també tl'estucx. de l 'església parroquial 
de Santa Maria de Mans<> (Vegeu R. DEL Al{CO. CufC/lowi 11w1111menta l de r.~..;paña . Huescu, 
Madrid, Instiluto Diego Vel;'1zquz. 1942, vol. I, p. 217. vol. 11 , p . 483). 
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l'heràldica comtal d'Urgell, l'escut de pal partit amb els escacs d 'Urgell i les 
barres del Casal d 'Aragó (Fig. 7) i l'altre, l'escut, també de pal partit, amb les 
armes de la Baronia d'Entença i les mateixesbarres d'Aragó; la mateixa heràl
dicaque apareix en les claus i les mènsules del claustre cie la Col·legiata de 
Sant Pere cl'Ager, promogut pel comte Pere37. Cal situar cronològicament dits 
angels cap a finals del segle XIV, en l'època de l'esmentat comte; estilística
ment, són obres vinculades als corrents lleidatans propers al cercle de Jordi 
de Déu , documentat a la Seu Vella cie Lleida entre els anys 1361-136738. No 
descartem que el seu destí o emplaçament original hagi estat un monument 
funerari , o bé alguna construcció monumental del castell dels Comtes, a la 
mateixa vila. També a la part interior de la mateixa font i com a element rea
profitat i trobem una marededéu amb nen; presenta una tipologia freqüent en 
les produccions de l'àrea cie Lleida i Tarragona que poclriem situar cap a mit
jans del segle XIV. Té el cap mutilat, igual que el Nen, així com la ma dreta, 
amb la qual devia sostenir, com era habitual , un pomell de flors. 

37. F. FITE, Op. cit. 
38. G. ALONSO, Op. cit, p. 40. 
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Fig. 8. Angel tenant. Pont monumental Castelló Farfanya. 
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IA MÚSICA EN ELS RITUALS CATALANS 
DEL SEGLE XVI 

Màrius Bernadó 

No és aquest el primer cop en el qual el contingut musical dels rituals, 
impresos durant el segle XVI1 per a l'ús de les diòcesis catalanes, crida l'aten
ció dels estudiosos. F. Pelay y Briz2, F. Pedrell3, H. Anglès4, ]. Baucells5 i 
M.A. Ester-Sala6, principalment, han abordat algunes perspectives particulars 
d 'aquest tema. Bona part d 'aquest estudis, però, es cenyeixen a tractar un 
únic aspecte del repertori musical contingut en algun dels rituals, tot demos
trant, la major part d'ells, un especial interès pel tema del cant de la Sibil.la 
que ens transmeten, amb notació música!, els Ordinaris d'Urgell de 1536 i de 
1548, el de Girona de 1550 i el de Barcelona de 1569. 

És el nostre propòsit, en aquestes ratlles, mostrar una ampla panoràmica 
sobre alguns dels aspectes de la presència d'elements musicals en el conjunt 
dels rituals de la setzena centúria, que en l'àrea catalana es publicaran sota el 
nom d'Ordinari u m. La presentació d 'un estudi pormenoritzat, no obstant, 
mereixeria una magnitud de la qual ara no disposem. Ens limitarem doncs a 
oferir una part del nostre treball que consistirà en una breu descripció 
d 'alguns dels elements musicals que aquests llibres inclouen, tot intentant 
destacar-ne certes particularitats de cada diòcesi alhora que la seva evolució, 

l. Només tenim coneixement d'un únic ritual incunable; es tracta de l'Ordi nariu m Ilerdense 
imprès per E. note! a Lleida cap a 1495, del qual en tenim certesa, però que avui, malaurada
ment, resta desaparegut. Cf. M . .JIMENEZ CATALAN, Apuntes para una bibliografia ilerdense de 
los siglos XVal XVIll, barcelona 1912, núm. 18 i A. ODIUOZOLA, Luces y sombras en la bibliogra
.fía litúrgica ilerdense, "Ilerda" 33 0972), 295-300. 

2. F. PELA Y y BRIZ, Cançons de la terra, !V, Barcelona 1874, 259-261. 
3. F. PEDRELL, Cittàlech de la Biblioteca Musical de la Diputaci<í de Barcelona, I, Barcelona 

1908, 215-219. 
4. H. ANGLÈS, FI cant de la Sihil.la, "Vida Cristiana" 5 (1917), 65-72; La música a Catalunya 

.fins al segle XIll, Barcelona 1935, 288-300; La músiw española desde la hdad Media basta nues
tms días, Barce lona 1941. 69-72; La música en las Cantigas de Santa Maria del Rey A(fonso el 
Sabio, Ill, Barce lona 1958, 61 ss; hl canto religioso popular en los manuales lilúrgicos de la 
Tarraconense, "Anuario Musical" 18 (1963), 103-108. 

5 . .J. BAUCELL\ Hl cant de la Sibil.la a la catedral de Barcelona (edició dels textos i estudi de 
la segona època de la representaci<í: ss. XV-XVI, "Revist;, Catalana cie Teologia" 6 (1981), 175-208. 

6. M.A. ESTER-SALA, D(fusi<í en rntalà de /"obra de}. Bermudo a /Ordinarium Barcinonense 
de 1569, "Hecerca Musicològica" 5 (1985), 13-43. 
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tant en el repertori com en els recursos de la notació musical7, així com les 
relacions que es poden establir entre les diferents edicions. 

L'inventari de Rituals impresos dels quals ens hem servit en el nostr<'i estu
di és el següent:8 

l. Ordinaríum sacramentorum [Barchinonense] (Barcelona, P. Posa, 1501) = 
Barcelona 1501. 
2. Ordinarium sacramentorum secundum consuetudinem dyocesis 
Gerundensis (Perpinyà, J. Rosenbach, 1502) =Girona 1502. 
3. [Ordinaríum Vicense] (Barcelona, J. Rosenbach, ca 1508) =Vic 1508. 
4. Ordinarium sacramentorum (Barcelona, ]. Rosenbach, 1508?) 
Barcelona 1508. 
5. Ordinarium sacramentorum secundum ritum ecclesie catedral 
Barchinonense (Barcelona, P. Monpezat, 1532) =Barcelona 1532. 
6. Ordinarium sacramentorum ritum dyocesis Dertusensis (Barcelona, ]. 
Rosenbach, 1524) =Tortosa 1524. 
7. Ordinarium sacramentorum secundum ritum et consuetudine sancte 
metropolis ecclesie Tarraconensis (Barcelona, J. Rosenbach, 1530) = Tarragona 
1530. 
8. Ordinaríum sacramentorum secundum rítum diocesis Ilerdensis (Lió, D. de 
Harsy, 1532) = Lleida 1532. 
9. Ordinaríum sacramentorum ... secundum sacrosancte Urgellensis ecclesie 
rítum (Saragossa, J. Coci, 1536) = Urgell 1536. 
10. Vicense Órdinaríum (Lió, C. de Septgranges, 1547) =Vic 1547. 
11. Ordinaríum Urgellinum (Lió, C. de Septgranges, 1548) =Urgell 1548. 
12. Ordinarium sacramentorum secundum laudabilem ritum diocesis 
Gerundensís (Lió, C. de Septgranges, 1550) = Girona 1550. 
13. Ordinarium sacramentorum secundum honorabilem consuetudinem 
Tarraconensis ecclesie (Lió, C. de Septgranges, 1550) = Tarragona 1550. 
14. Sacerdotale volumen quod Ordinaríum Ilerdense dicitur (Lleida, P. de 
Rohres, 1567) = Lleida 1567. 
15. Ordinari o Manual per als curats (Barcelona, C. Bornat, 1568) = Vic 1568. 

7. Excepte quan s'indica el contrnri, tots els ordinaris utilitzen majoritàriament la notació qua
drada gregoriana negra sobre tetrngrama vermell . 

8. Ens atenim exclussivament als rituals de les diòcesis del Principat: Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona, Tortosa , Urgell i Vic. Declinem en aquesta ocasió referir-nos als ordinaris de 
València (1514, 1527 i 1595) i de Mallorca (1516), així com als d 'Elna (1509) , a la Catalunya Nord, 
o cie Càller 0594), a Sardenya. Molts d'ells, i altres que puguin ampliar la llista , presenten força 
trets comuns amb els del Principat i, també, en la major part hi ha abundant presència d 'ele
ments musicals que s'haurien cie relacionar. 
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16. Ordínaríum Barcínonense (Barcelona, C. Bornat, 1569) = Barcelona 1569. 
17. Rítuale seu Ordínaríum díocesís Dertusensís (València, P.P. Mey, 1592) = 
Tortosa 1592. 
18. Ordínaríum Vícense (Barcelona, S. Cormellas, 1596) =Vic 15969. 

El primer dels rituals coneguts amb contingut musical és Girona 1502. 
Com un afegit, al mig del volum i arnb una foliació diferent, hi trobem reco
llits els cants del ritu de la sepultura dels difunts que mostren, en alguns 
casos, freqüents discrepàncies amb la melodia romana tradicional. Es tracta 
d'una molt rica col.lecció de cants exequials que, en més o en menys, es 
mantindrà tot al llarg de les edicions que seguiran. Efectivament, aquest serà 
l'únic ritu en el qual sempre hi trobarem l'oportuna notació musical en tots 
els rituals en els quals aquesta hi aparegui, això és, en tots excepte en els tres 
primers impresos per a la diòcesi de Barcelona (1501, 1508 i 1532), en els 
quals, curiosament, no hi ha rastre de música. 

Naturalment el contingut d'aquest ritu varia enormement d'una diòcesi a 
una altra, ja sigui en la mateixa densitat i composició de les cerimònies com 
en les pròpies melodies, que presenten entre elles, també , importants 
variants . Aquests cants, que formen part d 'una de les celebracions més 
escaients a la participació popular, haurien d'estar necessàriament, per aques
ta raó, subjectes a modificacions i a diferents evolucions ja sigui en un o altre 
indret. Apart, tal com ha assenyalat A. FranquesalO, els contactes d'aquest ritu 
particular amb els de l'antiga litúrgia hispana són més evidents que en els 
altres. Si bé aquesta herència litúrgica sembla força acceptable, més difícil és 
demostrar la possibilitat d 'una tal filiació en l'aspecte musical. No obstant 
això, diversos arguments, i un estudi més detallat de totes i cadascuna de les 
variants melòdiques ens poden portar a afirmar la vigència de certs usos 
musicals que, tot i no conèixer-ne amb certesa l'origen i no poder-ne resse
guir l'evolució des de l'antic cant mossàrab fins aquest tipus de formulacions, 
sí que es pot constatar que poca cosa tenen a veure amb els oficialitzats per 
l'església romana. Més endavant ens hi tornarem a referir. 

9. Lamentahlement no ens ha estat possible consultar cap exemplar de Vic 1596, tot i que 
figura inventariat amb el núm. 96 en l'obra de M. AGUILO, Catalogo de ohms en lengua catalana 
impresas desde 1474 hasta JR60, Madrid 1923, i amb el núm. 203528 en la cl 'A. PALAU y DUL
CET, Manual del librem hispanoamericano, Xl, Barcelona 1958. Segons Aguiló , la major part de 
tractats d 'aquest volum estan copiats cie l'anterior ordinari vigatà de 1568. Hem de creure que la 
part musical també podria seguir Ja mateixa tendència. 

10. A.M. FHANQUESA, tï ritual tarraconense, "Liturgica" 2 (1958), 41; Hlementos visigóticos 
en el ritual tarraconense del siglo XVI, "Hispania Sacra" 11 (1958), 13 ss. 
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Una ullada a l'Exemple l ens permet adonar-nos del funcionament 
d'alguns dels temes que hem apuntat ahans. Es tracta de la melodia del res
ponsori Suhvenite que inicia, en gairehé totes les edicions, el ritus sepeliendi. 
El transcrivim primer tal com apareix en els repertoris romans i, a continua
ció, tal com ho fa en els diversos ordinaris que les diòcesis treuen a la llum 
tot al llarg del seglen El primer que observem és la vigència, des del primer 
a l'últim dels llibres, de dues melodies ben diferenciades entre si, sense cap 
relació. La primera aparició de la música d 'aquest responsori que trobem en 
els rituals catalans, en una data tan primerenca com 1502, no es correspon en 
absolut amb la melodia tradicional romana i es mantindrà, amb modificacions 
no substancials en bona part de les edicions que seguiran. L'altra, evident
ment emparentada amb la melodia oficial, gaudirà també, i simultàniament, 
d 'una llarga vida. Ara bé, és simptomàtic observar com la presència d 'una o 
altra obeeix a motius geogràfics que es mantenen al llarg del temps. Així, és 
curiós observar com les diòcesis de Girona, Tarragona, Vic i Barcelona mante
nen sempre la melodia que podríem qualificar de "tradicional hispana", men
tre que les diòcesis més perifèriques de Tortosa i Lleida fan el mateix amb 
l'altra, romana. Al mateix temps podem advertir com les variants de la mateixa 
melodia que es deixen sentir entre diòcesis, per exemple entre Girona i Vic, 
no són estructurals, i tan sols tenen efectes ornamentals. Les successives edi
cions de cada diòcesi fan evolucionar el cant sobretot quant a la utilització de 
nous recursos tipogràfics en la notació musical , però en quasi tots els casos 
les variants melòdiques són irrellevants. 

Indubtablement el procés de transmissió d'aquests cants s'articula entorn el 
respecte per les tradicions musicals de cada diòcesi que poden arrencar de 
temps molt anteriors. Unes tradicions que, molt probablement, s'haurien con
servat vigents per diversos mitjans. La transmissió oral bé hi podria haver 
jugat un paper determinant, però ens és difícil de precisar el seu abast. Les 
fonts manuscrites anteriors no són capaces de donar més llum sobre l'origen 
ni sobre la vigència d 'aquesta tradició. Una i altra han de ser considerades en 
qualsevol aproximació a l'estudi de la pervivència d'aquests costums locals 
durant el segle XVI. Entre 1547 i 1550 l'impressor cie Lió, Corneille de 
Septgranges, realitza quatre encàrrecs d'ordinaris per esglésies catalanes: Vic 
1547, Urgell 1548, Girona 1550 i Tarragona 1550. Apart del d 'Urgell, els altres 
tres ordinaris ens ofereixen el responsori Suhvenite. Tots tres, realitzats en un 
marge ben curt de temps, presenten notables coincidències pel que fa a la 

11. Dit responsori no apareix en els ritus de sepultura tal com ens els presenten Urgell 1536 i 
Urgell 1548, els quals , en general , són força diferents , en gran quantitat d 'aspectes , de la resta 
d 'ordinaris. 
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tipografia del text i de les caplletres, però no és així en la de la notació musi
cal, que mostra importants diferències de l'un a l'altre. Tant la clau utilitzada, 
com la diferent disposició de les figures musicals mostra que hi ha un cert 
control per part dels responsahles de l'edició en cada hisbat. Apart. tot i la 
coincidència en la utilització de la mateixa melodia en tots tres casosl2, les 
variants que hi apareixen tot al llarg de la peça ens demostren que hi ha una 
clara voluntat de mantenir vigents aquestes peculiaritats locals. Ben cert que 
aquesta casca de revisió dels textos musicals havia d'estar en mans d'especia
listes que tinguessin la capacitat de fer coincidir la notació amh els usos parti
culars de cada diòcesi. En aquest sentit és conegut el cas de Pere Mulner, 
mestre de cant suficientment documentat de la Seu d 'UrgeU13, qui s'encarre
garà, tal com queda consignat en la pròpia portada, de la revisió de l'Ordinari 
d 'Urgell cie 154814. 

Apatt dels ritus de sepultura, que són els únics que apareixen notats en 
les edicions anteriors a Tortosa 1524, a partir d'aquesta es comença a incloure 
tamhé la notació musical per als cants de les benediccions; en el primers, 
Tortosa 1524, Tarragona 1530 i Lleida 1532, únicament les corresponents a la 
benedicció de fonts i de terme15. D'ençà d'Urgell 1536 el volum de cants amb 
notació musical reunits en alguns del Ordinaris adquirirà una importància 
considerable. Urgell 1536 i 1548 són clos dels que més reeixiran en aquest 
aspecte, juntament amb Girona 1550, Lleida 1567, Vic 1568 i Barcelona 1569. 
En tots ells hi ha gran quantitat de pàgines amb música per a les més diverses 
cerimònies. És sorprenent observar com mentre en aquests la presència de 
cants notats és tan ahnunadora, en altres ordinaris estrictament contempora
nis, com és el cas de Vic 1547, Tarragona 1550, Tortosa 1592 i, en certa 
mànera, també Vic 1568, aquella queda reduïda a la mínima expressió, i (mi
cament s'hi troba notació musical en els cants del rieu de sepultura i en les 
benediccions, igual com passava en els primers impresos. D'Urgell 1536 en 
endavant hi comencen a · tenir cahuda els cants per a altres cerimònies: per a 
l'aspersió de l'aigua heneïda, benedicció de ceres i de rams, Adoració de la 
Creu, benedicció del ciri pasqual, oficis de Dissabte Sant, processons per a la 
rebuda de prelats i de llegats, deprecacions per a temps de pestilència, i un 

12. Tarragona 1550 sembla que presenta un error quan sobre la segona síl.laba de sancti hi 
ha escrit fa -sol en lloc de sol-la. En la transcripció cie l'Exemple l s 'ha efectuat la correcció. 

13. F. PEDRELL i H. ANGLÈS, r:ls Madrigal~ i la Missa de Difunts d'/in Brudieu, Barcelona 
1921 , 13, 15 i 135 ss. 

14. Ordinariwn Urgellinum de licentia Reuerendissimi in Cbristo patris domini Domini 
Francisci ah Urries dei gratia Urgellensis episcopi denuo per uenerandum Perot/bum Mulnerium 
l!rgelline Sedis Precenttorem recognitum, castigatum, et quam plurimis necessariis auctum ... 

15. A Vic 1508 està gravat el pautat però no s'hi arriben a estampar les figures musicals. 
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llarg etcètera de cants, comuns en la major part en quasi tots els llibres que 
seguiran, i que ara seria enutjós d'enumerar. En molts casos les diferències 
melòdiques entre les diverses tradicions del cant persisteixen en termes simi
lars als abans esmentats per al ritu de sepultura. 

Algun d 'entre els més complerts inclou en les seves pàgines un complet 
processoner. Aquest és el cas de Lleida 1567 i Barcelona 1569, que contem
plen, entre altres, diversos cants per a les processons de rebuda de les dife
rents categories de dignataris, eclesiàstics o civils: bisbes, aquebisbes, empera
dors, reis, prínceps, emperadrius, reines o princeses; per a les processons de 
les diverses festivitats de l'any litúrgic així com per a celebracions especials o 
molt particularsl6, segons els casos. 

Altres, com Urgell 1548, Girona 1550 i Vic 1568 dediquen un apartat a les 
entonacions de les lliçons, les epístoles i els evangelis, els salms o els 
Benedicamus. El de Vic, tot i no destacar per Ja seva aportació musical, més 
aviat minsa, incorpora un petit tractat en català o "Compendi per a les entona
cions" de lliçons, oracions, epístoles i evangelis amb exemples, i on es fan les 
següents reflexions: 

Aquest compendi breu sera una art utilosa pera qualsevol Ecclesiastich, qui 
seguira lo cor en la cathedra) de Vic, y per tot lo Bisbat; en la qual se trobara 
lo modo com se han de entonar totes les hores canoniques, y perque aquest 
breu modo y ordre se usa en Ja Seu de Vic, y ab diligencia esta ben correcte, 
y remirat, provat y esmenat, lo posam aci per Jo modo següent. .. 

A Urgell 1548 s'hi afegeixen, abans que comenci pròpiament l'Ordinari 
dels sagraments i amb foliació apart, les entonacions de les lliçons, epístoles, 
etc., alguna antífona mariana, una interesantíssima col.lecció d'himnes, les 
entonacions dels salms, una explicació del tons, les entonacions dels 
Evangelis per a Nadal i Epifania, les del Benedicamus Domino i diversos res
ponsoris. 

De tots els repertoris musicals inclosos en Urgell 1548, sense dubte un dels 
més rics i interessants, en el seu conjunt, des del punt de vista musical, el 
recull d'himnes revesteix una importància capital. Es tracta d 'una col.lecció de 
cincuanta-dos himnes que utilitzen per a Ja seva notació un sistema completa
ment diferent de l'habitual en el cant pla. Tots ells estan escrits utilitzant la 

16. Per exemple, a Barcelona 1569, la processó de col.locació de la primera pedra en l'edifi
cació d'una esglt!sia. 
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notació mensural i, fins i tot, sovint, hi apareixen signes de mensuració (binà
ria o ternària). Apart d'aquesta particularitat pel que fa a la notació, trobem 
que en molts casos les melodies tampoc coincideixen amb les habituals del 
repertori romà. El fet que aquesta col.lecció estigui íntimament relacionada, 
des del punt de vista melòdic i de tipus de notació utilitzat, amb el repertori 
d'himnes que ens transmet l'Intonarium Toletanum (Alcalà de Henares, 
1515), manat imprimir pel cardenal Cisneros en el seu intent de restaurar 
l'antic ritu mossàrab, ens mou a vincular un cop més aquestes melodies no 
romanes amb una possible tradició musical hispana que podria arrencar de 
temps molt antics 17. L'Exemple 2 és il.lustratiu de l'evident parentiu musical 
entre ambdues fonts. 

El tipus de notació utilitzat és parell al que trobem en diverses fonts, 
manuscrites o impreses, des de la darrera Edat Mitjana fins el segle XVI que, 
si bé no són molt nombroses, sí són prou il.lustratives de la vigència d'aques
ta pràctica, sobretot a la Península Ibèrica. Generalment ho trobem en un 
tipus de repertori molt concret: himnes, seqüències i Credos, principalment. 
Com veurem més endavant alguns cants religiosos de caràcter popular també 
ens són brindats utilitzant uns principis semblants. Cal no oblidar que justa
ment himnes i seqüències, ja sigui pel seu caràcter sil.làbic, pel seu ritme 
mètric regular o per la seva idiosincràsia estròfica, són uns dels cants que més 
ràpidament són assimilats per part del poble. En un moment donat podrien 
haver passat a 'enriquir el patrimoni musical popular fins a arribar a esdevenir 
una part inseparable d'algunes de les funcions litúrgiques que comptaven 
amb una major participació del poble. En la seva transcripció, un cop sotme
ses a les inevitables incidències del pas del temps, a les fonts litúrgiques que 
avui tractem, es posa l'accent en mantenir moltes de les particularitats que, a 
nivell interpretatiu, haurien anat sedimentant a causa d 'aquest viatge d'anada 
i tornada. 

Girona 1550 té també un rellevant interès en la presentació de les entona
cions, amb l'afegit d'antífones marianes i altres cants con el del Te Deum que 
només trobem aquí. Barcelona 1569, per la seva banda, adjunta un complet 
tractat de cant pla que no és altra cosa que una versió catalana d'alguns del 
capítols de l'Arte Tripharia (Osuna 1550) de]. Bermuclo18. 

17. Vegi's al respecte M. BERNADÓ, Sohre el origen y la pmcedencia de la tmdici<ín bimnií
dica bi,sptínica a fines de la t:dad Media, "XV Congrés de la International Musicological Society, 
Madrid 1992" (en premsa). 

18. Magníficament estudiat per M.A. ESTER-SALA, op. cii. 
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Finalment ens volem referir a alguns cants que apareixen a Urgell 1536, 
Urgell 1548, Girona 1550, Lleida 1567 i Barcelona 1569 Es tracta, en primer 
lloc, dels cants de rogatives Ad petendam pluviam. Totes cinc edicions pre
senten idèntica melodia, de caràcter molt popular i escrita en notació mensu
ral. La de Lleida 1567 es caracteritza per una utilització tan tímida de les figu
res mensurals que gairebé no pot considerar-se com a ta!19, tot i que melòdi
cament coincideix amb les versions anteriors. En les d 'Urgell 1548 i Girona 
1550, degudes al bon ofici de C. de Septgranges, es deurien utilitzar les matei
xes planxes tipogràfiques en aquests i altres fulls ; les variants no mereixen ser 
considerades 20. En la processó, després del cant de la lletania Sancta Maria 
quae sumus, el poble entona O tu, Senyor en català (excepte a Lleida 1567), i 
més tard la prosa Non sumus digni a te. En tots la melodia és idèntica . 
Barcelona 1569 també anota el dos primers cants però per a les processons 
pro necessitate en general, utilitzant igualment un tipus de notació absoluta
ment diferenciat del de la resta del llibre, amb trets mensurals poc acusats, 
més semblant a Lleida 1567 que a la notació utilitzada en els altres. En la 
melodia s'hi observen lleugeres variants respecte la versió proposada en la 
resta d 'impresos i no hi apareix en canvi la prosa. 

Segueix en tots ells, excepte a Lleida 1567, el cant del judicii signum que, 
aquest cop sí, presenta diferències entre les diverses versions . Les dues 
d'Urgell es mantenen, però, idèntiques. No ens extendrem en aquest tema 
que, com hem dit, ha estat un dels que més interès ha despertat pels rituals 
catalans del segle XVI. 

Per acabar, Urgell 1536 i 1548 i Girona 1550, ens ofereixen dues proses de 
difunts: Redemptor Deus miserere i Jesu redemptor suscipe. En totes aquestes 
fonts la primera prosa apareix en notació quadrada gregoriana, mentre que la 
segona ho fa en notació mensural molt precisa. Com. en els cants ad peten
dam pluviam, Urgell 1548 i Girona 1550 estan estampats de forma idèntica 21. 

No ens podem estar de donar-ne la seva transcripció en l'Exemple 3.1 i 3.2. 

19. Mentre en els altres ordinaris s'utilitzen Breus, Semibreus i Mínimes, aquestes desaparei
xen de l'edició lle idatana , substituïdes per Semibreus. Igualment desapareixen s ile ncis i punters. 

20. La mateixa rúbrica que precedeix aquests cants a Urgell 1536 i l 548 també la trobem a 
Girona 1550. En ella es cita sant Ermengol, que cal vincular, ev identment, a la di<'icesi pirinenca, 
però no a la de Girona. 

21. Girona 1550 presenta, però, un error quan al final del melisma sobre la tercera síl.laba de 
miserere hi ha escrit fa-la en lloc de la-do. En la trdnscripció de l'Exemple 3 s'ha efectuat la 
correcció. 
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No voldríem, però tancar aquesta comunicació sense fer esme.nt d 'una 
pa1ticularitat en la notació que ens transmeten els Ordinaris d'Urgell, tan rics 
en sorpreses. Corresponent a les cerimònies cie la benedicció del ciri en la 
litúrgia cie la vetlla pasqual, es troba en tots dos Ordinaris urgellencs el cant 
cie l' Exultet en notació gregoriana però amb la presència d'abundants 
Mínimes intercalades, com si es tractés d'ornamentacions. Observi's, a més, 
que en la major part cie casos aquestes notes afegides acompanyen, prece
dint-les o seguint-les, notes plicades, amb tota la informació que, sobre la 
confusa interpretació d 'aquestes, tal forma de procedir ens pot brindar. El 
resultat, sorprenent, del qual n'oferim una reproducció treta d 'Urgell 1536 en 
l'Exemple 4, és del tot inusual i demostra un cop més com els mestres de 
cant encarregats cie la part musical de les edicions dels rituals havien cie tenir 
una cura especial en intentar traduir, amb els mitjans que la notació d'aquest 
moment posava al seu abast, l'enorme quantitat cie matisos del cant que els 
diferents usos locals havien fet seus. 
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Exemple 2: Himne O lux heata trini/as: A) lntunarium Tuletanum, himne num. 63 (fols. 10-
lüv); b) Ordinarium Urgellinum, himne núm l (fol. 7v). 
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Exemple 3.1: Prosa Redemptor Deus miserere. 
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4 

Exemple 3.2: Prosa lesu redemptor suscipe. 
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LA COVA DE SANT IGNASI DE LOIOLA DE MANRESA 
DURANT ELS SEGLES XV1I I XV1II 

Antoni Borràs i Feliu 

Els trets més importants de la història de la Cova de Manresa els va reco
llir, en les darreries del segle XIX, el conegut historiador Fidel Fita l . Després 
d 'ell , dos historiadors hi afegiren algunes dades tretes del fons de la 
Companyia, com els P. P. Joan Creixell2 i Jaume Nonell3, o espigolades a 
l'Arxiu Municipal de Manresa4. Poca cosa més podríem afegir nosaltres si no 
s'hagués produït l'agradable sorpresa d'haver estat retornats a l'Arxiu de la 
Companyia de Jesús de Catalunya un lot de lligalls desapareguts durant la 
guerra civil 1936-1939, el contingut dels quals fa referència a esdeveniments 
del segle XVIII i, més concretament, als problemes econòmics produïts per 
l'expulsió de l'orde decretada per Carles III5. 

Amb aquest material m'atreveixo a completar algunes dades. I malgrat que 
ens interessin ara, -com en altres ocasions interessaren la decoració moder
nista de la cova6 o els inicis del col.legi de Sant Ignasi de la mateixa ciutat7-, 
els esdeveniments del s. XVIII , no podem sinó resumir la història del segle 
precedent, prenent com a fonts les dades que ens ofereixen els documents 
sorgits a l'entorn dels plets entre els jesuïtes i els veïns pares caputxins. En 
aquest procés jurídic es recullen les respostes de diferents testimonis, que 
havien de contestar a les preguntes proposades per les parts. El testimoni que 
ens ofereix més informació és un que respon abastament a les 50 preguntes 
que fan els pares caputxins8. És principalment en les respostes d 'aquest testi
moni que es basa la primera part d 'aquest estudi. Tinguem en compte que les 
seves afirmacions o constatacions històriques, pel context judicial en què eren 
fetes , podien ser refutades ; això, pensem, dóna més credibilitat a les respos
tes. Recollim únicament les dades concretes, ordenant-les . cronològicament. 

l. FIDEL FITA v COLOMío, La Santa Cueua de Manresa. Reseña hL~t<Írica, Manresa 1872. 
2. ] UAN CHEIXELL, San Ignacio de Loyola. Gloria póstuma, Barcelona 1922. 
3. ]AIME NONELL, La Cueua de S. Ignacio en Manresa, Manresa 1918. 
4. ] OAQUIN SAHHET v A1mos, San Ignacio de Loyola y la ciudad de Manresa, Manresa 1956. 
5. Utilitzem els següents arx ius: Archivum Romanum Societatis lesu (ARSI) , Arxiu del Regne 

de Valènci; (AIN), Arxiu de la Província de Catalunya de la Companyia de jesús (APC). 
6. ANTONI BrnrnÀs 1 Fr·:u u, La cova de Sant Ignasi a Manresa, i el Modernisme, [en premsa]. 
7. A NTONI 130HHÀS 1 FEuu, J-:stabliment dels]esut1es a Mam·esa, segons el>; documents de l'Arxiu 

General de l'Orde a Roma (1599-1683): ·Miscel.lània d 'Estudis Bagencs" 3 0 984) 169-185. 
. 8. Capítulos propuestos por los Capuchinos y contestación de los mismos, APC. AC. OB. 90. 

Doc. 8°. 
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En primer lloc, el nostre testimoni recorda les afirmacions fetes per Maurici 
Cardona, durant els interrogatoris per a la beatificació d'Ignasi, a Manresa , que 
afirmà haver sentit del seu oncle, Bernat Roviralta, que arribà als l 00 anys 
d 'edat i que havia conegut Ignasi durant la seva estada a la ciutat del 
Cardener. Cardona havia dit, llavors, que Ignasi es recollia en una cova ubica
da en uns terrenys de la seva propietat; per això parlava de la "seva" cova, 
que ell, junt amb la seva muller, regalaren el 27de gener de 1602 a Lucrècia 
de Gralla. y Mancada, marquesa cl'Aytona, qui l'any següent Ja va cedir a la 
Companyia cie Jesús9. 

Poc després cie marxar Ignasi, sense que se 'ns cloni la data exacta, es va 
col.lacar una creu cie ferro sobre la cova per a identificar-la . 

El lloc de la cova era feréstec. Per això Ignasi cie Loiola el va escollir. Una 
altra resposta a aquest interrogatori ens descriu la seva situació i aspecte l'any 
1603. Hi llegim: 
"Una cueva situada en medio de un rihasso a manera de hóveda cavada en 
un pefiasco, tosca, l/ena de desigualdades y picos, que sohresalian en el techo y 
paredes, muy estrecha mas a propósito para sepultura que para hahitación, a 
la parle de Montserrate tenía una ventana formada naturalmente de la haher
tura de las peiias, por donde el san.to mirava assí a las casas de la Virgen de 
Ntra. Sra. de Montserrate, de Ntra Sra de la Guia .... " 
I continuàva la descripció de la cova en la resposta següent: 
"Estava sercada la Cueva de malezas y espinas, sin poder passar sin herírse y 
lastimarse por lo qual ninguna hiha a ella, y pocos sahian que la huviesse. 
Pareciole al san.to que alii ballava el Paradizo porque la a!>pereza le convida
ha. Hizo una entrada angosta y escogiola por su morada y hahitación "10. 

Sense modificació substancial la trobaren els jutges remissorials , quan varen 
visitar la ciutat del Cardener per a preguntar als testimonis cie la població i 
visitar els llocs on Ignasi es va santificar. Per manca d'uns folis cie les Actes , 
cal recórrer a la traducció que d'elles va fer al castellà Roig i Jalpí en Ja seva 
història manuscrita Epítame históríco de Manresa, narració que és citada mol
tes vegades en aquests interrogatoris. Ens situa en 1606: 
"Bajaron de Viladordis los J/mos. y Rvmos. Señor-es Ohispos para ver y exami
nar la Cueva del Santa, que dista de la ciudad casí 200 pasos. Entraran y 
hecha oración la consideraran detenidamente; y vieron que dicha Cueva tiene 
la puerta miranda al sur; y la caheza miranda al septentríón. El fado derecha 
de la Cueva que mira al accidente esta cerrado con pared de piedra, cal y are
na: sin mas luz que una ventanilla . Antiguamente atando se acogió allí el 

9. Resposta 5a, Ihid., f. 23r. 
10. Resposta 29 i 30, Ihid., f. 29v. 
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siervo de Dios Ignacio y hacía oración, no hahía pared; y así la entrada de la 
Cueva miraria también entonces al accidente. El fado izquierdo de la propia 
Cueva es de piedrafi.rmísima, natural y.fortísima, sobre la cua! hay tierra, y 
allí, casi al fado, esta ed!ficada una capilla. Vieron en la Cueva una imagen 
de la Santísima Trinidad con el retrato del siervo de Dios Ignacio y una lam
para encendida. Tiene la Cueva 26 pa/mos de longitud, y de latitud 8, y 2 de 
altura. Hallaron en dicha Cueva 130 presenta/las qfrecidas por milagros del 
Santo"11 . 

No podem silenciar un fet precedent i prou significatiu. Ens referim a la 
petició formulada pel P. Francesc Rios, S.I., el qual, en presència del degà de 
Manresa, el canonge prepòsit, el batlle, regidors, la noblesa i el poble i 
d 'Agustí de Ripoll, guardià del convent cie Sant Ba1tomeu, demanà que fossin 
obertes les portes de la cova i que li fossin lliurats uns trossos de pedra per 
enviar-los a la reina d'Espanya Margarida d'Àustria. Fou fet així i,embolicacles 
aquelles pedres en teixit d'Holanda i seda, i convenientment autentificat pel 
segell de la ciutat, li foren enviadesl2. 

Aquesta afirmació, com la següent, ens palesen que la Companyia de 
Jesús no havia entrat encara en possessió de la cova. 

El mateix testimoni ens recorda que l'any 1603 el bisbe de Vic, Francesc 
Robuster i Sala, atenent a l'augment cie la devoció envers el lloc, pagà la 
construcció cl\ma petita capella, la qual, dedicada a sant Ignasi Mà1tir, perme
tria la celebració del culte diví en lloc .no llunyà cie la cova i en un nivell lleu
gerament superiorl3. El bisbe posà a les mans del seu vicari general, Joan 
Amigant, l'execució d'aquest afer. El diumenge in Alhis d'aquest mateix any 
fou posada la primera pedra pel paborde de la ciutat Joan d'Aymeric. La peti
ta construcció fou acabada prestament, i aviat veié les seves parets plenes 
cl' ex-vots, testimonis de gràcies rebudes per la intercessió d'Ignasi. Aquesta 
devoció anirà creixent, encara més, amb el temps. 

La resposta a la qüestió onzena ens situa al 18 d 'octubre del 1609, i ens 
recorda el pelegrinatge del cardenal Francesc d'Escobleau, arquebisbe de 
Bordeus, i el cardenal de Sourclis, junt amb el seu mestre de cerimònies Pere 
Noufre. Acompanyats pel P. Antoni Sigala, S.l. demanaren a Thomas Faclré, 
canonge de Manresa, que guardava les claus cie la cova que l'obrís, i una 
vegada clins, passaren a treure unes pedretes cie la roca i a omplir uns gerrets 
amb l'oli de la llàntia que cremava davant una estàtua d'Ignasi vestit de peni
tent. Els gerrets foren lliurats al cardenal, el seu secretari i el P. Sigala; les 

11. J Ciu' IX l' LI ., np. cit ., 74-75. 
12. Consta per acta no tarial del 19 de desembre de 1602 i adduïda a la resposta 10 dels citats 

capítols, f. 24v. 
13. Resposta 31. Jhid., f. 30r. Amb la descripció del seu recinte . 
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pedres foren lliurades al cardenal i al P. jesuïta acompanyant14. 
Amb motiu de la beatificació d'Ignasi la ciutat va escriure al Papa i altres 

personalitats eclesiàstiques i civils testificant la gran devoció dels maruesans 
per aquell lloc, tot recordant la recent visita del virrei de Catalunya, el duc de 
Monteleón amb la seva dona i la seva mare, la duquesa de Terranova15. 

Hem estudiat l'origen del col.legi de Sant Ignasi de Manresa16. Ara vol
dríem sols recordar que la presència a la ciutat del Cardener d'alguns pares i 
germans, malgrat que fossin molt pocs, havia de portar a l'augment de la 
devoció al sant. Devoció que exigia millores: la ciutat estava interessada a 
millorar els seus accessos; i els jesuïtes desitjaven anar enriquint l'interior de la 
cova. 

Per a molts devots, la cova esdevingué un lloc de pelegrinatge. Molts eren 
els qui deien haver rebut especials favors del sant. Aviat corregué entre ells 
que l'oli de la llàntia, que cremava sempre a la cova, tenia efectes curatius i 
que ajudava les mares a tenir un bon part. Anaven a la cova en busca d 'ajut i 
hi tornaven amb les seves presentalles d 'agraïment. Les cartes ànnues 
d 'aquests anys quasi es redueixen a constatar aquest fet17. La devoció anà en 

14. Resposta 11. Jbid., f. 25r. Aquest exemple d 'un important dignatari de l'Església serà ben 
aviat imitat. 

l 5. Resposta 35. Jbid., f. 31r. 
16. Vegeu nota 7. 
17. "Cuius rei fama etiam apud exteros percrebuit , et illis desiderium et visendi specum et 

divi reliquiis petendi accedunt", Annua 1621. ARV. Clero 1488. f. 358r. Aquesta carta ens assa
benta també que la residència veïna a l'Hospital de Santa Llúcia assolí Ja categoria de col.legi. 
"Spelunca Ignatianae Sanctimoniae rudimentis nobilitata , Jaxata est, e t ornata ah nostra sacerdote 
pulcherrime complanata sirupespradivitatis asperitas, adeo, ut cuiusvis conditionis et sexus ho mi
nes et accessus facilitate incitamento; et continuatam festis praesertim diebus , prafussae multitu
dinis frequentiam et religionem [ .. .]", carta ànnua 1624. Jbid., f. 381r. A continuació al.ludeLx al 
desig que els devots de Sant Ignasi tenien de poder-se endur oli de la llàntia de la cova . Torna 
sobre el mateix aspecte en l'ànnua del 1625: "Spelunca [ .. . ) Sacerdotis nostri cura exornara pellu
centibus asarotis, votis piorum reclditus in dies aogustio r". ibid., f. 403v. I encara 10 anys després: 
"Spelunca 13.P.N. Ignatii magni incligenarum et advenarum frequentia invisitur tanta est enim loci 
religio ut ingredientis animus sacra quoclam honore percusus, in mirum pietatis sensum, et cae
Jestem dulcedinem colliquescat. Eiusdem reliquiae quotidianis prope miraculis darescunt, rarissi
me admove ntur vulneri vel morbo cui non mecleantur, sed praecipue foeminis partus difficultate 
periclitantibus auxiliantur [ .. .]" Annua 1636. Jbid., Arag. 251. f. 323v. 

598 



LA COVA DE SANT TGNAST DF. LOTOLA DE MANHF$A 5 

augment, sobretot després del prodigi que tingué lloc en 1627 en el seu inte
rior18. 

Entre les millores que aviat aniran convertint aquella haima en una cova 
veiem la senzilla paret que es constmí paral.lela al fons rocós, tancant l'ampla 
obertura, i deixant només una finestra perquè es pogués veure Montserrat i 
ura porta lateral. 

El P. Joan Ballester, rector del col.legi, l'any 1625 manà substituir el marc 
de la porta, que era de fusta, per un de pedra tallada i anivellar el terra de la 
cova cobrint-lo amb rajoles de València19. El mateix any visitaren Manresa e ls 
jesuïtes que tornaven de la congregació de procuradors de Roma, fent un 
donatiu perquè es pogués arreglar la capella on Ignasi havia experimentat el 
conegut "rapte", dins de l'Hospital de Santa Llúcia. L'any següent quedà aca
bada la millora. Junt amb la cova, hi havia a Manresa, doncs, un altre lloc 

18. El fet és conegut, però creiem que el text de l'ànnua d 'aquell any no ha estat publicat. 
Per tractar- se d 'una font coetània al fet, creiem oportú donar-la a conèixer. Hi llegim: "Fuit ergo 
lapidea illa Christi imago ad sinistrum speluncae latus sub excavatae rupis flexu , per annos plu
res, neque longi temporis decursu quidpiam singulare, a confluente multitudine deprehensum 
est. Coeterum hoc anno, tertio calendis Augusti in ipso scilicet Sti. Patris Ignatii pervigilio, quo · 
tempore, officium completorii peragebatur solemni vocum et tibiarum concentu , in sacello quod 
imminet speluncae observatum est ab aliquibus dextri lateris vulnos quasi rubescere, sensimque 
sanguinem humorem stillare, qui ad ima corporis defluebat. Cohorruere scilicet tantae re i specta
tores, ac devocatis qui audiendae sacrae psalmodiae vacabant, rem placuit attentius explorare. 
Admonet vir primarius cereum accensum, et perspicue videt mirJbilem illum humorem a latere 
promanare, perinde subentem ac vividum, quasi e vivo corpore scaturiret. Qua fluebat relinque
bat sui vestigium, ad imos delapsos pedes constitit, et conglobavit se. Pars etiam versus ventrem 
divertit, et in duas collecta guttas pedes petivit , fenoribus et tibiis aliquantulum cruentatis. 
Exsurgit inspector, linteolo, pulverem e reliquio saxo rei planius intuendae, et praesertim, et 
praeter erumpentem denuo e latere cruorem, in sacro vertice inter spinarum oculos, exiguas eius
dem . h u moris guttas deprehendit. Tenebat spectatores ingens admiratio, sed haec in stuporem 
versa, cum coniectis neulis in utramque Crucifixi manum apertissime cernunt ortum inde quasi 
rubidum cruorem, in ipsum thoraca pectoris longo ductu profluere. et in sinistra quidem manu 
!argius aliquantulum ipso nempe saxo, in quo sculpta imago, ex redundantia delapsi cruoris, 
etiam rubescente. Iteratur accuratius inspectio, et humor ille mirabilis denuo erumpit, et bracchia, 
femora , tibias cruenta!. Adhibentur medici et interposita iurisiurandi religione, rem miraculo non 
vacare testantur, nec ibi quidpiam naturne, vel artis subesse passe. Habuit miraculum testes innu
merablis, sexdecim tamen ex his delecti. quorum iuratorum testimonio, publicis consignatum est 
tabulis. praecipiente ausetano episcopo, cui ecdesiaticum ius est in Manresanum territorium. 
Permanent etiam num miracula vestigia.Aruit humor ille sanguineus, et obscurior fit, firmat tamen 
miraculi fídem. Admirandus hic eventus sacram speculcam. tota provincia, celeberrimam fecit, et 
multorum excitavit coniecturas. Faxit deus O. M. ut eventus omnes, quicumque tandem porten
duntur, ad maiorem Divini sui nominis glo riam refeantur". Jbid., fols. 426r-426v. 

19. El seu interès per a millorar la cova li va merèixer elogis del pare general per carta 
16/11/ 1626. Jbid., Arag. 8, L f. 59r. 
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ignasià: l'hospital de Santa Llúcia. El bisbe d'Elna, Onofre Reart, a petició dels 
pares Caspe i Collado, adquirí casa i hort veïns i en féu donació a la 
Companyia. En aquest lloc es construí, ben aviat, la residència dels jesuïtes, 
que en 1621 assoliria la categoria de col.legi. Des d'aquest lloc els jesuïtes 
atendrien la no massa llunyana cova20. 

La concessió per pa1t del Papa Alexandre VII d 'indulgències als qui practi
quessin els exercicis ignasians alimentà un vell desig dels jesuïtes de l'antiga 
província d'Aragó: construir al costat de la cova una casa on poder fer aquests 
exercicis. L'argument utilitzat era vàlid: si és bo i convenient fer els exercicis, 
on millor que en el mateix lloc on foren escrits? 

Aquesta idea s'anirà consolidant. Era una obligació de tota la Companyia 
col.laborar en el millorament de la cova i del que es pogués fer per al seu ser
vei espiritual. La carta escrita pocs anys després pel P. Francesc Xavier Cabirol 
al P. General i que afegim en l'apèndix en seria potser la peça més significati
va21. 

Per a assolir aquest desig, dues coses eren necessàries: la millora de la 
cova i la construcció d 'un edifici apropiat. 

L'ambient interior de la cova era molt reduït. Era pràcticament impossible 
cie celebrar-hi l'eucaristia. Hom cregué necessari doblar la seva llargada, dedi
cant aquesta ampliació al presbiteri i a la sagristia, dividits per una paret que 
mantingués la roca del sostre22. La mateixa raó tècnica obligaria a solidificar la 
paret de tanca lateral, aspecte aquest que ben aviat veurem realitzat. 

En 1660 començarien les obres. De bell antuvi es construí un fonament de 
pedra tallada tot al llarg lateral de la cova sobre el qual després hom pogués 
edificar la paret de tanca definitiva i convertir-la en una mena de retaule i 
alhora façana lateral. 

Paral.lelament hom inicià l'edificació de la residència. L'antiga capella de 
Sant Ignasi esdevingué la planta de la torre d 'uns 33 metres, que havia de ser
vir cie pauta arquitectònica i ensems cie suport al cos pròpiament dit de l'edifi-
ei. 

Potser va ser imprudent no parlar abans amb els frares del proper convent 
de Sant Bartomeu. Les relacions entre jesuïtes i caputxins sembla que havien 
estat fins aquell moment bones, car ja hem vist participar alguns caputxins en 
les festes organitzades en honor cie sant Ignasi i altres celebracions . 
Jurídicament no era necessari que la Companyia demanés cap permís als 
caputxins, ja que construïa en terreny propi i estava dispensada cie respectar 

20. Àmpliament tractat per J. Cl!l'JXEU., op. cii., 29-36. 
21. Carta del P. Francesc X. Cabirol al General Juan Pablo Oliva, Manresa a 1/9/ 1669. Vegeu 

apènclLx. 

22. Àmpliament exposat per J CHEIXl·l.J., op. cit., 75- 76, amb il.lustracions gràfiques. 
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el privilegi del.s ordes mendicants, perquè havia rebut cie la Santa Seu un con
traprivilegi que invalidava l'anomenat de les "canes", pel qual tots els con
vents dels ordes mendicants tenien rese1vat entorn del 'seu edifici un espai cie 
300 canes en què cap altre orde no podia edificar-hi. Conscients, a Roma, 
que l'observança cl'aquestprivilegi hauria impossibilitat a la Companyia de 
Jesús d'obrir cap col.legi, i tenint en compte que aquesta comptava amb un 
règim econòmic particular, no basat en les almoines, Roma la va declarar 
exempta d'aquell privilegi, permetent així a la Companyia aixecar els col.legis 
on aquesta cregué més adient. Però una cosa era el dret a edificar i una altra 
els malestars, les rancúnies, etc. que podien provocar en els convents pro
pers. Per això, i de fet moltes vegades, les construccions de la Companyia 
trobaren dificultats d'ubicació per la proximitat a convents d'altres ordes. Això 
passà amb la casa projectada vora la cova. 

Presentaren els caputxins llur queixa al tribunal civil per a obtenir la 
prohibició d'aquelles obres. Al.legaven que l'edifici en construcció els "domi-, 
naria" , que cies de les finestres cie la torre hom podia albirar els seus horts, 
àdhuc les seves cambres. Els jesuïtes contraatacaren adduint que des de la 
paret cie tanca del convent els frares podien tafanejar el que ells podrien fer 
en el seu propi ho11. Tot i que la discussió versa sobre un punt que única
ment pe1tanyia als dos ordes, la ciutat no podia sinó assabentar-se amb el 
conseqüent escàndol. Aquest fou el motiu que mogué el provincial de la 
Companyia, Ginés Vidal i el dels caputxins, fra Jacinto de Sant Julian, a signar 
una concòrdia, "los clos juntos hayan consideraclo que no es bien tales reli
giosos pleitear por no dar al munclo exemplo cie litigar", per la qual el 28 de 
gener cie 1661 els jesuïtes es comprometien a tancar les finestres ja construï
des i no obrir-ne de noves, i els caputxins a aixecar un pam la paret de tanca 
i deixar al darrere un espai huit que impedís pujar-hi fàcilment23. 

Aquesta concòrdia pogué semblar la fi d 'un desagradable afer, però cie fet 
en fou només l'inici. A partir d'aquest moment dues qüestions, cie caire abso
lutament independent, enterboliren les relacions entre ambdues comunitats: 
Ja primera, Ja suara esmentada construcció del nou edifici; la segona, l'auten
ticitat de la cova de Sant Ignasi que els caputxins començaran a reivindicar a 
pattir d 'aquest moment per a una cripta que havien construït sota del seu 
claustre, integrant-ne un conjunt cie quatre pensades com a lloc cie recolli
ment per als religiosos, una cie les quals fou dedicada al fundador dels jesuï-

23. Concòrdia establerta el 28 de gener de ló60. Ooc. .). APC. AC. Oll.90. f. ór-óv. Vegeu 
també el doc. 2. lhid., fols. 2r-2v. Com que tota la documentació havia de ser enviada a lloma, 
allí trobem tot un gros lligall amb correspondència creuada entre diferents membres de l'o rde a 
la província i amb Homa. AHSI F.G. 798. 
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tes24. Segons les respostes del testimoni que nosaltres seguim, aquestes crip
tes havien estat construïdes entre 1663 i 1664, en un lloc on no havia existit 
res abans25. 

Nosaltres pensem que en el fons només hi ha un problema: la construcció 
de l'edifici. L'autenticitat de la cova seria posada en qüestió pels caputxins per 
a intentar treure valor a la cova dels jesuïtes i, per tant, que no construïssin 
allà aquell edifici que tant els molestava i que, ho veiem en els mateixos 
documents del plet, també els treia la vista sobre el Cardener i l'entorn. 

Tots dos enfrontaments, bé que nodrint-se i reforçant-se mútuament, 
avançaren i acabaren independentment l'un de l'altre. Vist a distància ens 
sembla més fruit d'un esperit propens a les picabaralles que no a l'afany de 
resoldre problemes seriosos, però situats a les darreries del segle XVII i 
començaments del XVIII ens poden ajudar a comprendre millor el tarannà 
religiós i cívic del moment. 

La documentació que vindrà adduïda en els successius plets té un doble 
caire: en el plet referit a l'edifici ens trobem ambl'estudi topogràfic del terreny, 
amb diferents plànols, presentats per ambdues parts, amb l'especificació de 
les alçades, distàncies, característiques del terreny, etc., dirigit tot a demostrar 
la molèstia que a ambdues parts podia produir o no la nova construcció. 
Precisament un dels lligalls recobrats en guarda un petit ventall26 . En el que 
estudia l'autenticitat de la cova trobarem diferents llistes amb preguntes pro
posades per les dues parts contendents que cerquen d'establir la història 
d'ambdues ubicacions, el seu origen i culte, i, sobretot, el que els coetanis 
d'Ignasi o llurs fills poguessin testificar27. Com hem dit abans, d'aquests inte-
rrogatoris hem tret nosaltres la majoria de la informació. / 

Si el primer plet es comprensible, car cada banda podia tenir unes raons 
fins a ce1t punt vàlides, i que, com demostrà la primera concòrdia es podien 
conjuminar, el plet sobre l'autenticitat de la cova ens resulta poc menys que 
inexplicable. Que un fet conegut per tota la ciutat, del qual fins aquell 
moment ningú mai no havia dubtat, ara es qüestionés i, precisament, per qui 
fins aquest moment no únicament havia callat, sinó, fins i tot, participat en les 

24. "En el año 1663 se hizieron en dicha huena, hajo el daustro del dicho convento quatro 
ermitas, puesto de toda consolación para los religiosos, y estan tan bien dispuestas y adornadas 
que apenas llega persona forastera en esta ciudad que no llegue a ver dicho monasterio y con
vento, iglesia y dichas ermitas", resposta 24. Jhid., f. 28v. Vegeu també Resposta 35. Jhid. f. 32r. 

25. Vegeu nota 17 . A més, totes les respostes des de la 38 a la 45 recalquen la falsedat de la 
cova dels caputxins. 

26. Proces del Visori de la Casa de la Sta. Coua de St. Ignasi de Luyola y convent de S. 
Bartomeu de Religiosos Caputxins de la ciutat de Manresa. APC. AC. OB. 92. 

27. Resulta sorprenent la minuciositat de l'escorcoll. Hom pregunta sobretot el que pugui 
tenir alguna relació amb el plet i il.luminar els jutges. 
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festes que a la cova ignasiana s'havien celebrat, ens deixa perplexos. 
Sigui quin sigui el motiu que mogué els caputxins a presentar aquella 

cripta e.om l'autèntic lloc on Ignasi féu penitència, el fet és que començaren a 
fer córrer que ells posseïen l'autèntica cova. 

La ciutat de Manresa i el seu consistori s'havien identificat amb la cova tra
dicional. L'havien millorat, defensat, quasi mimat, havien participat en les suc
cessives festes28, que anaren enriquint la seva història; per això, ben aviat, el 
dia 20 de setembre de 1664, protestaren corporativament. Respongué el P. 
Guardià preguntant si aquell acord havia estat pres lliurement o per pressions 
d'altres, al.ludint als jesuïtes. El consistori respongué enviant dos síndics que 
personalment informaren els caputxins sobre el que corporativament s'havia 
decidit. D'amagat els caputxins acceleraren el coronament dels quatre àmbits 
subterranis, i el dia 4 d'octubre, festivitat de sant Francesc d'Assís, els inaugu
raren solemnement, celebrant la missa a la capella de Sant Ignasi i no a la del 
poverello, tal com hauria postulat la litúrgia del dia29. 

La reacció del consistori no podia trigar. Aquell menyspreu exigia una res
posta. Fou el Man[fiesto sobre la Verdad y unidad de la Santa Cueva, escrit 
per Francesc Vicens, per encàrrec del Consell General30. 

Mentrestant quedava per resoldre l'altre plet. La concòrdia havia quedat 
reduïda a paper mullat. A Roma, el vicari dels caputxins i el P. Gosvino 
Nickel, general dels jesuïtes, celebraren una reunió amb el P. Jacint Piquer, 
provincial de l'Aragó. Tots coincidiren que calia acabar amb aquelles diferèn
cies. Sortiren cartes de Roma recomanant el compliment de la concòrdia de 
1661, que semblava molt apropiada. Encara des de Roma el P. Piquer infor
mava els seus súbdits sobre la trobada i, una vegada retornat a Barcelona, 
escrivia al superior dels caputxins: 
''Muy Rdo. en Xto. Padre. La santa obediencia me envió .a Roma y luego que 
llegué alta, me hizo carga Ntro. P. General de unas que/as Rmo. P. Vicaria 
general de los Padres Capuchinosle había dado que los Padres de Manresa en 
una torre que ed~ficahan sobre la santa cueva de S. Ignacio N. Padre habían 
de/ados ventanas de las cuales se podían ver el convento, etc. al punto escribí 
a ·Manresa que se cerrasen las ventans, como se hizo, aunque no habiendo 
escalera aun, ni sue/os, nadie podía subir a mirar desde las ventanas, y de 
todo di razón a N. P. General y al Rmo. P. Vicaria general que es gran religio
sa, amicisimo de N. P. general; con que esta queja quedó satisfecha ". 

28. "Es fa cada any processó solemne, els regidors [ ... ] portant la reliquia del dit pulgar [de 
Sant Ignasi]", Capítulos prvpuestos, Resposta 15. Ihid. f. 26v. 

29. J. Clmxrn., op. cit., 104- 106. 
30. Ibid., 84-87. 
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I finalitza: 
"He llegada de Roma, y ha/lo las materias como antes, y sera sin duda, la cusa 
de no haher visto v. paternidad reverenda las ordenes del Rmo. P. Vicaria 
general por haherse perdido o por no haher llegada: pero si las ha recihido y 
no !e parece ejecutarlas, darame licencia para pedirjusticia aca y en Roma; y 
me penara en el a/ma que entre dos religiones tan unidas en caridad haya de 
haher pleitos con nota de los seg/ares, y no creo daran la culpa a la 
Compañía; mdxime personas de huen voto y desapasionadas, de las cua/es me 
consta que algunas en Manresa han dicho a los padres capuchinos que no 
tenían razón ni justícia. Verdad es que me dijo el Rmo. P. Vicaria general que 
tres o cuatro eran los que movian estos disturhios. Vuestra paternidad reveren
da me responda; y si tiene alguna queja de la Compañía digamela que yo le 
daré cumplida satisfacción y !e serviré en todo com deho y regaré al Se1ior que 
a V.F.M.R. guarde".31 

En no rebre cap resposta, tant el provincial com el rector cie Manresa cre
gueren que els caputxins acceptaven el que Roma havia estable1t i en 1677 
reemprengueren les obres cie la casa. Això disgustà els caputxins, que cie nou 
acudiren al Tribunal Civil, mentre els jesuïtes ho feien a la Reial Audiència cie 
Barcelona. Ignorem les raons del síndic cie Ja Reial Audiència per a acceptar 
les al.legacions dels caputxins. El ce1t és que decretà la suspensió cie les obres 
fins que l'assumpte quedés definitivament clarificat. Per això la casa restà ina
cabada fins al 1725. 

No podent continuar les obres, hom aprofità el moment per a recomençar 
la decoració cie la cova. Com que aquesta quedava lluny del convent no havia 
quedat afectada per la decisió judicial. 

Com que ja vàrem parlar cie la decoració cie la cova, en prescindim ara, tot 
recordant que la seva fastuositat es cieu a Joan i Francesc Grau, pare i fill , res
pectivament, i al seu deixeble Josep Sunyer. 

Disturbis interns cie la ciutat, i sobretot la guerra cie Successió espanyola, 
ralentiren les obres i expliquen que encara no fossin acabades a principis del 
segle XVIII . 

Amb això arribem a un moment decisiu: 1'11 d'octubre cie 1721 en què el 
P. General dels jesuïtes, Miquel Àngel Tamburini, envià una carta al P. 
Francesc Xavier Sierra, visitador i vice-provincial, el qual tot reconeixent les 
dificultats econòmiques pròpies cie tota postguerra, no amaga que pa1t cie Ja 
culpa cie la penúria econòmica cie la província era deguda a Ja mala gestió 
dels seus administradors. Però e l que d 'aquesta carta ens impo1ta és l'accepta-

31. Text citat en Jhid., 87- 88. 
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c ió del nomenament, fe t pel P. Provincial, del P. Jacint Sarcleny com a enca
rregat cie po1tar l'obra cie la cova e nclavant32. L'única dificultat amb què es 
trobava e l general era la cie ce rcar un substitut al P . Sarcleny, p e r a quan fos 
necessari. D e mome nt aquest pare rebé e l qualificatiu cie prefecte, que aviat 
canviaria p e l cie superior. També confirmà, e l general, e l nomenament del 
germà Josep Gelat com a a judant. En 1723 adjudicà clos n o us pares, com tam
bé el costumari pel qual havien ci e regir-se33. Durant tot el segle XVIII el 
nombre de residents a la cova oscil.larà e ntorn d e ls tres pares i tres germans, 
fins al mateix any cie l'expuls ió·'34. 

El P. Sardeny es prengué e l càrrec amb m olt d 'interès, intentà d'arribar a 
una concòrdia sobre e ls clos plets p ende nts , manà cie redactar memorials i 
enquestes, buscà arquitectes que estudiessin les dificultats posades pels 
caputxins i manà de redactar les conseqüè ncies. Ensems tingué cura de la 
part econòmica, procurant que la cova tingués unes re ndes pròpies que li 
permetessin indepe nditzar-se del col.leg i. 

En el memorial d e ixat després cie la visita del provincial José María cie 
Leris pode m llegir: 
"En esta primera visita de la Santa Cueva, después que es hahitada, reconozco 
materia para mucho consuelo de cuantos, como verdaderos h~jos de nuestro 
Padre San Ignacio, amamos tan venerahle lugar. Doy, pues, las gracias al 
Padre Administrador por lo mucho que procura el mnato y veneración de la 
Santa Cueva, como tamhién por lo mucho que se aplica a la conservación y 
au mento de sus propios fels hens dels que hauria de viure la casa} y fe ruego 
insista en el rnismo conato a mayor gloria de Dios y de Nuestro Santa 
Padre '''35 . 

. )2. "Pues aunque la injuria cie los tiempos y bs guerras pasaclashan siclo mucha ca usa cie los 
clanos que llev:1 la pmvinci:l; no hay cluda , sinn que la mala aclministraci(m, es la mayor parte cie 
tantas ruinas. [ .. . J Ha puesto ya en execuciún la idea que me tenía comunicada para el mayor cui
to de b Santa Cueva de Manresa. Oe el P. Sardeny, a c¡uien V.R. ha nombrado por el primer 
morador. no dudo que habró1 aclm iticlo con gusto la asignaci(m. por el especb l affecto, con que 
me consta, que mira por b veneraci(m del lug:1r". Carta del P. Miguel Angel Tamburini a P. 
Francesc Sierra , R01na 11/10/ 1721. Al'C. AC. CG. 7. fols. 546r-551 v . 

. J3. Carta del pare general M. A. Tamburini :i! P. Francesc Sierra. ]{oma l O/ 1/ 1722. Ihid. f. 
552r. No sembla que tothom estigués d'acord que j:1 residissin jesuïtes a b cova. El general escri
vi:1 al nou provincial P. Josep Matias de Leris el 22 de maig de 1723: "Dessen s;iher como va 
sa liendo la idea de tener ac¡uellos dos sugetos que cuyden de la decencia , ornato y delmci(m de 
la Cueva de Ntro. J>adre, porque oygo que unos la aprueban y otros b contracl izen". Jhid. fol. 

568r. 
34. Segons els cat:l legs conservats a la lliblioteca Borja C +M 3-1-2) sa hem que en 1754 hi 

res idien tres pares i tres germans. en 1758 quatre i dos. en 1760 quatre i dos, en 1761 quatre i 
tres, en 1762 quatre i clos. L'any de l'expulsi(> tres i tres. APC. AC. P.E.17. 

35. Memorial citat a J Omxr1.1 ., up. cit .. 100-101. 
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El general havia insistit en aquesta idea: calia augmentar el capital i única
ment esmerçar-lo en terrenys que fossin productius36. 

L'empenta de l'administrador, l'augment de les propietats, les obres que 
anava realitzant no podien deixar de molestar els caputxins; a més, probable
ment s'assabentaren que el potentat José de la Puente y Peña, Marquès de 
Villapuente, havia decidit fer construir un noviciat al costat de la cova de 
Manresa i que havia ofert per a aquella obra la important quantitat de 80.000 
rals de vuit. Malgrat la seva inesperada mort, la Companyia rebé aquella quan
titat37. 

En aquest moment tan delicat, el P. Sardeny, portat pel seu zel, cometé 
una imprudència: va obrir aquelles finestres de la torre que el P. Jacint Piquer 
havia manat tancar com a conseqüència del conveni amb els caputxins. 
Esverats per aquest fet i coneixedors de la declaració de residència per la casa 
ja construïda, els caputxins protestaren davant la nunciatura i, l'arquebisbe de 
Rodes, Alexandre Aldobrandini, contestà el 6 de maig de 1729 manant aturar 
de nou les obres. Aldobrandini passarà l'afer, l'any següent, al bisbe de Vic, 
Ramon de Marimon i Corbera38, i aquest el delegarà al rector de Sallent, Joan 
Llobera, que crearà, el 23 de juliol de 1732, un tribunal a la sala capitular de 
la Seu de Vic encarregat d'estudiar tota la documentació que li presentessin. 

El P. Sardeny demanà còpies de tots els documents considerats importants 
al co:.;egi de Barcelona: les actes de beatificació i canonització del fundador, 
l'acta notarial de la donació de la cova feta per la Marquesa d'Aytona en 1602, 
i tots els altres testimonisque poguessin servir per a provar l'autenticitat de la 
cova39. L'examen de la documentació va durar del 29 de juliol al 29 d 'agost, 
dia en què es decidí que totes les al.lusions a la cova que s'havien fet durant 
aquells dos segles es referien sempre a la que tenien els jesuïtes i cap d 'elles a 
les que al.legaven tenir els caputxins. 

36. "Por lo que mira a las limosnas cie In<lias pam la Cueva de Ntro. Sto. Paclre orclenar:'1 V.l'. 

se pongan toclas en un arca de clos llaves; de las quales, la una tendr{1 el rector de el Collegio y 
la otra el Administrndor de la Sta. Cueva: mandando con precepto cie Sta. Obecliencia que cie ello 
no se saque canticlacl alguna por ningCm título o urgencia; sino quanclo huviere ocasión cie com
prar tierras cie regaclío; lo qual, tampoco se executara sin que prececla consulta del Rector con 
sus consultores y el administrador, sobre la utilidacl y seguri<lacl de la compra, avisando antes cie 
todo al Provincial para que en vista cie los informes determine lo conveniente". Ca11a del General 
Miguel Angel Tamburini al P. · Provincial Josep Mathia cie Leris. Roma , 5/ 5/ 1725. Curta.> de los 
Genera.fes a la Pmuincia de Aragcín, APC. AC. CG.7. fols. 582-583. 

37. Una breu biografia d'aquest mecenes de tantes obres religioses en J. Clmxr·: l.I ., op. cii. , 
102-104. 

38. Vegeu còpia del nomenament a APC. AC. 013.90. Doc. 19, fols. 90r- 93v. 
39 Per exemple, vegeu petició dels documents relacionats amb la vida d'Ignasi. Doc. 14. 

Ihid. fol 59. Procés de canonització i butlla. Doc. 15, fols. 62r--D9v. 
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Seguí aleshores l'examen sobre el terreny, no gens fàcil, ja que els caput
xins s'havien negat, de bell antuvi, a rebre els investigadors. A la fi accepta
ren la solució de nomenar ells un arquitecte, en Josep Morato, que amb Josep 
Arnaudies, elegit pels jesuïtes, serien els encarregats de fer l'examen pericial. 
El 20 de novembre del mateix 1732 quedà establert de manera definitiva que 
l'única cova autèntica era la que sempre havia estat considerada com a tal40. 
La importància de la ·sentència explica que s'imprinús i es donés a conèixer a 
tothom41. 

Per altra banda el pacte o concòrdia entre els superiors d 'ambdos ordes 
religiosos permeté tancar el plet que frenava la continuació de les obres42. 

Ara finalment podia, la Companyia, portar a terme el desitjat noviciat, 
pagat pel Marquès de Villapuente. Però la situació del lloc es va mostrar poc 
adient, i per això, després de dos anys, els novicis tornaren a Tarragona. La 
donació del marquès fou aprofitada totalment per a construir una gran esglé
sia, la qual avui encara podem visitar. No fou fàcil: en tota la documentació 
apareix sempre el temor d'una nova intervenció dels caputxins. Hom cercà 
de construir-la en el lloc més llunyà del convent43. El mateix P. Creixell ha 
estudiat la problemàtica de la construcció, els canvis de plànols i la realització 
definitiva. Acabada la construcció, l'expulsió de l'orde decretada per Carles III 
impedí la decoració interior, que es obra dels segles XIX i XX. 

Les cartes 'ànnues d 'aquests anys posteriors a les concòrdies amb els 
caputxins respiren ce1ta serenitat i joia per les obres que es van portant a ter
me. La de 1735 ens parla de la cambra que s'ha construït davant de la cova a 
manera de vestíbul i que la comunicarà amb la futura gran església44. La del 
1740 constata que des del 1737 al 1740 s'ha esmerçat, en les construccions, la 
notable quantitat de 2.000 escuts. Les obres ja acabades permetran que els 
jesuïtes passin a residir-hi45. I quan s'hauria pogut preveure el desastre que 
s'atansava, amb l'expulsió de la Companyia, hom parlava amb certa satisfac-

40. Els originals o còpies a APC. AC. OB.90. fols. 109r.-166r. 
41. F.xecu.toria de la sentencia pmferida a 23 de auostu 1730 pore/ Hm. Sr. D. Alexandro 

Aldohrandini, Barcelona, 10 pp. 
42. Concòrdia entre les dues orde8 26/10/ 1734. lhid. fols 166r-170r. 
43. J. Clmxm.r., up. cit., pp. 107-119. 
44. "Viget ut antea ingens populorum frequentia, haec pia !oca venerantium. Exstructum boc 

anno est pulchrum sacellum, quod loco atrii eril , et transitus ad novam ecclesiam construendam", 
ARSI. Arag. 26. f. 73r. I les obres aniran avançant: "Novum, quod erigitur templum, satis quidem 
magnifícum, magno quidem fervore in altum producitur", Annua 1754. Jhid. f. 80r. 

45. Annua 1737-40. lhid. f. 80r. 
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ció de les millores efectuades en tots els santuaris ignasians cie la ciutat46. 
Són moments d 'eufòria econòmica a Catalunya que trobaran l'apropiat 

ressò en l'augment de les rendes, també d'aquesta casa, la qual cosa facilitarà 
obrir les portes a nous candidats, futurs novicis. El general insisteix en el fet 
que l'elecció de candidats sigui proporcional a les obres que es tenen en les 
diverses regions que integrava l'antiga província d'Aragó; i,. clonat el creixe
ment de la Companyia a Catalunya, demana que no faltin els catalans, perquè 
els futurs jesuïtes del Principat siguin coneixedors cie la llengua del país47. 

Un darrer lligall ens permet de conèixer les propietats que tenia la cova en 
el moment cie l'expulsió, una prova més cie la bona feina feta pel P. Sarcleny. 
Interessant per a la història local de la ciutat, car, com s'acostumava a fer en 
documents semblants, enanar enumerant les diferents propietats se'ns en 
dóna la història econòmica. Nosaltres ens limitarem a enumerar-les i a indicar 
el preu que el govern trauria cie vendre-les, com també les rendes que pro
duïen. 

La política econòmica dels superiors de la cova, tot seguint les abans 
esmentades indicacions de Roma, va produir els seus fruits. Tenim a les mans 
el Lihro de Raizes de la Sta. Cueua de la Compmiía de Jesús de Manresa, 
començat en 1743; segueix el sistema aleshores tradicional: s'ingressen, tot al 
llarg del còdex, les diferents propietats o altres fonts de riquesa, com censos i 
censals. Hi queden pàgines blanques entremig per a possibilitar llur amplia
ció. De cada una d 'aquestes fonts se'n dóna l'origen: compra, donació, per
muta, les seves característiques. Gran part d'elles provenen de l'època del P. 
Sarcleny. En total ens trobem amb tretze entrades, entre les quals no figura 
l'edifici de Ja santa cova, ja que és ella la receptora dels rèdits4B 

També s'ha recuperat un altre còdex que complementa l'anterior, car ens 
dóna la situació uns 25 anys després , en el moment cie l'expulsió. 

És prou coneguda la perfecció amb què aquesta es po1tà a terme, i les 
mesures que es prengueren 'per a assegurar que no es perdés res del que els 
jesuïtes havien tingut. Intervencions posteriors varen anar determinant el que 
calia fer amb cada una de les coses; en concret es creà un cos perquè tingués 
cura dels afers econòmics. En el cas cie la cova fou nomenat en Josep Enric, a 
qui s'encarregà l'estudi del volum econòmic de les propietats i que veiés què 
se 'n podia treure de cada una en el moment d,e la seva venda. Un volum fac-

46 ... Huic domicilio praepositus a P. francisco Sien~ 1 . l'rovinciae Visitatore • . nullum non movit 
lapidem , ut speccum domini nnstrae adiacentem. e t Jgnatii hospitio, et lachrymis consecratam 
elegantissime exornaret. lmmo et novae Ecclesiae amplitudo et domicilii redditus non exigui 
ipsius labori el industria magna ex pa1te accepta referuntur ... Ann11u 1760. !hid. f. J l 7v. 

47. Carta del P. General Francesc Hetz al P . .fosep Andosilla provincial. Hnm:1 8/ 5/ 1748. APC. 
AC. CG.7. f. 673r. 

48. APC. AC. Oll.93. 
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t1c1 agrnpa totes les decisions preses, tota la informació enviada a Madrid, i 
part de la correspondència acusant el rebut dels diners enviats. Mes per mes 
hom enviava els comptes a Madrid49. . 

Però el document més important és el que encapçala el còdex Estada 
general de los hienes Raizes que se han de vender de la Casa de la Sta. Cueva 
de San Ignacio de Manresa y sirve para el Husso de la Junta, signat el 6 de 
febrer de 1770. 

A causa de la seva llargària reproduïm en l'apèndix únicament els trets 
més importants, prescindint de dades que per a un estudi econòmic serien 
indispensables, però potser per a tenir una idea general del que havia posseït 
la cova no són imprescindibles50. 

De bell antuvi, en el còdex de 1770, constatem la manca de les propietats 
més importants i que figuraven al començament del citat Libra de Raizes del 
1754; ens referim a un conjunt de propietats adquirides als temps del P. 
Sardeny, com són el conjunt del Castell de Suu i quadra, amb les seves mura
lles, fortaleses i edificis, amb les terres, delmes, censos i lluïsmes, comprat el 
9 de juliol de 1726, el lloc de Ma~amargó, adquirit en 1728 i la Carlània de 
Sedó i Riber, incorporades en 1729. Ignorem el perquè; de moment pensem 
que potser aquests lots importants foren els primers que es vengueren, o pot
ser en els 20 anys que separen els dos còdexs es realitzaren permutes o ven
des, car, d'altra banda, en el darrer document figuren propietats que no són 
en el Libra de Raizes. És una qüestió a estudiar. 

De fet, i precisament perquè manquen aquestes granspropietats, la 
impressió que trobem de l'inventari per a vendre és que la cova posseïa (mi
cament petites propietats, bé que de regadiu, algunes vinyes i oliveres, ubica
des, pràcticament totes, a prop de la cova. 

Amb les rendes que donaven aquestes propietats es pogué portar a terme 
la construcció de la gran església i la seva decoració interna, que restà inaca
bada fins a la restauració de la Companyia i que aleshores assolí unes expres
sions artístiques no plenament coherents amb el caràcter barroc del conjunt. 

El P. Creixell estudià amb minuciositat la construcció d'aquesta església, 
cosa que ens permet, tot remetent-nos a la seva obra51, acabar aquesta breu i 
provisòria exposició. 

49. Vegeu apèndix I!. 
50. Vegeu apèndLx III. 
51. Vegeu nota 43. 
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APÈNDIX I 

El pare rector del col.legi de Sant Ignasi, Francesc Xavier Cabirol, demana al 
general de l'orde que sigui tota la Companyia la que es faci càrrec de les des
peses de millorament de la Cova, com han fet els cartoixans, mercedaris i 
caputxins amb els seus propis records històrics. 
ARSI. Arag. 23.1. fals. 199r-199v. 

Reverenda in Xto. Pater. 
P.C.A. 
Cura ac gubernatio huius Collegii Minoresani, quae mihi licet indigno, 

comissa est, postulat; ut ea quae mei muneris sunt non omittam praecipue 
quando cura quae nos urget, non huic Collegio, aut Provintiae, sed toti 
Societati communis est. 

Totam Societatem nostram venerari non dubito initiae Sanctitiatis, qua 
Coelo terraeque illuxit sanctissimus P. N. Ignatius; et credo coerte, cordi esse 
omnibus iacta fundamenta tam divinae fabricae, solidata supra petram spelun
cae Minoresanae; quae adhuc hodiese testem exhibet asperitatis illius severae
que poenitentiae, gemituum lacrymarum, orationis diuturnae, qua diu noctu
que potius divinis, quam humanis vixit, extra se totus positus. Hic Santus P. N. 
Ignatius rudimenta prima didicit, quibus edoctus sapientissimam virtutis scho
lan orbi admirandam aperiret. 

Ibi scripsit, adhuc rudis, aureum illum exercitiorum librum, a B.V. sugges
tum sese prebente triginta tribus in apparitionibus aspectanda. Ibidemque 
composuit divinum alium librum de Trinitate. 

Hinc dubitandum non venit, rem esse totius Societatis illius ornatum, et 
tam sacram memoriam singulari cultu venerandam omnibus exhibere; ut vel 
suo exemplo coeterns doceat sacrum cultum, et quantum cordi nostrum 
omnium sit, cum communibus expensis voluerit exhornari; quamquam 
omnem Societatem tangat, tam justa gratitudo in Sanctissimum Parentem, et 
sui veluti originem, ed cunabula illustria reddere, quae illustri decore vivit ibi 
accepto, et propagatur et prima ihi lineamenta cluxerit, primosque raclios 
emisserit sol iste clarissimus uncle effussus orbem totum amplexus est. 

Neque spes ulla efulget ah incolis, et si cultus sacrae speluncae addictus, et 
oh imnumeram miraculorum multitudem, quam cie pulvere accepto, ex contri
tis lapiclibus illius frequentissime experiuntur, devotissimis: Civitas, enim plehe 
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abundat, et quidem mísera, et quod unum aut alterum nobilem enumerat 
ideo-que a sanctissimo nostro Padre electa, ut inter pauperes pauper latius 
exerceret. Miranturque saepe cum incolae tum advenae, tam sine ornatu nos 
hanc speluncam pati. Hinc minus famosa est, et quasi despecta, et fere a solis 
incolis visa; quae enim a Societate (ut aiunt) parum aestimatur, neque alios 
exibet aut advocat ad sui venerationem. His justis omnium quaerimoniis et 
quasi dicteriis contra totam Societatem jactis, omnes satisfacere tenemur. 

Ab aliïs Religionibus, quae suo exemplo forse nos docent, ediscere possu
mus, quantum illis curae est, monumenta suorum Fundatorum, aliorumque 
sanctorum exornare magnifice, etiam publicis expensis. Non ignorat 
Paternitatem Vestram Catthusianos Patres fundationem regiam objecisse pro 
magna Carthusia; eo quod iudicarint religiossimi illi Patres, locum ubi prima 
Religionis sua fundamenta iacta fuerant, non ab alio quorumdam (etiam Rege 
munifentissimo) quam ab ipsismet muniri, atque exornari debere; et quod sibi 
in gloriam agnoverint, et par esse, domum Matrem totius Religionis, non ab 
alienis muneribus externorum ali, sed propiis expensis filiorum. Deinde 
Patres de Beata Virgine de Mercede, qui bassim totius Religionis habent 
Barcinone, statutum [ha]bent apud se, omnes priores illius Domus aliquid 
magnum adstruere, seu compone debere in tempore suae gubernationis, ultra 
stipendia accepta, et munera exhibita ab omnibus Religionis domibus; unde 
habent suam munificentissimam, atqtie in dies crescit eius ornatus: etenim 
Petres illi bene norunt, religiossissimum cultum inter homines ab extrinseco 
ornatu pendere quam maxime. Immo et documento nobis sunt ipsi Patres 
Capucchini, qui in Provinciali conventu Minoresae habito 4. octobris, anno 
1664. Statuere communibus expensis, et erogatis undequaque eleemosynis, et 
nobiscum lite agere, et exornare magnifice speluncam quam ipsi sibi male 
maleriarunt, et rnmc recens contendunt fuisse eam, in quam Sanctissimus 
Pater Noster Ignatius sanctitati initia posuerit, nullumque lapidem non 
movent, missis Ramam, qui huius speluncae suae Sanctitati rationem reddant, 
suoque Generalissimo. Intendunt deinde nobis ad illud obstruere, sibi arro
gando viam regiam, qua in sacram speluncam descenditur, pro qua litem 
agunt publice Barcinone sibique curando enixe vicinos agros et praedia; 
nequid aliquando forte exercere valeamus, in cultum et ornatum illius antri 
sanctissimi. Hanc emulationem permissit dominus, uti credo (quod etiam judi
cant seculares de Societate benemeriti) ut pietas nostra erga Speluncam exci
taretur. Hucusque fere sopita. 

His, igitur comosus Collegium istucl Minoresanum rem totam proposuit 
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Congregationi nostrae Provinciali , habita Barcinone, 19 aprilis 1669: et omni
bus visum fuit , nemine discrepante , proponi debere Reverendo Admodum 
Patri Nostro Generali, ut in nostras preces descenderet, ortarique dignaretur 
omnia Societatis Collegia, ut pro una vice tantum eleemosynam pro cujusque 
arbitrio et pietate elargiantur. Rem hanc appertam volui Reverentiae Vestrae 
quam similiter rogamus demissi , ne in re tanti momenti, et pietatis, pro totius 
Societatis nomine, et gloria Sanctissimi Patris Nostri Ignatii, cooperari desinant. 
Sic enim tum paupertati, tum pietati, tum etiam venerationi tam sacrae spe
lluncae subeveniat. Rem totam in dessiderium nostmm inciclere expectamus 
cie benegnitate, et pietate Vestrae Reverentiae ad maiorem Dei gloriam. 
Sanctis sacrificiis et orationibus Vestrae Reverentiae nos saepius commendari 
rogamus, et ut Reverentia Vestra nos omnes tanquam servos agnoscat in pos
terum, et me praecipue omnium mínimum. 

Valeat V. Rª . Minorissa 14 Septembris año 1669. 

Servus in Christo Rae. Vae. 

Franciscus Xaverius Cabirol. 
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APÈNDIX li 

Dos models de documents referents al cohr;i n1Pnt cie les rendes de la Cova 
de Manresa després de l'expulsió: 

APC. AC. OB.94, f. 23'1r 

.A.dmi11i.<t1·acin11 de l«:ml7s dl' las 1,·111{l(H'11/i- / E stc!!lo que manif,esta el que 
dadesdi: la C!i.t:'.:a _:!.: S. L.: 11 u'. ¡,,di: !ª Ciudad ~ ti~:1,·¡¡ del_ f.les de ,// 4;1:0 
de Ma11,.~~~'g'.1.:!:_ [,:¡¡~~!~ 1~,~~I i!:___'.!_!'6------
CUEV:\ DE S,.\N IGN AClO DE LA crnpAD DE MANRESA. 

C1Ul'nta que Yo llnriquc Enrich Administrador de las r(·nt~5 

-./ de tcmporalidadcs de la Cuna de San Igmcio de la Ciudad 
de '.\'Ianrcs:i PrincipJdo de Cathaluñ:1 duy de lo que han producido 
en el Mes de J¡,,_;· de este año 17ití·esultas del mes ante
rior, con noticia de lo que importan todas las remas, lo que se 
h~ cobrado à cuenta, lo que en debitos en primeros Contribuyen-
tes, y lo sati~fecho , y pagada de èllo. ·"' 

Tntal. Cobrado. Debitns. 

~/t- - ·' .· --- ----
N o. : ··I, . ~ Primeram_ente me hago 

A.J d l · }cargo de J 8b4g., S los cance e a cuet1- . • 
d t m1>nws que rcsultaron de 

ta ¡¡ntece en e. U • , 
U 2 lcance a favo~ de las 
tem poralid.iJes en la cuen· 
ta del mes dí! .JJ,..../ -
de 11?: ............. .) 8~41i/,.f S -- ·---- Dl5J,, ·S-A: 

Rentas del me~de .. :~' , .. c 

de 17 r¡¡;'_ - ·· · - - · 

N l Cargpme Do2L - qu~ 
O. 2. }r fi ,:;¿,, ..s-~ ,;fJ./cJ•<..o 

Redita• ·'de C'en- ··· , ; ,.__, d be 
• · , ~ L ·"-¡ • ~ •• -. 'l ~1 t- . e 

sales. ien. r 0 de J¡.,7 ' ' por 
rcditos dd Censal que; 

' ' ~ • "·~¿h-; .r ; .-L..> 

l<lcqi E>-o :í1¡,¡ - que 
!.< -"> ........ ;, -·~~·-, .··~ ·v 
) ·1-,,, , • .J':' ., ___ ..:_ debe 

en l ":: de /l.•·•;f o por 

a,.c21,, -'l ·-

rcditos del Censal que 
< . f •· ... .In " ,.,¿ f).,.f4,, f) - 8 

ldem l 8 .:. . .. , ·· que 
/ : ,.,_.,._,/4-.l•~~-,,,tl.,-~7 
c~~",_,..,¿.. Ji....._..,,_--: debe 
en l "l de (')13. " por 
reditoi del Cen&al que .. 

J e.z. .. ,, 9 -- i 8k,, - :J -- -- -~ ·--6 8J2J·.>·a i as-s:l·l- .< -- -- ,__,_, 
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APC. AC. OT19·1. f. 300r 

CDl\ 
~on ul@/!V 
Depositario General de los Caudales qu~ produce el embargo,administracion, 
y destino de los Bienes , que pertenecian à los Regulares de la Compañia del 
nombre de J esus en estos Rey nos , y Dominios de S. M. 

HE recibido del Señor 2-a-f-'6~,dllmJ-~a~~ m~ ,/JóVJv 

~.gu!,wzeJ ("~"'°" &, l.a, adf1,, t5cuntr:rJd,o, -~~ ú'aaze.noz.f'~ mdz!R'eJ-

a:e.?1/m,=<>iaz/o<Ao:v/~J'~m.V.<X0'e&7n,o/~~c7~md_;¡ 

V;ret/11L,a,f1.r/UZ ~ IJeof.aòd,,;¡abtitèe ~~~&-~. 

t7"wa.i~te<"~ akem!'~ª eue,!a:,. - - - ~ - - - -

cuya cantidad puso en poder de<".t~ozeaoad~y~a:ahrx.r.ar 

~,r.1%1v1«ZJ rX/ &:i~-segun lo verificó por el recibo interino 
que se me ha presentado, y dió a su favor en la .Pfüsm«(úu-i:Wc.>r>~q'.P'&Wna>.en 
81PU., ,,ü(d-e/<ry'O • Y?,V.eç<;o.éJ8?1J'_e... - - - -- -· - ·-· - - ---· - - -

el c¡11c he récogido para pasarlo original al Cantador de Intervencion de 
esta Depositaría D.JZ,~11'º oc.-~e<?~-, par:¡ que !e siga al citado 
~oP/,Wc~.el cargo córrespondiente hasta verificar su reintegro ,co
mo esta prevenido en la Real Cedula expedida en dos de Mayo de el a-.iW 
ba-~o 8&/nLL,,r=~s "~j'c.l'~--encuyocaso le ha de 
restituir ,s in que a mí me resu1te nuevo cargo, por tenermele hecho formal
nente en virtud de ésta; en la que ha de poner el Visto-Bueno el Señor Di
·eétor General, tomando la razon de ella el expresado Señor Contador. Ma· 

20 

lrid. v&'<i ,/.'(/ %.mo .-V(.- 7,>u¿, </"~u&:>tmJ "'~· · v,nt:J. 

-----z 9 
.Ai'3r:=.nc>y.z.z . .m={ ~~~: Cl) . 

omó razon. Visto-Bueno. 
,-r 

~Jd/? ..... ~.. . ~~ rf:P ~~' 
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APÈNDIX Ill 

Propietats de la Cova de Manresa en febrer de 1770. 

l'AHTIDA EXTENSIÓ CLASSE TEHME MUNICIPAL VALOH TOTAL CÀHREGA IRRED. VALOR LÍQUID RENDA ACTUAL 

(o propietat) (en lliures) (en lliures) (en lliures) (en lliures) 

Heredad Casas 6q.6c. secú S. Vicent de Castellet 2396 396 1.ls 4d 2328 6s &l 
(rasa. corm!, 9 q. rinya 
e rall 18 q. em1 

4 q. IMfüº 
Alsina Grosa l j.J/4 reg:1diu Manresa 700 10 690 16 
Colomer l j.112 regadiu Manresa 950 6 13s 4d 943 6s &l 31 
Peier h l j.1/2 Manresa 750 20 7.lO 25 
C:1mp "'ita St:I.Cov:1 2 j.112 regadiu Manresa 1)00 220 H.s 4d 1329 l Is &l 503 
l'uig lkrenguer l j.1/2 regadiu Manresa 815 2H C.s &l 7H6 l.l.s 4d 29 
Her.i del Oguet !j. regadiu Manresa SI) 20 495 16 
Sonc1r l j . .l/4 regadiu Manresa 800 800 26 
Vibdordis 2 j.112 regadiu Manresa 1210 20 lis !d 1189 H.s liti 33 !Os 
Vibdordis !j. regadiu Manresa 4'" : ) !6s &l m 3s4d 12)s 
Viladordis l j.1/2 regadiu Manresa 650 6 13s 4d 643 (15 Hd !7)s 
Vil:1dordis 3/4 j. regadiu Manresa 285 6 13s 4d 278 6s Hd 7 
Vibdordis 314 j. regadiu Manresa 410 .l(., &l 406 13.1 4d 10 5s 
Prop San Marco; 2 c. hon Manresa 120 l l Is 4d 118 6s Hd 3 !Os 
Fon de Fans 2 c. hon Manresa 45 l 2s 43 IH.1 2 !Os 
Capuchinns .lc. hon Manresa 57 .l 6s &l 13 l Is 4d 2 !Os 
M:L1 dºen Pla l j.1/2 regadiu Manresa 900 900 20 
Fon de Fans l j.112 vinya Manresa .m 5 lls 349 9s 
Viladordis 7 j. vinya Manresa 1100 ) 1095 55 16s 
lih:1gas l j.112 rinya.oliv. Manresa 500 26 l.ls 4d 473 6.1&1 
Cussa 2 j.112 vinya,oliv. Manresa 350 210s }i7 10s 
Trullols 314 j. reg:1diu Manresa 30ï l·ls !d 307 14s !d 12 
Guix 112 j. regadiu Manresa 296 14s 4d 2% J.Is ~d 10 
C/E.srnndidas immohifüír. ~l:inresa 721 14s 8 Is 2d 513 121 J(kl 21 
CíE.1rnnd idas immohili:í r. Manres:1 5s (xl _176 12.1 )<l 12 

Abreviatures: q.= quarteres - c.= cortale - s.= sueldos ·d.= dineros - j.= jornals 

Font: ExtraL1e de l'Estat General de les propie1:11s de la Cova de Manresa. Febrer 1770. Al'C AC. OB.94. fols. lr-9r. 
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ARQUITECTES ECLESIÀSTICS DEL RENAIXEMENT CATALÀ 

Marià Carbonell i Buades 

És ben sabut que l'arquitectura d'època moderna a Catalunya, com la resta 
de les activitats artesanals, s'integrava en un sistema de producció gremial. 
Entre moltes altres coses, el gremi controlava l'accés a la professió i regulava 
les relacions laborals dels seus obligats integrants l. Pel que fa als arquitectes 
hi ha, tanmateix una alternativa a l'estmctura gremial, la dels afeccionats que 
es formen de manera autodidacta. Durant el Renaixement (que pot limitar-se 
cronològicament enke 1545 i 1659, aproximadament), aquests diletants són 
també eclesiàstics i no es pot documentar cap laic en la mateixa situació. Són 
afeccionats a l'arquitectura perquè, en general, es formen al marge del siste
ma gremial. Si mai no entraren en conflicte amb el gremi era perquè la seva 
activitat es centrava en el disseny i la traça dels edificis, una faceta important 
però mal remunerada i poc valorada en l'organització gremial, ja que, en defi
nitiva, el gremi era bàsicament un mecanisme de defensa dels interessos 
econòmics i socials dels mestres de cases. Els arquitectes eclesiàstics eren 
també autodidactes, amb excepcions, perquè la seva cultura arquitectònica 
era, sobre tot, teòrica o ·llibresca•, adquirida a través de llibres de traces i 
tractats d'arquitectura. 

També és cert que el gmp d'arquitectes eclesiàstics, com el dels mestres 
de cases, no era un conjunt unitari i uniforme. La primera distinció que s'ha 
de fer és entre els professionalsde la constmcció que, després d'una formació 
normal com a mestres de cases, professaven la religió i els eclesiàstics que 
per afecció es dedicaven a l'arquitectura. La diferència és notable, sobretot, 
pel que fa a la formació cultural, al marge de la purament arquitectònica. Pel 
que fa a la pràctica de l'arquitectura solen destacar més, per coneixements i 
per atenció a les novetats, els eclesiàstics diletants. Aquests personatges s'ins
criuen en una llarga tradició que es pot compulsar arreu d'Europa, la dels 
religiosos que es dediquen a alguna activitat artística. Els eclesiàstics actuaven 
des de posicions culturals normalment més sòlides que les dels laics, almenys 
en època moderna a Catalunya -i, en general, a la península ibèrica-. 

Una segona distinció s'ha de fer entre el clergat regular i el clergat secular. 
Arquitectes pertanyents al clergat secular n'hem pogut documentar menys 
casos -només tres, en total- , però semblen els més interessants. El primer 

l. M. Carbonell: La arquitectura classicista a Catalunya (1545--1659). Tesi doctoral. Facultat 
de Geowafia i Història , Universitat de Barcelona 1989. Hi ha edició en microfitxa de les 
Publicacions Universitat de Barcelona, 1991. 
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record ha d'ésser per mossèn Jaume Amigó, el famós rector de Tivissa. Ben 
relacionat amb el duc de Cardona i amb el capítol de canonges de la seu de 
Tarragona -encara que era rector d'una parròquia de la diòcesi de Tortosa-, va 
desplegar la seva activitat arquitectònica en terres tarragonines. Res no sabem 
de la formació teòrica de mossèn Amigó, tot i que es coneixen altres aspectes 
de la seva carrera2. 

Amigó no intervé en les obres com a arquitecte, en el sentit de dirigir les 
construccions. Més aviat es dedicà a fer-ne les traces i a visurar periòdicament 
la fàbrica, tot i que en algun cas la podia dirigir personalment -com la capella 
del Santíssim i la capella de Sant Francesc de la catedral de Tarragona-. Sabem 
que coneixia molt bé el tractat de Vignola i, amb totaprobabilitat, Vitruvi, 
Serlio i Labacco. Tanmateix era un autodidacta i, encara que fos un diletant, 
ha de ser considerat un autèntic arquitecte. És molt probable que la seva afec
ció per l'arquitectura comencès a Roma, ciutat que visitava amb assiduïtat. E. 
Fo1t i Cogul havia documentat dos viatges d'Amigó a la capital italiana, als 
anys 1549 i 15593, però Joan Bosch ha provat la seva estada a Roma en altres 
ocasions: gener del 1548, juny del 1551, abril del 1561 i gener del 1563. 
Amigó i Pere Blai són els principals integrants de l'anomenada per Ràfols 
·escola del Camp de Tarragona• i els principals introductors del classicisme en 
l'arquitectura catalana del segle XVI, però no ens hi entretenim perquè la seva 
obra és prou coneguda. 

Més enigmàtica és la figura, més tardana, de mossèn Damià Bolló. Com 
Amigó, prové d'una família de pagesos benestants, en aquest cas del mas 
Bolló de Taradell, a la parròquia de Santa Eugènia de Berga (diòcesi de Vic). 
Un dels seus germans, Joan, era l'hereu de la casa. Un altre germà, Segismon, 
havia heretat per matrimoni el mas Tarres, a la mateixa parròquia que l'altre. 
El nostre personatge, que l'any 1616 residia a Barcelona (consta, però, com a 
absent de la ciutat), es doctorà en teologia i fou rector de Santa Maria de 
Centelles (diòcesi de Vic) fins l'any 1658 -segurament la data de la seva mo1t4. 
Damià Bolló devia tenir una personalitat versàtil; almenys això es dedueix de 

2. M. Carbonell: L 'escola del Camp de Tarragona en larquilecturadel segle XVI a Catalunya, 
Tarr;igona, 1986, pp. 50-56. 

3. Joan Bosch, a qui agraïm cordialment la informació, ha documentat aquestes estades 
d 'Amigó a Roma per la presència de l'eclesi;istic en els corresponents Consells generats de la 
Confraria de l'església i hospital de Montserrat. La mateixa documentaci<> fa esment d'un Miquel 
Amigó, potser parent del nostre arquitecte , els anys 1552 i 1554. A Homa Jaume Amig<> coincidia 
amb un conspicu gmp de catalans, entre els quals cal destacar diversos canonges de Tarragona: 
Hafael-Joan Gili , Francesc Robuster, Mateu Llorenç, etc. 

4. AHPB, Antoni Fita llibre 3er. cap. matrim. i concordies, 1615-16, llig. 37; 1616, 17 juny (el 
document és una procura feta per Joan i Segismon Bolló al seu germa Dami:1. ·llarcinone resi
dentem licet absentem•). 
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les dues obres que sabem que escrivi: Decisió de cassos de conciencia sobre lo 
pagar delmes y primicias i Trassa per reed!jlcar la iglesia catedral de la ciutat 
de Vich, sens mourer los claustros ni campanr, utilissima per aficionar als 
Lector a edificar, reparar y adornar Iglesias y Altars 5. Aquest últim opuscle, 
publicat a Barcelona l'any 1632 per l'estamper Esteve Lliberos,és l'únic testi
moni de l'interès de Bolló per l'arquitectura. En aquest cas sabem que la font 
d'inspiració de l'eclesiàstic era un gravat de l'església romana de S. M. de 
Loreto. Bolló volia constrnir una nova catedral a Vic de planta centralitzada -i 
és l'únic projecte d'aquest tipus que he sabut documentar a Catalunya en 
època renaixentista-. No hi ha notícies de cap altra activitat relacionada amb 
l'arquitectura de mossèn Bolló, però el seu disseny cie catedral és suficient 
per dedicar-li alguna atenció. El seu opuscle és una justificació de la traça de 
la catedral, amb profusió de cites i justificacions bíbliques (però també de 
Villalpando), amb comentaris personals que mereixerien un estudi més acurat 
per tal d'establir la imp01tància, tot i que sigui testimonial en el panorama 
arquitectònic de l'època, del seu autor. 

El tercer i últim dels tres arquitectes d 'aquest grup, pertanyents al clergat 
secular, és encara més desconegut que l'anterior. És tracta d 'un tal mossèn 
Balmes, prevere i arquitecte, el qual, segons A. Duran i Sanpere, hauria dis
senyat, l'any 1633, la capella del Sant Misteri cie l'església de Santa Maria de 
Ce1vera6. És una construcció cie planta poligonal coberta amb cúpula nervada 
i amb un alçat articulat per un ordre cie pilastres clòriques. Malauradament, no 
es tenen més notícies del seu autor ni d 'altres possibles obres seves. 

Els arquitectes i mestres de cases pertanyents al clergat regular plantegen 
un problema no sempre fàcil de resoldre. Pot clonar-se el cas que, abans 
d 'entrar en religió, haguessin tingut una formació tradicional com a mestres 
cie cases, però també és possible que en algun cas arribessin a l'arquitectura 
per afecció. La quantitat d'informació sobre aquests personatges ésmolt defi
citària i sovint no permet assegurar la seva formació . En algun cas no hi ha 
dubte sobre la procedència professional del religiós. El 13 de febrer cie 1634, 
per exemple, feia testament fra Joan de Sant Josep, frare novici i encara no 
profès, del convent de Sant Josep de Barcelona, de carmelitans descalços, .. 10 

5. J. Gudiol i Cunill: Nocions dàrqueulouia st1urada. Vic, 1933 (1902), vol. ll, p . 638. També 
ew originari del mas Bolló de Taradell l'argenter de Valls, ·de començaments del segle XVlll , 
Da mi:J Bolló i Casasses, possibleme nt parent del se u contemporani Marià Bolló , argenter de 
Heus. Vege u: J.E. Ràfols: Diccionari hiourà./lc d "artistes catalans, Barcelona 1951. vol. l , p. 257. 
Ag1~1eixo a li. llassegoda i Hugas que m'hagi facilitat el microfilm de l'exemplar conservat a la 
Biblioteca de Catalunya (fullets llonsoms, 2542). 

6. A. Duran i Sanpere: Llihre de Cè11;era, Barcelona 1977, p . 459. Vegeu, també: F. lbzquín: 
Resumen hist1íric11 del Santo Misterio de Ceruera . Recuerdo de su Cuarto Centen.ariu, Cervera 
1940 . 
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qual abans de entrar en la religió me anomenave Joan Cayro mestre de cases, 
habitant de Barcelona, fill del q2 Berkan Cayro, mestre de cases natural de 
Cusach, del bisbat de Rodes, del regne de França, y de Peirona q2 7. El novici 
practicava la professió de mestre de cases com a mínim des del 1619, data en 
què fa de testimoni de Jaume ]oli, quan aquest professa com a religiós agustí 
a Barcelona. Fra Joan testava perquè a la tarda del mateix dia havia de fer els 
vots; per desgràcia la seva vida en religió va durar poc temps, ja que al cap 
d'un mes el seu testament es feia públic per defunció del testador. 

També era mestre de cases abans de professar en religió fra Jaume ]oli . 
L'any 1618 treballava com a mestre de cases en les obres que es feien al con
vent de Sant Agustí de Barcelona, constant com a ·Jaume ]oli de Tarraga cria
do de mestre Ferrer Uosep) . En aquesta època ja era novici. Va professar el 
dia 11 de maig de 1619, després d'un any i un dia de noviciat8. Feien de testi
monis dos mestres de cases de Barcelona, Francesc Rossell i Joan Cayro -que 
he citat abans-. Fra Jaume era fill de Josep Joli, pagès de Tàrrega, i de Joana, 
tots dos difunts. Una mica abans de professar havia liquidat els seus bèns9. És 
probable que fra Jaume fos parent de Benet ]oli o Juli, mestre de cases docu
mentat en obres de la Generalitat de Barcelona (1632-34), i de Benet ]oli 
menor i Josep ]oli menor (també anomenats Juli), mestres de cases de 
Barcelona de la segona meitat del segle XVIl.També podrien haver estat mes
tres de cases altres dos frares agustins, fra Joan Gorina i fra Onofre 
CarreresJlO. En canvi és segur que no es dedicava a l'arquitectura fra Agustí 
Arbell, religiós de Sant Agustí de Barcelona -on ocupà diversos càrrecs-, fill 
d'Antoni Arbell i germà de Macià i d'Antoni Arbell, tots tres mestres de cases 
de Barcelona 11. 

7. AHPB, Pere Pau Vives, llibre ler. Testaments, 1627-37, llig. 58; 1634, 13 febrer. Frn Joan lle
gava cent lliures al P. Prior de Sant Josep per fer ·un tàlam nou per a la sagrestia•,quaranta-quatre 
lliures al seu marmessor P. fra Rafael de Sant Josep, cent lliures al convent per pagar deutes, 
dues caixes amb roba i un cens a la seva neboda Isabel Soler, i vint+cinc lliures al P. Prior per 
comprar roba a la germana del testador -anomenada Antiga- i als seus fills. Una casa que el novi
ci posseïa al carrer d'en Roca, amb tres portats. s'havia de subhastar per dedicar els diners a cau
ses pies. Finalment, fra Joan feia hereva a la seva ànima en forma de misses. 

8. ACA, Monacats, Hisenda, vol. 712, Sant Agustí de Bsrcelona, Llibre de professions, 1617-
34, f. 14. 

9. ACA, Monacats. Hisenda, vol. 654, Sant Agustí de Barcelona llibre 2n. de testaments, 
1603-98; 1619, 25 abril; f. 93. En el seu testament, fot Jaume ]oli deixa una vinya al convent de 
Sant Agustí de Tàrrega sempre que el convent pagués un censal de dotze sous i donés al novici 
quarnnta sous anuals i li digués dos aniversaris; en cas contrnri demanaria el permís per vendre
la o la cediria a l'hospital genernl de Tlarcelona. L'hereu universal del testador era el monestir de 
Sant Agustí de Bsrcelona amb la condició que el convent procedís a la venda d 'una casa que ]oli 
tenia a Tàrrega per poder liquidar els seus deutes pendents. 
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És coneguda, encara que no esta ben estudiada, l'escola de pintura de la 
cartoixa d'Escala Dei i sabem de la presència en l'inventari de Pere Aguiló, 
prior de la cartoixa tarragonina, dels textos de Diego de Sagredo i de Vignola. 
De fet, l'activitat artística dels cartoxians no era un fenòmen excepcional. A 
Barcelona hem localitzat un mestre de cases. que ingressà a la cartoixa de 
Montalegre. Es tracta de Pere Cases, fill d 'un pagès de la diòcesi de Vic, que 
havia après l'ofici amb Joan Paxau. No sabem, pera, si continuà exercitant la 
seva professiól2. 

D~alguns altres religiosos que practicaven l'arquitectura no es té cap noti
cia. Es el cas, per exemple, del servita fra Joan Castara, el qual, segons J.F. 
Ràfols, projectà i dirigí l'any 1626 la capella dels Dolors del convent del 
Bonsuccés de Barcelona13. Segons el P. Sanahuja, Bernat de Salbà, bisbe 

10. ACA, Monacats, Hisenda vol. 712, Sant Agustí de Barcelona Llibre cie professions, 1617-
34. Era Joan Gorina o Gusrina era fill de Francesc Gorina sastre de Terrassa i d 'Elisabeth. Va pro
fessar el 17 de setembre de 1618 i li feren de testimonis Jaume janer, fuster, i Jaume Anglada 
jove de mestre de cases. Era Joan va morir a Itàtia. No és segur, però, que es dediqués a la cons
trucció. El mateix s'ha de dir de fra Onofre Carreres, fill de Pons Carreres, carnicer de Barcelona i 
de Magdalena. Va professar el 16 d 'agost de 1621 i li feren de testimonis jaumeÇafont, notari, i 
Francesc Rossell, mestre de cases. 

11. · ACA, Monacats, Hisenda vol. 710, Llibre de professions , 1569-98; 1574, 27 juny. 
12. AHPB, Pere Pau Pastor, plec escriptures soltes, 1596-1630. llig. 7; 1619, 8 gener. El docu

ment recull els testimonis de Pere Morera, barreter, i de Joan Paxau, mestre de cases, certificant 
que Cases reunia les condicions necessàries per poder ingressar a la cartoixa: • ... Dictis die et 
anno et in continenti honor. Joannes J>axau magister domorum civis dicte civitatis etiam testis 
procluctus pro parte dicti Petri Cases qui quidem testis medio juramento prestito in manu dicti 
Juliani Pelegri scriptori jurati sub me dicto et infro. not. dixit et deposuit sequentia et interrogatus 
ipse testis per dictum scriptorem sub me dicto et infro. not. juratum si conexia ell dit testimoni a 
dit Pere Cases y si sab que dit Pere Cases sia fill llegítim y natural de Nicholau Cases pages cie la 
parrochia de Sanet Pere de Sorà bisbat de Vich y de Joana de aquell muller et dixit que si ques 
veritat que dit Pere Cases es fill llegítim y natural de dits Nicholau Cases y Joana muller sua y 
que asso sab ell testimoni y pot dir perque lo dit Pere Cases ha estat alguns anys ab ell testimoni 
y que sempre ho ha entes dexa manera y que aqueixa es la publica veu y fama et interrogatus 
ipse testis si sab que dits coniuges Cases fossen jueus, esclaus o moriscos, et dixit que nunca ha 
entes a dir semblant cosa ans be ha entes de moltes persones dignes de fe y credit que eran 
bons christians y per tals tinguts y reputats, et interrogatus ipse testis si lo elit Pere Cases es home 
de mata vida y fama y que dega res a ningu y que per no voler pagar se posas en religio et dixit 
que no, ans be es home de bona vida y fama conversatio honesta y home que no vol res denin
gu y que preten ell testimoni que dit Pere Cases no deu res a ningu, que en lo temps ha estat ab 
ell dit testimoni may ningu li ha demanat res, et generatiter fuit ipse testis interrogatus si sab ell 
testimoni que lo dit Pere Cases sia furios o mentecapto, et clixit que no, ans es un home molt 
assentat y bon christia y virtus y per tal lo te ell testimoni y asso es lo que sab y pot dir ell dit 
testimoni de dit Pere Cases perquel ha tractat moltes vegades quant estava per mosso ab ell.. 

13. J.E. Rafols, op. cit., 1951, vol. 1; p . 257. L'autor no cita la font d'informació. 
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d'Urgell, encarrega la traça del convent de monges cie Santa Clara de 
Balaguer, l'any 1617, al franciscà Francesc Arpal14. Tampoc no se sap res del 
dominicà fra Andreu Estany, del convent de Santa Caterina de Barcelona, tra
cista de la sagristia de la catedral de La Seu d'Urgell, l'any 163815. 

No plantejaré aqui la problemàtica de l'arquitectura ·jesuitica·., una expres
sió tan poc afortunada com inexacta. Hem de reconèixer, però, una tradició 
de jesuites que s'han dedicat a l'arquitectura, la majoria de vegades al servei 
de la pròpiaCompanyia de jesús. El P. Antoni Borràs ha documentat la inter
venció del P. Bernat Matias en la resolució de la traça del Col·legi de La Seu 
d'Urgell16. El jesuita és anomenat ·el Hermano Bernarda Mathias, coadjutor 
formada y buen architecto ... El mateix arquitecte treballava com a superinten
dent o director de les obres del Col·legi de Lleida, lloc on va morir: ·En 10 de 
abril 1615 murió en este Coll2 el dicho H2 Bernarda Mathias cojutor formada 
muy antiguo en la Campª, su oficio fue de albañil y en el kabajo mucho en el 
Caliu porque hallandole en sus principios Je dexo en muy buen punto edifi
cando no menos con su religion que con su trabajo•,17. És una figura per estu
diar amb més detall, si la documentació ho permet. Ara només podem supo
sar que la intervenció del P. Matias a Catalunya degue ésser més destacada 
del que hom podia pensar. Un altre jesuita, també desconegut, actuà d'exami
nador dels opositors a la plaça de mestre major de la catedral de Lleida, l'any 
1608, per la qual cosa va cobrar cent reals (cieu lliures). Es deia P. Miraveti 
residia a Oscam. 

He deixat pel final el cas dels caputxins dedicats a Ja construcció, perquè 
planteja un problema de difícil solució. Malgrat les nombroses informacions 
proporcionades pel P. Basili de Rubí19, poques vegades queda clar el grau 
d'intervenció dels religiosos en les construccions. La pobresa de l'orde obliga
va moltes vegades a la participació física dels caputxins en les obres dels seus 
convents, tot i que els coneixements constructius dels manobres no sempre 
devien ser els més adients. Els caputxins tenien ·fabriquers .. o tracistes provin-

14. P. Sanahuja: Historia de la Sertífica Província de Cataluña, Barcelona 1959, p. 839. 
15. J. Puig i Ca<lafatch: Santa Maria de la Seu d 'Urgell, Barcelona 1918, p. 87. 
16. A. Borràs: "Fundació del Col·legi de Sant Andreu, de la Companyia de Jesús, a La Seu 

d'Urgell Cl 598-1600)", Urnellit1, li (1979), pp. 379-401. 
17. AHNM, Jesuitas, leg.172, Lérida; plec 26. El P. Matias podria estar emparentat amh el més 

famos P. Alonso Matias, estudiat per A.Rodriguez Gutiérrez de Ceballos: Bartnlnmé de 
Bustt1mantey los orígenes de lt1 t1rquitecturajesuilica en h;paña, Roma, 1967, pp. 223-4. 

18. G. Alonso Garcia: Los maestms de la ·Seu Vella de Lleida· y sus colaboradores (con notas 
documenta/es para la historia de Lérida), Lleida 1976, p. 282. 

19. B. de Rubí: Un segle de vida caputxina a Catalunya 1564-1664, Barcelona 1978. La 
bibliografia de l'autor és molt extensa però l'estudi esmentat és el més interessant pel que fa a les 
notícies que ara tractem. 
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cials, per la qual cosa els convents de l'orde tenien les mateixes o similars 
característiques arquitectòniques. La feina del fabriquer eracomplexa i de Ja 
seva activitat en resulta una figura confusa. Era, en principi, l'administrador 
de les obres, però també actuava com a tracista i, de vegades, com a mestre 
de cases. D'altra banda, algunes obres podien ésser dirigides pel guardià del 
convent, seguint models estereotipats. Es clar que també hi ha una evolució 
en l'arquitectura dels convents caputxins. A diferència de les posteriors, les 
cases de la primera època no tenien cap interès artístic i eren d 'una pobresa 
extremada. Curiosament les primeres traces foren controlades pel fundador 
cie la província, el castellà P. Arcàngel cl'Alarcón, expulsat cie Nàpols per 
haver intentat constmir, juntament amb el seu germà, fra Joan d'Alarcón, un 
convent ·in forma quadra", és a dir, clotat d 'un claustre innecessari. El funda
dor havia portat d'Itàlia fra Querubí cie Nàpols ( + 1605), germà llec que es 
convertí en el primer fabriquer i que era ajudat per fra Gaspar Véndrell de 
Mallorca ( + 1586), ex-franciscà conventual, que arribà a Barcelona amb el seu 
germà Gabriel a finals de 1579 procedent de Gènova. Igualment cies d'Itàlia 
arribava l'any 1584 fra Antoni cie Nocera cie Nàpols (+1609), llec que col·labo
ra en la constmcció dels primers convents. Entre 1605 i 1616 treballaren en 
algunes fundacions fra Bernadí cie Quintanar i fra Serafí de Torelló, però no 
se'n sap res més. Tambe consta que el ·fabricer· del convent de caputxins de 
Tarragona era fra Dionis de Salrà, però devia tractar-se simplement d 'un 
caputxí mestre de cases o manobre. Treballant en les obres del convent, una 
paret li va caure a sobre; el frare va caure de rebot en un pou i a punt va 
estar d'ofegar-se; finalment, només es va trencar una cama i als vuit dies tor
nava a la feina20. Entre els caputxins que professaren a Barcelona n 'hi ha 
alguns que eren fills cie professionals cie laconstrucció. Encara que no neces
sariament s'havien de dedicar a l'arquitectura, existeix la possibilitat de què 
alguns d'ells es formessin com a mestres de cases: Hilari de Barcelona (Jeroni 
Paxau), Magí de Tarragona (Elías), Gabriel de Lleida (Pere-Joan Coichoxea), 
Bernadí de Vic (Francesc Brunet), Joan Baptista cie Tortosa (Joan Marçal), 
Alex de Barcelona (Çafont)21. 

Entre els .. fabriquers· caputxins citats pel P. Basili de Rubí cal destacar 
quatre religiosos: fra .Jeroni (Codina) de Barcelona, fra Gervasi (Giralt) cie 
Monistrol, fra Andreu (Saura) de Tarragona i fra Lluis (Blai) cie Barcelona. Fra 
Jeroni de Barcelona C+ 1632) era natural cie Caldes de Montbui , fill de Gabriel 
Codina i d 'Elisabet, i va viure quaranta-dos anys com a germà llec caputxi. 
Segons el P. Basili de Rubí fou .. fabriquer" de la província entre 1619 i 1625 i 
s'havia especialitzat en canalitzacions d'aigua. En un manuscrit de la 
Biblioteca Universitària de Barcelona, el P. Pau de Sarrià dóna una mica més 

20. (P. de Ssrrià), BUB. Ms. 155, f. 230. 
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d'informació: ·Tuvo particular ingenio y habilidad en materia de traças para 
conventos y fabricas , tanta que de todos los que le conocian, religiosos y 
seglares, era Hamada fr. Geronymo el Fabricero. Ocupóle en esta casi siempre 
la Obediencia en las fabricas de los conventos clesta Provincia y algún tiempo 
entendió en lo mismo en la de Castilla y fundada aquella Provincia bolvió a 
esta cie Catalunya. En esta su continua ocupación fue siempre muy zelante de 
la pobreza, de manera que podían los Prelados con toda confiança encomen
darle las traças de los conventos y la execución dellas, seguros de que no 
ahría ningún excesso en grandeza ni en curiosidad (. .. ) y siendo consultada 
muchas vezes en fabricas de seglares de mucha consideración, los Architectos 
mas entendidos estavan a su parecer y se regian por él» 22. L'ajudant principal 
cie fra Jeroni Codina era fra Gervasi de Monistrol, el qual declarava del seu 
mestre que ·en lo de las fabricas me dixo (fra Jeroni Codina) que siempre avia 
echo aquella que !e pareda mas conveniente a la pobreza y que quanta era 

21. ACA, Ordes religiosos, OR/ 6, vol. 262, Llibre de professions 1598-1647, Santa Eulàlia de 
Sarrià. Fra Hilari de narcelona és deia Jeroni Paxau, era fill de Joan Paxau i d'Agnès, i va profes
sar el 2 de març del 1617, quan tenia setze anys i mig ·poc més o menos•. El seu germà Jaume 
l'axau va prendre l'hàbit de capuLxí uns anys més tard, però, en aquest cas, consta clarament que 
la seva professió era la de passamaner. Fra Magí de Tarragona era fill cie mestre Elias, mestre de 
cases de Tarragona i de Tecla Solera; va professar l'hàbit el .9 d 'abril del 1617, als vint anys «> 
cerca delis•. Fra Gabriel de Lleida era fill de mestre Joan Coichoxea (potser Goicoecheal i de 
Magdalena Raguer; va prendre l'hàbit el 23 de maig de 1625 i va professar un any més tard. Fra 
Bernardí de Vic era fill de Pau Brunet, mestre de cases, i de Caterina; professà el 20 de maig del 
1636. Fra Joan Baptista de Tortosa abans Joan Marçal, era fill de Pere Marçal, pedrapiquer de jas
pi, i de Crispina; va professar el 23 de juny del 1636. Fill del mestre de cases Ponç Roca· i de 
Coloma era Joan Ponç, que professà el 4 de desembre de 1629 amb el nom de fra Atanasi de 
Vilafranca del Penedès, però consta que la seva professió era la de sastre. L'acta de professió de 
fra AJex de Barcelona, del 22 de febrer del 1600, diu que: ·Jo fra Alex cie Barcelona, fill de Jaume 
Çaffont y de Chaterina muller sua mestre de cases confes aver rabut lo abit de nostre P.S.E. dels 
capuchins en lo monestir de Sta. Eulalia de Sarria de ma del P. fra Damaso de Castellar el qual 
estava per president de dita casa per les occupacions del P. Guardia en lo capitol general a 22 de. 
febrer 1599. Y avent fet un any de noviciat cumplit ab beneplacit de la comunitat tenint les veus 
conforme lo orde de la Religio fiu la professin a 22 defebrer del seguem any de 1600 en mans 
del P. fray Bernardino cie Mançanilla guardià presents lo P. fra Bonaventura de Cerdenya i el P. 
fra Joan de Barcelona sacerdotes y los hermanos fray Sebastian de Sparnguera y fra Domingo cie 
Çarreat y los clamés germans novicis y en testimoni desta veritat fas la present scrita y firmada de 
ma mia propia vuy a 22 de febrer de 1600. Jo fra Alex indigne capuchi•. Caldria també recordar 
altres artistes caputxins de la mateixa època, citats pel P. Basili de Rubí (1978, pp. 456-7). Fra 
Erancesc de Borgonya C+ 1636) confeccionà quasi tots els sagraris de les esglésies dels caputxins 
de Catalunya. Fra Francesc del Rio de Barcelona (+1631) i fra Damas de Barcelona (+1668) eren 
escultors; el primer era també enquadernador de llibres. 

22. BUB, Ms. 155 f. 60. 
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por su parte no le parecia avia echo ninguna relacion ni excesso en todas las 
que le avian encomendado ... 

Fra Jeroni Codina, popular pels seus coneixements de ciències hidràuli
ques, anà a Mataró l'any 1611 per planificar una conducció d'aigües per a 
aprovisionament de la població i del convent que allí construïen els caput
xins. Deu anys més tard els cònsols de la vila reclamaren de nou la presènda 
del caputxí per augmentar les conduccions. Fra Jeroni es presentà amh dos 
caputxins més i, un cop aprovada la planificació per la batllia general de 
Barcelona, treballà més de dos anys en la direcció i l'execució de l'obra. 
S'ocupà també de canalitzar i conduir les aigües del convent de Figueres, 
com també les d 'altres convents i poblacions de Catalunya. L'any 1627 era 
reclamat pels jurats de Sabadell per tal de buscar fonts i pel Consell de Cent 
de Barcelona per a portar una sèquia des del riu Llobregat a la ciutat. ~any 
següent eren els jurats de Vic els qui sol·licitaven el consell de fra Jeroni per 
fer una conducció d 'aigües des de la font de Muntdellots fins a la vila23. ·Fra 
Gervasi de Monistrol, que vestí l'hàbit caputxí durant vint-i-cinc anys i que es 
convertí en deixeble de fra Jeroni Codina, era fill de picapedrer24. 

El P. fra Gervasi de Monistrol (+1648), que també es dedicava a la poesia, 
va publicar l'any 1632 un Plano de la acequia navega/he desde Martorel a 
Barcelona, proyectado, trazado y ofrecido al magristrado de Barcelona25. 
Només conec una altraactivitat d'aquest singular personatge, i és la direcció 
de les obres de fortificació de la muntanya de Montjuïc des del setembre de 
1640 fins el 26 de gener següent, dia de la batalla de Montjuïc. Aquesta ocu-

23. B. de Rubí, op. cit, 1978, pp. 364-6. 
24. ACA, Ordes religiosos, OH/ 6, vol. 262, Llibre de professions 1598-1647, Santa Eulàlia de 

Sarrià, 1610, 24 juny: ·Jo fra Gervasi de Monistrol corista, fül de mestre Antoni Giralt trencador de 
rocas y de Angela Giralta muller sua quondam confes aver rabut lo habit de nostre pare Sanet 
Fransesch dels caputxins en lo monastir de Santa Eulalia de ma del Pare fra Joan Evangelista de 
Sarria guardia de dita casa a 23 de juni del any 1609 en la orasio de completas y avent fet un any 
complit entre la casa de Santa Eulalia y la casa de Sant Bartomeu de Manresa y sent portat altra 
vagada de dita casa de San Bartomeu a Santa Eulalia de Sarria y sent portats en ella dits novisis 
altra vagada apres de aver estat 9 mesos y quinse dias y aven! tingut per gordia y mestre lo pare 
fra Agustí de Ripoll y apres de dit tems ser tornats dits novisis lo pare fra _Iuan de Barcelona 
abbeneplasit de tota la comunitat tenint las veus conforme !orde de la Heligio füL la professin en 
mans del pare fra Joan de Barcelona guardia de dita casa a 24 de juni y a les 9 oras de la matina
da acabada la misa conventual del any 1610 aven! complits los 18 anys y 6 mesos y dias de la 
mia edat en presensia del pare fra Antoni de Trapala y de pare fra Tomas de Gerona y del pare 
fra Bonaventura de Barc. y del pare fra Serafi, los germans fot Sebastia y fra Bernat y dels dernes 
de la comunitat en 
testimoni desta veritat faig la present eschrita y firmada de ma mia als 24 de ¡uní 1610. Fra 
Gervesi de Monistrol caputxi indigne. Era Joan de llarc. guardi:! fra Antoni de Trapana•. 

25. B. de Rubí, op. cit, 1978, pp. 366, 456 i 779. 
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pació posa en perill la seva vida. Com relata el P. Basili de Rubí, reproduint 
una notícia del Manual de novells ardits (Dietari de l'antic Consell), ·dit die 
(20 des. 1640) encontinent, tragueren altre reo en dit judici de prohoms, ano
menat Joan Gil, adelat i inculpat d'haver principiat un motí dalt la muntanya 
de Montjuïc i haver volgut matar amb un petard al P. Fr. Ge1vasi, caputx:i, 
superintendent de l'obra de la fo1tificació que feia la ciutat en dita muntan
ya .. 26. L'especialització dels caputxins en ciències hidràuliques va tenir després 
continuïtat. Fra Joan de Vic (1671), per exemple, és autor d'un llibre sobre 
Geometria y perspectiva con ejemplos y.figuras ... y muchas maneras de buscar 
aguas suhterraneas, conducirlas y sacar/as. També fou ·fabriquer" de la pro
víncia caputxina fra Andreu cie Tarragona ( + 1666), que va professar al con
vent cie Santa Eulalia cie Sarrià l'any 161527, encara que no es coneix la seva 
activitat constructiva, excepte al convent de la seva ciutat natal. 

He deixat pel final el cas singular d'un altre caputxí, fabriquer cie la 
Província enke 1616 i 1622, encarregat cie la traça de ls desapareguts convents 
de Sant Celoni, Arenys cie Mar, Mataró, Tortosa, Vilafranca del Penedès i 
Solsona (aquest últim, habitat ara per claretians, no és l'original, ja que fou 
reconstruït entre 1659 i 1661), a més d 'altres edificacions. Es tracta de fra Lluïs 
cie Barcelona (1589-1664), abans anomenat Lluïs Blai, l'únic fill baró cie Pere 
Blai i, un cop casades les seves cinc germanes majors, l'hereu del famós 
arquitecte. Semblalògic pensar que el primer aprenentatge com a mestre cie 
cases el va fer sota la vigilància del seu pare, però, als quinze anys, Lluís Blai 
decidí vestir l'hàbit caputxí -que portà durant quasi seianta anys-, professant el 
2 cie juny cie 160628. 

26. Ibiclem, pp. 667-9. 
27. ACA, Ordes religiosos, OH/ 6, vol. 262, Llibre de professions, 1598-1647, Santa Eulàlia de 

Sarrià; 1615, 7 maig: ·Jo fr. Andres de Tarragona hijo de mestre Onofre Saura y de Francisca su 
mujer ago fe que recebi el habito de N.P.S. Francisco de la orden de los capuxinos en el mones
terio de s• Eulalia de Sarria por manos del padre fr. Fabian de Barbastro a 7 de hebrero del año 
de 1614 haviendo acabado e l año de noviçiado. teniendo las vozes como es costumbre en la reli
gion, hize profesion a 7 de hebrero del anyo 1615 despues de completas en manos del P. fr. 
Andres de Çeva guardian de dicho monesterio en presensia del P. fr. Antonio de Trapana y del 
P. fr. Fabian de Barbastro y del P. fr. Nards de Gerona y del P. fr.Dionisio de Monson y del P. fr. 
Damian de Villabella y de los demas hermanos que estavan en dicho monesterio siendo de 
hedad de ... anyos y en testimonio de la verdad lo escrivi de mi mano a 7 de mayo de 1615. Fr. 
Andres de Tarragona•. 

28. ACA, Ordes religiosos, OH/ 6, vol. 262, Llibre de professions 1598-1647, Santa Euhllia de 
Sarriü; 1606, 2 juny: ~Jo fray Luis de Barcelona fill de Pere Blay architector y de Isabel muller sua 
confes aver rebut lo abit de N. P. S. Francesch dels caputxins en lo monastir de Sta . Eulalia per lo 
pare fra Ju:m de Barc. guardià y mestre de novicis del sobre dit monestir a 29 de max 1605 aca
bades matines. y complit lo any de noviciat y vistes las provances fiu professin en mans del pare 
fra Miquel de Gerona guardià y mestre de novicis del matex monestir, de edat de setse anys y 6 
mesos en presentia de tota la comunitat a 29 de max despres de vespras en !any 1606 y per ser 
axi la veritat fas la present de ma propia mà vuy a 2 de juny en lo matex any 1606. Fray Luis de 
Barcelona chorista ,. 
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Segons el P. Basili de Rubí, l'estructura definitiva -i invariable- dels con
vents de caputxins de Catalunya es cieu a la voluntat del provincial P. Damas 
cie Castellar. Les noves cases, sempre mantenint l'esperit d 'austeritat dels 
caputxins, incorporaven ja un claustre, molt senzill i sovint situat darrera del 
temple; les esglésies, mantenint la planta tradicional, adopten alçats i cobertes 
renaixentistes. L'arquitecte o .. fabriquer .. que dissenyà la conformació i l'orga
nització del nou tipus cie convent fou Lluis Blai. No es coneix l'activitat cie 
l'arquitecte caputxí entre 1622 i 1642, després d'ésser substituit com a .. fal)fi
quer .. per fra Andreu cie Tarragona. Amb motiu cie la guerra dels Segadors, 
l'any 1642, fra Lluís acompanyà a França el marquès de Pobar, virrei cie 
Catalunya, com a confessor29. En un intercanvi de pressoners Pere d'Aragó 
fou alliberat (rescatat a Montpeller a finals del 1644 per 22.000 escuts) i fra 
Lluis Blai es traslladà a Andalusia a orientar la construcció dels convents 
d 'aquella província. Morí a Sevilla, al convent de les Santes Justa i Rufina, 
l'any 166430. 

29. Pere d 'Ardgó (o Pere Antoni llamon Folc de Cardona i Fernandez de Córdoba 1611-1691) 
em el segon fül d 'Enric-Ramon Folc de Cardona duc de Cardona i de Sogorb ( + 1640), tres cops 
virrei de Catalunya. Pere d'Arag{i fo u ambaixador del rei a Roma virrei de Nàpols, virre i de 
Catalunya, i virrei i president del Consell d 'Aragó. Fou també nomenat preceptor del p ríncep 
Baltasar Carlos. El personatge es cas;! tres vegades: primer, amb .Jerònima de Guzman Davila 
(+1641), segona marquesa de Pobar -de qui el marit prengué el titol-; segon, amb la seva cosina 
Anna Fernàndez de Córdoba i Figueroa (+1679), duquessa de Feria i filla dels marquesos de 
Priego; tercer, amb Anna Caterina de La Cercla, fília d'una neboda i del primogènit del duc de 
Medinaceli. A la mort del seu genml gran (Lluis Ramon Folc de Cardona, setè duc de Cardona) 
sense successió masculina viva, Pere d 'Aragó inici~! un plet contra la seva neboda Caterina -casa
da amb .Juan Erancisco de La Cerda duc de Frías i de Medinaceli- per tal d 'assolir eltítol de duc 
de Cardona. Ond e i neboda ostentaven el títol al mateix temps; Pere d ºAragú es pot considerar 
el vuitè i últim duc de Cardona. Durant la guerra dels Segadors. pel marc,; del 1642, Pere d 'Aragéi, 
aleshores virrei de Catalunya pretengué, des de Tarragona travessar tot el Principat per socórrer 
la ciutat de Perpinyà perü tiiu capturat amb tot e l seu exercit a Vilafranca del Penedès pel maris

cal de La Motle. 
30. B. de Rubi, op. cit, 978, pp. 457 i 674. 
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LA IL·LUMINACIÓ DELS MANUSCRITS DE DRET CANÒNIC 
BAIX-MEDIEVALS CONSERVATS A L'ARXIU EPISCOPAL DE VIC. 

L'ANÀLISI DELS MSS. 141 I 143 

Gaspar Coll i Rosell 

L'Arxiu Episcopal de Vic és ric en manuscrits de dret canònic dels segles 
XIII al XV. Amb seguretat, se'n poden comptar uns disset exemplars, sis 
còdexs dels quals són profusament ornats i historiats (Mss. 135, 136, 141, 143, 
144 i 162) i cinc volums més són solament ornats, sense figuració (mss. 137, 
140, 145, 215 i 216). La resta no són il.lustrats: només presenten caplletres de 
filigrana. 

Un estudi detallat de tots aquests còdexs sobrepassa les possibilitats 
d'aquesta comunicació. Per tant, m'he proposat limitar-me aquí a l'estudi de 
dues obres il.luminades: els manuscrits 141 i 143. Ambdós còdexs tenen 
alguns punts de contacte en la il.luminació. Per altra part, la seva filiació artís
tica -especialment la del segon- és comparable a la d'alguna altra obra 
d 'il.luminació llibrera catalana del tercer quart del segle XlV i, per tant, el seu 
estudi transcendeix el mer interès cognitiu dels fons llibrers de l'Arxiu 
Episcopal de Vic i permetent d'avançar en una perspectiva més global i 
important: la de conèixer millor les filiacions i relacions geogràfiques en la 
il.luminació llibrera trescentista catalana. 

Per aprofundir en les concomitàncies entre ambdós còdexs i poder esta
blir certes comparances forànies, cal primer centrar-se en l'anàlisi de cada un 
d'ells1. 

Elms. 141, núm. inv. 7575 del Museu Episcopal de Vic. 

Procedeix de la seu vigatana i s'intitula Liber sextus Decretalium cum 
apparatu Ioannis Andreae. Inclou la normativa jurídica promulgada pel papa 
Bonifaci VIII (1294-1303) i incorpora el comentari del canonista Joan Andreu 
(1270-1348). 

l. Els regests dels manuscrits 141 i 143 foren publicades per Mn . Gucliol en J OSEP G1 1rno1. 1 

CoN11.1., Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu tpiscopal de Vfc. 
Barcelona, Imp. de la Casa de la Caritat, 1934, 150-153, fig. 20. Gudiol exposa l'essencial de les 
característiques codicològiques, la il.luminació, un resum del contingut i una valoració històrica 
cJe filiaci~), cronologia i procedència . Creu que ambdós còdexs poden ésser d 'una mateixa 
col.lecció, per les similituds d'algunes de les seves miniatures. 
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Partint del descrit per Mn. Gudiol, crec necessanes algunes precisions 
ampliacions, començant per qüestions codicològiques: 

Les cobertes de post, afectades pel corc, estan folrades d 'albadina groga i 
aplicacións de llautó. L'albadina hi fou afegida, doncs, a sota i per la part del 
llom hi ha pell negra. Crec que aquestes cobe1tes són les originals del volum i 
amiden 471 X 298 mm. 

El còdex està format per 119 folis de pergamí que amiden 449 X 287 mm. i 
foren numerats modernament amb llapis amb xifres aràbigues; no hi ha restes 
d 'una numeració precedent. Als folis s'hi afegeixen una guarda anterior de 
pergamí enganxada a la coberta i cinc guardes posteriors també de pergamí; 
d'aquestes, la primera es troba mutilada i la darrera, com l'anterior, també 
s'enganxa a la post. 

El volum està escrit a clos corondells amb glosses; incorpora pautes horit
zontals i verticals que defineixen la caixa escriptòrica. Aquesta és variable en 
la longitud de les columnes del text i més regular en amplada; els corondells 
principals amiden entre 65 i 60 mm. d 'amplada. A part hi ha nombroses pos
til.les de mans diferents; la majoria d'elles al.lusives al contingut del llibre, tret 
d 'algunes de les guardes que esmentaré posteriorment. 

La relligadura compagina els pergamins a la manera carn-carn/pèl-pèl i se 
subdivideix en 12 quaclernets regulars de 10 folis, sense comptar les guardes. 
Al final de cada plec hi figura un reclam situat al centre del marge inferior. Els 
reclams, escrits amb tinta negra i remarcats per un traç rectangular del mateix 
color, indiquen la primera o les primeres paraules del text principal del qua
clernet subsegüent. 

El còdex està escrit en lletra llibrera gòtica força regular, emprant per al 
text tinta negra que ha esdevingut d 'una tonalitat sèpia per efectes de l'oxida
ció. Com és habitual en l'escriptura llibrera medieval, les rúbriques s'escriuen 
amb tinta vermella. 

El volum incorpora nombrosos calderons i caplletres que, a part les que 
són pròpies cl'il.luminaclor, són de filigrana. Els traços plomejats d 'aquestes 
alternen les tintes vermella i blava i s'ornen amb filigranes de gran densitat, 
liles les primeres i vermelles les segones2. . 

Pel que correspon a la il.luminació, el manuscrit presenta clarament dos 
moments il.lustratius o dues mans pictòriques clarament diferenciades. En el 
primer foli, tret d'una de les inicials de la glossa, s'hi concreta la intervenció 

2. La profusió de filigranes liles i vermelles sobre inicials vermelles i blaves, respectivament , 
és freqüent als escriptoris europeus meridionals a partir del segon quart del segle XIV, mentre 
que en temps anteriors (1270-1330) és més habitual la limitació als colors blau i vermell , utilitzats 
combinadament i alternativament tant en el traç com en la filigrana ; això sobretot en els princi
pals e<;ntres de producció llibrern : París i Bolonya. 
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d'un mateix il.luminaclor de molt bona factura . A la patt destinada als coron
dells centrals, aquests han estat substituïts per una vinyeta que encapçala els 
Decretals. Aquesta amida 75 X 143 mm. i se subdivideix en clos espais. A 
l'esquerra, inscrita en un rectangle hi ha una inicial D de ductus de color blau 
sobre fons daurat, en la qual s'inscriu la figura del papa Bonifaci VIII. Aquest 
duu tiara blanca tricoronada i capa pluvial vermella i s'asseu davant un faris
tol on està redactant el seu codi jurídic. La inicial encapçala un text en lletres 
capitals blanques que és la rúbrica habitual del tractat canònic: BONIFAllUS 
EP(ISCO]PUS SERVUS SERVO R UM DE! DILEGn (..J A la dreta es representa la 
sala de l'audiència papal amb la figura del pontífex presidint el consell de 
cardenals, acompanyats de soldats de la guàrdia vaticana i nou escuts amb les 
armes de Bonifaci. 

Del mateix miniador hi ha la caplletra Q (Quia ... ) que encapçala la glossa, 
també de traç blau sobre caixa daurada i que repeteix la figura frontal i de 
mig cos de l'al.ludit papa. 

El treball d'aquest miniaclor es complementa amb l'orla situada al marge 
inferior. Aquesta es forma a parir del seu motiu central -un pelicà- i s'estén 
pels costats amb fullatges i volutes que combinen els colors blau ultramarí, 
rosat salmó i el pa d'or. 

En general, aquestes il.lustracions evidencien un corrent trescentista italià, 
com ho demostren el sentit brillant i matitsat dels colors, la concepció 
volumètrica i espacial de les figures i els motius arquitectònics. No m'estendré 
sobre aquesta qüestió perquè ja ha estat suficientment analitzada per diversos 
autors. Existeix unanimitat en el fet que la il.luminació d'aquest primer foli 
dels Decretals de Vic és atribuïble al pintor i il.luminador de manuscrits senès 
Lippo Vanni, il.lustrador, entre altres obres, d 'alguns dels millors canto
rals cie la catedral de Siena vers els anys 1340-1345, i també autor d 'algunes 
obres napolitanes (potser la que ens ocupa)3. 

El segon moment il.lustratiu del manuscrit comença en el mateix foli l en 
la inicial B (Bonifatius ... ) present en la pa1t inferior esquerra de la glossa. A 
pa1t les qüestions d'ordre formal que tractaré seguidament, hi ha una dada 
objectiva quedemostra que aquesta caplletra i les que la segueixen són obra
des independentment de la mà de Lippo Vanni. La inicial esmentada té el 
ductus de color blau ultramarí igual que les altres del foli, però la seva tonali
tat és més apagada, sense la brillantor de les pintades pel mestre italià; es veu 
clar que les tintes emprades són diverses i es demostra clarament per un fet 

3. Vegeu M11.1.A1m Mi-:1ss , Jtalian Style in Catalrmia and a Founeentb Centu1J1 Catciltm 
ivurk~bop: ·Journal Walters Art Gallery llaltimore· 4 (1941) 45- 87. RosA A1.coY , Mil.lenium. 
Histilria i Art de l'Esp,lésia catcilanci. Barcelona 1989, fitxa nüm . 249, 324-325. Alcoy creu que 
aquesta il.luminació de Lippo Vanni podria haver estat realitzada durant l'estada del pintor a la 
cort del rei Robert de Nàpols. 
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aliè a la voluntat de llurs artífexs: el color blau de la inteivenció del primer 
mestre ha deixat empremta a la guarda anterior del còdex i, contràriament, el 
blau de la inicial B -menys gras- no ho ha fet. Aquest detall d'ordre tècnic 
esdevé una dada important en la distinció de les dues inteivencions pictòri
ques, però també és un argument per a considerar la guarda de pergamí, i 
probablement les cobertes, com a originals al còdex. 

El segon momenr il.lustratiu dels Decretals de la catedral de Vic consta 
d'un total de 160 caplletres d'il.luminador, comptant la B anteriorment esmen
tada. No inclou cap altra tipologia il.lustrativa, com vinyetes o orles, però la 
seva qualitat formal és notable i molt unitària, molt probablement d'una sola 
mà. Les caplletres es distribueixen al llarg de tot el volum, tant als corondells 
principals com a les glosses, des del foli l fins al 108v. 

Les seves dimensions són variables, oscil.lant entre els 12 mm. i els 30 
mm. de caixa. Es pot establir una diferenciació en dues categories: les orna
mentals i les que inclouen figuració . De les primeres n 'hi ha 114 unitats i les 
segones sumen 46. 

Ambdues tipologies tenen, però, molts trets en comú. Llevat de l'interior, 
els colors i la morfologia són els mateixos. Aquells són opacs i relativaments 
reduïts . Se sol combinar el color rosat i el blau ultramarí per al ductus i la cai
xa, invertint la combinació entre les inicials contigües. Als fons de les lletres 
s'utilitza el pa d 'or bnmyit, sense base preparatòria vermello~a (l'anomenat 
bol d 'Armènia) . 

Les caixes de les inicials es ressegueixen amb un traç de tinta negra i solen 
tenir formes rectangulars o quadrades , tret de les is que són triangulars . 
Aquestes formes bàsiques esdevenen molt dinàmiques en estar tractades amb 
traços angulosos, quasi discontinus, com crebants que lobulen els contorns. A 
l'interior de la caixa i del ductus l'ornamentació és homogènia: traços molt 
fins de filigrana i perlejats, ambdós de color blanc. 

Pels marges , les lletres s'estenen amb marginàlies vegetals que formen 
tiges bicolors acabades amb dobles fulles trifoliades. Aquestes ,fulles solen 
combinar els colors vermell o marró i verd. En alguns casos les te~Í11inacions 
inclouen botons daurats. 

Pel que pe1toca a les inicials només ornades, els seus interiors se solen 
decorar amb el mateix tipus de fulles de les antenes marginals i, en alguna 
d'elles, apareix un escaquejat bicolor (folis 9v. i 88v.). Un cas especial el cons
titueixen algunes is, com la de la glossa del foli 32v.: aquesta participa de les 
característiques generals ja definides, però és especialment rica en el seu inte-
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rior. La caixa se subdivideix en quatre sectors que combinen els colors blau i 
rosat; a dintre, el ductus es forma per tiges rinxolades a la manera de sar
ments realitzats amb el color contrari al de cada sector de la caixa. Tot dóna 
l'aparença d'un cuc recargolat que, entenent-lo així el miniador, es corona 
superiorment per un cap grotesc de simi. 

Anant a les inicials figurades, aquestes no es poden considerar historiades: 
cada una és formada per una sola figura que no desenvolupa cap acció i no 
al.ludeixen directament altext. Són majoritàriament antropomòrfiques i, per 
tant, s'hi pot reconèixer una certa vinculació indirecta amb el contingut canò
nic del còdex: representen el poble de Déu per al qual s'han creat les lleis. 
Els motius representats són busts de distints personatges masculins i femenins 
que destaquen pel particularisme de les seves indumentàries medievals: 
barons distingits que duen colls amb botonadures, dames amb rics cofats, sol
dats amb diverses tipologies de bacinets i algun clergue tonsurat. A part, hi 
ha algunes inicials -especialment is- que inclouen algunes figuracions 
zoomòrfiques com el lleó o més grotesques com també lleons amb caps 
humans (folis 3v. i 35v.). 

Aquestes figuracions es distingeixen per l'acurament del seu traç molt fi. 
Són molt dibuixístiques però no exemptes de volum; destaca la vivacitat dels 
trets fisonòmics, especialment els rínxols dels cabells. Deliniades en color 
sèpia són molt poc calorejades: escassament uns tocs de vermell als llavis i 
un rosat molt pàl.lid als pòmuls. En el cas dels lleons s'empra un color groc 
molt intens per als cossos. 

La filiació artística d'aquest segon mestre il.luminador és complexa; Meiss i 
Alcoy (ops. cits.) dissenteixen. El primer creu que l'ascendència d'aquestes 
miniatures es francogòtica, mentre que la segona apunta ce1ta relació entre el 
primer i el segon miniadors dels Decretals, no descartant un origen també ita
lià per al darrer. 

Personalment crec que ambdues posicions no estan mancades d 'argu
ments. Des. d'un punt de vista formal, es poden detectar estilemes italianit
zants i, a la vegada, tre ts d'ascendència francesa al segon mestre dels 
Decretals: la filigrana blanca i els perlejats que decoren la caixa i els contorns 
de les lletres tenen un origen bolonyès, com també els botons daurats en què 
acaben algunes antenes; també evoquen Itàlia les formes triangulars de les 
lletres is, o la mateixa Catalunya en obres italianitzants dels voltants de) segon 
terç del segle XIV. Per altra part, l'opacitat dels colors, la profusió del dibui
xisme, els fons escaquejats i, sobretot, les formes lobulades i la tipologia de 
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les antenes marginals són més pròpies d 'un orígen francès. 
Aquesta simbiosi d 'estilemes es pròpia d 'una cena internacionalització dels 

tallers europeus d'il.luminació que es dóna a panir de la dècada del 1320 i 
que s'anirà fent més explícita a mesura que avança e l segle. En aquesta línia, 
la integració d'italianismes ornamentals, i fins i tot co111positius, a un substrat 
pictòric essencialment francès és paradigmàtica en la figura de Jean Pucelle 
(doc. 1319-1334) i el seu cercle parisí. Les tipologies d 'antenes amb fulles tri
lobulades, el crebament dels contorns i l'encadenament de rínxols són fre
qüents en les seves orles i caplletres, combinats amb italianismes4. De fet, 
l'estil ornamental de]. Pucelle té els seus precedents --encara sense italianis
mes- en les obres parisines a l'entorn del mestre Honoré o fins i tot en obres 
de la Picardia-Artois; totes elles del període 1290-13005. 

Per a mi, és aquesta ascendència francesa renovada la que cal veure en les 
miniatures dels segon mestre dels Decretals vigatans; una manera deutora de 
l'estil pucellià més pel sentit ornamental i dibuixístic que pel compositiu. Això 
no vol dir que el miniador hagi de ser necessàriament pari.sí o del nord de 
França. De fet, l'influx de la miniatura francesa es fort a territoris meridonals 
com el Llenguadoc, la Provença iCatalunya6, i a pa1tir del segon quart del 
segle XIV hi conviu amb els models italians més purs (especialment bolonye
sos, sienesos i pisans). A part, cal recordar que en aquesta època el regne de 
Nàpols és de dinastia angevina i, com insinua Rosa Alcoy (op. cit.), la con 
papal d 'Avinyó és l'aglutinant cultural i a1tístic de totes aquestes contrades. · 

Per acabar el discurs dedicat al Ms. 141 de l'Arxiu Episcopal de Vic, cal 
encara precisar algunes qüestions: 

4. D'e ntre les obres atribuïbles a J l'ucelle i e l seu taller destaco dos manuscrits rics en 
il.luminaciÍl: l:Ï llibre dHores de.feanne li, reina de Nw 1a1-ra. París. Bibliothèque Nationale, Nouv. 
acq. Lat. 3145 i Bíblia historiada. Ginebra, llibliothèque Publique e t Universitaire , ms. fr. 2. 
Vegeu 01To i'Àurr, La miniatura medie11al. Una intmducci<ín. Madrid , Alianza Editorial , 1987, 
fígs. 203 i XXIX. 

5. D'aquesta darrera procedència geogr:lfica ca l destacar e l Breuiari del Saint-Sépu lc:re de 
Cambrai. Cambrai , ms. 102 i e l Psalter~Llibre dHores e/Arnis. París. Bihliothèque Nationale, Lat. 
1328. Vegieu J EAN l'O HClll'I! , L"enluminure ji·ançaise. París, Arts et Métiers Graphiques. 1959, 
48-49, fig. 52 i pàg. 177, pl. LI. 

6. A títol d 'exemple, esmento b il.luminaci(i del foli 67 d 'un manuscrit catahl que presenta 
una inicial amb crebaments i encadenaments de rínxols de sarme nts. datable entre els anys 1321 
i 1328. Es tracta dels U'atges i Chrntituciuns de Ccitalunya, ms. Latin 4670 A (ff.67-240) de la 
llibliothèque Nat innale de París . Vegeu AVIUL, François i alt. ft.tanuscrits en/u minés de la 
Biblintbèque Nationale . Manuscrits de la Pènin.mle Ibérique. París. 1983, p:1gs. 90-91. cat. 105, pl. 
H.: i també, GASl'AI! Cou., His manuscrits jurídics i/.luminats a la primera meitat del sef.!le XIV el 
cas dels '"lf.mtges'" i /'inici de lïta/ianisme pict<iric a Catalunya. Tesi doc- toral. Un ive rsitat de 
Barcelona, 1992 (edició microfitxadal , 6-33. 
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En primer lloc, no sabem quan el manuscrit passà a formar part dels fons 
de la catedral de Vic, però és descartable que s'hagués copiat i miniat en 
aquesta seu catalana. En segon lloc, el còdex presenta algunes inscripcions a 
les guardes que poden precisar-ne la procedència. A la guarda anterior hi ha 
una inscripció en bona cursiva gòtica que pot indicar la primera propietat del 
llibre; Mn. Gudiol ja en destacava el fragment inicial: (G}ratiosso etfelici militi 
raymundo domino castri sancti amhrosi. Honorius insentum salutem .. .. Al 
final del document es pot llegir Ja referència a un topònim clar: Tulositas 
vi/is .... Aquesta inscripció es féu, probablement, amb anterioritat a la il.lumi~ 
nació del llibre, ja que, les empremtes blaves que provenen cie les miniatures 
del primer foli apareixen per sobre d'aquest text cursiu i en tapen algunes lle
tres. A més a més, Ja lletra G d'inici del text ha estat omesa, però al seu lloc 
resta un espai suficient per a enquibir-hi una lletra capital, potser destinada a 
ésser il.luminacla juntament amb la resta del còdex. Desgraciadament, Ja men
ció al senyor del castell de Sant Ambrós no ens concreta suficientment el pri
mer propietari del llibre, però la menció a Tolosa de Llenguadoc ens assenya
la genèricament la seva possible procedència geogràfica. Per altra part, 
Gudiol també destacava unes frases en un català fortament irf/luenciat pel 
provençal que són en una cie les guardes posteriors. Són cie lletra cursiva 
molt diferent a les cie la primera inscripció i a les postil.les del llibre i són 
fragments de poesia trobadoresca. 

Un origen provençal és compatible amb la filiació artística del segon mes
tre il.luminador del manuscrit, però cal admetre que aquests versos pogueren 
ésser copiats un cop el llibre ja era acabat i que, fins i tot, ho pogueren ser a 
Catalunya, on trobadors catalans com Cerverí cie Girona (doc. 1259-1285), 
que escrivien en prov,ençal, foren profusament copiats fins al segle XV7. 

Arribats aquí, em cal formular el que crec Ja hipòtesi més plausible sobre 
la filiació d'aquest volum dels Decretals: 

Primerament, crec que el llibre fou copiat i enquadernat al Llenguadoc 
durant els primers decennis cie! segle XIV, restant- ne pendent la il.luminació. 
A pa1t dels indicadors anteriorment esmentats, hi ha una altra dada comple
mentària, encara que només indicativa, per a assignar- li una procedència 
francesa: recordem que la seva relligadura consta de 12 plecs regulars de 10 
folis; aquest nombre cie folis per plec és més propi dels escriptoris llibrers 
francesos que dels italians, que solen fer els quadernets de 12 folis8 . 

7. Vegeu . MAl<TI D E R1<.:>• "FH , Litera/1.1ra catalana medieua/. Ajuntament<le llarc;elona. 1972, 22. 
Agrae ixo a Mn. Miquel deb Sants Gros la informació que possiblement aquests ve rsos afegits als 
Decretals siguin extrets de Cerverí de Girona. 

H. Una anülisi força completa sobre les característiques i peculiaritats codicolúgiques de les 
distintes tradicions llibre res baix- medievals es pot seguir en jl'AN DESTIH'/., La Pecia dans les 

manuscrits unil'ersitaires d11 XJJ/e. et du X/Ve. siècle. París, Edit. J. Vaut1:1in. 1935. 
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. Segonament, el manuscrit degué canviar de mans i, probablement a Itàlia, 
començà a ésser il.luminat per Lippo Vanni entre els anys 1340 i 13459. La 
cort angevina del rei Robert de Nàpols, casat amb Sança de Mallorca, fou pro
bablement l'entorn artístic en què es completà la H.lustració del llibre; un 
segon mestre d'ascendència francesa en degué ésser el seu artífex. 

En tercer lloc, el llibre passà a mans del capítol de la catedral de Vic, en 
data desconeguda. Malgrat no tenir-ne dades directes, crec que el còdex 
degué arribar a Catalunya vers la dècada del 1360. La seva comparació amb el 
Ms. 143 de la mateixa seu vigatana així m'ho fa pensar. 

Elms. 143, núm. inv. 7562 del Museu Episcopal de Vic 

Com el ms . 141, també procedeix de la catedral de Vic i s'intitula 
Clementinae Decretales cum apparatu Ioannis Andreae. És una còpia de la 
normativa canònica promulgada en temps del papa Climent V (1305-1314) i 
també està comentada per Joan Andreu. 

El còdex té cobertes de post de fusta folrades de camussa groga i de pell 
negra al llom; té claus i cantoneres de llautó i presenta restes de vetes blan- · 
ques trencades, per a mantenir tancat el volum. Aquestes cobertes amiden 455 
X 290 mm. i crec que són les originals. 

El llibre consta de 56 folis de pergamí que amiden 430 X 288 mm. i foren 
numerats modernament amb llapis amb xifres aràbigues. El darrer foli nume
rat és el 55, però la repetició de dos folis numerats amb el número 10 fa el 
compte total de 56 folis. A part hi ha dues guardes anteriors de pergamí que 
resten en blanc i dues més de pergamí plenes de lletres cursives diverses, la 
darrera escapçada. 

La caixa escriptòrica és a dos corondells amb glosses, de dimensions varia
bles tret de l'amplada cie les columnes centrals, que amiden uns 55 nm1. cie 
mitjana. El volum és pautat i és escrit amb lletra gòtica llibrera regular; amb 
tinta negra (poc oxidada) pel text i vermella per les glosses. És ric en 
postil.les i té calderons i lletres de filigrana; aquestes són menys ornades que 
les del manuscrit 141 però plomejades amb els mateixos colors . 

. La relligadura compagina els pergamins a la manera 
carn-carn/ pèl-pèl i se subdivideix en 5 quaclernets de foliació irregular: tres 
plecs continus de 12 folis seguits cie clos quadernets de 10 folis, sense comp
tar les guardes. Al ·final cie cada plec figura un reclam situat a la dreta del mar-

9. Ara com ara no es pot documentar una estada de 1.ippo Vanni a Avinyó, tot i ésser cone
guts els seus contactes amb el pintor Simone Martini. Encara és menys probable que l'il.lumina
dor hagués visitat Catalunya , com creu Meiss i com Alcoy desmenteix rotundament. 
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ge inferior. Els reclams estan escrits amh tinta negra i es remarquen amb tinta 
vermella; són dobles, consignen l'inici del text, tant dels corondells centrals 
com de la glossa, del quadernet subsegüent. 

Des d'un punt de vista codicològic són notables les diferències entre 
aquest manuscrit 143 i el 141. Probablement foren copiats en centres diferents 
i, bén segur, els seus primers propietaris foren diversos. Llurs cobertes i folia
ció tenen mesures diferents. La lletra i la negror de la tinta són distintes. 
També difereixen les caplletres de filigrana, l'amplada dels corondells i les 
postil.les, que en les Clementines són de lletra més angulosa i més abreujada 
(denoten tenidors distints). Més significatives són les variacions en el sistema 
de plecs i reclams, ja que poden indicar tradicions geogràfiques diferencia
des. La irregularitat dels quadernets del ms. 143 és una síntesi de les tradi
cions parisina i bolonyesa, simptomàtica d'un escriptori secundari, possible
ment meridional. 

Malgrat tot, hi ha alguns punts de contacte entre els dos còdexs, a part de 
la il.luminació. El volum cie les Clementines té consignat al marge superior 
del primer foli, amb xifres romanes, el número VII, mentre que al darrer capí
tol dels Decretals consta el número VI. És evident que es tracta de dos textos 
canònics temporalment correlatius dins el conjunt del corpus jurídic eclesiàs
tic medieval, però no és freqüent que closcòclexs distints enllacin les numera
cions dels capítols, a no ser que en algun moment hagin format part d 'una 
mateixa col.lecció, com apuntava Mn. Gudiol. 

Hi ha una altra dada que pot tenir més transcendència: una de les inscrip
cions en cursiva de la guarda posterior del ms. 143 sembla escrita en llengua 
italiana i sembla dir: Perfare XII tibera de monssignore Guigelmo capalano de 
monssignore lo cardinal/e di CozensaW La lletra d 'aquesta inscripció és dife
rent de la de totes les altres i, curiosament, fou escrita de forma capiculada a 
la lectura del llibre. Crec que pot tractar-se d'una al.lusió al primer propietari 
del còdex, un ignot cardenal italià. 

Recordem que anteriorment he argumentat que el ms. 141 fou copiat al 
Llenguadoc i després il.luminat a la Calàbria. El ms. 143, copiat a Itàlia, pre
senta una il.luminació que en alguns aspectes sembla' inspirada de la dels 
Decretals. Aquesta relació artística pot indicar que les <Clementines pogueren 
ésser miniades també a Itàlia en contacte amb els Decr~tals i ambdós manus~ 
crits haurien passat complets a Catalunya procedents d'una mateixa col.lecció. 

10. Agraeïxo l'ajut en aquesta transcripc ió de Mn . Gros, director del Museu Episcopal de Vic. 
Una transcripció diversa de Mn. Gudiol (op. cit) no ide ntifica la llengua com italiana, sinó france
sa i parla de la ciutat cie "Corensa", pensant que el manuscrit pot éss-:r francés. ROSA Au:oY, op. 
cit ., esmenta la ciutat calabresa de "Cosenza" i li serveix per argumentar una procedència italiana 

del manuscrit. 
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Tot i no descartar completament aquesta hipòtesi, crec més suggestiva una 
altra interpretació, que demana estendre l'anàlisi artística dels còdexs vigatans 
a un altre manuscrit català procedent de la catedral de Lleida. Abans, però, cal 
parlar de la pintura del ms. 143: 

Té una vinyeta historiada en el seu primer foli que representa el papa 
Climent V acompanyat de cinc cardenals i la figura d 'un macer, i un total de 
106 caplletres il.luminades, subdividides en 101 d'ornades i 5 de figurades . 
Són obrades per un mestre més tosc que el segon il.luminador dels Decretals, 
però partícip d'un mateix substrat franca-gòtic amb estilemes italianitzants. 
Les formes anguloses de les caplletres, les antenes amb fulles trifoliades, les is 
triangulars amb les imbricacions de sarments, la combinació del rosat i el blau 
com a colors principals, els fons daurats .. . Tot és molt similar entre ambdós 
manuscrits. Les inicials figurades de les Clementines també són capets de per
sonatges com en els Decretals, amb un sentit dibuixístic molt similar, encara 
que més matusser i sense tocs de color. 

De totes maneres, la il.luminació del ms. 143 de Vic encara presenta més 
semblances amb una part de la il.lustració del ms. 22 (abans 3) de l'Arxiu 
Capitular de Lleida, fins al punt que ambdues semblen obrades per un mateix 
pintor o taller. El còdex lleidatà recopila els Usatges i les Constitucions de 
Catalunya i presenta dues etapes de còpia i il.luminació; una primera realitza
da a l'entorn del 1333 i decorada per un miniador català italianitzant, i una 
segona etapa datable dins la dècada de 1360 i decorada per un miniador tosc 
i d'una filiació artística propera als obradors francesosll . 

És important apuntar que el còdex lleidatà és, per contingut i procedència 
comprovada, un manuscrit copiat i il.luminat a Catalunya, encara que el seu 
segon mestre miniador pugui tenir una ascendència forània. Aquest il.lumina
dor, permanent o temporalment afincat a Catalunya, pogué perfectament rea
litzar la H.lustració cie! ms. 143 de la catedral de Vic; un còdex que provinent 
d'Itàlia no havia estat encara il.luminat. 

Les miniatures cie les Clementines així m'ho fan pensar, ja que doncs en 
bona part son deutores cie les cie! mestre lleidatà.L' ornamentació i els colors 
són molt similars i les formes cie les caplletres també. A part, ambdós manus
crits participen d 'un sentit equivalent del grotesc, com demostren les is del 
foli 59 dels Usatges i la i del foli 41 v. cie les Clementines. Les coincidències 
també són importants en la figuració. El foli 65 dels Usatges presenta una vin
yeta amb la figura del rei Pere el Cerimoniós presidint les Corts cie Cervera 
(any 1359); el monarca està en una postura peculiar; allarga el braç en direc-

11. Vegeu, GASl'All Cou. 1 Ros E1.1.. His {f.-;at¡.w,-; de lo catedral de Lleida. Un manuscrit auct<lcton 
de la pnipia seu datat entre 1333 i 1336. Apmximaci<í al seu estudi, clins: Congres Seu Vella 
Lleida. Ajuntament de Lleida, pàgs. 147-151. També la meva tesi doctoral, op. cit., 156--199. 
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ció als prohoms que l'acompanyen i amb una mà molt gran i angulada res
pecte al braç assenyala amb el dit índex cap amunt. El . papa del foli l del 
còdex vigatà també assenyala amunt amb el mateix dit, també en posició 
molt angulosa. · 

Per altra part, hi ha un tret iconogràfic significatiu. He assenyalat que la 
vinyeta de les Clementines inclou la representació d'un soldat macer. És una 
figura poc habitual en els manuscrits de dret canònic i és pràcticament inexis
tent en obres no catalanes12. El macer és un personatge subsidiari de les 
representacions gràfiques de dret civil català. Aquesta figura es troba en mol
tes de les vinyetes del ms. 22 de Lleida, les corresponents al seu primer mes
tre . És molt probable que el segon miniador d'aquest còdex s'hagués fixat en 
aquest motiu iconogràfic i l' hagués aplicat a Vic. 

Finalment, cal explicar que el ms. 143 de Vic presenta una heràldica pinta
da al centre del marge inferior del seu primer foli, acompanyant la vinyeta. 
Està molt esborrada, però encara es distingeix un escut de tres pals sobre 
fons de güella. Les armes de Catalunya hi semblen clares i són un símptoma 
més per a afirmar la catalanitat de la il.luminació. 

En síntesi, crec que el mestre il.luminador de les Clementines de Vic havia 
il.lustrat primer la part incompleta dels Usatges de la catedral de LLeida i que, 
poc més tard, s'encarregà de miniar les Clementines de la catedral de Vic, 
fent una síntesi entre el seu propi estil i un altre de molt proper i més refinat: 
el del mestre dels Decretals de Vic, que pogué consultar a la pròpia seu viga
tana. 

12. Sobre aquesta qüestió, vegeu la meva tesi doctoral , op. cit. pàgs. 312-314. 
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Fig. l: !vis. 14 1 catedral Vie; Dec/erals de Bun[f'aci VII/. Document de la guarda anterior. 

Fig. 2: Ms. 141 catedral Vic. Caplletra i vinyeta atrihuïdes a Lippo Vanni, foli l. 
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J-ïg. :i: 1\h. l l l c·:itnlr:tl \"ic. < J¡-J:¡ :llrihu1d:i ;¡ Lipp< 1 \. ;i1111i i , :iplktr.1 del ,,·g• 111 mc·,1rc· d.lu111111.1 

dm. foli l. 

Fig. 4: Ms. 141 catedral Vic. Ctpllerr" figurada del segon mestre il.lurninador. foli :12v. 
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Fig. 'i: 1\ ls. l'l l catedral Vic. Caplle tres del segon mestre il.lumin,1dor. foli 3'iv. 

Fig. 6: Ms. 14 l catedral Vic. Caplletres del segon mestre il.luminador. foli 47. 
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l' iµ . - . .\!.' . ¡ 1:\ c i1c·dr;il \ïc: C/<!11 /ell/Í ll<'S. lnici:ds. vinveta i orla. fo li J . 

Fig. 8: Ms. 143 catedral Vic. Orla i escut her~ldic possibles armes de Catalunya, foli l. 
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>rotesc. lú li 4 1 ' '· .. Inic ial :11nb g , 3 c ttedral V ic ,.,. JO· Ms. Jq. ' 1·1g. . 
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Fig. 12: Ms. 22 catedral Lle ida. Vinyeta que representa les colts de Cerve1:1 i inicials del sc·gon 
il.luminaclor, foli 65. 
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FUNCIÓ I SIGNIFICACIÓ DE L'ART SACRE 

Ximo Company - jesús Tarragona 

"La bellesa i el color de les imatges estimulen Ja meva pregaria . És una 
festa per als meus ulls, igual que l'espectacle del camp estimula el meu cor 
per donar glòria a Déu" (St. Joan Damascè) 

Aprofitant l'avinentesa de la commemoració del primer centenari de la 
creació del Museu Diocesà de Lleida, ens ha semblat oportú reflexionar sobre 
el fet sacre, mot que pot aplicar-se a Ja major part d'obres que aquest museu 
-i tants altres d'eclesiàstics del nostre país- hi contenen. Unes reflexions a 
l'entorn dels significats bàsics de l'a1t sacre destinades tant als especialistes en 
matèria artística com al públic en general que visita i contempla obres d'art 
sacre. Entenem que una comprensió d'aquesta dimensió sacra pot ajudar a 
enriquir el coneixement històric , artístic i estètic de les obres del Museu 
Diocesà de Lleida, així com les de qualsevol altre museu religiós de 
Catalunya .. Podrem gaudir-les amb més exactitud i amb molta més profundi
tat.. 

Què s'entén per art sacre 

Tot i que hi caben diversos matisos, els cnstians identifiquem ordinària
ment allò sacre amb allò religiós , i més concretament amb allò religiós 
cristià 1. Aquest, en paraules de monsenyor Iguacen, "se forma con los objetos 
que nacieron para el cuito oficial de Ja Iglesia, sean o no objetos consagra
dos, bendecidos o simplementes dedicados. Es Jo que se suele llamar 'mobi
liario del cuito'. Incluye desde las vestiduras hasta los muebles propiamente 
dichos, vasos sagrados, imagenes, pinturas, instrumentos y utensilios"2. 

Monsenyor Iguacen encara distingeix entre l'esmentat art sacre i altres 
manifestacions artístiques que, tot i que podem anomenar-les religioses (algu
nes profundament religioses com per exemple diverses pintures de 
Rembrandt), no estan destinades pròpiament al culte oficia!3 . 

l. Cfr. PI..AZAOLA, juan: El Ane sacm actual. r:'itudio. Panomma. Ducumentos , Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid , 1965, especialment e l primer capítol : "Lo sacro, lo re ligioso y lo 
artístico" . p. 3-24. 

2. Directuriu , cit., p. 157. Cfr. CAMl'HUBÍ ALEMANY, Francisco: Mensaje del arte sagrat/o, 
juan Flors Editor, Barcelona , 1957, p. XII i ss. 

3. Directorio , cit., p. 158. 
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Ben sovint, però, Ja dimensió sacra de l'art s 'ha vist embolcallada per una 
aurèola excessiva cie misteri i fins i tot cie temor-paüra4, que no acaba d'ade
quar-se a Ja seva total realitat. Ben al contrari, i com ha escrit PlazaoJa5, tot el 
que afecta Ja sacralitat cristiana implica menys una prohibició que una comu
nió . Segons aquest autor "preneu i menjeu-ne" és paraula essencial en el cul
te cristià. Allò sagrat, per tant, és més senzill, més proper a l'home; ja no és 
un objecte inert i allunyat, quelcom "absolutament altri", sinó que s'ha conver
tit en principi de vicia, en energia assimilant. 

La gran novetat del cristianisme rau en la realitat que Déu s'ha fet home i 
que, consegüentment, la seva divinitat, les coses sacres i divines de Déu tam
bé s'han humanitzat. No és que hagin perdut el seu caràcter de sacralitat -allò 
que veritablement tenen de tremendum i de .fascínosum-, però fonamental
ment les obres d'art sacre estan destinades a apropar-nos, de forma assequi
ble, al coneixement i a la intimitat amb Déu: "Si algú m'estima, guardarà le 
meva paraula, i el meu Pare l'estimarà, i vindrem a ell i en ell farem estada" 
(Jo 14,23). "Si algú escolta la meva veu i obre la po1ta, entraré a casa seva i 
menjaré amb ell , i ell amb mi" (Ap 3,20). 

Si l'home es fa conscient d 'aquest meravellós destí -fer-se íntim amb un 
Déu que és Pare, Amor, Veritat i per suposat Bellesa-, les obres d'a1t sacre, 
mediadores i comunicadores amb aquesta excelsa realitat, poden contribuir a 
que el cristianisme introdueixi i s'esdevingui al món un nou humanisme, un 
humanisme sacre -"res sacra" com deia Séneca-, base, al capdavall, d 'una 
nova civilització. 

Funció de l'art sacre 

Segons l'actual president de la "Comisión para el Patrimonio Cultural de la 
Iglesia", monsenyor Antoni Vilaplana Molina, bisbe de Lleó, la funció actual 
de l'a1t sacre, i fins i tot Ja de tot el patrimoni artístic i històric de l'Església, 
s'ha d'entendre -i utilitzar-, bàsicament, "como servicio a la Verdacl, fin que 
motivó su origen"6 . No és, tanmateix, una proposta nova, sinó plenament 

4. Posat de manifest a les jornades d 'estudi sobre .. El Sagrat en l'Art" celebrades a Barcelona 
entre el 8 i el 18 de març de 1993, organitzades per b Fundació .Joan Maragall i b Fundació Ja 
Caixa , amb una amena taula melona protagonitzada per Eduard Carbonell, .Josep Casals, Victòrb 
Cirlot , Joan Sureda i Josep Maria Maní i Bonet actuant de moderador. Vegeu GOMIS, Lloren ç; 
BLASCO, Anna M. ; CORREDOR-MATHEOS, Josep: "El sagrat en l'an", Focnou al servei dels cn:-;
lians, 1993, XX, núm. 228, p .. )-9. 

5. PLAZAOLA, cit ., p. 18. 
6. VILAPLANA MOLINA, Antonio: "La Iglesia y su Patrimonio Cultural", Imd¡.:enes de la.fe , 

1993, núm.274, p. 3. 
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coincident amb la llarga tradició dels escrits i documents que l'Església ha 
perpetuat des de ls inicis de la seva anadura histò rica7 . Una finalitat, d 'altra 
banda, que depassa àmpliament la pura consecució d 'obres arquitectòniques, 
plàstiq1:1es etc. , amb una escarida qualitat artística-estè tica, és a dir, amb una 
única dimensió fenomenològica. 

El fet, però, que l'art sacre estigui al serve i de la Veritat es concreta i dosi
fica de forma plural i variada8 . Es produe ix com una jerarquia de funcions, 
totes perfectament complementàries i intercomunicades , i sempre amb una 
única finalitat confluent que, en darrera instància , tracta d 'ap roximar a llò 
immanent (humà), a allò transcendent (diví). Pius XII ho va explicar amb 
lúcida claredat en un lluminós discurs pronunciat el 8 d'abril de 1952 a la VI 
Cuatrienal Romana: " La función de l a1te consiste, en efecto, en romper e l 
recinto estrecho y angustioso cie lo finito, en e l cua) e l hombre esta inmerso 
mientras vive aquí abajo, y abrir como una ventana a su espíritu , que ansía lo 
infinito"9 . 

Un art al servei de Déu, al servei dels homes 

Quan un dia cie 1472 e l pinto r Joan Reixac signava un contracte pe r tal cie 
realitzar e l retaule major cie l'església cie Sant Antoni, a València, s'estipulà , en 
una cie les seves clàusules, q ue aquesta pintura s'havia de fe r "a fi que nostre 
Senyo r Déu ne sia loat e la dita sglésia de l benaventurat sent Anthoni ne sia 
o rnada". I quasi tres segles abans, a França, l'abat i constructo r Suge r, en refe 
rir-se a les seves obres a Saint-Denis, posava ben cie relleu que allà to t es feia 
"à la louange e t à la g lo rie du Seigneur Jésus"1º. Per tant, la primigènia funció 
i finalitat cie l'art sacre és la lloança a Déu, la seva glò ria. Un a1t, clones, que 
indefectible me nt està al se1ve i de Déu . D'aquí l'o rna t i e l clecorum que 
l'Església sempre ha procurat pe r als seus temples. 

Com recull e l nou Catecisme de l'Església Catò lica, la vocació pròpia de 
l'art sacre és "evocar i g lorificar, en la fe i l'ado ració, el misteri transcendent 
de Déu, be llesa sublim i invisible de veritat i cl 'amo r ... "11 . 

7 . Cfr. PLAZAOLA, c it. , p . 502 i ss. 
8 . Vegeu pe r e xemple les propostes formulades per MAHTÍ BONET, .José María ; GROS 

PUJO L, Migue l de los Santos: TAHHAGONA MURAY, Jesús: PedaRuRía de nues/ra f e desde el 
Patrimonio Cu ltu m l , San Lo re nzo de El Escorial, 1987. 

9 . Extre t de PLAZAOLA, cit. , p. 527. 
10. Pe r a aquesta i l'anterior cita del contracte de He ixac cfr. e l nostre treball: "L'a1tista medie

val, re refons socia l", Hist1lria, Societat i Cu ltu ra delç Pai:w1s Catalans , vol. IV, e n pre msa. 
11. Catecisme de l"H\f.i /ésia Cat<ilica , Coed itors Catalans del Catecisme , lla rcelo na , 1993, núm . 

2502, p . 518. 
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Es tracta, tanmateix, d'una primigènia direcció cap a allò transcendent que 
no sols tingué vigència a èpoques antigues, sinó que ara mateix, en paraules 
d'Antoni Tàpies, es troba en plena efervescència. Recentment aquest artista ha 
afirmat que destruir el vessant sagrat de l'art seria anar contra l'art mateix, i 
que tot i la marcada secularització de la nostra cultura occidental aquesta no 
ha perdut la fam de l'Absolut12. 

Però alhora que l'art sacre es dirigeix en primera instància a Déu, aquest 
no tindria raó de ser si al mateix temps no estigués plenament al servei de 
l'home. Com va escriure sant Basili de Cesarea, "el a1te es un lazarillo que nos 
lleva cie la mano basta Dios"13 . No és que aquest exerciti una forma màgica 
de comunicació amb Déu, però pot contribuir enormement a que el ser humà 
es tomi menys materialista, més pacífic, més interior, més noble, més delerós 
cie Déu. "L'art sagrat veritable porta l'home a l'adoració, a la pregària i a 
l'amor a Déu"14 . 

És clar que tota aquesta dimensió artística de caire més espiritual pot ger
minar i ser entesa en la ment dels homes cie forma molt diferent. En aquest 
sentit ha d 'haver-hi, en principi, un punt d'enorme respecte envers els més 
escèptics en matèria espiritual, però no per això s'hauria d 'emmudir aquesta 
potència innata, expressiva i comunicativa, de les obres d'art sacre. Seria dis
minuir la seva pròpia capacitat i dimensió artística. D'altra banda, "la necessi
tat d'allò que és espiritual és manifestada també per persones que es troben 
fora dels confins visibles cie l'Església"l 5. 

Un art que va més enllà de la legítima dimensió fenomenològica 

En una conferència que el president honorari cie la Comissió Pontifícia 
d'Art Sacre d'Itàlia, el cardenal Paolo Marella , va pronunciar a la universitat cie 
Madrid, el 10 de maig cie 1962, es va posar cie manifest que l'art sacre no té 
una única finalitat amb valor estrictament artístico-estètic16. Dit d'una altra 
manera, en paraules ara de monsenyor Iguacen, "hay que ser rigurosos y 
exactos en el estudio cie cada pieza y hacer una ficha técnica lo mas completa 

12. TÀPIES, Antoni: "Art i contemplad(i interior". títol d 'una conferència pronunciada a les 
jornades d 'estudi sobre "El sag rat en l'art"; cfr. li LASCO , Anna M. : "Cr<lnica d 'unes jornades", 
hu;nou , cit. , 1993, p . 6. 

13. Tret de PLAZAOLA, c it., p. 402, qui ho cita de MIGNE, J.l'. : PatmioRiae cur.;us completus. 
Series Rraeca , París-Montrouge, 1857-1866, 94, 1309. 

14. Catecisme , cit. , núm. 2502, p . 518. 
l S. JUAN PABLO II: Redemptor hominis. A'/ Redentur del hmnhre , Ed. Paulinas, Madrid , 1979, 

2 a ed ., p . 59. La traducció al catalú és nosll: t. 
16. PLAZAOLA, cit ., p . 666. 
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y perfecta. Pera no es suficiente con detallar el autor, estilo, fecha, técnica, 
meclios y características ... El que quiera penetrar en el senticlo profunda cie 
un objeto sacra clebe aprencler a mirarle no sólo con ojos cie turista, investi
gador, historiador o a11ista, sino también con ojos cie teólogo ... Es preciso lle
gar a clescubrir el mensaje cie fe que cie un modo u otro intenta transmitir el 
senticlo plastico cie la imagen contemplacla"17. 

És possible que la proposta anterior sigui difícil d 'entendre cies de la 
diversitat cie ments i creences dels nostres especialistes en història de l'a rt -o 
simplement dels afeccionats a l'art en general-, però al nostre entendre estem 
abordant una dimensió clau i d'enorme transcendència per a l'actual cultura 
occidental. Això és, la dolorosa insuficiència, quasi mutilació, a què s'està 
assistint en la formació cie molts intel.lectuals del nostre temps, en matèria èti
ca, moral i espiritual. Susceptibles aquestes matèries cie ser enteses com quel
com accessori i poc quàntic, poc positivista, comencen a ser reguardosament 
bandejades per molta gent. Nombroses persones cultes del nostre temps 
correm el dissortat perill cie perdre la més mínima noció de categories tan 
fonamentals com Déu, esperit o sacre. Sovint, al màxim que s'hi arriba és a 
tenir un coneixement històric, és a dir, a parlar-ne cie quelcom que s'ha pro
duït en la història en altres èpoques. Un coneixement, però, fred i distant, 
massa neutre, que ni tan sols arriba a copçar i a penetrar en la crosta de les 
veritables essències. Ens agracia més recrear-nos en l'erudició, en el coneixe
ment tècnic, en un diletantisme sens dubte legítim i saludable, però cl 'escis 
abast autènticament formatiu, de disminuïda fecunditat quant al seu veritable 
magisteri. 

No ens hi podem estendre, però és possible que aquesta insuficiència en 
matèria ètica, moral i espiritual cie la nostra contemporaneïtat estigui en la 
base cie tants clesenfocaments en matèria d'ús, funció i comprensió cie les 
obres d'art sacre, cie cri teris sobre la seva inves tiga ció , catalogació, 
rest:rnraciólH, exposició etc. En aquest sentit tothom hauria d'esforçar-se per 
acostar i conjuminar la legítima referència tècnica-cultural d 'ordre més laicis
ta, proposada per alguns tècnics, polítics i especialistes, juntame nt amb la 
d'altres connotacions igualment socio-culturals però alhora evangelitzadores, 
transmissores cie possibles valors catequètics, religiosos, espirituals o cie sim
ple edificació cristi:rna, que tota obra d'alt sacre hi conté. 

No es tracta cie radicalitzar posicions, però sí cie treballar perquè tots els 
interlocutors respectem la triple composició cie tota obra sacra: històrica, artís
tica i espiritual. No hauríem cl 'ohliclar, al capdavall , que moltes obres d 'art 

17. Directorio. cit. , p. 231. 
18. No és el mate ix. per exemple. inte rvindre en una ohr:t destin:tda a l culte que en una 

altra ubicada a un palau o a un museu c ivil. 
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són imatges, "eikons" (en grec), icones, i que moltes d'aquestes són suscepti
bles de ser interpretades com "el rostre humà de Déu"19. Icones, en definitiva, 
que, en paraules ara de Manuel Lladonosa, "ens parlen de la divinitat feta 
carn, del coneixement de Déu i del seu amor envers la clona i l'home"2º. 

Un art necessari 

Erasme de Rotterdam va defensar sempre la creació d'imatges d 'a1t sacre 
perquè eles del primer moment va entendre que eren ben útils per a l'edifica
ció dels serfs de Crist21. Doncs ara més que mai, l'art sacre, amb la seva lumi
nosa bellesa, pot acostar l'home a un retrobament amb si mateix, a una sere
nor interior que de temps cerca i per la qual malda amb afany, quasi amb 
angoixa; pot acostar-lo, en definitiva, a la Veritat al.ludida més amunt. 

Les obres d'a1t sacre poden contribuir a revifar la dimensió reflexiva i con
templativa dels homes. Com deia Urbà VIII (1623-1644), les sagrades imatges 
es pintaven o esculpien ut devotionem pariant et pietatem , és a dir, per a 
engendrar devoció i pietat. "En el a1te -diu ara el citat Paolo Marella- los valo
res espirituales se hacen como tangibles, mas cercanos a la mentalidad huma
na, que quiere ver y tocar; la armonía de las estructuras, las formas plasticas, 
la magia de los colores, son atros tantos medios que intentan acercar lo visi
ble a lo invisible, lo sensible a lo natural"22 . 

No debades, els artistes, des de sempre, han estat considerats hereus de la 
saviesa i de la prudència divines , de la capacitat creadora de Déu. Fins i tot, a 
l'Edat Mitjana, per exemple, es va arribar a establir un cert paral.lelisme entre 
els set dons de l'Esperit Sant i els dons pràctics que Déu ha concedit a l'artis
ta: "L'he omplert de l'esperit de Déu , en saviesa, en intel.ligència i en saber 
per a tot treball; per a idear obres cl 'a1t, per a treballar l'or, la plata i el bron
ze; per a cisellar pedres d'encast, per a cisellar la fusta i per a fer tota mena 
de treballs"(Ex 31,3-5). 

Tant cie bo, en definitiva, que aquestes reflexions ens estimulin a cercar 
tota la bellesa de les obres d 'art dels nostres museus eclesiàstics -ben plurals i 

19. Vegeu GASOL I LLORENS, Anna Maria: La icona: rostre humà de Déu , Pagès editors , 
Lleida , 1993. Cfr. EVOOKÏMOV, Pàvel Nikolàjevic: Teolo~ia delia Belleza. L'arte deli ' icona , 
Eclizioni Paoline, Roma , 1982 , 3a ed. (la en francès , 1972). Vegeu també el missatge que 
s 'expressa al Catecisme , cit ., núm. 1159, p . 262. 

20. LLADONOSA I VALL-LLEBRERA, Ma nuel: "Pròleg" al llibre d 'A. M. Gasol citat anterior
ment , p. 13. Cfr. SCALFI, R.: Una .finestra sui mistem. Mostra di anlicbe icune russe , Eci. Centro 
Studi Russia Cristiana, Milà , 1986. 

21 . Cfr. PLAZAOLA, cit ., p. 419. 
22. Ibid., p. 663. 
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variades com tothom sap-, per tal que no els visitem únicament amb la inten
ció d'adquirir un enriquiment erudit i prou, passatger, que al capdavall acaba 
fatigant la ment i l'esperit. Ben segur que ens hi sabrem atansar i que en sor
tirem enormement beneficiats. 

Un art a l'abast de tothom 

A un nivell plàstic, artístic o estètic l'art sacre no competeix amb el profà. 
No és aquesta la seva finalitat. Tots clos produeixen un noble gaudi estètic. És 
més, unes obres corn per exemple "las Meninas" de Velazquez o "l'Arlequí" 
cie Picassa tenen una inconfusible dimensió espiritual. El cor humà sembla 
expandir-se i dilatar-se, noblement, clavant la seva contemplació. 

Nogensmenys l'art sacre pot incloure obres que tot i no tenir una alta 
dimensió a1tística (obres cie caràcter més modest i popular) poden suscitar un 
alt nivell de gaudi devocional i contemplatiu , àdhuc artístic, sens dubte bene
fi ciós per a la persona que s'hi atansa. El miste ri cie la icona por arribar a ser 
tan gran i inefable, que fa possible la seva fruïció a rics i a pobres. a savis i a 
analfabets, bé que a distints nivells. 

¿Que es podria fer, però, per arribar-hi , per a gaudir-ne més' Doncs no 
sembla qüestió, en exclusiva, d 'acumular ciades i coneixements cie caràcter 
estrictament tècnic i científic. Això és ben útil i saludable -necessari entre els 
professionals-, pe rò no ho és tot. Convé més una actitud noble i senzilla cie 
contemplar les coses sense premures, amb una actitud serena, obe1ta, previa
ment preparada i encaminada cap als valors relacionats amb la honestedat de 
vicia. A la fi , una persona deslleial amb si mateix no gaudeix del clima idoni ' 
per assaborir els missatges cie l'art, cie la música o cie la literatura sublim. En 
qualsevol cas la connexió serà difusa, incompleta i cafida d'intermitències. 

Com de ia e l "diví" Miquel Àngel, -aplicat ara a la creació artística-, per a 
fer grans obres no sols és necessari ser un gran mestre, amb habilitat i destre
sa, sinó "ser cie muy buena vicla"23, a fi i efecte de tenir la ment més disposa
da, clara i oberta , davant les coses relacionades amb l'att i la bellesa. Bellesa 
"pulchra", òbviament, en e l seu sentit cie formositat-divinitat, perquè, al cap
davall, "las bellezas que a través cie las alnias pasan a las manos cie los artis
tas, vienen cie aquella Hermosura que esta sobre las ainus, por la cua! día y 
noche suspira mi alma"24. 

Des de l'època cie Platò hom a escrit repetides vegades que "la bellesa sal-

23. HOLANDA, Francisco de: Dicí/of!.us de la pintura . Madrid , 1921. p .191. 
24. SANT AGUSTÍ: Cun/èsÜmes , Ed. Apostolado de la Prens;i , Madrid. 1964, ed. a cura de 

Yalentín M. Sfmchez Ruíz. s. j. <4a ed.), lib. X, cap. 34 , n.53, p .273. 
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varà el món"25. Asseveració certament simbòlica i amb innegable caràcter 
metafòric, però que la nostra civilització hauria de recollir i potentiar amb tot 
el bo i millor del seu significat. No es tracta de sofisticar un culte desmesurat -
idolàtric- a les obres d 'art -perill certament' present en la nostra cultura occi
dental26_, però sí de fomentar una sana educació artístico-estètica entre la gent 
del nostre país27. 

El catàleg del Museu Diocesà cie Lleida i l'Exposició "Pulchra" que en 
desembre d 'enguany 0993) veuran la llum, amb motiu de la commemoració 
del primer centenari de la creació del citat museu, s'han fet amb aquest espe
rit. Esperit que es nodreix cie la ferma creença que "entre las actividades mas 
nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas arres, principal
mente el arte religioso y su cumhre, que es el arte sacro"28. 

25. Vegeu, per exemple, BRO, llernard: la beauté sauuera /e nwnde , Lausanne, 1990. 
26. Aclve1tència que ja féu Sant Agustí a l'Europa del segle TV quan observaba els excessos 

en '·toda suerte de artificios , en pinturas también y figuras diversas, que pasan mucho n~as alli't 
del uso necesa rio y moderado" (Sant Agustí , cit., p. 273.). 

27. COMPANY, Ximo: "An i comportament ètic" , Diari de Lleida, divendres , 4 d 'octubre de 
1991 , p.5. 

28. Documentos del Vaticano 11. Constituciones. Decretos. Declaracinnes , Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1975, trigèsima edici6, "Constitución sobre la Sagrada Liturgia ", cap. 
VII: "El arte y los objetos sagrados", 122, p .173. Cfr. ARENAS, Arsenio: Concilio: arte sacro 
mndenw , Ope, Villava, Pamplo na , 1964. 
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JOSEP SUNYER, AUTOR DEL RETAULE MAJOR 
DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE QUERALT 

Carles Dorico i Alujas 

El retaule major del santuari de la Mare de Déu de Queralt ha estat tradi
cionalment considerat obra de l'escultor i arquitecte Pere Costa. Malgrat això, 
diversos documents que vinculen Josep Sunyer amb Berga, amb Queralt i, 
més concretament, amb el retaule del santuari permeten afirmar que fou 
aquest escultor qui projectà i dirigí la construcció de l'esmentat retaule i qui , 
amb tota probabilitat, realitzà la major part dels treballs d'escultura. En 
aquests treballs sembla que hi col.bborà el seu germà, Pau Sunyer, també 
esculto r, me ntre que l'obra de fusteria fou a càrrec de Pau i Francesc 
Galtaires. 

L'atribució a Pere Costa 

L'atribució de la decoració escultòrica de l'església de Queralt a Pere Costa 
apareix ja en escrits publicats a finals del segle passat1. Aquesta atribució, 
sovint amb una referència explícita al retaule major, es repeteix en publica
cions d 'àmbit local o cie circulació reduïda2 fins que l'any 1951 la difon e l 
Diccíonario Biogrq/ko de Artistas. de Cataluña3. A pa1tir d 'aleshores es pot 
trobar en escrits de diferent caràcter, sovint com a complement d 'altra infor
mació que constitueix el nucli cie la publicació. 

Entre les obres més recents que atribueixen el retaule de Queralt a Pere 

l . En la monogr.ifía d e Qu¡;ra lt més antiga (Bonaventura BALLUS i PLA, Nuuena en honor de 
Nostra Senyora de Queralt precehido de un hreu resumen hist<lrich del santuari, Barcelona, 1878) 
no es fa menció de l'autor del re ta ule. El nom de Pere Costa, referit a la decoració escultòrica de 
l'església, l'esmenta per primera vegada jacinto VILAHDAGA y CAÑELLAS, Historia de Berp,a y 
hre/Jes nolicias de su cunwrca desde los lie111pos primiliws basta nuestms días, Barcelona , 1890. 
pclg. 208. Poc després ho fa José PLA, Historia de Queralt o sea Relacicín de los pmdip,ios de Ntra . 
Sra. de Queralt y las uicisitudes por las que ha pasado el santuario. Barcelona , 1893. p<lg. 35. 

2. Bonaventura RlllEHA i RIBÓ, Mem.c!ria hisl<)ricb-descripti/la del sqntuari de Ntra. Sra. de 
Queralt. lbrcelona. 1904, r'1g. 52: .Juan POSTÍUS. C.M.F., Guía de Be11!t1 y s11. comarca. Madrid. 
1916, pàgs. 46, 53-54 i 87; Juan POSTÍUS. C.M.F .. "La Virgen de Queralt e n la Historia .. . hÏ Iris de 
Paz, núm .. 971, Madrid. 15 de enero de 1916. p<lgs. 41-43, i Jacinto VILARDAGA y CAÑELLAS, 
rfemérides Bel1!adanas, Manresa, 1919. p:lg. 87 

3. Diccicmario Bioura/lw de Artistas de Ca ta luñtt, d irigido por .J.F. RAFOLS, tomo I, 
Barcelona , 1951 (veu : Pere COSTA, pàg. 295) 
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Costa destaca, pel coneixement que el seu autor tenia del tema tractat, la 
monografia del santuari escrita per mossèn Josep Armengou4. Cal esmentar 
també Ja Guia d 'art del Berguedà5. la qual amb un abast molt més ampli, és e l 
resultat d'una exhaustiva compilació bibliogràfica. 

En la revista berguedana L 'Em!, que en els darrers anys ha portat a terme 
una notable labor de divulgació cie l'art barroc a la comarca, hi han aparegut 
diversos articles en els quals també s'ha mencionat el retaule de Queralt sense 
posar en dubte la paternitat cie Pere Costa6. 

En cap de les publicacions en què es considera que Pere Costa fou l'autor 
del retaule, però, no es recolza documentalment Ja suposada inte1venció de 
l'escu ltor i arquitecte en aquesta obra . Malgrat això, és comprensible que 
l'atribució hagi estat generalment acceptada, ja que resulta versemblant a cau
sa cie la coneguda vinculació cie Pere Costa amb Berga. 

Pel que sabem de Pere Costa, la seva relació amb Berga es pot circums
criure en clos períodes ben delimitats . El primer tingué lloc durant Ja vicia del 
seu pare, l'escultor Pau Costa, el qual realitzà diverses obres a la vila i a la 
seva comarca cies cie finals del segle XVlI fins ben entrat el segle XVIII; en 
alguna d 'aquestes obres intetvingueren sens dubte ambdós escultors. El segon 
període comprèn els darrers anys cie Ja vicia cie Pere Costa (morí l'any 1761) i 
s'inicià en 1757, quan l'escultor s'establí a Berga per construir el retaule major 
cie l'església parroquial. La semblança que alguns autors han vist entre aquest 
retau le i el del santuari cie Queralt pot haver estat un element decisiu a l'hora 
de fer l'atribució7. 

Si bé els documents que hem mencionat a l'inici d 'aquest escrit no penne
ten cie seguir pensant en Pere Costa com l'autor del retaule major cie Queralt, 
sí que, en canvi, és provat que el conegut escultor i arquitecte tingué una cer
ta participació en la construcció cie l'església. Se sap que, poc abans cie l'inici 

4. Josep ARMENGOU i FELIU, l·l santuari de la Mare de Dé11 de Queralt, Gr,mol lers, 1971 , 
p•lg. 56. 

5. l{osa SE!U{A, Anna BERNADICJ-1 i Montserrat J(OTA, Guia e/Art del Ber1111edú, Berga, 1991 , 
P'lgs. 25 i 51. 

6. Hamon VILADÉS, "Santuaris del llergued'I (2)", L'f:'ml, núm. 23, Berga. 1988, pàgs. 41-44; 
M. Alba ERRA i ZUBIRI i Miquel Mll{AMBELL i AllANCÓ. "Obres de la família Morató al 
lkrguetl:l". L 'f:'ml, núm . 32. Berga , 1990, P'lgs. 19-22; Josep NOGUEl{A i CANAL, "Queralt: una 
dualitat històrica" , L 'Hnil, núm. 34. Berga. 1991 , p:1gs. 12- 15; Lluís BOIXADER, "El patrimoni 
arquitectònic [de Quera lt) ", L 'Hrol, núm. 34, llerga , 1991 , P'lgs. 46--55, i M. Assumpta ROIG i 
TORRENTÓ, "Pere Costa i Cases, autor del retaule major [de Queralt)" , L 'f:'ml, núm. 34, Berga , 
1991. P'lgs. 64-67 (vegeu també el núm. 35, pàgs. 42-43). 

7. En aquest sentit és il.lustratiu e l que diu Jacinto VILARDAGA y CAÑELLAS , h'jemérides .. ., 
p;lg. 163, referint-se a l 'altar major de l'església parroquial : "Es un modelo de estilo harroco, 
dehido al cincel cie Pedro Costa , afamado escultor de Vich , idéntico al altar mayor de la iglesia 
de Queralt". 
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de les obres, els regidors cie Berga feren a Pere Costa una consulta, els ter
mes cie la qual desconeixem, i que Pere Costa els escrigué una carta cies de 
Barcelona aconsellant-los que encarreguessin els plànols cie l'edifici a Josep 
Arnaudias, e l qual, segons es diu en la mateixa carta, "apo1tava la fàbrica" de 
la universitat cie Ce1veraH 

Aquesta carta, datada el 17 cl 'abril de 1725, és l'últim testimoni documental 
del primer dels períodes en què Pere Costa estigué relacionat amb Berga, 
dels quals hem parlat abans. Posteriorment sembla que el contacte s'interrom
pé durant molt de temps i, quan l'any 1757 l'escultor i arquitecte establí e l 
seu taller a la vila per a portar a terme la construcció del re taule major de 
l'església parroquial, el retaule cie! santuari de Queralt ja feia anys que s'havia 
acabat. 

Josep Sunyer a Berga 

La construcció cie l'església cie Queralt s'inicià sole mnement amb la col.loca
ció cie la primera pedra el dia 25 d 'abril de 17259, tan sols una setmana des
prés cie la data que consta en la carta enviada per Pere Costa als regidors. Les 
obres progressaren lentament i sembla que fins a l'any 1738 no es començà a 
veure pròxim l'acabament cie l'edifici. Fou en aquesta època quan, al mateix 
temps que s'enllestia l'interior del temple, s'inicià la construcció del retaule 
major. 

Pe r realitzar aquesta obra, e ls obrers de Queralt es dirigire n a Josep 

8. Arxiu Histò ric de b Ciutat de llerga (des d 'ara citat com A.H.C. Be rga), Rep,istrefde 1ww1cis} 
de la ui/a, anys l 725- 1726, fol. 48: 17 abril 1725.Josep AllMENGOU i FELIU. FI san/11ari ... , p:lg. 
54, me nciona la recomanaci(> fe ta per Pere Costa als regidors de Berga i e n dóna com a font 
bibliogrMica un full editat pel capelb custodi del santuari el dia primer de maig de 1721. 

9. La data de l'inici de la construcciíi no apare ix a les més antigues de les obres que s'ocu
pe n de Q ue ralt, s i bé Bonaventura BALLÚS i PLA, No1•ena ... , p:lg. 25, indica que l'any 1738 la 

construcciíi del santuari ja havia avan( at molt . Bonaventura RIBERA i R!llÓ , Mem<Jria ... , p:'.tg. 34, 
diu que e l permís pe r a portar a terme b construccié> el concedí la superioritat eclesiàstica de 
Solsom el 7 de desembre de 1725. Josep AllMENGOU i FELIU, f:ï santuari .... púg. 52, repeteix 
aquesra dara i afegeix que ·· Ja primera pedra havia estat col.locada el dia de Sant Marc'". La docu
me ntaci(> notarial confirma la data de la col.locació de la primera pedra, no així la del permís 
eclesiàstic (Arxiu de la Corona d 'Aragó. Notarials. Fons Be rga , localitat lle rga, not. Jose p 
Alta rriba , man. 1725 (reg. llr 732). fols . 72 a 73.) Des d 'ard , la localitz:<ei(> de la documentació 
notarial de Be rga s'indicar:I: A.C.A. , llerga. L'acta notarial estesa amb motiu d e la col.locació de la 
primera pedra porta data . efectivament , d el dia 25 d 'abril (festivital de Sant Marc) d e 1725; e n la 

mareixa acta. però, s 'indica que el permís havia estat concedit pel bisbe de Solsona el 27 (no el 
7) de desembre de 1725. tbta que . pe r ser posterior a Nadal , s 'ha d'entendre que correspon a 
1724. 
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Sunyer, un escultor que no era desconegut a Berga. L'any 1731 els regidors de 
la vila li havien encarregat el projecte i la construcció de les grades, el sagrari 
i les po1tes laterals de l'altar major de l'església parroquialrn Aleshores Josep 
Sunyer residia a Manresa, però s'havia desplaçat a Berga per signar el contrac
te. Malgrat el compromís adquirit, els regidors desviaren a altres fins els diners 
destinats a l'altar de la parròquia i l'ohra no es dugué a termeH 

Sens cluhte d'aquest primer contacte de Josep Sunyer amh Berga en quedà 
un hon record a la vila i, anys després, en una data que no es pot precisar, 
però que no devia ser posterior a 1739, l'escultor rehé l'encàrrec de traçar el 
projecte del retaule del santuari de Queralt i de dirigir-ne la constmcció. A 
finals cie 1739, els fusters Pau i Francesc Galtaires ja havien construït l'arqui
tectura del cos principal del retaule, seguint la traça feta per Josep Sunyer, i el 
dia 3 cie novemhre d'aquest any signaren amb els obrers de Queralt un con
tracte mitjançant el qual s'ohligaven a construir l'arquitectura que faltava12. 
Josep Sunyer, que estava present en la signatura del compromís, quedava 
encarregat de donar el vist-i-plau al treball dels dos fusters. Pel que es 
desprèn del text de l'esmentat contracte, Josep Sunyer s'havia obligat prèvia
ment a realitzar les figures dels sants i la decoració escultòrica del retaule, per 
a la qual cosa tindria l'ajut cie Pau i Francesc Galtaires en cas que els fusters 
encara es trobessin a Queralt quan Sunyer portés a terme el seu treball. 

Josep Sunyer, juntament amb el seu avi Pau, fou el membre més destacat 
d'una família d'escultors manres¡rns de Ja qual coneixem unes quantes genera
cions. Pau Sunyer, l'avi, morí l'any 1694. El seu fill Josep es casà amb Maria 
Raurell i morí prematurament abans de 1682; tingué clos fills que es dedicaren 
a l'escultura, Josep i Pau Sunyer [i Raurelll. Josep Sunyer [i Raurell], l'escultor 
del qual tractem en aquest escrit, tingué un fill també escultor que portà com 
ell el nom cie Josep i que morí a Barcelona l'any 1736. Pau Sunyer [i Raurell] 
veurem més endavant que morí a Queralt l'any 1740 i Josep Sunyer [i Raurell] 

10. Vegeu l'apèndix documental, DOCUMENT l. 
11. Quan l'any 1757 estava a punt d 'iniciar- se la construcció del re taule major, contractat 

amb Pere Costa, els regidors acordaren contribuir a l"ohra amb 500 li .. atenent que l'any 1733 els 
seus predecessors havien decidit emprar a costejar una lleva i a reparar l'escola de llegir i escriu
re la quantitat que dos anys abans s 'havia destinat a Ja constrncci(J de les grades, el sagrari i les 
portes laterals de l'altar major (A.H.C. llerga, Aj1111tame11ts tinguts en los anys J 750-1765. fols. 
l .)O a 130v0 : 17 febrer 1757). 

12. Vegeu l'apèndLx documental. DOCUMENT 2. 
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morí a Manresa l'any 175113_ 

Semhla que des que se signà el contracte per a l'acahament de l'estructura 
arquitectònica del retaule de Queralt fins que Josep Sunyer inicià els treballs 
d'escultura passaren uns mesos. Per aquella època, malgrat la seva edat 
avançada, Josep Sunyer desplegava una gran activitat, el centre de la qual, els 
darrers anys, s'havia desplaçat de Manresa a Barcelona. En aquesta ciutat 
havia construït el monument de Setmana Santa de la catedral, contractat el 
mes de febrer de 173514, i havia acabat la decoració escultòrica de la capella 
de Nostra Senyora del Roser de l'església del convent cie Santa Caterina, tre
ball també contractat en 173515. L'any 1737, concloses amhdues obres, havia 
retornat a Manresa 16, però el mes d'octubre de 1738 era novament a 

13. El fet que tres membres de la família Sunyer s 'anomenessin Josep ha donat lloc a diverses 
confusions. Joaquim SARRET i ARBÓS, Art i artistes manresans, Manresa, 1916, p~1gs. 67-71, fa 
una primera aproximació a la biografia dels membres d 'aquesta família . sense delimitar, però. les 
figures del primer Josep Sunyer i de Josep Sunyer [i Raurell]. José M' GASOL, 'José Sunyer, escul
tor manresano", Anales y Bu/etín de /us Museus de Arte de Barcelona, vol. VI , Barcelona, 1948, 
p;lgs. 389-408, amplia aquesta informació i. posteriorment, el mateix autor, Josep M' GASOL, 
"L'escola barroca manresana", Revista de Catalunya, núm. 3, Barcelona, desembre de 1986, p;lgs. 
97-118, precisa algunes dades dels tres escultors. Joan BOSCH i BALLBONA, His tallers d 'escultu
ra al Bages del segle XVll , Manresa , 1990, pàgs. 78-79, també aporta informacl(> que aclareix la 
cronologia dels diversos escultors de la família Sunyer. 

14. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, Manuals notarials. not. Francesc Rif<>s , Liher 
notulamm de 1733-1736, fols. 93 a 95: 'i febrer 1735. Obra mencionada per Joaquim SARRET i 
ARBÓS, Art i artistes .. ., pàg. 70, i, posteriorment, per altres autors. Contracte transcrit per Joan 
BOSCH i BALLBONA i Carles DOJUCO, ··EI monument de Setmana Santa de la catedral de 
Barcelona , de 1735", DArt, núms. 17-18, Barcelona, 1992, pàgs. 253-260. 

15. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (des d'ara citat com A.H.P.B.) , not. Pere Màrtir 
Torres , man. 1735, fols. 73vº a 76v0 : l abril 1735. Igual que l'anterior, aquesta obra és menciona
da per Joaquim SARRET i ARBÓS, Art i artistes.. pàg. 70, i, posteriorment, per altres autors. José 
María MADURELL, "El arte en la comarca alta de Urgel (rnntinuaci(m)". A naies y Boletín de los 
Museus de Arte drq Barcelona, vol. !V, Barcelona, 1946 (pàgs. 9-172 , nota 390), d<>na la referència 
del contracte i Aui'or.i PÉREZ SANTAMARIA, r~~cultura harmca a Catalunya, Lleida , 1988, pàgs. 
488--489,. transcriu el document. 

16. Arxiu Històric de la Ciutat cie Barcelona, Documentació corporativa gremial , Cadastre 
personal, Escultors (des d'ara, aquesta documentació se c itarà: A.H.C. Barcelona, Cadastre , 
Escultors). En la declaració corresponent a l'any 1738. datada el 18 de novembre de 1737, consta 
que Josep Sunyer tornà a Manresa una vegada acabat el treball que feia a Barcelona. 
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Barcelona, on el dia 27 ingressà en el gremi cl 'escultors17, probablement per 
poder treballar en aquesta ciutat sense haver d'afrontar les traves que el gremi 
li havia posat en la seva estada anterior18. Ignorem quina obra portà a Josep 
Sunyer a Barcelona en aquesta ocasió; sabem, però, que després del seu 
ingrés al gremi se n'anà a Solsona19 per col.laborar amb Carles Morató en la 
construcció del retaule de la capella de la Mare cie Déu del Claustre, que 
Jacint Morató havia deixat inacabat l'any 1736 a causa cie la seva mort2º. 

La bibliografia sobre la cons'trucció d'aquest retaule no permet fer-nos una 
idea del caràcter del treball que Josep Sunyer realitzà a Solsona 21. Fos quin 
fos el seu abast, l'escultor el féu compatible amb la seva presència al taller 
que havia obert a Barcelona22 i, com hem vist, amb la supervisió de la feina 

17. El dia 22 d 'octubre de 1738, el gremi d'escultors de Barcelona acceptà la sol.licitud 
d'ingrés presentada per Josep Sunyer (A.H.P.B., not. Jaume Tos i Romà, man. 1738--1739, fols. 
11 vº i 12) i el dia 27 de l mateLx mes tingué lloc l'examen per a formalitzar l'admissió (A.H.P.B., 
not. Jaume Tos i l(omà, man. 1738-1739. fols. 12 a 13vº). Aquests documents i alguns dels citats 
en les notes 18. 22 i 23 són referenciats i parcialment transcrits per Aurora PÉREZ SANTAMAIUA, 
"La cofradía de escultores de Barcelona durante el siglo XV!Il", Academia, núm. 65, Madrid, 2º 
semestre de 1987, pàgs. 209-224. 

18. L'oposició del gremi d 'escultors de Barcelona que Josep Sunyer treballés en aquesta ciu
tat sense haver-se agremiat es re flecteLx en les actes de diverses reunions i don~1 lloc a un plet 
vist a la cúria del corregidor. Vegeu: A.H.P.B., not. Josep Brossa, esborrany 1735, sense foliar: 23 
gener i 26 novembre 1735, i not. Jaume Tos i Romà, man. 1738--1739, fols. 17 a 18: 20 novembre 
1738. 

19. A.H.C. Barcelona, Cadastre. Escultors. En la declaració corresponent a l'any 1739, datada 
el 28 de novembre de 1738, consta que Josep Sunyer marxà a Solsona el dia 28 d 'octubre de 
1738, l'endemà d 'haver ingressat al gremi. 

20. Antoni LLORENS i SOLÉ, La Mare de Déu del Cïaustre de Solsona, Solsona, 1966, pàg. 
163, menciona que Josep Sunyer i Carles Morat(¡ signaren un contracte per a la prossecuci(J de 
l'obra del retaule de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la catedral de Solsona; no en 
dóna la data ni la referència documental precisa. 

21. Segons Antoni LLORENS i SOLÉ, La Mare de Déu .... pàg. 163, l'estructura arquitectònica 
del retaule, realitzada per un fuster de Solsona, fou col.locada l'any 1739 i el presl:iiteri, a excep
ció de la cúpula, quedà totalment enllestit l'any 1745; no fa cap referència a la possible interven
ci(i de Josep Sunyer en aquests treballs . En una publicacic'i posterior. el mateLx Antoni LLORENS i 
SOLÉ, So/sontt i el Solsonès en lo histciriet de Catalunya, Lleida, 1987, p<lg. 93, es refereix a la 
decm~tció de la capella i el cambril i només fa esment de Jacint i Carles Morató. Ramon PLANES i 
ALBETS, Contractes d'obres ai hishat de S<~lsona, 1661- 1790, Solsona, 1985. p:lg. 19, diu que la 
continuació dels treballs d 'escultura del retaule estigué a càrrec de Carles Morató i altres escul
tors, sense precisar quins. 

22. A.H.C. Barcelona, Cadastre, Escultors. A la declaraciú corresponent a l'any 1740, datada el 
17 de novembre de 1739, consta que aquest any Josep Sunyer tenia '·casa y botica" a Barcelona. 
al carrer d 'en Fonollar. L'any 1739 estigué present a la reunió convocatb pel gremi el dia 17 de 
novembre (A.H.P.13 .. not. Jaume Tos i Romú, man. 1738--1739. fols. 80 i 80vº) i, a començainents 
cie 1740, a la que es convocà el 8 de febrer (A.H.P.ll. , not. Jaume Tos i Romà, man. 1740, fols. 
39vº a 40v0 ). 

660 



.JOSEP SlJNYF.H, AUTOH DF.L HF.TAlJLF. MAJOH 7 

que feien els fusters encarregats de construir l'estructura arquitectònica del 
retaule de Queralt. Entrat ja l'any 1740, la necessitat cie treballar personalment 
en l'escultura del retaule del santuari obligà Josep Sunyer a tancar el taller 
barceloní i traslladar la seva residència a Berga, la qual cosa féu el dia cie 
Sant Joan23. 

A Berga, Josep Sunyer es reuní amb el seu germà Pau24. Pau Sunyer, que 
probablement es formà al costat cie Josep Sunyer, havia col.laborat en la 
construcció d'alguns dels retaules que aquest contractà al Rosselló, al 
Conflent, al Vallespir i a l'Alta Cerclanya25. Quan, vers l'any 1718, Josep 
Sunyer deixà de treballar a la Catalunya francesa i s 'establí definitivament al 
Principat26, Pau romangué a Prada de Conflent amb la seva família fins a 
1740, any en què es traslladà a Berga sense tancar per això el seu domicili 
familiar. 

Tot fa pensar que Josep i Pau Sunyer treballaren conjuntament en l'escul
tura del retaule de Queralt durant uns mesos. La mon, però, sorprengué Pau 
en una dependència del santuari el dia 6 de novembre de 1740, probable
ment abans que pogués deixar la seva empremta a l'obra. Tres dies després, 
Josep Sunyer lliurà al rector de Sant Pere de Madrona el cadàver del seu 
germà, el qual fou enterrat a la capella antiga de Queralt, al costat de 
l'Evangeli, en una tomba sobre la qual es posà el seu nom27. 

No tenim constància del temps que Josep Sunyer restà a Queralt i dispo
sem de poques notícies sobre el procés de construcció del retaule. Sabem, 
però, que el mes de juliol cie 1741 els obrers de Queralt, davant la manca de 
donatius "a causa de la calamitosa estació del temps", es dirigiren a la cornu-

23. A.H.P.B., not. .Jaume Tos i Romà, man. 1741 , fols. 18vº i 19: 19 gener 1741. 
En aquest document, els fusters Pau Galtaires i Bernat FreLxes declaren saber que .Josep 

Sunyer "se ausentó de b presente ciudad en el día de San Juan de junio del passado año de mil 
setecientos y quarenta, y saber no tiene hotica ni aversos algunos de su officio a la presente ciu
dad por havérselos llevado el día que se fue de la presente ciudad. lo que decimos nosotros, 
declarantes, saber por haver nosotros trabajado en su casa y botica , que la tiene sita en la villa 
de Berga, obispaclo de Solsona, en donde habita". Aquesta informaci(i no coincideix amb la que 
figura a l~ declaració del cadastre de l'any 1741 , datada el 19 de novembre de 1740(A.H.C. 
Barcelona, Cadastre, Escultors), on es pot llegir: "Joseph Sunyer, maestro escultor, que vivía en la 
calle den Fonollar, se fue desta ciudad a los primeros de mayo pr<>ximo pasado, sin haver dexa
do tienda. para la villa de Berga, en donde reside y trabaja de su officio de escultor". A causa 
dels errors voluntaris que amb freqüència s'observen a les declaracions del cadastre , ens inclinem 
a donar per bona la data que figura en el document notarial. 

24. Vegeu l'apèndix documental, DOCUMENT 3. 
25. Eugène CORTADE, Retahles Bamques du Ruussillun, Perpignan, 1973, ¡xlgs. 156-158 i 

188-191. 
26 . .José M• GASOL, "José Sunyer ... ", i Eugène COllTADE, Retahles .. , P'lgs. 156-158. 
27. Vegeu l'apèndix documental, DOCUMENT 3. 
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nitat de preveres de l'església parroquial de Berga i els demanaren e l seu 
suport per tal d'aconseguir fons que els permetessin portar a terme l'obra del 
retaule28. 

Malgrat les dificultats econòmiques, la construcció del retaule progressà 
satisfactòriament i, quan el 25 d'octubre de 1744 es beneí el temple29; tant els 
fusters com Josep Sunyer havien acomplert la part principal del seu treball. En 
l'acta notarial que s'estengué amb motiu de la solemne cerimònia es deixà 
constància que el relleu de la invenció cie la imatge cie la Verge i les estàtues de 
Sant Joaquim, Santa Anna i Sant Josep ocupaven el lloc que tenien destinat 30. 

En aquesta relació només hi falten dues cie les escultures que componien 
el programa iconogràfic del retaule. Es traeta cie les dues figures sedents que, 
a l'àtic, flanquejaven la cie Sant Josep. Potser no s'hi esmenten perquè no 
tenien tanta rellevància com les altres o potser perquè l'esforç que havia 
suposat construir el retaule al mateix temps que l'església va obligar a postpo
sar-ne la realització. El costós treball de daurar l'obra també s'emprengué 
molts anys després de beneïda l'església. Començà el mes d'agost cie 1787 i 
les bastides que foren parades pels dauradors no es llevaren fins el mateix 
mes cie l'any següent31 . 

La intervenció de Josep Sunyer 

De la intervenció de Josep Sunyer al retaule de Queralt en coneixem pocs 
aspectes, tret de la concepció de l'estructura compositiva de l'obra i, potser, la 
decoració tallada en alguns elements arquitectònics. Tenim testimonis gràfics 
que ens mostren com era el retaule abans de l'any 1936, quan fou totalment 
destruït , però sabem que ja en el transcurs del segle XIX sofrí diverses vicissi-

28. Arxiu Parroquial de Berga , Arxiu de la Comunitat de Preveres, Llibre de concells, 
1697-1784, fol. 285v0 : 29 juliol 1741. Document citat per Josep AH.MENGOU i FELIU, FI santua
ri ... , p:lg. 56. 

29. La data de 25 d 'octubre de 1744 la donen ja Bonaventura BALLÚS i PLA, Novena .. ., p::¡g. 
29: Jacinto VILARDAGA y CAÑELLAS, Historia de Ber[;a .. ., p:ºtg. 208. i José PLA, Historia de 
Queralt .. ., pòtg. 35, i la confirma l'acta notarial que va ser estesa conjuntament per dos notaris i 
que es troba en els manuals d 'ambdós: A.C.A .. Berga, not. Josep Altarriba , man. 1744 (reg. llr 
962). fols. 287vº a 290v0 , i not. Miquel Co11ada. man . 1744 (reg. llr 1.040), fols. 340 a 343. 
Bonaventura RIBEil.A i IUBÓ, Memr!ria .. ~. p:lg. 52, diu que la consagració tingué lloc-el 21 d 'octu
bre de 1741, data que no coincideix amb la que proporciona la documentació notarial. Malgrat 
aix<> , l'error ha estat reproduït en la majoria de publicacions posteriors. 

30. En els dos documents notarials citats en la nota anterior es pot llegir: "Et cum iam sit con
clusum edificium dicti novi templi et a ltare in eo de novo sculptum cum historia faelicis inventio
nis dict te sanctae imaginis et Sanctis Joachim , Anna et loseph in eodem positis [. .. l". 

31. Josep ARMENGOU i FELIU, FI santuari .. ., p:lg. 56. 
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tucls que el privaren cie la majoria cie les figures i del re lleu cie la invenció cie 
la imatge de la Verge, que serien les peces en les quals bàsicament hauria tre
ballat Josep Sunyer. 

Ja hem vist que l'any 1744, quan fou beneïda l'església, l'estructura arqui
tectònica del retaule era acabada i la major pa1t de les escultures ocupaven el 
seu lloc. Una informació més detallada que la inclosa en l'acta estesa amb 
motiu de la benedicció es troba en un inventari dels béns mobles de l santuari 
fet dos anys després32. En aquest inventari podem llegir que a l'església hi ha 
"la venerable y santa imatge cie Maria Santíssima de Queralt ah son Ninyo 
Jesús collocada en son trono deaurat posat en lo carnari! del altar major de la 
dita capella o iglésia cie Nostra Senyora de Queralt, en lo qual trono hi ha 
quatre àngels petits de fusta ab alas, encarnats, y al elevant de dit trono, dos 
àngels de fusta grossos ah son candelera en la mà, en lo qual altar, al igual 
del camaril, a la mà dreta, mirat y estant de espatlles al dit altar, hi ha una 
imatge cie Sant Joaquim y, en la esquerra, una de Santa Anna, y dalt, demunt 
lo carnari!, una imatge de Sant Joseph, y sota lo camaril, demunt las gradas de 
elit altar,està esculpida la histò ria de com fou trobada la dita santa imatge de 
Nostra Senyora de Queralt [. .. ]". 

Tot i sabent que les imatges de Sant Joaquim i de Santa Anna que es 
poden veure en les fotografies no són les o riginals33, no de ixa cie cridar 
l'atenció la seva semblança amb les dels mateixos sants que figure n al retaule 
majo r d 'Igualada, obrat per Josep Sunyer juntament amb Jacint Marató. Si les 
imatges que desaparegueren l'any 1936 havien estat realitzades d 'acord amb 
les anteriors i, per tant, eren semblants a les d'Igualada perquè Josep Sunyer 
seguí el mateix model en ambdós retaules, o bé si la semblança era deguda a 
qualsevol altre motiu , és quelcom que no pot establir-se actualment. ¡ 

El relleu de la invenció de la imatge de la Mare cie Déu cie Queralt escul
pit per l'autor del retaule desaparegué també durant el segle XIX i fou repo
sat clins el mateix segJe34. 

32. A.C.A .. Berga, not. Miquel Cortada . inventaris de 1738-1747 (llr 567), document 59: 
'·Inve ntari de las rohas, plata, or, ornaments y demés béns mobles de la capella , hermita y casa 
de Nostra Senyora de Q ueralt pres per los senyors [regidors] de la vi la de llerga que foren en lo 
any 1746''. A continuació d 'aquest inventari, fet els dies 9 i JO de gener de 1747 i signat el 4 de 
feb re r d 'aquest any. es troba lïnvent:iri corresponent a 1747. e n e l qual no hi ha cap diferència 
e n b descripciC> del retaule. 

33. Tal com es pot llegir e n Comnaci<ín canrínica de Nuestru Se11ora de Queralt. patmna de 
Berp,a y su u miarca. Madrid , 1916, p:lg. 4, i e n altres publicacions posteriors, les imatges de Sant 
.Joaquim i de Santa Anna que fore n destruïdes l'any 1936 havien estat costejades pel berguedà 
Joaquim Fargue ll i Caum (1813-1878). 

34 . .Joan SANTAMAIUA ROVIHA, La Mare de Déu de Queralt. llarcelon:i , 1928. p:lg. 30, i 
Josep ARMENGOU i FELIU, l·l santuari ... , pàg. 56. 
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Respecte a la imatge de Sant Josep, no ens ha estat possible trobar infor
mació escrita que permeti conèixer si l'obra original fou destruïda en el trans
curs del segle passat i posteriorment reposada. Tot i així, la seva factura 
indueix a pensar que, igual que les dues figures i el relleu esmentats anterior
ment, era també posterior a l'època de la construcció del retaule. 

Pel que fa a l'escultura, cal finalment remarcar que, com hem vist, ni en 
l'acta notarial estesa l'any 1744 ni en l'inventari de 1746 no es fa esment de les 
figures sedents35 que flanquejaven la imatge de Sant Josep, la qual cosa pot 
indicar que foren esculpides després de la intervenció de Josep Sunyer. Sigui 
com sigui, la factura de les dues figures que coneixem per fotografies no sem
bla la pròpia de l'època en què es construí el retaule. 

És tan sols en l'estructura compositiva on podem tractar de veure l'actuació 
de Josep Sunyer. En concebre el retaule , Josep Sunyer atorgà a l'arquitectura 
un marcat protagonisme, com corresponia al gust del moment. A cada costat 
d 'un pronunciat eix central disposà quatre grans columnes adornades amb 
garlandes i fullatge que configuraven el cos principal dels carrers laterals i 
donaven al conjunt un aire de modernitat. Malgrat aquesta evident voluntat 
d'adherir-se als corrents aleshores dominants, Josep Sunyer no aconseguí des
prendre's del tot d 'esquemes ja superats i recorregué a una planta tradicional , 
que adoptava una forma lleugerament corbada. 

El basament dels carrers laterals descrivia, en planta, una suau corba de 
traçat regular que continuava la línia recta del basament del carrer central tot i 
avançant cap al cos de l'església. A causa d 'aquesta disposició, les quatre 
columnes, les quals , apariades, s'alçaven sobre el basament de cada carrer 
lateral, quedaven situades quasi en un pla i el retaule no arribava a assolir 
consistència corpòria. A l'intercolumni central del cos principal dels carrers 
laterals , on s'allotjaven, descansant parcialment sobre una gran mènsula , la 
figura de Sant Joaquim, al carrer de l'esquerra, i la de Santa Anna, al carrer de 
la dreta, hi romania la idea de fornícula, suggerida per l'arc que s'obria darre
re de cada una de les esmentades figures. 

Aquesta combinació d'elements innovadors amb un concepte estructural 
que els escultors capdavanters ja havien abandonat feia uns anys pot atri
buir-se a la petvivència en Sunyer d'esquemes emprats en altres èpoques de 
la seva vida. No és estrany que, després d~ realitzar obres que es troben entre 
les més remarcables de la retaulística catalana de finals del segle :XVU i princi
pis del XVIII, els esquemes dominants en aquestes no desapareguessin total-

35. Segons Bonaventura IUBEHA i RlllÓ, Memilria .. ~ , püg. 60, eren <tngels que interpre taven 
passatges de la Sagrada Escriptura . Joan SANTAMAIUA ROVIHA, La Mare de Déu ... , pàg. 30, i 
Josep AllMENGOU i FELIU, Hl scmtuari .. .. pàg. 56. opinen que eren àngels que portaven símbols 
de la Passió. Més recentment , M. Assumpta HOIG i TOHHENTÓ, "Pere Costa i Cases .. ", considera 
que la figura de l'esquerra era una al.legoria cie la Fe, i la de la dreta , de l'Esperança. 
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ment de les que projectà més tard, properes formalment al gust acadèmic. 
El retaule de Queralt és una fita important en el llarg camí recorregut per 

Josep Sunyer i ens il.lustra sobre la capacitat d'evolució d 'aquest escultor. En 
un període durant el qual la concepció dels retaules experimentà profunds 
canvis, Josep Sunyer creà obres mestres del 6arroc salomònic, construí el 
retaule major d'Igualada, que pot exemplificar el pas dels retaules histo riats 
als retaules d'estructura arquitectònica, i, quan ja tenia prop de 70 anys, fou 
capaç de traçar el projecte d 'un retaule com el de Queralt, el qual, malgrat 
una certa depèndencia de solucions estructurals de caire tradicional, durant 
més de cent anys s'ha pogut atribuir a Pere Costa, l'escultor que aleshores 
representava les tendències més avançades. 
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Apèndix documental 

Document l 

Berga, 16 octubre de 1731 

Contracte signat per Josep Sunyer en el qual s 'obliga a construir i assentar les 
grades, el sagrari i les portes laterals de l'altar major de l'església parroquial de 
Berga, segons la traça feta per ell mateix. 

Entre lo magnífich ajuntament de la vila de Berga, lo doctor Francisca 
Rocafort, Ignasi Puig, Joan Batista Rosal, Hipòlit Camps, Ramon Fortich, 
Joseph Dalmau y Diego Jonqueras, regidors, y Joseph Sonyé, escultó, ahitant 
en Manrresa, se ha tractat y convingut lo fer unas gradas y secraris per lo altar 
major de la parroquial iglésia de Santa Eulària cie Berga, ah los pactes clevall 
escrits y següens: 

Prima, dit Joseph Sunyé se obliga en fer clitas gradas y secraris ah las por
tas al costat de ditas gradas segons la planta que ha ensenyat, ajustanti a dita 
planta las portas ah sos rematos, que an de acompanyar la dita planta, y tota 
esta obra se obliga en ferla y plantaria a sos gastos y sols lo magnífich ajunta
ment cie la vila cie Berga se obliga en portar dita obra feta dencle Manrresa a 
Berga y també, al asentarla, pagar dit ajuntament lo gasto cie mestra de casas. 

Ah los pactes dits, se obliga dit ajuntament en clonar a elit Joseph Sunyé, 
per dita obra, quaranta clos dohlas, valent quiscuna sinch lliuras dotse sous, y 
dit Joseph Sunyé se obliga també en fer dita obra per clitas quaranta clos 
cloblas y, a més cie dits pactes, se ha tractat que per tot lo setembre procsim 
vinent, que serà al setembre de mil setsents trenta dos, serà feta y asentacla 
dita obra y per a que no faltia en ser feta per dit mes de setembre, los senyors 
regidors, si es feta com se diu en dit mes cie setembre, clonaran cie gratuita 
dos cloblas més cie las quaranta dos. 

Lo modo cie satisfer las clitas quaranta clos clohlas serà que al dia que serà 
asentacla dita obra se pagaran a elit .Joseph Sunyé la maytat del preu, que son 
vintihuna, y las altres vintihuna dobla passat un any cie assentada la dita obra. 

Y per a que constia del convingut, se firma lo paper present a 16 de octu
bre de 1731. 
Joseph Sunyer, escultor 

A.H.C. Berga . Reµ,istre de ne}i<>Cis (de la /!i/a/, anys 1 72~1 732. fol. 228 
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Document 2 

Berga, 3 novembre de 1739 

Contracte signat pelsfusters Pau i Francesc Galtaires mi~jançant el qual s 'ohlí
guen a acahar l'arquitectura del retaule major del santuari de Queralt, 
d'acord amh la traça .fèta per.Josep Sunyer, el qual.farà les imatges i la deco
ració escultòrica del retaule. 

Pere Rosal y Subirats, nottari, y Joseph Bailina, com a obrers y administra
dors de la capella de Nostra Senyora de Queralt ab la expresa facultat y 
poder del magnífich ajuntament de la vila de Berga, com a patró de dita 
capella, y en prasènsia de don Mattí de Boatella y Jasinto Muntada, altre dels 
regidors de la vila de Berga en lo prasent any 1739, com y també en prasènt
sia y cie consell de .Joseph Sunyé, esculptor, an comvingut y tractat de clonar 
a preu fet la obra de arquitectura falta per conclòurer lo retaula major de dita 
capella a Pau Galtayres y Francisco Galtaires, germans, en la forma y pactas 
següents: 

Primerament, que dits Galtaires clegan acabar la arquitectura de dit retaula 
segons la planta té dibuxacla Joseph Sonyer, per elits Galtaires vista y a ells 
explicada. 

Item, que en lo temps estaran en dita capella per fer dita arquitectura, si 
vindrà lo cas cie voler dit senyor Sunyer treballar alguns sants y altres pesas 
per dit retaula cie escultura, clegan dits Galtaires apariarlas promptas per tre
ballarse de escultura; si, ernparò, auran acabat son preu fet ·sens treballarse de 
escultura en lo tems estaran enQueralt, en elit cas no estaran obligats a resti
tuirse en dita capella per a compondre las pesas y sants cie elit retaula en la 
forma dita. 

Y per a satisfer a elits Galtaires prometan elits obrés, en elits noms y ah las 
ditas facultats , en donarlos doscentas xixanta clos lliuras y cieu sous junt ah la 
ahitasió, foch , llit y demés cosas promatéran en lo primitiu contracta , junt ah 
la fusta, claus y aigua cuit, en la forma pactada en elit antasaclent contracta, 
pagacloras en la forma sagüent, és a saber, que los subministraran lo victo 
nasesari, menjar y heura y demés pactat en lo primitiu contracta mentras ani
ran treballant y, finida dita obra, comptat lo que impo1tarà lo victo, se dega pagar 
als dits Galtaires lo restant ah clos iguals pagas, és a saber, la una pasat mitx any 
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de la última paga del tracta antasadent y la altre al cap de altre mitx any. 
Y la dita obra a de ser visurada y aprovada per dit senyor joseph Sonyer y 

aquella an de asentar comforma an asentada la primera andana de dit retaula. 
Tot lo que prometan dits Galtaires com los obrés observar sens escusa ni 

dilasió alguna, y per a que constia o firmam tots de sas mans pròpias en 
Queralt als 3 de novembra de 1739. 

A.H.C. l\erga , Re¡.;istredenef.!.ocis(dela ui/a/. a11ys 1737-1741, fo ls . 150 i 150v" 
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Document 3 

Berga, 9 novembre de 1740 

Josep Sunyer diposita a la "capella i santuari" de Queralt el cadàver del seu 
germà, Pau Sunyer, que ha mort en una dependència d 'aquest santuari el dia 
6 de novembre de 1740. 

Dicta die 9 mensis novembris praesenti anni 1740, Bergae. 
Ego, Iosephus Morera, preshiter, in ecclesia parrochiali Sanctae Eulaliae prae
sentis villae Bergae resiclens et proreverencla comunitate presbiteriorum clic
tae parrochialis ecclesiae Sanctae Eulaliae clictae villae Bergae regens curam 
animarurn parrochialis ecclesiae Sancti Petri de Madrona, diocesis caelsonen
sis, cuiquiclem reverendae comunitati dicta rectoria Sancti Petri de Madrona 
auctoritate appostolica est unita et aggregata, dicto nomine, gratis et ex mea 
certa scientia confiteor et in veritate recognosco vobis, Iosepho Sunyer, sculp
to ri, civi Minorisae, his praesenti, q u oci l. .. ] tradiclistis mi hi, dicto nomine, in 
comandam et sirnplex clepositum, cadaver Paulí Sunyer, sculptoris, fratris ves
tri, naturalis clictae civitatis Minorisae , qui multis ah hinc retro annis hahitabat 
cum sua farnilia in villa cie Prada cie Conflent, regni Franciae , filii legitimi et 
naturalis Iosephi Sunyer, sculptoris, civis clictae civitatis Mino risae, et Mariae 
Sunyer e t Raure ll , coniugurn clefuncto rum, qui ohiit in quodam cubiculo 
domus dicti sanctuarii cie Caralt die 6 currentis mensis novembris, quocl clepo
súum est intus quanclam archam ligneam et illucl die praesenti positum fuit in 
parte inferiori dictae capellae Beatae Mariae cie Caralt acl latus parie tis prope 
portale eiuscle mmet capellae in patte Evangelii et super dictam archarn edifi
catum fuit e t in circuiitu eiusclem quoclclam monumentum et in meclio e ius
cle m fuit clepicturn nomen dicti Pauli Sunyer, clifuncti. 

Et ideo renuntianclo exceptioni dicti caclaveris mi hi non tracliti [. . .J. 
Actum est hoc in dicta villa Bergae clie ut supra. 

lose phus Morera, pres hi ter [. . .l. 
Testes s unt [. . .l. 

A.C.A .. Be rga . not. .Jw<ep Altarriba . 111:111 . 1740 (reg . llr 964), fols. 221 vº i 222. 
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L'ESCULTURA EN GUIX A CATALUNYA EN ÈPOCA GÒTICA 

Francesca Español i Bertran 

Introducció 

Els estucs romanies catalans han estat objecte d'estudi en diverses oca
sions i devem al senyor Joan Ainaud el primer treball de conjunt l. Això no 
obstant, no s'ha endegat cap recerca equivalent per l'època gòtica malgrat 
que aquest tipus de producció també fou habitual durant els segles XIV i XV. 
Ho atesten no sols obres conservades, sinó puntuals referències documentals 
i testimonis oculars dels segles XVI al XVIII que mencionen o descriuen 
peces baixmedievals confeccionades amb aquest material, malhauradament 
perdudes ara. 

L'ús de l'estuc des d'un punt de vista plàstic, com a complement de l'orna
mentació d 'interiors arquitectònia o hé com a base en la realització de deter
minats objectes d 'art moble, coneix una dilatada tradició dins l'art occidental 
que arrenca d'època romana2. A Catalunya durant els segles XI i XII s'embe
lliren figurativament , arnh guix, els murs interiors d'esglésies com les de Sant 
Semi de Tavèrnoles o Santa Maria de Besalú, s'executaren sepulcres (Museu 
Epicopal d~ Vic) , també imatges de devoció (Magestat de Sant Joan de 
Caselles) i fins i tot capitells destinats a edificis civils , com succee¡x a Vic3. El 
ventall de possibilitats fou ampli i podem sospitar que aquesta realitat fou 
tamhé la pròpia dels segles del gòtic, moment en el qual a l'experiència dels 
artífexs cristians va poder sumar-se la dels àrahs , atestada des d 'antic a casa 
nostrapa1ticularment per les guixeries provinents de la Suda de Balaguer, ara 

l. J. AINAUD DE LASAHTE. "La clecoración en estuco en Cataluña de la Antiguedad a la Edad 
Media ". dins Atti de//'utta[)(J Con¡;resso di Studi sull'arle de/l'alto Medioeuo, l , Milà 1962. pp. 
147-153. Abans de l'apariciú d 'aquest treball , l'existència d 'estucs com a complement de l'arqui
tectura del primer romànic català ja havia estat donada a conèLxer per W.M. WHITEHLL, Spanish 
Romanesque Anhitecture <!f h'/euenth Century, Oxford 1941, (reedició Barcelona 1973) a propòsit 
de les restes aparegudes a Sant Semi de Tavèrnoles. Pel que fa a les restes d 'estucs antics dins la 
península: A. MARCO POUS, ''Resumen sobre el relieve de estuco en España desde la época tar
dorromana a la prerromanica ", dins Atii de//'ottaw Con¡;resso .. cit. suprn ., pp. 128-146. 

2. Per a un estudi de conjunt: H. MIELSCH. Romische Stuckrelief, , Heildelberg 1975. 
3. Per a I tema , ultra el treball de J. Ainaud cal esmentar el cie X. BARRAL I ALTET, '' l.e decor 

en stuc aux Xe. et Xle. siècles, e n Catalogne et Roussillon", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa , 
VI , 1975, pp.117-120. A les recerques d 'ambdós historiadors devem la recopilaciéi de tots els 
exemplars censats fins ara. Convé fer esment, tanmateLx, al possible paper d 'aquesta ornamenta
ci(i com a substitut de l'escultura en pedra en els primers temps romànics suggerit per: J. YAHZA, 
A11eyarquitectura en r~'ijJa11a 500-1250. Madrid, 1979, p .151. 
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al museu d'aquesta vila , i datades de mitjan segle XI4 Dissortadament de tot 
plegat no conservem més que vestigis, però la pròpia dispersió d'aquests és 
reveladora. 

El mateix succeeix amb la producció posterior. Durant el gòtic, la subordi
nació a l'arquitectura dels mestres guixers fou cie nou un fet, però la realitza
ció de projectes més elaborats com ara sepulcres, retaules , trones etc. formà 
part igualment cie la seva activitat laboral. Obviament, ultra les guixeries amb 
qualitats plàstiques, durant tota l'edat mitjana és comú el recurs a aquest 
material per a usos més prosaics lligats a l'ofici de la constnucció. Aquest, 
però, no és el terreny en que ens mourem en les pàgines que segueixen. És 
precisament la utilització del guix en projectes que poden semblar reservats a 
priorí ' a materials diversos d'aquest, i la familiaritat cie certs escultors amb 
aquesta específica solució matèrica el centre del nostre treball. 

Un conjunt de cinc sepulcres monumentals repartits entre Castelló 
d 'Empúries i Vilafranca del Penedès5 obrats cies cie les proximitats del 1300 
fins als primers anys del segle XV, són les peces centrals del nostre estudi. 
Completen la nòmina un Crist mort <Fig.1 > originari cie Sant Martí Sarroca 
(ara al Museu Nacional d'Art de Catalunya) (N.l. 15.891) que acostuma a con
siderar-se obra de finals del segle xm6, però que al meu parer pot ser datat 

4. Ch. EWERT, Islamische Funde in Bala1-tuer und die Alja/èria in Zaraf!,uza, llerlin 1971. 
L'ediciéi espanyola d 'aquest treball va aparèixer sota el tirol: Hallazgus is/ú111icos en Bala1-t1.1ery la 
Alja/èria de Zarap,uza, Madrid 1979. Per a aquests estucs vegi's també: C. ESCO . .J. GIRALT. Ph. 
SENAC (ed.), Arqu.eo/up,/a lslúmica en la Marca Superior de Al-Andalus, (calà/ep, tl"exposici<í), 
Osca 1988, pp. 50-53. 

5. L"estudi inicial d 'aquestes obres va formar part de la nostra tesi doctoral: F. ESPAÑOL JIER
TIV\N. La escultura f!.1Ífica .funeraria e11 Cataht11a (sig/o XIVJ, Universitat de Barcelona 1987, I, 
pp. 195-197; 11 , pp.598-603. 

6 . .J. FOLCH l TOIU~ES, Catú/uf.tu de la SC'cci<ín de Arte Runuíniw. l1:1rcelona 1926, p. 63, fig . 
62. A. KINGSLEY PORTER, La escultura mmú11ica e11 ¡.:,pw1t1. II , ll:1rcelon:i 1928, l'· .)1. Catúlef!, 
del Museu dArt de Catal11nya, Barcelona 19.36, f'· 40. J AINAUD DE l..ASAlffE. '·La sculrture rly
crome catalane'", L'Oeil, !V, 1955, p. 3.3, fig.l. C. BATLLE GALLART, ··cristo Crucificado'· dins FI 

Arte Romúniw. Catúlngu. (catàleg d"exrosici(i) llarcelona - Santiago de Compostela 1961. l'P · 58-
59.J. AINAUD DE LASAiffE, cit. supra. nota l. p. 152, fig. 5. X. BARRAL l ALTET. cit. supra nota 
3. r.119. P. CUESIA, L "es1-t il'sia romaniwdeSantMartíSarmca, llarcelon:i l976. PI'· 171-177. H. 

llASTAlmES, Les talles romtlniques del Sant Crisi u Catalunyu, Barcelona 1978, l'i'· 381-384 i 
_,87392. T. GONZALEZ VERDAGUER, ''Imatge de Crist '", dins Ca(alnnyu Ru111clnica XIX: l·l 
Penedès, /Anoia. Barcelona 1992. pp. 180 -181. 
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còmodament dins el Quatrecents,7 una trona i les peces que configuren la 

barana d e l cor alt a l'església cie Sant Pere cie Cube lls8, <Fig. 2 i 3> tot plegat 

cie mitjan segle XV i la trona desapareguda de l'església cie Santa Maria cie 

Castelló cie Farfanya realitzada a cavall del gòtic i cie les noves pautesformals 
dites "ª la romana .. que coneixem a través d 'antigues fotografies9 <Fig. 4>. 

Si la recerca es fa extensible a un terreny aliè al de l'art moble, la nòmina 

pot ser ampliada encara més. Reco rdem en aquest sentit e l paper, avançat el 

segle XV i en e l decurs del XVJ, dels mestres guixers e n l'orname ntaci6 cie 

sostres, dels quals se'n con se1ven alguns testimonislO i tanmateix la seva con 

tribució a l'embelliment dels interiors gòtics a partir cie la confecc ió cie xeme

neies, per exemple, com pot ser el cas de la que va executar-se al palau reial 

7. A favor d 'aquesta modificaci(> de la cronologia que suggerim hi ha un seguit de trets de la 
pròpia imatge. Es cert que est;! molt malmesa, però facilment pot observar-se que l'a1tista prete
nia oferir una determinada versió del crucificat: la del Crist mrnt. Aquesta variant obliga a pensar 
en un moment avançat, d 'aqui que molts d 'aquells que han estudiat la peça es decantin per 
situar la seva execució a finals del segle Xlll. Ultra això, però, hi ha més detalls a considerar. El 
primer, les proporcions de la pròpia figura . El cos és extremadament esvelt i té poques similituds 
amb el gènere de nu habitual durant e l romànic o en el primer gòtic. El tors en e l qual destaca 
clarament el coste llam és molt llarg i ostenta l'habitual perizonium a la zona inferior. Aquest 
darrer, malgrat el mal estat de la figura en aquesta zona, és patent que cobreix només una míni
ma part cie la pelvis i que està col·locat molt avall. Ni l'aspecte corporal eteri, ni aquest format 
del pany són propis del Crist mort de darrers del segle XIII. Fins podriem afegir que tampoc ho 
és la forma estilitzada de les cuixes. En canvi tots aquests trets coincideixen en el tipus cie Crist 
que circula per Catalunya durant la primera meitat del segle XV. És el que repe te ix el lleidatà 
Jaume Ferrer !I en diverses ocasions i el que també va assajar de representar Jaume Cabrera al 
retaule de la pròpia església de Santa Maria a Sant Martí Sarroca. 

8. La reprodueix: J. CAMPS POCH, Cubells. é'I castell. El tresor artístic Costumai·i antic i 

modern, Tàrrega 1972, lfünina XIX. 
9. llarcelona, Arxiu Mas, clixé C-9761. Hem reproduït aquesta trona en el context d 'un estudi 

sobre trones gt'>tiques catalanes a: F. ESPANOL BERTRAN, "Un plilpito gótico de la catedral de 
Lérida en la obra del esculto r Jordi Safont", Boletín del Museo e Instituto "Camém Aznar" 
XI.,1990, fig. 8. 

JO. Recordem el sostre del castell cie la Floresta (Lleida) del qual dóna notícia .J.F. RAFOL'i, 
Tecbumhres y artesonadus españoles, Barcelona 1926, p . 68, edifici en el qual per referències 
documentals directes localitzades per Mn. Sanç Capdevila, sabem que s'obrava durant la segona 
meitat del segle XVI. Es recull aquesta informació a: .J.M. SANÇ I GENÉ. P. CATALA, "Caste ll cie la 
Floresta '·, dins 8L'i castells rntalans, Vl·l , Barcelona 1979, pp.174-178. També s(m ressenyables 
altres exemples, tres d 'ells tarragonins: el sostre de l'ajuntament d 'Ulldemolins, el de l'Abadia de 
Tarragona i el d 'una casa immediata al castell del Raurell . També cal esmentar el sostre de .. can 
Segura· a Olesa de Montserrat , la cambra del castell de Verdú i el palau prioral de Sant Llorenç 
cie Morunys. Sobre aixc'í vegi's: l. COMPANYS FAHRERONS, N. MONTARDIT BOFAHULL, "El guLx 
en la decoraci(i d 'embigats tarragonins (segles XV-XVl)", dinsMiscel.lània en bomenatge al P. 
Agustí Altisent, Tarragona 1991, pp. 429-448. 
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Fig. l. Crist de Sant Ma11í Sarroca (s . XV). dixe MJ\.A.C. 
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Fig. 1. Trona de l'església de Cube lls, Lle id:1 (s. XV). dixé F. Fité. 
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cie Santes Creus durant la segona meitat del segle XJVH 
Ultra això, l'existència cie ciades documentals o cie fonts tardanes al·lusives 

a aquest tipus cie realitzacions permet ampliar el recull anterior que en cap 
cas pretén ser exhaustiu. Les primeres ens informen, per exemple, cie 
l'existència cie retaules en aquest material: n'hi havia un a la capella cie Sant 
Miquel cie Valls que un pintor l'any 1368 es va comprometre a pintar12, i tam
bé cie diversos sepulcres que malauradament hem perdut. Per sengles notí
cies incloses al manuscrit anònim pobletà del segle XVI13, les denominades 
Antigualles de Poblet, i a la Historia de los Condes de Urgel de D. Monfar14 

11. La no tícia correspon ~tl 'any 1388: fiem als maestres del guix que.feren la exemeneia per 
XIJ jornals ... LXVI florins. La referència forma part d 'un registre de despeses , inèdit fins ara, 
corresponent a les obres dutes a terme al palau re ial durant l'abadiat d 'Andreu Porta. A Santes 
Creus l'ús de l'estuc va mantenir-se . Remetem al estudi de: J. COMPANYS I FARRERONS. N. 
MONTARDIT I BOFARULL, "La fusta i el guix com a materials de recobriment al monestir cie 
Santes Creus: fragments del magatzem i del sostre de la Biblioteca (segles XIV-XVI)", Santes 
Creus. Butlletí cie l'Arxiu BibliogrMic, Xl-XI , 1988- 1989, (1991), pp. 9-40, esp ec. pp . 17-27. 
Recordem , d 'a ltra banda , la presència cie mestres guixers treballant a l'obra de l caste ll cie 
l'Almudaina de Palma cie Mallorca, segons dóna a conèixer un treba ll de ]. SASTRE MOLL, "La 

remoclelación de la Almudaina de Madina Mayurqa en Palau Reial por jaime li y Sancho I (1305-
1314)" Butlletí de la Societat Arqueològica Luliana, XVL, 1989, pp.109-111. Es tracta del guixer 
Bernat 13ufiyl que en el decurs de l'any 1309 va fer bancs, va lluir les portes i finestres de diverses 
habitacions, confeccionà tres xemeneies i la porta de la cuina de la reina i tanmateix va remodelar 
un tabernacle per a la ca pe lla reial. L'any seguen! apareLx documentat realitzant nous treballs . 

12. La notícia la va donar a conèixer F. DE MORAGAS. "L'Art, els artistes i els artesans a 
Valls", Butlletí Arqueològic de Tarragona , Epoca 111 , 1921, i de nou, sota el títo l: "Artistes i arte
sans de Valls", Estudis Universitaris Catalans- XIX, 1934. p. 285. 

13. A les Antigualles de Poblet, manuscrit que data del segle XVI i que fou transcrit integra
ment per R. DELARCO, Sepulcros de la Casa real de Arag<in, Madrid 1945, p.453 i ss., hi llegim: 
Deuant y pm¡~la capella de Sant Bertbomeu en una sepulturci de guix, la qual y lo seu cuben iz 
fónch antigament de millor parexer que.ferma, jau don Pere de Albalat, monjo de Poblet y arche
hisbe de Tarmguna (p. 484 de la transcripció); Hn la rinconadci entre/ caragol que munta al cim
hom· y la porta del fosa r, en una sepultura de guix, baxa y molt antiga, estava sepultat don 
Ramon de Çiscar, Bisbe de Leyda, monge y cibbat que bcwia estat de Poblet (p. 484). En un a ltre 
manuscrit pobletà posterior del qual n'és autor el monjo V. Prada i que també transcriu R. DEL 
AHCO cit. supra p . 563 i ss. es torna a e~mentar aquests enterraments . L<1 referència al de Pere 
Albalat incorpora una dada important: hi havia figura jacent: se mira su sepulcm junta a la capi/la 
de N.P.S. Benito allado izquierdo de la escalera que suhe al Cementerir1 wn.figum encima vestida 
de Ponti/ica l (p . 668). 

14. O. MONFAR y SORS. Historia de /us C<mdes de Urgel, J (·Colecciém de documentos 
lnéditos del Archivo General de la Corona de Aragón· IX, Ed. P. Bofa rull y Mascaró), llarcelona 
1853, pp.224-225: Raimundo de Ciscar ... Murirí el año de 1245yjue sepultado en el monasterio de 
Poblet. y estuuu su cuerpo mucbo tiempo en un sepulcro de yeso, que de.ij)ues se desmont<Í y los 
buesos, metidos en un saco, fueron pues/os y estan en el arca <Í tumba del principe Cw·los de 
Viana, al lado del euangelio, debcljolas sepulturas de los reyes .faime el pn'mero, don Pedm el 
cuarto y don Fernando el primem. 
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sabem que n 'hi hagueren a Poble t. Altres fonts ens informen que n 'hi havia 
un a Serrateix15_ 

A diferència de l'època romànica, pel gòtic comptem amb el nom d'alguns 

cl 'a1tífexs especialitzats en aquest gènere cie realitzacions. Es coneguda d'antic, 

per exemple, la notícia relativa a l'escultor Amau dez Puig datada l'any 1381. 
Es registra aleshores una ordre de la reina al batlle de Barcelona, te nclent a 

impedir que l'esmentat Arnau mestre de ymatges, el qualsegons el document 

hat o pica guix en i alherch seu lo qual ha en un carrer apres lo carrer Ampla 
d 'aqueixa ciutat, per lo qual hatiment los veyns del dit Arnau han grans 
anuigs e desplaers, ho continui .fent.16 Si b é a Castella i fins i tot a l'Aragó 
aquest treball sembla haver estat principalment en mans cie musulmans17, a 

Catalunya, per ara, l 'escasa informac ió amb que comptem pertoca sobre tot a 

mestres cristians. Això no obstant, l 'activitat regular cie mestres mudèjars s'ha 

de sobrentendre. Les restes atribuicles tradicionalment al sepulcre del rei 

Jaume el Conqueridor, c ustocliacles al muse u cie Poble t e n són bon testimoni m 

l 'i. F. cie ZAMORA. Diurio de los uiajes becbos e11 Catalw1a. Eci. a cura cie R. l\oixareu, 
Barcelona 1973. p. 120: Hay un sepulcm en la iglesia uestidu de militar. y en el claustro bay otms 
de se11oras y bombres, distinguiéndose entre e/los ww por s11s adornos de yeso. N(I tü11ie inscrip
ci<Jn. 

16. A. RUBIO y LLUCH, Docu1ne11ts pel /Historia de la Cul/l/m Catalana Mig-eual, li , 

Barcelona 1921. p. 229, cloc. CCXLJV. El document Jï1avia generat una manipulaciéJ del guix que 
podia resultar molesta si es realitzava a l'interior cie Ja ciutat. Pels papers que va deixar inèdits 
J.M. Madurell i Marimon hem tingut notícia cl\ma concúrcl ia signada entre el moliner Antoni 
Capella i el guLxer A. Sabater cl:nacla a 22 cie setembre de 1491, per rnó de J"ús cl\1n moll del pri
mer loc tlitzat clins el terme cie Cervell<> que hem d 'entendre serviria per a un:1 tasc:1 d 'aquest 
gènere. (Barcelona, Arxiu Notarial. Notari : Joan Miravet. .. J>Jec d 'escriptures soltes" (1478-1501). 

17. Sobre aquest particular: P..J. LA VADO l' AH.A DIN AS, ·· J3raymi, un yesero mucléjar en Jos 
monasterios cie clarisas de Astudillo y Calahazanos,.. lnstituto Telin Téllez cie !vieneses, XXXlX, 
1977, pp. 21-33. Del mateix autor: .. Púlpitos mucléjares cie yeso,.. lkvista del lnstituto Egipcio de 
Estudios lslfünicos, XX, 1979-1980, pp. 14'i-17l. "Materiales. técnicas artlsticas y sistema de traba
jo: el yeso,., clins Actas del I Simp(lsio Internacional de Mudejarisnw. Teruel 1986, pp. 435-452. 
Així mateLx els treballs de: J. ALVARO ZAMORA i P. NAVAHHO ECHEVEIUUA, J.M. ESTABLES 
ELDUQUE, F.J. GARCIA MAHCO, A.l. PET!UZ ASO i A. SANMJGUEL M.ATEO. de P.] . LAVADO 
PAH.ADINAS, M.T. SANCHEZ TRUJILANO i de V.J EESTALL i POLES, reunits a les Actas del V 

Simposiu Internacional de M11de¡úrismo, Teruel 1991. 
18. Varen ser trobades a l'inte rior de la tomba de Ferran d 'Antequera a finals de 1934 

començaments de 1945. Per :1 un estat de b qüesti<i sobre e l tema: A. ALTISENT. Hist<lria de 
Poblet, Abadia de Poblet, 1974, pp.249-250. Altisent no està m:1ssa convençut de la identificació, 
potser en rebció a aquest tema sï1auria de tenir en compte el trasllat de les restes del bisbe lle i
datà Pere Sitjar que com s:1hem va estar ente rrat en un sepulcre de guix a l'església del monestir 
(vegi's nota 14). 
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A Vilafranca del Penedès sembla haver-s'hi radicat un grnp cl'anífexs espe
cialitzats en aquestes labors en el decurs del segle XIV. Els sepulcres conser
vats a Sant Francesc dels quals parlarem després i els noms d'un seguit de 
mestres guixers així ho atesten. Es tracta cie Guerau Arhert, Claremunt 
Roseyló i Bernat Cervera documentats l'any 132519, d 'un Ramon Moragues 
atestat a començament del segle XV 20 (1403) i de Joan Palau registrat el 142421 

o Jaume Ferran que finà l'any 143622 Obviament, tots ells i més especifica
ment els clos darrers, tot i ser coneguts per raons alienes al seu ofici, poden 
ser ferms candidats a l'autoria d'a lgun dels tres túmuls existents a església 
dels framenors. 

Els sepulcres de Castelló d'Empúries 

Una capella oberta al heli mig cie la capçalera cie Santa Maria cie Castelló 
d'Empúries cleclicacla a Santa Ursula, ostenta sota clos arcs solis situats a ban
da i banda cie la construcció,sengles enterraments monumentals. El que es 
localitza a l'esquerra és masculí i el cie la dreta femení <Figs. 5-6> . Ambdós 
són cl'estuc2.3 i són els més antics conservats d'època gòtica a casa nostra. 
L'àmbit, de planta quadrada, és cohe11 amh volta cie creueria en la clau de la 
qual hi descobrim les faixes heràldiques dels Empúries, testimoni irrefutable 
cie! caràcter d'aquesta fundació, que va haver d'ésser contemporània a l'ende
gament general del projecte arquitectònic, i destinada cies d 'un principi pels 
seus promotors a usos funeraris. La decoració vegetal que orna els capitells 
dels clos arcs que aixoplugen els túmuls, i e l perfil extern de les columnetes 

19. Dec la notícia d 'aquests guixers a la generositat d·Antoni Massanell de Vilafranca. El nom 
dels tres primers s'inclou al "Llibre de la Cort del llatlb de l'any 1325 (fols. 72vº,107r".117vº, res
pectivament). de l'Arxiu de la Comunitat de Preveres de Vilaf1~1nca del Penedès. 

20. Barcelona, Arxiu Notarial. Notari Pere Granyana, "Q uartus Decimus Lihe r s ive 
C 1pibrevium·. (7 de gener 1403- 2 d·agost 1404), s.f. La troballa e s de u a J.M. M:1durell i 
Marimon. He pogut consultar els seus fitxers paniculars cedits després de la seva mrnt a l'Arxiu 
de Protocols de Barcelona. Des d·aquí faig constar e l meu agraïment a l'actual arxiver Laurel 
Pagarolas i a Montserrat G(imez. 

21. Surt esmentat al "Llevador de censals i rendes· de la Col·lectoria de l'any 1424. fol. l vº. 
de l'Arxiu de Vilaf1: 1nca, segons notícia facilitada per A . .Massanell. 

22. Aquest mestre guixer i la seva esposa Clar:1 van morir durant b segona quinzena de julio l 
de 1436, segons es fa constar en el treball de: A . .MASSANELL i ESCLASSENS. "Testament del Pere 
Febrer, cavaller 0407)", Miscel·lània Penedesenc.:a. lV, 1981 , p. 150. nota 8. L'a1tífex sun docu
mentat amb anterioriUt. Se l'esmenta en el ·l.libre del Capbreu d 'Aniversaris· de 1'<1ny 1427, custo
diat :1 l'Arxiu de Vilafranca. 

2.3. Estudiat i identificat el material :1mb que van confeccionar-se a: F. ESPAÑOL, cii. supra 
nota 5. l, pp.195-197. 
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adossades, sobre les quals aquests recolzen, és idèntica a la que trobem en 
els elements plàstics ubicats en la confluència del mur de la capella amb el 
cie l'església i, per tant, esdevé argument a favor de la contemporaneitat dels 
arcs solis i de la fàbrica cie la capella alhora que confirma la dedicació 
d 'aquest espai a lloc d 'enterrament des dels seus inicis. 

El sepulcre masculí, com s'ha dit, ocupa el costat de l'Evange li. Està inte
grat per un sarcòfag anepigràfic i per una coberta presidida per la figura 
jacent d 'un militar. Vesteix cota de malles amb perpunt superior i protegeix el 
seu cap amb un capmall. Va armat amb una gran espasa que penja d'una 
corretja. Té els ulls obe1ts i les mans en oració. Tot i que aquestes característi
ques que acabem cie ressenyar no estan excloses d 'interès en el conjunt de la 
iconografia funerària catalana24, e l tret que crida més l'atenció cie la imatge és 
la postura que adopten les seves cames: estan creuades l'una sobre l'altra a la 
manera d'altres jacents contemporanis (bé foranis o peninsulars)25 i fins i tot 
d 'un originari cie Sant Francesc cie Perpinyà, araal Museu Hyacinthe Rigaucl 

24. A pesar que :.iquesta li>rmulació iconogrMka del jacent és b més usual a començaments 
del segle XIV. coincidint amb el que és comú contemporaniament a França , després els ulls 
oberts i aquest peculiar gest de les mans s'c1bandona. 

25. Sobre aquest gest: J. YARZA LUACES, "Despesas fazen los omnes de muchas g uisas en 
soterrar los mue rtos", Fra!.(mentos. 2, 1984, pp. 12-14 (treball recollit a: .J. YARZA LUACES, 
1-imnas Artísticas de lo ima¡;inario, Barcelona. 1987. pp. 278-282). Per als exemples foranis: K. 
llAUCH, Das 111illelailerliche Grahhild, Berlin-New York.1976. p . 120 i ss. Vegi's aLximateix la 
nota 27. 

26. Sobre aquest sepulcre: M. DURLJAT. "Leffigie d 'un Infant de Majorque", Tram.on/un.e. 
411 , 1958. pp. 69-75. Tot i que en aquest estudi es va identificar al destinatari com un Infant del 
regne de Mallorca, lïnterpretaci(i s'ha questionat darre rament: M.C. VALAISON, Guide catalogue 
du Musée l·lyacinthe Rigaud. l'erpignan 1981 , pp. 75-77. Si bé en el primer cas s'havia suggerit 
pe r al monument una cronologia propera a 1330, e n e l segon la data de realització s 'ha situat en 
el segle Xlll, sense ma jo rs precisions. Aquesta darrera crono logia es fonamenta-e n la pertinença 
del jacent a algú divers de la fami lla. re bl mallorquina. atesa la inexistènc ia cie les barres aragone
ses que s'havia cregut veure sobre l'arnès que vesteix la figura . Les particularitats de la prc'>pia 
indument:iria militar també me nen. segons l'autora, a pensar en una data indeterminada del segle 
Xlll. O bviame nt el moment d 'execució d 'aquest j:teent perpinyanès ens inte ressa. atesa la ine
xistència d 'altres paral·lels prèixims per al que estudiem. En aquest sentit pot ser important apor
tar u1u data que crec inèdita fins ara . a propc)sit de la peça perpinyanesa. Es tracta d 'una notícia 
que pot col·laborar a identificar definitivament e l destinatari del mausoleu. Una referè ncia del 
segle XVIJI . anterior :tl c:mvi d 'ubicació d 'aquest, ens informa: l'.11/re la /JUerta de la esi;alera llllC! 
s11he del da11stm eslú 11na 111ujer um las manosj11111as enforma de oracic111 con 111anto (il·le¡;ihle) 
encinut un doi;e/il/o y a los pies esta inscripi;üí11: hic: iai;wt: il/ustris.: D(omiJna Alanwnda D(e) 
Rocahar/)no: t.'ii;ei;mnitisa de Cast(mJ1w110. A su lado ay una es/afua de milita r armado 1,;011 

sohreh<!sla /arga. desc:uhre los (il le!.(ihleJ tiene uuzada la pierna deredw sohre la izquierda y 
e111pll/')a la espada De cara desc11hie11a (il·le¡;ihleJ barhm. ¡x 1r<!ce el traje w rcano a los ¡;odos 
ct11ti,1.t1ws. no ay esa tdo de annas a11nq11e en la ( l·legihle) de la espada tiene .... ( Madrid.Heal 
Academia d e la Historia. Ms. 9/ 887. l'ol. 280 "º). E\'ide ntme nt. aquesta notícia coincideLx tmal-
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Fig . .). Tro11:1 de l'<.:.,glési:i de Cubells. Lleid:i (s. )(Vl. dLxé F. Fité 
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i'ïg. "i. Tron:t de l'e,gll:si:t del castel l de C1steli<'i de: F:irbm·o1. de., truid:t (,. XV). clixé Arxiu 

Mas de l l:trcelona. 
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d'aquesta viJa26Tal característica per a la qual s'han avançat interessants inter
pretacions, no la retrobem en cap altra dels jacents catalans conservats. No 
essent la iconografia el punt primordial del nostre estudi , és obvi, atesa 
l'absoluta manca de dades directes sobre el destinatari del túmul, que aquest 
no és un detall que puguem negligir. Tradicionalment s'ha defensat que els 
jacents quan ostentaven aquesta peculiaritat, corresponien a cavallers que 
havien participat a les creuades27. Doncs bé, un dels comtes d'Empúries va 
pendre part a la tercera. Es tracta d'Hug IV, mort l'any 1230 del qual sabem, 
ultra això, que va fundar un benefici a l'església de Santa Maria de Castelló28, 
la qual cosa comportava molts cops l'erecció de la corresponent capella. És 
obvi que amb aquests antecedents el personatge esdevé un ferm candidat a 

· ser l'usuari del sepulcre que estudiem, però ho fa inviable la cronologia tant 
reculada que ens imposa en el context cie l'art funerari català29, la qual cosa 
convertiria aquest monument, cie molt, en el més antic cie tots els conservats 
d 'època gòtica. D'aitra banda hi ha ciades que desautoritzen !'identificació i la 
més important de totes ho és l'inici de la nova fàbrica de Santa Maria, molt 
posterior a aquesta data pel que se sap fina ara30. 

El túmul femení, cie característiques tècniques i estilístiques similars al que 
acabem de descriure, mostra a la coberta la figura d'una dama. Vesteix túnica 
i sobre aquesta duu un llarg mantell que li cau cies del cap. A diferència del 
jacent masculí té els ulls tancats i, com aquest, les mans en oració, si bé la 
zona avui està força malmesa. 

Tots aquells que han estudiat l'església de Castelló, s'haninterrogat sobre 
aquests sepulcres. La identificació, però, continua essent controvertida. Això, 

ment amb les anotacions que acompanyen unes aquarel·les existents al museu de Perpinyà 
d 'Antoine Guiraud. entre les quals n'hi ha dues de dos sepulcres provinents dels framenors , iden
tificats com a Statues sép11lcrales dA!amanda de Castelno11 l!f d'un cbe/ialil!r cmisé de lï//11stre 

Maison de Castelno11 Unformaci6 recullida per M.C. Valaison cii s11.pra p.76). De tot plega! 
podem deduir que es tracta de l'enterrament d 'Al:unanda de Roc:.ihertí (filla de Dalmau Ill de 
Roc:1be1tí i d 'Ermessenda Oesfar) i del seu espòs .Jaspe11 darrer vescomte de Castellnou, final 
l'any 1321. (Per a les comprohacions geneal<'>giques remetem a la les veus corresponents de la 
Gran Enciclopèdia Catalana). 

27. H.A. TUMMEHS. f:'t1r/)' sem lar e/Jif.iies in h'nRal11d. The thirfl!l!nfb Cl!nft11)'. Leiden 1980, p. 
117 i ss. 

28. Es tracta d 'un benefici instituit sobre l'allar de Sant Nicolau , fundaciò del propi comte. 
Malgrat que en un estudi (f . MARQUES CASANOVAS. Santa Maria de Castelhí c/'h'mpúries. 
Figueres 1982. 4ta. ed ., p. 34). 

29. F. ESPAÑOL llEHTRAN ci/:supra. nota 5, per a la cronologi:i de l'esrnltura funerària :1 
casa nostra. Treball que sortid publicat sota el títol : Sic11/ 111 d l!et'f Nuhleza y espacio/itnerariu en 
la Catalu11'1 trecentista. 

30. Vegi 's la nota seguen!. 
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no obstant, la consagració de l'altar major registrada entre 1312 i 1318 és un 
fet a consiclerar31 Aleshores, naturalment, la capella dedicada a Santa Ursula 
clins la qual hi ha els sepulcres que estudiem, ja havia d 'haver-se acabat. Això 
no fa suposar necessariament que els túmuls existissin, però l'ambient arqui
tectònic que els aixopluja és un argument a favor d 'entendre-ho així, ateses 
les coincidències formals assenyalades més amunt. Si acceptem aquesta possi
bilitat , la data 1312-1318 es converteix en una fita ante quem per a situar 
l'execució dels mausoleus. Arribat a aquest punt és força evident que cal cer
car entre la família comtal els candidats més idonis cronològicament, atesa la 
manca cie referències directes . Ponç V (+1313), Marquesa cie Cabrer::i i l'hereu 
d 'aquests (Ponç Vl-Malgaulí) han cl'esser descartats. El primer va disposar el 
seu enterrament a Bellcaire i el segon sembla que va ser inhumat añ convent 
dels dominics cie Castelló32. Resta , per tant, únicament Hug V ( + 1277) casat 
amb Sibil·la cie Palou. Ara bé, tot i que aquests personatges encarnen la línia 
principal del llinatge, no es pot deixar cie banda una possibilitat apuntada per 
J. Marquès: que la capella i els enterraments fossin promoguts per una branca 
col·lateral. En aquest sentit és impo1tant recordar que les faixes heràldiques 
cle l comtat van ser emprades també pels membres d'aquesta i ho palesen els 
murs d 'una capella cie la catedral cie Girona aixecada a iniciativa seva ::i 
començaments del segle XIV, segons argumenta .J. Marquès ,33 ciada a la qual 
es pot afegir també el retaule originari cie la fundació que va conservar-se fins 
la guerra civil a Vilobí cl 'Ony::ir, en el qual campeixen les mateixes armes. 34 

No podem oblidar, en aquest sentit, que el sepulcre perpinyanès del qual 
hem parlat constitueix un paral·lel iconogràfic molt proper del masculf de 
Castelló i l'excepcionalitat de l'un i cie l'altre esdevé, com a conseqüència, 
argument favorable a l'hora cie plantejar una certa conternporaneitat d 'amb
dós. Si el cie Jaspert de Castellnou ha d 'ésser proper a la mort d'aquest 
( + 1321), el cie l'Empúries cie Castelló probablement data dels primers anys del 
segle XIV. 

Els sepulcres de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès 

El convent franciscà cie Vilafranca fundat l'any 123335, fou un element 

.) l. J. MAHQUES CASANOVAS. cii supra nota 28, p. 38. 
32. F. ESPAÑOL BEHTl(AN. cii .rnpra . nota 5. l, pp . 194-210. 
33. J. MAHQUES CASANOVAS, cit s11pra nota 2H. pp. 66-6H. 
34. F. ESPAÑOL llElffl(AN, "El reuule gè>tic de Vilobí d 'Onya r, originari de l:t catedral de 

Girom". Annals de /Jnstit11t d'fatudis Gimnins XXX l l .1 99.3, -en premsa-. 
Yï. P. SANAHUJA. Historia de la Serq/íca ¡nw,i11cia de Cata/i11/a. Barcelona 1959 , pp . 75-7H. 

Tambe: A. COY COTONAT. Vila(mnca del Penedès. Su historia y m.u1111111e11tos, llarcelona 1909, 

pp. 493-S05 . 
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Fig. 5. Sepulcre d 'un membre de la família Empúries. Església de Castell( d'Empúries, clixé J 
Yarza. 
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Fig. 6. Se pulcre d 'un membre de la família Empúries. Església de C:1ste llc'> d 'Empúries, clixé J 
Yarza. 
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determinant en la transformació cie les formes d 'espiritualitat de la seva àrea 
d 'influència. La noblesa estable11a al Penedès i a l'àmbit del riu Gaià, havia 
estat vinculada estretament fins aleshores al monestir cistercenc de Santes 
Creus, i com a conseqüència d 'això, el claustre del cenobi s'havia conve1tit 
durant dos segles en lloc comú d'inhumació per als seus membres. D'ençà cie 
finals del segle XIII aquests mateixos llinatges cercaran aixopluc als framenors 
cie Vilafranca. Diversos sepulcres monumentals i una sèrie cie laudes sepul
crals existents encara avui a l'església del convent i al seu claustre, atesten 
l'ascendència assolida pels mendicants en aquest terreny. Podem sospitar que 
només són una palt dels originaris, però suficients per avaluar el canvi cie 
direcció en el sentiment religiós que va registrar-se. Entre les famllies sebolli
des a Sant Francesc algunes van disposar el seu enterrament segons un ine
quívoc format monumental: hi ha un total cie cinc mausoleus, entre sepulcres 
i osseres, amb figura jacent a la cobe11a iomamentació escultòrica al sarcòfag. 
Dos són cie pedra i alabastre , respectivament, els tres restants cie guix.36 

A diferència cie Castelló d'Empúries , en aquest cas no obeeixen a un encà
rrec coetani. L'heràldica que campeja a les sepultures distingeix clarament els 
destinataris i no hi ha cap possibilitat d 'interpretar aquest conjunt cie túmuls 
com el resultat d 'un projecte unitari. Això ens mena a una conclusió: a 
Vilafranca en el pas del segle XIV al XV hi estaven estable1ts un seguit d'a1tí
exs familiaritzats amb aquesta tècnica, entre els quals s'hi compten, natural
ment, Ramon Moragues, Joan Palau i Jaume Ferran, ja citats. D'altra banda, el 
fet que dos dels túmuls puguin ser adscrits a un mateix artífex, però no el ter
cer, fa obligat considerar aquesta interpretació com a vàlida. 

Els destinataris dels tres sepulcres estaven fins ara per identificar. En base 
a les armes integrades en la dec9ració cie! sarcòfag semblava fonamentada la 
peltinença d 'un d'ells a la famiia Avinyó, però això era tot. Indubtablement un 
fet com aquest comporta absoluta imprecisió en el que té a veure amb la cro
nologia. Afortunadament la indumentària dels jacents podrà il·luminar-nos, 
perquè aquest punt, tot i que és factible aponar notícies definitives en relació 
a un dels mausoleus, indubtablement el més impoltant si considerem l'abast 
del projecte global en el qual s'integra, restarà sense aclarir. 

Sepulcre cie la família Febrèr 

Es tracta del túmul ubicat sota un arc soli a la capella oberta a la banda cie 
l'Epístola, pròxim:i als peus cie la nau <Fig. 7>, i divers estilisticament dels 

36. Pe r a un estudi global d ·aquests se pulcres monumentals : F. ESPAÑOL llElffHAN. c;i/ . 

supra nota 5, li, pp.588-607. Un d 'ells ja identificat com a ohra d 'estuc a: J. AINA UD DE LASAH
TE, UI. s11/)rct nota l , p . 152. 
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altres dos. Té figura jacenti e l frontal cie! sarcòfag s'orna amb quatre ploraners 
aïllats clins uns espais cie perfil arquitectònic coronats per arcades, segons una 
formula habitual durant el gòtic arreu i també a Catalunya <Fig. 8>. Els plora
ners vesteixen les usuals gramalles del dol i es cobre ixen el cap amb les 
caputxes d 'aquestes. Pel que fa a la imatge del militar duu la indumentària 
apropiada al seu rang: cobre ix el seu cos amb una cota de malles i amb per
punt. Duu capmall sobre el cap i també un bacinet. Va armat amb una espasa 
que li penja d 'una corretja . El llom d'un hraxet li serveix per a recolzar els 
pe us. Com els restants jacents cie l'església franciscana.37, la figura té les mans 
en actitud d'oració. L'aspecte general del monument és mediocre. A pesar que 
se segueix una tipo logia de caràcter monumental (les labors escultòriques 
excedeixen l'àmbit cie! túmul , envaint els capite lls i e l perfil exterior cie rarc 
soli) l'execució del sepulcre és molt poc destra. Indubtablement este m davant 
d 'una obra cie la segona meitat del segle XIV, però l'artífex tot i evidenciar 
que coneix els models que circulen aleshores, és incapaç de treballar a un 
gran nivell. 

La capella en la qual està integrat aquest sepulcre és indubtablement una 
fundació particular. Ho posa clarament cie manifest l'heràldica present a les 
zones altes dels murs inte rio rs, l'existència d'un retaule en el seu si que ja 
vam sospitar inicialment que era l'originari38, i, naturalment, l'existència del 
nostre sepulcre. Tot plegat atesta els usos funeraris que varen ser-li reservats 
cie be!J antuvi. A l'església dels framenors cie Vilafranca no s'havien previst en 
origen capelles laterals. Es tracta d 'una fàbrica gòtica molt senzilla conceptual
ment. Quan els benefactors van promoure fundacionsimportants a la Casa 
avançat el segle XIV, aquesta particularitat es va convertir en un inconvenient, 
sobretot perquè e l claustre s'havia bastit exactament darrera e l mur de 
l'Epísto la. Per guanyar espai, els artífexs al se1vei de l'anònim promotor de la 
capella que estudiem, el que van fer va ser construir un gran arc soli amb el 
quai és va acotar una zona suficient àmplia per a allotjar la fundació, i al gruix 
del mur esquerre del nou espai cultual s'hi va ubicar l'enterrament del funda
dor. L'exterior presenta un seguit d'elements escultòrics: a la zona alta hi apa
reixen figures de mig cos amb fil acteris desplegats (probablement profetes) , i, 
a la inferior, àngels també amh carteles a les mans, que se1viren de peanyes a 
figures exemptes que a hores d 'ara s'han perdut. Tota l'escultura arquitectòni
ca sembla cie pedra. Precisament això explica el contrast qualitatiu amb el 

37. Es tr;1ct:t del mausole u de lle11r;m de Castellet (+1 323), un sepulcre amb doble imatge 
jacent del difunt: com a c 1va ller i com a francisc'1. És aquesta darrera la q ue mostra les mans e n 
ora e i(>. També del d 'Hug de Cervell(> ( + 133)). Els dos restants. anèinims, s(>n els de g uix que tr:1c

tem e n aquest mateix text . 
38. F. ESPAÑOL llElffllAN. cii. s11pru nota 5. li , p.602. 
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sepulcre. 
Com s'ha indicat, als murs interiors de la capella hi figuren les armes dels 

seus promotors. Es tracta d 'uns escuts que en el seu camper ostenten faixes, 
un emblema molt comú dins l'àmbit català39. Precisament per aqüest motiu 
era pràcticament impossible emprar aquesta via per a identificar el llinatge. 
No era el dels Boixadors com s'havia defensat40. La documentació ha resolt, 
creiem, aquesta incògnita, que de retruc ens il·lumina a propòsit del retaule 
de Lluls Borrassà que presideix l'àmbit. Existeix el testament del cavaller Pere 
Febrer dictat l'any 1407 que al meu entendre té molt a veure amb tot plegat. 
Va donar-lo a coneixer A. Massanell i Esclans4 1, incomplet, atès l'estat de 
conservació d'aquest, i un dels interrogants que va quedar sense resoldre a 
rel de la publicació fou tot el referent a la fundació que el personatge havia 
fet dins l'església del convent de SantFrancesc. Si bé en ell s'esmentava reite
radament la capella familiar i l'existència d'una tomba en el seu si, això era 
tot. Cap indicació directa sobre la localització d'aquesta, sobre la seva dedica
ció precisa. Aquest era, fins ara l'estat de coses. 

Ara bé, el testament informava que llavors a la fundació ja hi havia entre
rrat un dels dos fills de Pere Febrer, Bertran, del qual s'ignora exactament 
quan va finar. La tomba monumental també existia si considerem que una de 
les disposicions és l'orde a l'hereu de fer-la pinta142. Una altra indicació del 
testador ens revela que es tractava, però, d 'un cenotafi, ja que el lloc real 
d'inhumació es trobava exactament sota l'altar. Quan Pere Febrer assenyala 
on vol ser sebollit, diu: lla e en aquel lloch on en Bertran Febrer, cavaller, fil 
meu, .fo soten-at, so és através del altar per, co que com lo prevera dirà la mísa 
tenga los seus peus de sobre lo meu cors 43. Evidentment totes aquestes notí
cies ens les forneix el testament. Intentar identificar quelcom del que resta a 
l'església de sant Francesc a partir d 'això és molt agosarat, sobretot tenint en 
compte les possibles modificacions de l'església en el decurs dels segles. Això 

39. M. DE RIQUER, Heràldica catalana, I, Barcelona 1983, pp. 130-137. La fiabilitat de 
l'heràldica a pesar que els murs de lacapella han estat repintats és absoluta. L'any 1891 es va res
taurar l'interior de l'església i segons recull l'historiador Coy Colonat: al arrancan;e la capa de 
color de tierra negra con que estahan emhadurnadas las paredes de esta i¡;lesia, se encontrrí que 
la de San Jor¡;efué antes pintada de /Jarios colores, dihujos y escudos herúldicos. h .te posi ble sacar 
copia de e/los, dejcmdo la capi/la muy parecida a como estaha en J 516. fata decoraci<ín acusa 
una decadencia en el Arte, pero qued<Í tal como la dejamn los constntctores y es un huen ejem
plor del tíltimo periodo delA11e <1i1Jal en Catolwia (A. COY COTONAT, cit. supra nota 35, 11· 500, 
nota l). 

40. A. COY COTO NAT, cii supra nota 35, 11· 503 
41. A. MASSANELL i ESCLASSENS, cii. supra nota 22. 
42. Ibidem , p. 138 i 142. 
43. Ibiclem. 11· 126. 
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hg. 7. Capella fune rarb de b f:imília Fe brer :1 Sant Fran, ·c-sc de Vibfranca del Pe nedès. dixé 

J Yarza. « 
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Fig. H. Sepulcre ue b famí lia Febrer ;i S;int Fr:mcesc de Vibfranca del l'enedés. clixé .J. Yarza 
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no obstant, t::imbé e ra factible endegar una recerca partint del fet que alguna 
cosa podia resta r in situ i no hi h::ivi::i cap altre punt de sortid::i fora del propi 
testame nt. Es tractava, clones, cie mirar cie trob::ir-hi a lguna indicació clau. Així 
ha estat. Un dels trets més rellevants cie la personalitat cie Pere Febrer que 
descobrim a través de les seves darreres voluntats és la devoció a la Mare cie 
Déu. No solament tots e ls aniversaris que institueix a l'església parroquial cie 
Santa Maria cie Vilafranca coincideixen amb festes marianes, també succeeix 
així a Sant Francesc. Aquí, però, a l costat de Maria hi ha Sant .Jorcli4'1. És obvi 
que talcoincidència és la que retrobem a l re taule atribuït pe r la historiografia a 
Lluís Borrassà, ubicat dins una capella45. No deixa d 'ésser significativa aquesta 
pietat pel sant-cavaller en un personatge que probablement, com veurem, va 
e nnoblir-se,46 i que tot plegat coincideixi amb un fet: al sepulcre sobre el 
jacent hi figura una creu identificada com la cie Montesa47. 

Pere Febrer va dictar e l seu testament l'any 1404. Aleshores la capella dels 
Framenors ja existia i e l cenotafi de guix ja servia com a recordatori del seu 
fill Bertran. L'impulsor cie la fundació familiar podria haver estat aquest darrer, 
però no sembla que hagi estat així Pere Febrer sempre s'hi refereix ~mome
nant-la la "seva,. capella . Per tant ningú més que aquest personatge és el seu 
promotor. Es tracta d'una empresa, per altra banda, que resulta perfectament 
entenedora e n e l context social del nostre personatge. Era un home molt 
poderós econòmicament que s'havia ennoblit, com varen fer-ho tants a ltres 

44. Jbide m. p . 136 i 134. 
45. Sobre el retaule. vegi's: J. GUOJOL IUCA!ff. Burrassú 1330-1424, llarcelona 19'>3. pp. 45-

49. figs. 17-33. Si Pere Febrer quan dicta e l seu test:1ment L111y 1404 es refere ix a b .. seva .. capella 
dels fr:1menors com quelcom ja ac:1b:1t. hem d'entendre que :iixc'> presupos:i l'existènci:1 del retau
le. Una cronologia com aquesta convé pe rfect11nent :1 l'obra de l\orrass;'¡ que, no ho o l)lidem, va 
treballar per diversos enclrrecs sorgits de Vibfranca sobretot vers 1392. 

46. lkcordem que durant e l Trescents. :1 Caulunya. d culte a S:111t Jordi va lligat intimament 
a l'ordre de cavalleria (J. VINCKE, '·El culte de Sant Jordi en les terres c 1t:1bnes dur:mt l'Edat 
Mitjana. com :1 expressi(> de les relacions e ntre l'Església i l'Est:il en aquell:! època", Pt1ra11/t1 
Crislit1na, abril 1933. pp. 1-12). 

47. L'esmenta: A. COY COTONAT, cii. s11pra nota 3\ p . 503. De ser així, es tractaria versem
bbnment d 'un membre de l'orde de cavalleria cie Sant Jordi. cre;ida per Pere el Cerimonié>s l'any 
1.3'53 (R SAINZ DE LA MAZA i LASOLI. L ·orde rntt1iú deSa11!.furdi dA/fi1111a (1201 -1400), Lleid;i 
1991 , pp. l 'i2- Hi6). i. en conseqüència . b dedicaci<i de b capella de Vibfranca seria encara més 
adient. tot i que resta un proble ma obert: a qui representa exactament b figu1~ 1 jacent'. a Bertran, 
e l fill cie Pere Febrer. o a aquest'. 

48. Aquest ti pus tLictuaric'> que t1mhé és comuna a altres otici:ds rei:ds. els J\l;irch barcelo 
nins e ntre e ls més paradigm:l tics <F. de BOFAHULL y SANS. h'/ u1stillo y lo lwmnía d e 
Arantj)runyú, Ilarcelona 191 l). h:1 est;!l an:1litzada d:1rrerame nt per: C. CUAJJRAOA J MAJO. 
"Vers l'adquisici(> d 'una mentalitat feudal: Pere des llosc ciutadè1 de Barce lona i la compra dels 
cistell s de s:mt Vicen1.· i Yibss:1r (segle XIV)", dins Fortt1/eses. tornes. ¡.;1wites i castells de lo 
Catai11n)'ll Medie1 •a/, (Annex :'>, "Act:1 Mediev:ilia·». ll:trcelona 1986. pp. 179-199. Pel que f;1 :11 
nostre person:1tge. consta que entre 1387 i I.Wl va adquirir un seguit cie drets :1lcastell de 
C:1stellet. i als llocs de la nled:1. Moj;i i Santa Margarida. així com als c;istells i viles de b GeltrC1 , 
Vilanova. Cubelles. Sitges i Hibes (/:'/s Castells Cula/uns IJI . 1971. pp. 884 i 934). 
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oficials reials, per la pràctica d'adquirir senyorius feudals (en el seu cas el cas
tell de Fontrnbí, al Penedès)48 . La seva excel·lent situació econòmica li va 
permetre, d'una banda, dictar un testament extraordinariament generós, i el 
caràcter nobiliari que havia 
imprès al seu llinatge49 va menar-lo a adoptar actituts pròpies d 'aquest esta
ment, entre les quals s'hi compta l'erecció d'una capella funerària. 

Els restants túmuls de Sant Francesc 

L'església de Sant Francesc custodia altres dos sepulcres nobiliaris confec
cionats en guix, obra, ambdós, d 'un mateix mestre si ens guiem per les coin
cidències estilístiques. Estan col·locats sobre mènsules i consten de sarcòfag i 
coberta amb les respectives imatges jacents. Es localitzen, en alt, sobre el mur 
nord. S'ignora el nom dels seus destinataris. La caixa d'un d'ells ostenta orna
mentació heràldica en el seu frontal: un lleó rampant disposat dins escuts en 
losange i amb bordura interior. En base a aquestes armes s'ha especulat sobre 
la possible pertinença del difunt al llinatge Avinyó <Fig: 9>50. La identificació 
és versemblant atès que aquest llinatge tenia el seu lloc d'enterrament a la 
capella de Santa Bàrbara intus capitulum, segons informa el testament de 
Joan d'Avinyó, dictat l'any 143051. Ateses les modificacions sofertes pel con
vent és viable sospitar un trasllat tardà del túmul des del seu emplaçament 
originari a l'actual. 

En el cas del segon sepulcre, a pesar d'haver-se especulat en el que fa a la 
indentificació dels destinataris amb la família Penyafo1152, no hi ha cap dada 
directe que ho avali <Fig. 10>. Les figures jacents d 'ambdós mausoleus tenen 
molts punts en comú en el que fa a la disposició del cos (una i altra tenen les 
mans en oració), fins i tot el tractament formal de certes zones de la indu
mentària respon a plantejaments similars etc.; això no obstant, també hi ha 
una diferència acusada: en un cas la indumentària és la pròpia d'un militar 
preparat per la guerra (cota cie malles inferior, capmall i casc al cap, etc ), en 
l'altra (ossera dels Avinyó) d 'algú que pertany a l'estament perd que no ves
teix el que és adequat en el camp de batalla. Un dels sarcòfags, com s'ha dit, 

49. Havia casat al seu fill Be rtr:rn amb Beatriu, filla de Bernat de Pallars, de la qual n'era 
tutor Arnau Roge r de Pallars , segons el propi testador reconeix en el document. 

50. A. COY COTONAT, cit. supra nota 35, pp. 503-504. 
51. Barcelona, Arxiu Capitular, perg. nümero: 10,65v. 
52. A. COY COTONAT, cit. supra nota 35 , p. 503. 
53. A pesar del seu caràcter inusual en context català, la tria d 'aquesta escena és absoluta

ment adequada cies d 'un punt de vista iconogràfic i això explica la seva presència en monuments 
funeraris contemporanis: H. s'JACOB, !dealism and Realism. A Stuc~y <!f Sepulchrul Symholism, 
Leiden 1954, pp. 128 i ss. 
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Fig. 9. Sepulcre t le ls Av iny<>. Església de Sant Francesc de Vilafranca de l l'e nedés, clixé J. Yarza. 
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Fig. l li. SL'pukrc· del i'l'ny" Jún ('). bgksi" de S"nt Fr:1ncesc de Vil:1fr"nca del i'l'nl'llés, dixl' 
J Yarz" 
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ostenta les armes familiars al frontal. L'a ltre presenta una iconografia absoluta
ment excepcional en aquest context a Catalunya: una resurrecció dels mo1ts53. 
A ambdós extre ms del frontal s'han situat clos sepulcres amh cohe1ta a dues 
aigües, dels quals surten sengles figures nues; al bell mig un grup cie vuit per
sonatges, un dels quals es mostra d'espatlles, entre e ls quals pot identificar-se 
un franciscà. Tots estan cl 'empeus sobre e ls seus llocs d'enterrament i te nen 
les mans en oració. 
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LLORENÇ PERIS (1503-1542) I EL SEU MECENATGE ARliSTIC 
EN LA COL·LEGIATA DE SANT PERE D'AGER 

Francesc Fíté i Llevat 

No es pot entendre l'art de l'església sense tenir en compte el mecenatge 
artistic. L'art reiigiós, sense cap mena de dubte , ha comptat en tot moment 
amb uns promotors i sovint mentors que han propiciat la creació de les grans 
obres. Per això sovint, poder escatir el context historie d 'una obra d 'art ens 
resulta tant o més gratificant que encertar autories o aspectes referents a la 
seva morfologia, perquè aquest tipus de recerca li dóna una nova dimensió, 
abans conside rada secundària, que ens permet entendre millor els fenòmens 
artístics que connecten directament amb els promotors o amb llur context 
social. En el nostre cas, que ens referirem a una època pont entre l'Edat 
Mitjana i la Moderna, aquests promotors són, indefectiblement, o de l'esta
ment eclesiàstic O de la noblesa O de l'estament burgès, COmpOSflt en l'època 
que ens ocupa, pels gremis artesans urbans, els mercaders i els comerciants. 
La finalitat de la seva realització és sempre religiosa, però no hi ha dubte, 
almenys des del segle XIV, que a través del mecenatge, el que es pretèn és 
enaltir i perpetuar la personalitat i àdhuc el llinatge del comitent; això es fa 
palès· sobretot quan es funden capelles particulars en les esglésies, que esde
venen llocs d 'enterrament familiars, en les quals solen destacar-hi les tombes 
dels promotors de l'empresa artística, així com el retaule de l'altar o altres 
accessoris de caràcter litú rgic. A través de les inscripcions i sobreto t de 
l'heràldica és com es manifesta més clarament aquest mecenatge, ja siguin 
obres arquitectòniques, d 'escultura, d 'orfebreria oàdhuc manuscrits. 

L'objecte d 'aquesta comunicació és presentar un d'aquests mecenes, vin
culat a la Col·legiata de Sant Pere d'Ager, interessant perquè fou, a més a 
mes, un dels introductors dels primers corrents de l'humanisme a les terres de 
Lleida i en aquest sentit també del nou llenguatge artístic que des d 'Itàlia 
s'anà imposant arreu d'Europa al llarg del segle XVI. Jugant un paper impor
tant, creiem, el moviment cultural i humanista que pe r aquesta è poca es 
desenvolupà a la ciutat de Tarragona. Generalment, els mecenes que es vin
culen a les esglésies no solen ser molts. Pel que fa a la Col·legiata d 'Ager, en 
podem destacar dos, endemés del q¡Ji ens ocupa. En . primer lloc, Arnau Mir 
de Tost, que funda i dola generosament la nova església romànica 1. En segon 

l. Vegeu de l 'autor Reculli· rlHist<iria de la Vall dAger. I-Període Antic i Medieua/. Ager, 1985, 
117-183. 
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lloc, e l comte d 'Urgell Pere d'Aragó, el pare cie Jaume el dissortat, promoto r 
cie! nou claustre gòtic, possiblement juntament amh la seva mare Cecília cie 
Comenge. Llur heràldica en les claus cie volta és el testimoni més fefae nt del 
que cle ie m més amunt i gairebé !"única font històrica que ens en dóna testi
moni, si exceptuem el testament cie! comte2 La importància d 'aquest monu
me nt arquitectònic cie! gòtic flo rit rau , a més del seu valo r artístic, e n què for
ma pa11 cie tot un conjunt d 'empreses ~111ístiques promogudes pels expressats 
comtes, que suposare n la participació d 'una sèrie d 'artistes , picapedre rs i 
esculto rs majorment, vinguts de fora , cie l'entorn artístic de la Seu Vella de 
Lleida. D'entre les empreses a1tístic¡ues que promogueren, destaquem l'esglé
sia cie Santa Maria de Castelló cie Farfanya3, que duu tambe a les voltes 
l'heràldica comtal, i la capella cie Sant Miquel cie Balaguer, per no fer esment 
cie les poquíssimes restes pervingudes de l Castell Formós que sobre l'antiga 
alcaçavaferen construir els comtes, reaprofitant eleme nts del ve ll palau àrab4. 

El personatge al qual ens volem referir és En Llorenç Peris, que fou abat 
comendata ri cie l'abadia d 'Ager i a !'e nsems bisbe auxiliar cie b mitra cie 
Tarragona, quan la regia l'arquebisbe Gonzalo Fem{mclez cie Hereclia, cie! qual 
era parent segons ell mateix ens indica en alguns clocuments5. Hem de mani
festar que no es tracta pas cie l'exhumació d 'un personatge oblidat, clones ja el 
pare Caresmar i fra Pere Sanahuja ofereixen 
ciades cie la seva hiografia, tot ressaltant la seva personalitat6. També per part 
cle ls estudiosos tarraconins s'ha guardat memòria cie les empreses artístiques 

2. lbid ., ,)42-346 i 305-.)06 . 
. ). I.'esculwra d'aquest:1 església , actualment en un greu estat de de te rio r:1ment , t's d 'un g ran 

inte rès i exigeix un estudi. que ha e ndeg:ll ja Na C:1 rmen lk rlabé. 
4. Pel caste ll de llal:1guer. segueix essent fonamenta l l'estud i de Christian Ewert "Hall:1zgos 

isbmicos e n Balague r y la aljaíeria de Zaragoza". r~\'cc111acio11es A rq11euÍ<ígicas en /ispc111t1, 97. 
1979 (Madrid). 

5 . Vegeu de l'autor " Lloren~· Peris, un abal human ista i mecenes d ':1rt a la Col·legiata de Sant 
Pe re d 'Ager, Miscel·lània del segle .'<VI. lnstitut d 'Esludis Ile rdencs (en pre msa). En aquest treball 
es d(ina notíc ia de ls distints documents i s'afegeix un annex docume ntal amb la transcripció d els 
més inte ressants. 

6. J \111.1A'I "l·:VA Viaje /itera r iu a las iglesias de bpa11a. Madrid. Impr. de la Heal Acade mia de 
la Historia , 18';1 , IX, 122, 1.)6-138 i 149-ViO: P. S:111:1 huja Histuria d l' la Vil/a d e Ager, Po blet. 
19l·l. J63 i 255: .J. C:1 resm:1r 01mpenrli de tuts !fJs i11st111111ents anticbsy nwrlerns q11C's tmha n el/ Iu 

A1:\"i11 de la molt Insigne Co/egiata de Sant Pere de Ager, tra11s11111ptats de urdre del 111fJ// i/ltre. Sr 
DfJn Fra11cisw fa/e1 •e A 1:Yipres/e de ella e11 !fJ any MDCCLXVI. Ms. e n fo l. i s. n ., Arx iu Hist!iric 
·:laume C:1resmar cl'Ager" (exisreLx un altre exemplar a la llililio teca de Cata lunya); ih. Su 111ur io 
cmnolcígico de los instru111e11tus a11ténticos recogidus en el urcbi1•0 de la I nsigne C:o/egiata de Ager 
en el Pri11cipudo de Cuta/11 nya. ms. e n fol., de l'any 1768. s. n .. existent e n el matcLx Arxiu (ex is
teix un segon exemplar :1 la lliblioteca Nacional de Madrid). 
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promogudes per ell a la Seu Metropolitana7. La nostra aportació, en aquest 
sentit, es centrarà en aquesta faceta de promotor de les a1ts en relació a l'aba
diat cl'Ager, per la qual cosa comptem amb tot un conjunt cie documentació, 
no massa coneguda, prou interessant per estudiar el personatge, sobretot per
què a través cie les deixes i fundacions que institueix s'ens perfila la seva per
sonalitat, ben pròpia cie l'època, interessada pels pobres i menesterosos, la 
seva església i la comunitat de canonges, així com els habitants cie les viles 
d 'Ager i la Règola8. En molts aspectes ens recorda figures imbulcles també 
pels nous corrents humanistes, com l'arq u e bisbe esmentat Gonzalo 
Fernandez d e Heredia o e l bisbe cie Lle ida d 'o rigen aragonès Jaume 
Conchillos9, contemporani seu. A tots els veiem amb el mateix tarannà refor
mista i pietós, interessats per la pròpia ciutat i creant distintes fundacions i 
deixes i evidentment esmerçant pa1t dels seus fons en promoure empreses 
artístiques. 

En aquest sentit, Llorenç Peris sufragà el nou hospital deSant Niclolau de 
la vila d 'Ager i instituí una pensió anuaPº; s'encarregà també de fer construir 
el nou rellotge horari , cie la mateixa forma que l'arquebisbe ho fe u fer per 
Tarragona i es renovà el vell a Lleida, durant l'època cie! bisbe Conchillosn 
Tot ells crearen beques per a clotar a núvies casacleres pobres, així com per 
ajudar al sosteniment d'estudiants pobres de gramàtica. En les seves respecti
ves seus feren reformes que atenyeren tant aspectes referents al culte com al 
rite i la litúrgia ; a més a més, feren imprimir els primers llibres impresos, 
sobretot rituals, missals o llibres de cor. També es preocuparen cie formar 
biblioteques pròpies i de clotar les seves esglésies respectives amb bibliote
ques, com en el cas cie l'abaclia cl 'Ager, en la qual fundà l'abat una biblioteca, 

7. Veure en aquest sentit la síntesi oferta sobre l'arquebisbe per Do1.011s CA1rnf• '" Don Gonzalo 
Fern(tndez de Heredia. arzobispo tarr:teonense .. , IX C(Jllfiress(J di S/(Jria del/o Cimma dAruwma. 

Palerm, 1984, 35-61; de Joan Serra Vilar<> .. Un artist:t desconegut i una o bra seva ... Analecta Sacra 
Tarraconensia, Miscel·liinitl Finke dHist<iria i cult11ra wtalana, IX. 1935 (Barcelona ). 159-167. 

8. lhid. nota 5. 
9. Tracten sobre aquest bisbe CAltMI':'\ llrn1.A11f: i l'autor '"Els tapissos de la Seu Vella, noves 

dades i apo1tacions .. , Miscel·lània Antics de la Seu Vella. Lleida 1992, J 39-166: ibid ... EI obispo 
Cnnchillos y los tapices de la Serie Mitol<>gica de la Seo de Lle ida: un ejemplo de ane de transi
ci(>n "' . Ar;tas del JX Cm1fires" del Cr:J--IA, Leiín. 1992 (e n pre msa). 

10. Jbid. nota 5. 
11. Sobre aquest te ma, la CAH:JU!'<A A1a;11.1·:s té en premsa un article a la Rev. Acta Mediaevalia. 

del Departament d 'l·listè>ria Medieval de la Universitat de Barcelona: veg. t:tmbé I. l'aclilla .. Las 
campan:1s horarias de la catedr:tl de Lleida: hacia una nueva censura del tiempo urbano (s. )(V)'", 
Actes del Cimfirc's de la Se11 Vella de Lleida, Ajuntament de Lle ida 1991. 159-1 ó7. 
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Fig . 2. Aula C 1pitubr. Volt:i 
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avui amb la major pa11 dels seus fons perduts o clestruits12. No hi ha dubte , 
que en aquest sentit el nostre abat pretenia emular la personalitat dels esmen
tats prelats i deixar viva memòria del seu pas per l'abadia, on vulguè que se 
l'enterrés als peus cie la nau cie la cripta cie Santa Maria la Vella, com l'a rque
bisbe1 3. Les poques referències que ens dóna l'Arxiepiscopologi de Joan 
Blanc ens cercioren que fou una persona docta i pietosa , potser caldria afegir 
amb un cert complexe d'inferioritat, que ens vindria corroborat pel fet de 
provenir d\m llinatge bord dels Hereclia14. No solament s'entreveu en les 
seves empreses un esforç per emular a l'arquebisbe, sinó també un gran 
interès per deixar memòria viva , a través cie totes les fundacions , del periode 
del seu regiment de l'abadia. 

Una de les empreses a1tístiques més reeixida del bisbe de Nicòpoli, titol 
honorífic sota el qual se 'l coneixia popularment15, fou la continuació de les 
obres del claustre, que tot ensfa suposar que havia restat inacabat cap a finals 
del segle XIV o inicis cie] segle XV, possiblement degut a la derrota cie Jaume 
el Dissortat en el seu enfrontament amb Ferran cl 'Antequera o ja arran cie la 
mort cie! comte Pere. Actualment ens és molt difícil valorar aquestes obres en 
tota la seva dimensió, ja que el sector septentrional fou enderrocat en el bom
bardeig francès del segle XVII que sofri la vila16. A més d 'una clau cie volta 
en e l darrer tram conservat cie l'a la occidental, l'única estructura arquitectòni
ca conservada de la seva època és l'aula capitular. amb suficients vestigis per 

12. Lºedici (> de llibres a través de ls editors alemanys establert s a Barcelona, Saragoss't o 
Tarr;1gona , és una de les acJivitats lloables d 'aq uests homes amants de la cultura escrita . De 
Lloren1.· Peris es conserva ;1 l'Arxiu Histc'> ric d 'Ager un Rosenl1't ch que recull les actes sinodals de 
L1badia d 'Ager. des del segle Xlll. i un recull de concilis tarr;1conenses. Del mateix llosenbach es 
conserva un missal fe t editar per 1':1rque bi sbe a Tarragona. d e l qual n·ofere ix ja no ti c ia 
Vi lbnueva. XIX, 117: veg. també D. Cabré o/l. cii. , 4ó . Conchillos feu editar els seus llibres major
me m a Sar,tgossa , veg. E. ilA LAS<: ll "'El mis: tl del obispo Condlillos·. Ac/as del IX 0111greso del 
Cl·l-IA. Lec"m, 1992 (en prensa): ihid. a Aliscel·lú11ia del segle X\!I. lnstitut d 'Estudis Ilerde ncs (en 
p remsa). 

l :'>. L';1rquebishe fou enterr;1t ;tls peus de la nau de la C ttedra l de Tarragona. sota terra ; sobre 
hi fe u col·loc:tr Llorell( Peris una lauda sepulcral de bronze. Veg. com bibliografia més recent , de 
MAHIÀ CA1mo:-:E 1.1., a PALLJUl'v! EXl'OSICIO íYART l DOCUMENTACIO, Catedral d e Tarragona . 
1992. 1H7 (núm. 143, Dionis Vergony<>s Lauda Sl!j)l{lcral de l 'arquebishe Gonzalo Femúndez de 
Heredia). · 

14. Aquesta és una qüestió pbntejad:t d'antic que es fon;1menta en rher:'tldica e mpr:1da pel 
bisbe i que recull O. CA 111 1f.: op. cii ., 52. 

15. El títo l honorífic de bisbe de Nicòpoli , com indica Villanueva. fore n varios els bisbes 
auxiliars tarraconins que !"ostentaren. 

16. Ens referim a b guerra dels Seg:tdors, quan la vila. com moltes a ltres de Catalun ya. sofrí 
el primer bomba rde ig de la seva història. Un cop des:ip;1regut e l comtat dºUrge ll e l seu caste ll 
seguí essent pla,,-a militar. sobretot en te mps de guerra. 
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poder fer-ne la descripció. S'ha parlat d'un cert caràcter eclèctic, pel que fa a 
les seves tendències a11ístiques17; valoració, al nostre entendre, no exacta cie! 
tot, clones si és ceit que ens apareix com una figura a cavall entre les dues 
tendències artístiques, està clar que aboga pel nou estil, com pot comprovar
se per les dues càtedres episcopals cie! cor cie la catedral que feu realitzar18 i 
també per l'aula capituiar que tot seguit tractarem. Corn era l'habitual en 
aquella època, arquitectònicament es mantingueren en l'essencial les formes 
constructives pròpies del gòtic en la resolució de la sala i la volta cie cobri
ment, cie traceria i estelada: el portal, en canvi, es planteja totalment clins el 
nou estil "ª la romana,, que caracteritzà el llenguatge arquitectònic cie la nova 
època. Tot ens fa suposar l'aplicació d'un modul cie proporció en la resolució 
cie la sala, cie planta quadrada. Es tracta si més no d 'un espai sobri i harmò
nic, sense decoració, que s'ens afigura com un veritable cub, entre altres con
sideracions, perquè la volta estelada és gairebé plana. Mecleix la sala, cie cos
tat 5,30 m. i els murs 70 crns. cie gruix. Quant a elements escultòrics, compta 
solament amb les quatre mènsulescl 'angle, situades a 2,5 m . d'alçada, que sos
tenen la volta, en les quals hi ha representats àngels amb filactè riesI 9. La volta 
respon als paràmetres renovadors del gòtic d'aquest momentl9 his, amb nervis 
i tercelets cie pedra caliça tots d'igual secció i amb un motllurat menys concau 
que el que presenten els nervis cie les voltes cie creueria anteriors del claustre. 
Es tracta d 'una volta cie cliseny bastant complicat, pel qual no hem trobat 
paral·lels exactes. Dóna la impresió que s'hagués aplicat pel diseny l'esquellla 
del joc cie .. creu i ratlla". Potse r s'arribà a aquesta disposició per les mateixes 
exigències cl"aplicació de l'heràldica, que .. grosso modo,, ve a coincidir amb la 
que apareix representada en els respatllers de les cadires episcopals del cor 
cie Tarragona. El centre de la volta el presideix l'heràldica cie la Col·legiata cie 
Sant Pere, dues claus creuades, mentre al voltant, alternant amb l'heràldica 

17. MAHIA CA1mrn-:E1.1. ho argumenta en rebci(> a la lauda i fins possibilita que fos el propi :Iix1t 
el dissenyador o inspirador de la iconografia i estil gotitzant del gravat que Ja decora. Malgrat no 
h:1ver-ne conservat vestigis ni cap descripd(>. hem d 'afegir que !"abat es feu fer també una lauda 
de bronze per b seva sepultura. 

l H. Veg. SA:>:C CAl'llEVll.A La Seu de Tarraf!.<JllCI. Barcelona. 193'1. 19: veg. també j. GA1rn1l ;A , 
amb b col·lab. de M. Carbonell '"L'època del llenai..xement. e l segle >..'Vl "". /-/istc)rio de !Art Catalú, 

l\:lrcelona, Edic. 62 1986, lV. 118. 
19. L"escultura és molt malmesa i solament es conserven tres de les mènsules. que pel seu 

est:1t de conservació no en:-; penneten ~1segurar :..1bsoluta1nent que t•s tract~1 de figure:-; d ':~ngels. 

19 his. La renovaci(> del g<'>lic en aquesta eta1x1 es fo be n cvident. com indica A. Crnu :1, 1979, 
64-6'1 (veure nota 21. on figura la cita bibl.>: veg. també V. Nwro el alii Arq11i/ec;t11m del 

Renacimiento en r~-;paiia (1488-1599). Madrid. Ed. C 1tedra l 989. 18: J. c.~ '"º' AZ:>:Alt La an¡11ilec
tura y la 01.fehrería espwio/as del sip.fo .YV7. Summa Anis, J\fadrid. Espasa-Cal pe J 978 (l a . ed. 
l 9'i9). )..'VII. 18. 
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típica tarraconina de la "T'', apareix la pròpia dels Heredia, tres i cinc torres 
respectivament sobre camp de gules, alternant a ]'ensems amb la pròpia bas
tarda de la banda creuada de l'abat, la mateixa que figurava també sobre el 
po1tal de l'hospital de Sant Nicolau2º. Totes les claus de volta, curiosament, 
són de guix i de secció circular amb el fons tractat a manera de venera, sobre 
el qual campegen els escuts que contenen l'heràldica descrita, amb un disseny 
quasi hexagonal, d 'origen italià i d 'ús ja en el segle xv21. 

Quant a l'escultura descrita de les mènsules, malgrat estar molt destruïda 
s'hi percep l'activitat d'un escultor de llenguatge renovat, encara que de poca 
qualitat. La resolució de les mitges figures tendeix, en aquest sentit, vers una 
simplificació de les formes. Les tres figures que perviuen estancoronades en la 
part superior per un cos mensular, amb un motllurat molt simplificat. Si hem 
de buscar un estil proper, encara que no coincident, ens cal veure algunes de 
les mènsules de les capelles laterals del mur septentrional de la nau de Santa 
Maria de Balaguer, on endemés apareixen també figures d 'àngels ostentant 
filactèries22. 

La cronologia d'aquesta aula capitular és fa difícil de precisar, degut a la 
manca de referents documentals sobre la seva construcció. Afortunadament, 
Villanueva ens transcriví la làpida commemorativa que feu escriure l'abat per 
presidir aquell espai, en l'àtic del po1tal, conservada encara, però cie lectura 
més dificultosa. Per una inscripció afegida, per altra pa1t, ens assabentem que 
es col·locà el 1555, pel que ens inclinem a pensar que l'obra es va poder dur 
a terme entre el 1542 i aquesta data. És fins i tot versemblant pensar que el . 
portal s'estava constmint quan l'abat va morir, clones no sembla acabat, li 
manca el coronament, ja sigui un frontó o un component semblant, com 
s'escauria en un portal d'aquesta mena23. Per l'estil no és gens contradictori, si 
tenim en compte que en aquest període s'imposà en les construccions catala-

20. Veg. V11.1.M'l 'EVA, IX. 122. També esmenta l'her<lldica de Ja banda creuada, sobre e l portal 
de l'hospirnl , Ambrosio Escudem en el llibre de Visita (1783-1785), Arxiu Capitular de Lleida, veg. 
fols. 564-565. 

21. Aquesta tipologia d 'escut ens apareix igualment en les voltes del presbiteri de Santa 
Maria de Balaguer, en aquest cas ostentant les armes de la ciutat. Veg. sobre aquesta església A. 
CIH1c:1 L Art G6tic C(,/fald. L ·arquitectura dels segles XVi XVI, Barcelon:1, Ed. 62, 1979. 90: ibid. L Art 

Gulic Catald. L Arquitectura dels sep,les Xllf i XIV, Barcelona, Ed. 62 1977, 100; .J. Bovi• "Estudi de 
les restauracions de l'esglés ia gòtica de Santa Maria de Balaguer de ls anys 1881-1883 i 1954", La 
Nuguera/ fatudis, 2, 1987 (Balaguer), 42 i fig. 12. Podeu consultar tambe de P. SA.,Alll '.IA Histciria 

de la ciutat de B(,{laguer, Ajuntament de Balaguer. 1984 ( Ja . ed. 1975, ed. a cura de D. Carrové), 
184-198. 

22. ut supra. 
23. Pe ls exemples que hem pogut examinar, no és habitual deixar els portals sense remat. 

Molt freqüentment s'hi col·loca un frontc'J triangular, tal como ho podem veure al ponal del 
col·legi de Sant Lluís de Tortosa. Cap la possibilitat que aquest element s'hagués sostret. 
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nes una certa austeritat en e l moment d 'aplicar e l llenguatge formal classicis
ta, interessats més els executors en la resolució cie problemes estructurals. El 
que s'observa sopbretot és l'aplicació de solucions simples i d 'estricta matèria 
arquitectònica, fonamentades en els ordres clàssics, amb una clara preferència 
pel clòrico-toscà24. 

Formalment, aquest portal , ja sense cap element gòtic o d 'ascendència 
gòtica, està constituït per una gran arcada d 'accès cie mig punt, flanquejada a 
banda i banda per suports compostos, conformats per plintes amb sengles 
columnes superposades de fustllis i adossades, coronades per capite lls dòri
co-toscans, damunt cie les quals se sobreposen e ncara pilastres· adossades, 
molt poc pronunciades, que sostenen l'entaulament de coronament del pri
mer pis, provist d 'una cornisa de perfil còncau. Pilastres i carcanyo ls, tot per
maneix llis; solament destaca la clovella-clau cie l'arcada , seguint un model 
mensuliforme molt típic d'aquests portals. A sobre cie la cornisa, al cim d 'un 
breu esgraonat, s'assenta l'àtic amb la lauda esmentada dedicatòria, com si es 
tractés d 'un arc trio mfal , flanquejat per dues volutes, cie les quals sorgeixen 
tres tiges vegetals, mo lt sumàries. El text transcrit per Villanueva (IX, 149) és 
el següent: .. Es/ locus hic pac is, tractant uhi provida reru.m ji-atres consílis, et 
relligionis opus. Vos e1;go, jiirie, rixe, discordia, fites. fie .foras tota limine, et 
este procul. Sic pater Antistes statuit Nicopo/itanus, cum sacram hanc eadern 
condidit. lle taram; ... 

No hem trobat tampoc cap paral·le l exacte del disseny cie portal, q ue es 
distancia be n clarament dels exemples lleidatans , malgrat pe rtànye r a una 
mateixa època25. L'exemple més proper ens l'ofereix e l portal cie Sant Lluís 
cie Tortosa, fundat e l 1544, en e l qual hi advertim la mateixa tipo logia cie 
capitells, així com la mateixa sobrietat en el seu conjunt formal26. 

Malgrat la manca cie referents documentals, no descarte m que fos mercès 
al seu impuls que s'emprengueren obres cie remodelació en la parroquial de 

24. Veg. J. GA IHm;A up. cii .. 24. 
25. Sobre aquests pode u consultar l'article del grup del lknaLxement .. Nemini l'arco ... coordi

nat per l'autor, a l/erda/H1111wnilals, 1993 (en premsa) i · tos inicios del l{enacimineto en Lleida·, 
IX Crmgresu del CHHA. León, 1992 (en premsa): X1~ 10 CO,\ll'A;>;Y ·L:1s prn1adas cl{1sicas del cbustro 
de la Seu Vella", Actes del Cimgrés de La Se11 Vella, Ajuntament de Lleida, 1991. 295-31 l: iliid . i E 
Balasch "Docume nts sobre les portades cl:'1ssiques de l;1 Seu Vella·. ibid .. 321-.'>29: E. Balasch "Les 
portades clàssiques de la Seu Vella: L:t portada de S;mta Maria la Vella''. Aliscel·lània Amics de fet 
Seu Vella, Lle ida, 1992, 127-137 

26. Veg. J. GA1rn1GA up. cit., 98-102. Mosl1:1 aquesta portada una gran sobrietat i e l m;1teix 
tipus de capite ll dòrico-tosc;I que veie m a Ager. Aquesta tipologia de capite ll ens apareLx· e n 
nombrosos monuments catalans, com la gale ria superior de l claustre d e S:mt Cugat del Vallès; 
fo ra de Cata lunya podem fer esment de Sant Nicolau d'Uheda (Cc'>rdova) i de Sant Andre u 
deEncinasob. a la província de Huelva -veg. V. N11Trn:TAl.ll up.cit .. 182-183 i 173. figs.11 'i i108. 
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Sant Vicenç cl 'Ager, així com la construcció d'un nou portal en el mur occi
dental cie la nau cie l'antiga església cie Sant Salvador; a mes a més va finalit
zar-se el majestuós retaule major, del qual perviu solament la taula central, 
amb la representació cie Sant Vicenç27. Es dugué terme també en la seva èpo
ca el retaule major cie Sant Julià cie laRègola, que fou clestrnït durant la guerra 
civil del 36, no restant cap vestigi o il·lustració per a poder determinar quel
com del seu estil i molt menys del seu comitent28. 

27 . Sobre aquestes obres veg. de l'autor l'article resseny:1t a la nota 5. Quant al retaule de 
Sant Vicent, l'estudi més recent l'acabem d'efectuar pel catflieg de l'Exposicio La Pulchra (en 
premsa). on proposem Franci Baget com possible autor de la taula: veg. també de l'auto r "Pe re 
Nunyes i la pintura lleidatana de la primera meitat del segle >-'VI ". a llerda/H11rnan itat (en prem
sa). 

28. lbid. a1ticle cit. 
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Fig . S. Aula Capitular. Oet;dl d 'un capite ll del pon;d 
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APORTACIÓ A L'ESTIJDI DELS RETAULES DE PEDRA: 
EL RETAULE DE SANT 

JOAN BAPTISTA DE SUNYER 

Josep Gal/art i Femandez 
Montserrat Macià i Gou 

Josep L/uis Ribes i Foguet 

L'objectiu d 'aquesta comunicac10 es presentar uns fragments inèdits del 
retaule de Sant Joan Baptista cie l'església parroquial cie Sunyer. D'aquest 
retaule sols es coneixien dos compartiments, conservats actualment a l Museu 
Diocesà de Lleida, i la imatge titular, custodiada al Museu Nacio nal d'Art de 
Catalunya. Els nous fragments del retaule foren recuperats al realitzar refor
mes en l'església parroquial cie la qual formaven pa1t cie l'aparell constructiu. 
L'any 1967 es va obrar en l'àbsis cie l'església i d 'allí van sorgir e ls fragments 
dels muntants. L'any 1984 es va desmuntar el cor de l'església i entre e ls 
blocs que formaven els graons cie les escales van aparèixer els clos fragments 
cie predel.la l; actualme nt aquests e lements estàn dipositats en una de les 
capelles ci e !'església. A més d'aquests fragments recuperats s'ha d 'afegir un 
altre e lement ide ntificat com a procedent del retaule ci e Sunyer; es tracta 
d'una pa1t d'una preclel.la, conservada a l'església cie Sant Martí (MDL), inven
tariada amh el número 471. 

La localització i identificació cie tots aquests elements permet completar el 
retaule i presentar- ne la reconstrucció hipotètica, contribuïnt així a un millor 
coneixement dels retaules cie pedra cie les terres occidentals del Principat. · 

Antecedents històrics 

L'Esglés ia parroquial cie Sunyer, dedicada a la Nativitat ci e la Verge, és un 
edifici romànic, amb ampliacions gòtiques, que registrà profundes reformes 
en è poca moderna. Dels primers moments cie la construcció es conserva 
encara e l campanar d'espadanya de clos pisos q ue descansa damunt d'una 
porta romànica mig cegacla2, la qual presenta en la línia d 'impostes inte res
sants capite lls decorats amh motius vegetals; aquesta porta, si hé està encara-

l. Agraïm aquesta informació a Mossén Cucurull (actua l recto r del poble de la Granade lla) , 
que fou rector de l'església de Sunyer en el període de les reformes de l'esglés ia. 

2. Aquesta prnta , pr:kl icament inèdita pels historiadors de l'a tt , fou destapiada l'any 1969 per 
Mossén Cucurull. 
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da al nord, possiblement fou la porta principal de l'edifici.3 
En època moderna es reformà l'església canviant-li àdhuc la seva orienta

ció: a l'est s'hi obrí la porta barroca actual i a ponent es construí el creuer i 
l'absis actual. Aquest àbsis fou presidit fins al 1936 per un retaule gòtic del s. 
XV procedent de la Seu Vella de Lleida4. 

Al s. XIV s'obrí al mur sud una capella que possiblement fou dedicada a 
Sant Joan, un dels altars principals descrits en els llibres de visites episcopals, 
i que, segons testimoni dels habitants del poble, fins a finals de la segona 
dècada del s. X:X el lateral dret de la capella fou presidit per una gran imatge 
de Sant Joan Baptista S, figura que posteriorment fou adquirida per una col.lec
ció privada de Barcelona. 

Fou al llarg del s. XVIII quan es transformà profundament l'església de 
Sunyé6. Curiosament, si bé tots els llibres de visita, des de l'any 1637 fins al 
1756 esmenten l'altar dedicat a Sant Joan, en el de l'any 1783 i en el de 1816 
ja no apareix descrit. Aquest fet ens condueix a hipotetitzar que, entre les 
reformes dutes a terme dins l'església, es construiria el nou cor, ubicat en la 
part alta del mur dels peus de l'església i per sobre la nova po1ta d 'accés. Per 
a tal finalitat, i dins el canvi de gust pal.lés en el s. XVIII, s'aprofitaria com a 
material de construcció les pedres del retaule gòtic de Sant Joan, desmuntat 
segurament al desaparèixer l'altar del Sant titular; la imatge d'aquest es con
se1varia, encastada en el mur lateral de la que fou la seva capella, passant 

3. El poble de Sunyer en època romànica s'estructuraria en forma de vila closa, éssent e ls 
murs sud de l'església part de les muralles. La disposició d 'aquesta església, amb la porta princi
pal oberta al mur nord , es ~epeteix en molts conjunts, entre d'altres, a !"església cie Rubió (Anoia) 
o a la cie Fulleda (Garrigues). 

4. GGCC, p.324. El retaule, presidit per una talla de la Verge amb e l Nen, s'estructurava amb 
onze compartiments: e ls inferiors amb representacions dels quatre evangelistes, i els superiors, a 
la banda esquerra, amb les escenes de la Deesis, l'Anunciació. e l Santíssim l'art, l'Ascensió de 
Crist, la Verge amb el Nen i Santa Anna. Als compartiments dret es representava a Sant Josep, 
Sant Miquel i un Sant bisbe, aLxí com les escenes de l'Epifania , la Pentecosta i la Dormició de 
Maria Hspai?a Mariana. Partido de Lérida, Madrid, Imprenta de C. Moliner y Compañia. 1868, 
p.228 

5. Duran i Sanpere també esmenta aquesta noticia a: Duràn i Sanpere, A., h"L1· retaules de 
pedra, ("Monumenta Cataloniae" J). Alpha, Barcelona, 1930, p. 139, concloent que el retaule pro
vindria d 'aquesta capella 

6. Si bé no tenim les dades exactes de les reformes de l'església de Sunyer, a jutjar per l 'estil 
arquitectònic de les capelles del creuer i üclhuc escultòric de la portada. la transformació de 
l'esglesia es dugué a terme al llarg del s. XVIII. L'església alter;! la seva orientaci(i original , 
col.locant l'absis encarat a ponent; a l'est s'hi obrí la porta d 'accés actual i es tapià Ja porta rom;)
nica original, com a consequència d 'obrir-hi, a banda i banda d'aquesta, dos capelles. A més, és 
durant e l s. XVlll quan totes les esglésies de les Garrigues, l'Urgell i Pià d'Urgell. aprofitant l'auge 
econòmic que viv ia la zona, transformen, amplien o construeixen de nou les seves parròquies. 
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posteriorment a engrossar la col.lecció Plandiura. Els elements que es conser
ven al Museu Diocesà de Lleida romandrien apartats en alguna capella o en 
la sagristia fins que ingressarien a la col.lecció diocesana. 

Descripèió i anàlisi iconogràfica 

En total són 15 els fragments recuperats del retaule de Sant Joan de 
Sunyer. D'aquests un correspòn a un compartiment que, per l'escena repre
sentada, estaria col.locat a la part dreta del retaule. La predel.la, comptant 
amb el fragment identificat cie Sant Martí, està tota completa. S'estructura en 
tres blocs que corresponen a les parts laterals i a la central, representant-se 
quatre i cinc personatges respectivament. Dels muntants se n'han recuperat 
11 fragments, dels quals 4 es corresponen a figures cie profetes, 3 a àngels 
músics i 4 a cubricels fragmentats d'aquests muntants. 

Per tant, comptant amb els elements conservats al Museu Diocesà i la 
imatge central del Baptista guardada al MNAC, de tot el retaule de Sunyer 
sols permaneixen desapareguts un compartiment d'escena, un àngel, el cubri
cel amb pinacle que deuria aixoplugar a la figura del Sant titular, la peana i 
els pinacles dels muntants. 

En el compartiment recuperat cie Sunyer es representa l'escena de la 
Predicació de Sant Joan Baptista. Sota una arquitectura triangular composada 
d'arquets cie mig punt, es disposa a la part esquerra cie la peça, la figura del 
Sant, dempeus, tot dirigint- se a unes figures que l'escoten. El Sant, aixecant la 
seva mà dreta i senyalant amb el dit en acció d 'advertiment, va vestit amb 
una túnica de pell de bè cobe1ta amb un mantell. Sis figures assegudes escol
ten el seu discurs amb actitud atenta. Cuatre d 'ells porten barba i dos d 'ells 
són imberbes. El fons de l'escena està decorat per una paratge muntanyós, 
del qual sorgeixen arbres i matolls. Tot el compartiment està molt mutilat i 
deteriorat, conservant-se totes les testes cie les figures, encara que molt mal
meses, menys la del Baptista. 

El retaule dedicat a Sant Joan Baptista de Torrebesses, el paral.lel més pro
per al retaule cie Sunyer i quasi idèntic en la iconografia, presenta, en aquesta 
escena, una disposició exacta dels personatges però amb un canvi d 'actitud: 
així com en el cie Sunyer el públic dirigeix la mirada al Sant, en el de 
Torrebesses uns personatges estàn adormiscats i altres escolten amb atenció . 

En els compartiments cie Sunyer dipositats al Museu Diocesà es representa 
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Fig. l. llellcu del sc rmcJ de Sant jo;111 del retaule de Sunyer. 
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Fig. 2. Relleu del Sermó de Sant .Jo,ln del retaule de Torrehes'e'. 
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l'escena del Baptisme de Crist i l'Enterrament del Precursor. Aquestes escenes 
tomen a tenir una rèplica exacta en el retaule de Sant Joan de Torrebesses, si 
bé aquest presenta alguns canvis iconogràfics, especialment en l'escena del 
Baptisme, i concretament en la posició de Crist. Com en el de Torrebesses, el 
compartiment del Baptisme de Sunyer, l'escena està contemplada per figures 
angèliques, de les quals sols han perviscut les ales. Àdhuc l'arquitectura està 
sol.lucionada de la mateixa forma en ambdós retaules. En el registre de 
l'Enterrament del Sant, la disposició es toma a repetir, així com el número de 
personatges que assiteixen en la cerimònia de les exèquies. Aquesta escena 
s'estructura de la mateixa forma que en la dels relleus o frisos funeràris dels 
sepulcres monumentals. 

L'únic compartiment que ens manca del retaule de Sunyer és l'escena de la 
Decapitació del Sant, la qual, i donades les semblances del retaule de 
Torrebesses amb l'estudiat, podempensar que es desenvoluparia de la mateixa 
forma que aquell. 

Per altra part, s'han recuperat set dels vuit muntants amb que s'estructura
va el retaule7. D'aquests, quatre corresponen a figures de profetes qu~ supor
ten filacteries i tres a àngels músics. Els instruments musicals identificats que 
presenten aquestes figures són quasi tots instruments utilitzats durant el s. 
XIV: una mandora, un psaltiri i un tercer que, si bé és difícil d'identificar pel 
seu mal estat de conservació, sembla obeïr a un mig psaltiri . Un altre àngel 
sembla portar un instrument que, malgrat el seu estat de degradació i, per 
paral.lels, podria representar a un clavicèmbal8 . A Torrebesses es representen 
els mateixos instruments: mig psaltiri, una mandora, un psaltiri i un òrgue 
po1tàtil, que segurament seria l'instrument que ostentari l'àngel de Sunyer per
dut. Tant l'arranjament de profetes i d 'àngels músics, així com la posició dels 
primers i els intruments dels segons, es repeteix amb total fidelitat en el retau
le de Torrebesses, qual cosa ens duu a pensar, que aquest copià íntegrament 
el retaule de Sant Joan de Sunyer. 

La predel.la localitzada a Sunyer consta de dos fragments . En un d'ells, que 
es correspòn amb la part central del bancal , es representa a la figura de Crist 
Jutge , amb nimbe circular reticulat, flanquejat a la seva dreta per la imatge de 

7. Al Museu Diocesà es conserve.o uns muntants que estàn registrats com a procedents del 
retaule de Sunyer (MDL nº 545. Aquesta procedència és errònia. 

8. Per als instruments musicals de l'època medieval, v. Lamaña, ]. M., fatudio de los instru
mentos musica/es en los últimos tiempos de la dinastía de lo Casa de Barcelona, Miscellanea 
llarcinonensia , XXI , 1969, p. 21-82 i XXII , 1969, p. 43--04. Lamaña , J.M. Los instrwnentos medie
uales en la r~o;paña medieval, Miscellanea llarcininensia, XXXIII , 1972, p . 59-85 i XXXV, 1973, 
p.41-71. També Ballester, J Ris instruments musicals en el~ retaules marians tardomedieuals 'de 
la Corona catalano-ara¡.¿onesa. Tesi de llicenciatura inèdit:.t, llegid:.1 a la Universitat Autònoma cie 
Barcelon:.1. Bellaterra, 1987. 
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Sant Pere i Sant Andreu i a l'esquerra per Sant Pau i Sant Joan. A l'altre frag
ment, que anava disposat a la part esquerra de la predel.la, es reprodueixen 
les figures de Sant Ba1tomeu, Sant Tomàs, Sant Bernabé i a Sant Simó?, tots 
ells amb els respectius atributs que els identifica. Ambdós fragments de la 
predel.la delaten el seu ús com a graó de l'escala d'accés al cor, puig la seva 
part anterior està profusament pulida mercés a l'acció de les petjades. Totes 
les figures , inscrites dins unes arqueries lobulades cie mig punt, estàn repre
sentades cie mig cos, en posicions diferentes i totes porten el seu pròpi atri
but a la mà dreta i a l'esquerra un llibre que pot estar obert o tancat. Els car
canyols dels arcs es decoren amb les típiques fulles gòtiques o frondes. 

El tercer fragment que completa la preclel.la de Sunyer es conserva a 
l'església de Sant Martí i està documentat com a procedent del retaule de Sant 
Pere cie la Col.legiata d 'Àger9. La anàlisi estilística i temàtica d'aquesta peça 

9. Efectivament, tant en les fitxes del Museu (Beseran, Fragment de la predel.la d'un retaule 
d'Àger, 1990-1992) com en el catàleg de, 1934 aquesta predel.la consta ja com procedent de la 
Col.legiata d'Àger (Armengol , "Museo Arqueológico del Seminario de Lérida. Cat:ílogo" , 
h-;peranza. Revista del Seminario Ilerdense. Lleida, 25-9-1934, nº 490, p. 203). Però una amllisi 
estilística i iconogràfica ens ha permès pal.lesar que procedeix del retaule de Sant Joan de 
Sunyer. Mercès a les informacions facilitades per Carme Berlabé, hem pogut intuïr que el motiu 
d'atribuïr-li, ja des d'antic, una procedència e rrònia es deu tant a una confusié> amb els números 
d'inventari, com a les entrades d'altres peces al Museu i no enregistrades (sobretot des de l'any 
1917 i fins al 1917 que no s'enregistrà cap entrada , Fusté, El Musen Arqueol<ígiw de la Di<ícesi de 
Lérida, Lleida , Impremta Mariana, 1925, p. 16), i àdhuc a les nombroses procedències perdudes 
,11 llarg del temps. Els compartiments del retaule de Sunyer sembla que, pel nº dínventari antic en 
que estàn enregistrats (33-34), ingressaren els primers anys de la fundació del Museu, ja que els 
nº de registre són correlatius (Armengol , oh. cit, 25-9.1934, p. 157). A més sembla que no hi 
entraren unicament els dos elements que. es conserven, si no tres, ja que Mogués, al 1919, 
esmenta textualment "Al mismo est ilo y época que Greñana y Àger pertenecen los tres comparti
mentos de Suñer" (Mogués, E. , "Del último certamen" a r.:~peranza , Re/lista mensual del 
Seminario Ilerdense, Lérida, 25-8-1919). Al 1904, any en que també ingressen al Museu elements 
d'Àger. està documentada l'entrada de tres frdgments procedents de Sunyer (lloletín Oficial ecle
siústico de la Diòcesi de Lérida, XIV, Lérida , 9 cie marzo de 1904, nº 8, p. 124). Això ens permet 
hipotetitza r que és en aquest moments entra el fragment de la predel.la i es produeix l'error a 
!'enregistrar les procedències. 
A tall d'exemple cie les múltiples confusions que sofriren les peces del Museu citem e l cas dels 
compa11iments inventariats amb el nº 546, documentats com a procedents d'Avinganya-Sunyer, 
en els que es representa una Epifania i una escena cie Sant Antoni. Ambdós registres . units for
mant grup i un damunt de l'altre. ni est ilísticament ni físicament (els dos pertanyen als carrers 
inferiors) no tenen res a veure. El fet d'estar documentats amb possible procedència de Sunyer, 
e ns duu a pensar que foren aquests elements els que van entrar, junt :unb la predel.la, l'any 
1904. Un altre exemple prou versemblant dels equívocs dels inventaris ens el dona E. Mogués 
quan, parlant dels retaules , descriu: "Dos (relieves) procedentes del santuario de Ntra. Sra. de 
Greñana a donde fueron trasladados desde la Catedral Antigua. Se representa en uno e l 
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Fig. j. Fig ura d':lnge l músic del retaule de Sunyer: muntant. 
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Fig. li. Figura de profet:• de l re t:1ule de Sunn:r: muntant. 
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ens ha conduït a identificar-la com a pertanyent al retale cie Sunyer, ja que 
conjuga plenament amb la predel.la conservada d 'aquest: la composició de les 
arcuacions estructurades en set arquers, les dimensions i la factura acurada 
dels rostres dels apòstols, així com el tractament cie les mans i barbes, els ulls 
i els cabellssón idèntiques a la predel.la cie Sunyer. A més, per a completar el 
fris mancaven sols quatre apòstols, que són els que estàn representats en el 
bloc inventariat amb el número MDL 471. Pels seus atributs podem identificar 
a Sant Jaume, Sant Felip, Sant Maties i Sant Jaume el Menor. 

Sembla que Duran i Sanpere va relacionar aquesta preclel.la amb el retaule 
de Sant LluclO cie Sant Pere d'Àger, relació que per la diferència d'estil i àdhuc 
de qualitat, ens duu a pensar que la peça que va veure Duran no era la nº 
471 si no una altra. 

Per tant, un cop completada i identificada tota la predel.la del retaule de 
Sunyer, podem comprobar que iconogràficament, s'estructura d'una forma 
quasi idèntica a la predel.la de Tor.rebesses i, tot i alguns canvis en la disposi
ció dels personatge, a les predel.les del retaule cie Sant Llorens i al cie Santa 
Maria d 'Albesa. A Sunyer clones, la disposició és la següent: centra la compo
sició Crist en Majestat, a diferència del de Torrebesses el qual presenta la 
Imago Pietatis o Varó de Dolors; a la banda esquerra cie Crist, cies cie el punt 
de vista de l'espectador es disposa Sant Pere, Sant Andreu, Sant Jaume, Sant 
Felip, Sant Macià i Sant Jaume el Menor. Aquest arranjament té una rèplica 
idèntica en el cie Torrebesses, el qual guarda més o meyns la disposició origi
nalu A la banda dreta del Pantocrator, es representa a Sant Pau, Sant Joan, 
Sant Bartomeu, Sant Tomàs, Sant Bernabé, i a Sant Simó o Sant Judes. En el 

"Bautismo de Jesucristo1' y el "Sepelio de S . .Juan Bautista" en el otro; ambos en alto relieve ( ... ). 
De la cornisa , adornada con losanjes , pende en medio, un escudo gótico con el signo heraldico 
cie un cordero". És evident, per tant, que està descrivint els dos retaules de Sunyé. Pel que fa a la 
descripció dels relleus procedents d'aquesta població, diu: "Al mismo estilo y periodo que los 
descritos pe11enecen otros tres procedentes de la Parròquia de Sunyé. Hermosas capillitas góticas 
formadas por arens florenzados y elegantes calados, ( ... ), adornan la pa11e s1.1perior de los dos 
(. .. ), y en la pa11e inferior se representa "La Visitación de Maria", "La epifania" y las"Tentaciones 
de un Santo" (Mogués, E. "Del último Ce11amen" a faperanza. revl,·ta mensual deL1· Seminario 
ilerdense, Lérida , 25-8-1919, p. 214). Està dar que està parlant dels dos fragments de Grnyana i 
possiblement del de Sant Antoni que consta amb procedència d'Avinganya-Sunyer. Vist tot aixc'l 
creiem que és urgent revisar tots els registres i fer una anàlisi detallada de tota la documentació. 

10. Duran i Sanpere, oh. cii., p. 91 
11. El retaule de Sant .Joan cie Torrebesses va estar desmuntat durant la Guerra Civil i es va 

dipositar altre cop muntat , al Museu de Lleida (Tercer in.forme sohre la ciudad de Lérida, por los 
agentes Carlos Dominguez de la Fuente y juan Masriera y Campins. Lérida , 18 de mayo de 1938. 
Mecanografiat). Per la noticia d 'aquest informe sabem que es va desmuntar i muntar cuidadosa
ment, qual cosa ens dona una relativa seguritat en quant que guardi més o meyns la disposició 
original. a diferència' del d 'Albesa , el qual té tots els elements canviats. 

720 



APOHTACJÓ A L'F.STIJDI DEL~ HF.TAULES DE PF.DHA 11 

de Torrebesses, en l'últim compa1timent s'hi ha disposat una santa mà1tir. Al 
retaule de Santa Maria d 'Albesa, els personatges apostòlics presenten una dis
posició diferent, així com e n el de Sant Llorenç 

Els dos compa1timents d 'escena custodiats a l'església de Sant Ma1tí (MDL) 
pertanyen un al registre superior i l'altre a l'inferior del conjunt (actualment 
estàn units donant la sensació que formen una sola peça). En el primer, coro
nat per un pinacle decorat amb frondes, es representa el Baptisme de Jesús, i 
en el segón l'escena cie l'Enterrament cie! Sant. 

Com hem vist, l'estructura cie! retaule cie Sant Joan de Sunyer i, sobretot, 
la seva iconografia, té una rèplica quasi bé exacta en el retaule cie! mateix 
Sant de l'església de Torrebesses; aquesta rèplica ens ha permés, donats els 
paral.lelismes, fer una reconstrucció hiopotètica del retaule de Sunyer. 

Seguint doncs l'esquema del retaule de Torrebessesl 2 el resultat de la 
composició del retaule de Sunyer és la que presentem en el dibuix annex. 

Anàlisi estilística 

Duran i Sanpe re, al realitzar la magna obra dels retaules d e pedra , 
englobà en clos cercles e l conjunt dels retaules cie l'anomenada escola de 
Lleida, escola que nasquè com a fruït de l'activitat, a la Seu Vella, dels clos 
grans escultors, Jaume Cascalls i Ba1tomeu cie Robió13. A partir d 'ells i dels 
seus tallers, les terres cie Lleida es conve1t iren en un dels centres més impor
tants de la disciplina escultò rica, qual cosa queda pal.lesa amb l'existència de 
la gran quantitat de retaules cie pedra, procedents no sols de centres impor
tants, si no també de llocs perifèrics i allunyats. 

Durànl4, a partir de característiques 'específiques (proximitat a l'obra de 
Cascalls i Robió), agrupà entorn el retaule de Sant Pe re cie Lleida, els conjunts 
cie Sant Llo re nç cie Lleida , e l cie Sant Pere de Corbins, e ls fragmens cie 
Grenyana, el de Sant Andreu cie Castellà cie Farfanya i, entre altres fragmens 
esparcits, e l de la Verge i Sant Pere Màrtir, d 'Alòs cie Balaguer. Ento rn l'òrbita 
del retaule de Santa Maria d 'Albesa (que el considerà el més representatiu i 
important del grup) hi englobà el retaule de Sunyer, el cie Santa Maria cie la 

12. ja Duran i Sanpere va advenir el fo11 pare ntiu ico nogràfic entre ambdós retuales, to t 
re marcant alguna variant, Duran i Sanpere, A .. uh cit, p. 92 

13. Pe r l'o bra de Robió v. Español i Beltran La catedral de Lleida: arquitectura i escultura 
trecenlistas, Con{ires de la Seu Vella . Actes, 1991; també , Bartomeu de Ruhi<í. Pentecosta i grup de 
quatre prr!fètes, Sant Joan evan[ielista, La Seu Vella de Lleidc1. La catedral, els pmmutors, els artis
tes. s. Xlll a s. XV, Depa11ament de Cultu ra , 1991. p .52-56 

14. Duran i Sanpe re uh. cit., p.77- 107 
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Col.legiata d 'Àger, un fragment amb l'escena de la Nativitat Cele suposada pro
cedència d 'Avinganya), dos fragments dedicats a Sant Antoni, (també de dub
tosa procedència de Sunyerl 5), el retaule cie Sant Lluc cl 'Ager i el retaule cie 
Sant Bartomeu cie Cubells. Com a derivacions que no formen part cie cap con
junt es situarien el retaule de Torrebesses, el cie Gerp, Castellò cie Farfanya, 
Alòsl6 i el de Forés. 

La característica principal que defineix al grup del retaule d'Albesa és "la 
desproporció entre la riquesa arquitectònica i la pobresa escultòrica"17. 

Certament, la anàlisi entre el retaule d'Albesa i els del grup del retaule de Sant 
Pere pal.lesa una diferència estilística evident. El d 'Albesa repecte a qualsevol 
retaule del grup cie Sant Pere, sofreix una pèrdua del sentit del modelatge i 
del volum en benefici a una major rellevància dels valors i dels jocs arqui
tectònics. Les vestimentes de les figures esdevenen convencionals i les com
posicions pobres i planes. Per tant és evident que el grup d 'Albesa és fruït 
d 'un taller que, basant-se en les fòrmules robionianes (barbes, ulls i cabells) , 
ha perdut qualitat en el treball del volum i en les fòrmules compositives. 

Per altra banda, i davant la pèrdua del. volum, el grup d 'Albesa incorpora 
nous convencionalismes que es repeteixen en quasi tots els integrants del 
grup: el paisatge format per roques amb formesgeomètriques, quasi trapezoi
clals , els arbres i els matolls (ambdós elements perfectament diferenciats). 
Aquests recursos, utilitzats també en els paisatges pictòrics dels germans Serra, 
de Ramón de Mur i àdhuc de Lluís Borrassà, esdevenen casi definitoris, per la 
seva repetició, del cercle d 'Albesa. 

Analitzar els compartiments coneguts del retaule de Sunyer respecte els cie 
Santa Maria d'Albesa, resulta infructuós, degut sobretot a l'estat de conservació 
del primer. Però si utilitzem les preclel.les per fer la anàlisi estilística podem 
comprobar que la qualitat escultòrica és més meritòria en la cie Sunyer que en 
la d 'Albesa. Les figures del brancal de Sunyer, -i esmentant com a imatges 
més sobressortints cie la qualitat escultòrica del conjunt Sant Jaume, Sant 

15. D'aquests relleus dedicats a Sant Antoni que esmenta Duran i Sanpere (oh . cit., p. 90) , 
ac tualment sols en resta un , que curiosament est:I unit amb ciment amb el de -la Nativitat 
d 'Avinganya , i en els inventaris del Museu consten com a peç1 d 'un mateix re taule (MOL 546), 
quan l'un res te a veure amb l'altre . És per tant. un dels molts fragments de re taule del MDL que 
necessita urgentment una revisió. Per altre c mtó , Duran ja mostr.l frnts dubtes d 'acceptar la pro
cedènc ia de Sunyer. 

16. Cal esmentar que el retaule de Sant Feliu d 'Aléis de Balaguer fou demuntat durant els fets 
de 1936 i dipositat a la Seu Vella de Lleida. Al 1941 es retirà d 'aquest edifici muntant-se de nou a 
l"àbsis central de l'església d 'Aiús. Curiosament a b Seu Vella de Lleida encara hi ha fr:1gments 
pettanyents a aquest retaule que seria conve ninet reintegrar a l conjunt (Maci:I i Gou , M. Inventari 
cie la Seu Vella de Lleida. nº30 . OGM. Departament de Cultura ). 

17. Duràn i Sanpere, oh. cit, p. 87 
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Macià, Crist, Sant Pau, Sant Simó? i Sant Bartomeu- es caracteritzen per un 
marcat volum respecte a les d'Albesa, així com per un preciossisme en el tre
ball dels rinxols dels cabells i de les barbes, molt pròxims a les línies robio
nianes. El tret repetitiu en els cabells dels apòstols és el tirabuixó, retallat i 
incisiu, que els hi cau per damunt la front, tal i com el presenten algunes de 
les figures sortides de l'obrador de Bartomeu de Robio. Les parpelles i els ulls 
ametllats, emmarcats per fines i arquejades celles, es fan expressius pel seu 
grafisme; les cares ovalades amb pòmuls definits i proporcionats, i els nassos 
rectes i afilats suposen una expresivitat en les rostres que poc tenen a veure 
amb les cares planes i d'execució més tosca cie les figures d 'Albesa. El rínxol i 
el tirabuixó d 'aquestes figures és quasi el mateix al cie Sunyer però amb una 
execució més decadent o poc experta. 

Cal dir que la preclel.la d'Albesa està muntada amb evidents equivocs, així 
com tot el retaule. Ja no sols s'ha errat l'arranjament cie les escenes, sino tam
bé s 'ha invertit l'ordre dels muntants i s 'ha equivocat la posició de les 
cenefesl8 . El brancal actual presenta la següent disposició: al costat esquerre, 
des cie el punt cie vista cie l'espectador, Sant Pere, Sant Jaume el Menor, Sant 
Jaume el Major, Sant Macià, sant Simó? i Sant Tomàs. Al costat dret hi segueix 
Sant Andreu, Sant Bernabé, Sant Marc, Sant Pere, Sant Felip i Sant Bartomeu. 
Està clar que aquestes últimes tres figures estàn en una disposició equivoca
da. 

Els atributs de les figures d 'ambdues predel.les són idèntics (forma anusa
cla cie la clau cie Sant Pere i l'espasa de Sant Pau,amb el pom i els braços prò
pis de les espases del s. XIV), així com la posició de les cares i de les vesti
mentes, qual cosa evidencia que són formulismes d 'una mateix taller o bé un 
conjunt ha servit de model a l'altre. 

Està clar que el retaule cie Sunyer s'obrà en el mateix taller que el 
d 'Albesa, però en aquell hi actuà un mestre més dotat i amb un gran bagatge 
en les fòrmules robionianes alhora cie sol.lucionar els rostres de les figures. 
Podríem definir, com a trets més remarcables d'aquest taller, la utilització 
d 'uns convencionalismes que el defineixen com a grup: els plecs de la roba, 
poc ampul.losos, que es repeteixen en aquells personatges que adopten la 
mateixa actitud; els cabells cie les figures sempre es representen amagant les 
orelles; els ulls ametllats; la representació del paisatge; i, sobretot, els rínxols 
dels cabells i de les barbes, que, seguint cie molt aprop les fòrmules robionia
nes es cargolen quasi d 'una forma horitzontal. Aquests elements es troben en 
tots els components del grup, així com en fragments dispersos , com és en la 

18. Originalment els àngels músics es disposarien als muntants superiors i els inferiors esta
rien ocupats per les figures de les santes màrt irs . Les cenefes, actualment immediatament damunt 
la predel.la , separarien els compartimets escènics. 
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Fig. 'i. Predel·la del retaule de Sunyer. O'c·''llll'IT:t " dret:t figure., de S:int l\:1rtomeu. S:int 

Tom,ls, Sant lle rnabé i Sant Simó. 
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_Fig. 6. Figura central de b predel·la del retaule de Sunyer. 
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predel.la inventariada amb el nº 47319. També els podem observar en els frag
ments que s'han conservat cie la Verge amb el Nen que presidia el retaule 
d 'Albesa20; concretament, la testa de l'Infant, pentinat amb diferents nivells de 
tirabuixons, així com la seva faç , amb el nas afilat i els ulls ametllats, és repre
sentativa d 'aquesta fòrmula estilístic. 

La imatge central del retaule de Sunyer, si bé no és una figura de primer 
ordre ni de gran vàlua a1tística, presenta també els mateixos estilemes que la 
resta del retaule. 

D'aquest taller que obrà el retaule de Sunyer cal esmentar uns trets que, si 
bé son coneguts no deixen de ser peculiars, poclriem fer extensible a tots els 
conjunts. La diferència cie la qualitat artística entre les figures dels muntants 
(àngels músics i profetes en el cas cie Sunyer, i santes màrtirs a Albesa) i la 
resta de figuració, ens demostra l'especialització dins un taller en les diferents 
parts d 'un retaule . Les figures dels brancals, sol.lucionades a partir d'uns 
mateixos convencionalismes (estudi anatòmic, plecs cie la roba, posició de les 
cames i dels braços), els cuhricels i les cenefes, són idèntics i repetits en els 
retaules del mateix cercle. 

A més d 'aquest aspecte de l'especialització cal esmentar que, clins el taller, 
les línies iconogràfiques i compositives esdevenen estànclart. Així, escenes 
com la Nativitat del retaule d'Albesa es repeteix d 'una forma idèntica en el 
fragment d 'Avinganya (MOL 546) i el retaule de Sunyer esdevé el model del 
retaule de Sant .Joan de Torrebesses. 

El retaule de Torrebesses l'hem anat esmentant al llarg del treball com el 
paral.lel més proper iconogràficament al de Sunyer, no així en quant a l'estil. 
Aquest retaule, si bé utilitza alguna cie les fòrmules estilístiques del de Sunyer, 
estàconsiderablement allunyat inclús cronològicament. Si aquell es pot datar 
l'últim quart de s. XIV, el retaule de Torrebesses s'ha de situar ja als primers 
moments del s. XV. Estilísticament, en cap moment el podem considerar com 
a proper, com s'ha suposat, a l'obra de Jordi de Déu, deixeble directe de 
Jaume Cascall21. 

No podem acabàr aq~1esta comunicació sense esmentar algunes dades 
sobre la capella que, presumiblement, aixoplugà el retaule cie Sant Joan. 
Aquesta capella, ubicada a la nal.í de l'Evangeli, és un àmbit cie petites dimen
sions -però suficientes per a aixoplugar el retaule-i cobe1t amb volta apunta
da; els nervis d'aquesta descansen damunt quatre mènsules en les que es 

19. Aquesta predel.la també se li ha atribuït la procedència d 'Àger. (Beser;ln, h -aRmenls de la 
predel.la d'ÀRer, Museu , 1992) 

20. Actualme nt guardats a la sagristia de l'església parroquial d 'Albesa 
21. DDAA , Cawl1.111a / l , ("La España Gòtica " I!). ed . Encuentro , Madrid , 1987 
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representa als quatre evangelistes. El símhol tetramòrfic cie Sant Marc està 
acompanyat per un escut molt curiós, en el qual s'hi representa cinc tipus 
d'instruments metàl.lics, que interpretem com representacions d'instrumental 
quirúrgic: hi apareix clos tipus cie histurí, ·una agulla o espàtula, unes pinzes i 
una llanceta. La presència d 'aquest escut ens porta a hipotetitzar que no fou 
el mateix comitent el fundador/ s cie la capella que el donant del retaule. En 
aquest, concretament en el plafó inferior conservat a Sant Martí, el símhol del 
Baptista és flanquejat per clos aus que semblen representar una cigonya. Si bé 
no hem pogut identificar aquest blasó amb cap llinatge vinculat a la història 
cie Sunyé, cal esmentar que durant la segona meitat cie s. XIV, època en la 
qual es degué encarregar el retaule, Sunyé pertanyia a Joan Borriac22, un dels 
prohoms de la ciutat de Lleida. Tant per les èpoques i àdhuc pel patronímic 
d 'en Barriac, aquest s'ha cie tenir en compte a l'hora d 'esbrinar qui fou el 
comitent del retaule. 

L'estructura cie la capella cie Sunyé també es repeteix, quasi d'una forma 
idèntica, en la capella cie Sant Joan cie l'església cie Torrebesses, la qual sols 
difereix de l'anterior en quant que, al costat dels símbols tetramòrfics, incor
pora representacions iconogràfiques poc habituals en els nostres repertoris: 
els simis. Si les mènsules dels nervis interiors cie la capella són ocupats per 
clos dels símbols del Tetramorf (~ant Marc i Sant Lluc), les exteriors, tocant 
amb l'arc d 'ingrés cie la capella, són ocupades per les figur.~s repicades cie 
l'àliga de Sant Joan i l'àngel cie Sant Mateu (pràcticament ' desapareguda) 
acompanyades per dos imatges de simis. El simi que acompanya a l'àliga de 
Sant .Joan, es representa cl 'empeus, en posició frontal, tot tocant el llaüd; 
l'altre primat apareix cie perfil, amb la testa frontal, i en una posició un tant 
peculiar així com significativa pel tema que representa, doncs amb la mà dre
ta s'està tocant la planta del peu que se l'aixeca amb l'esquerra. 
El simi, dins els bestiaris medievals, es vincula al vici clEt la luxuria. En el con
text de Torrebesses sembla que aquesta vinculació no és la apropiada, i con
cretament en el simi que s'aixeca el peu amb la mà, s'apropa a l'actitud de 
l'Espinari, clins l'acte cie treure's l'espina del peu23. En algunes representa-

22. Els Borriac, llinatge de canvistes, renien també una capella eregida a l'església de Sant 
Joan in Platea. Lladonosa, ]. Hist<lria de Lleida, Vol. 11, p. 508. Si bé Lladonosa docume nta que 
Joan Borriac era senyor de Sunyer en el 1359 (oh. cit, p . 592), en l'obra dels Castell~ Catalans 
s'esmenta que en e l 1358 Sunyé pertanyia a Joan Cesc:omes i e l 1381 a Joan Borriac, e mparentat 
amb el llinarge de l'arquebisbe cie TaHagona. 

23. Un dels temes hel.lenísrics rransmesos a l'Edat Mirja a partir de ls bronzes i cer~miques 
antigues. Una de les figuracions més antigues del rema de l'Espinari es rroba a b segona Biblia 
de Sainr Aubin d 'Angers (Adhémar, J . Influences cmtiques dons /'art d11. Moyen A,¡¡e .fi·ançais, 
lkcherches sur les sources et les thè mes d 'inspirarion. The Warburg lnstilute, London, 1939. p . 
189- 192) 
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Fig. 7. l'n:del·l:1 de l n:1:1uk de ~an1: 1 M:1ri:1 d '/\ ll JL·,;1. !)'esquerra :1 dreta figures de: S:1n1 M:Jrc, 

Sant l'au. S:mt Felip i S:1nt Bartome u. 
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Fig. 8. Mènsula de la c1pelb de S:1nl .Jo;in de l'esglésb de Sunyer. Escul ;imh instruments qui
rúrgics. 
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cions el tema de l'Espinari s'ha barrejat o contaminat amb el de Marcolf i, o 
bé s'ha interpretat la postura com a actitud re ial, o bé com els espinaris-simis 
que, tot imitant al caçador intenten ficar-se una bota24, en clara al.lusió a la 
llegenda extreta del bestiari de Richart de Fornival. 25 

L'altra representació, el simi músic, presenta un dels instruments més 
usuals dins la instrnmentària medieval de la Península: el llaüt amb cordat 
frontal , diferenciant-se així de la mandora que ostenten els àngels músics del 
re taule. 

És remarcable la presè ncia iconogràfica d 'aquests simis dins un à mbit tant 
localista com Torrebesses, i més quan, com ja hem esmentat d'antuvi , no és 
usual dins l'àmbit català trobar representacions de la figura del simi26_ En can
vi aparèixen amb més asiduïtat en els conjunts navarresos27. Així hi tot creiem 
que la presència d'aquests sers a les mènsules de Torrebesses estàn descon
textualitzats dins el seu significat i p e r tant obeeixen a un sentit m és ornamen
ta l que s imbòlic. 

24. Moralejo arriba a aquesta conclusió, tot analitzat el Marcolfo de la catedral d'Orense, per 
als Espinaris que estàn en la postura homòloga al simi de Torrebesses (Moralejo, S. Marco[fo, el 
r~'}Jinario, P1ít1po: un testimonio iconogra/lw gal/ego. Primera reuni<ín gallega de estudio.i· clií.si
ws, Santiago de Compostela, 1981, p. 350-351.) Així mateLx els Espinaris- simis representats en 
l'acte de ficar- se una bota apareixen en la catedral de Chartres i al fol. 27v del De Nature Rerum 
de Tonüs de Cantimpré, de la Universitat de Granada. (Moralejo, oh .. cit. , fig. 4 p. 338 i not. 30, 
p. 344). 

25. Malaxecheverría. f:1 Bestiario esculpido en Nauarra. Institu.cicín P1incipe de Viana, 1982, 
p. 212 

26. A la Seu Vella, de totes les representacions zoomòrfiques sols apareLx un simi encamellat 
sobre un gos besant- li el morro (Jlergós, J. L escultura a la Seu Vella de Lleida, Barcelona, 1935, 
p. 335. nº 513). Dins el món romànic les figures que per els seus trets físics podríen reproduïr un 
simi, est;ln sempre dins el tema de la lluita de l'home amb el mal. Aquest és el cas de la bèstia 
simiesca de l'anta de la pona del claustre de la catedral de Barcelona (Maci;I, M. Porta del claus
tre de la catedral de Barcelona, ("Catcilunya Romànica'· XX) FEC. Barcelona. 1992, p. 157) 

27. Com a l'església de S;int Pere d'Aibar o a l'interior de la catedral de Pamplona, 
Malaxecheverría, !!/ hestiario esculpido en Na11arm, Instituciéin Principe de Viana, 1982, p. 212 
-214. 
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Fig. l). Mènsula de la cape lla de Sa111 Joan de l'església de Torre besses. 
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EL JARDÍ DELS XIPRERS DE SANTA AGNÈS DE SOLIUS. 
1893. IIlSTÒRIA D'UN CENTENARI* 

Montserrat Moli Frigola 

L'elecció dels xiprers pel Jardí de Solius es troba en total sintonia amb els 
gustos estètics de l'ultim quart del segle XIX, que analitzarem a través de les 
fonts literàries i artístiques. És notable l'interès pels cementiris de pedra o les 
ciutats mortes glorioses, com són Empúries, la Torre Gironella i Montjuïc a 
Girona i Ripoll, agermanades idealment a Pompeia, Sagunt i Numància. En la 
difusió del gust per la ruïna romàntica, té un paper protagonista Modest 
Urgell, que pinta a Girona grans quadres de desolades ruïnes que inspiren 
una munió de poemes al·legòrics i de pintures . El punt més àlgid és 
l'emblemàtic Muralles de Girona, entre la boria de les quals segons E.C. 
Girbal (Girona, RG, 1833) 

"s'oviran dos campanars 
que si un temps de forts serviren 
ara de guaytas ne fan" 

animades, però, segons]. Botet i Sisó (Lo llorer, RG, 1884), per un .frondós llo
rer 

"nascut en bona terra 
(que) entre enderrochs y runas cargola son arrel 
(i) al mur ciclopi s'aferra". 

La decadència de la complaença per les ruïnes es manifesta a la exposició de 
Sant Feliu de Guíxols en el 1892, on al costat del ja clàssic Oh Girona!, d'A. 
Gelabert i del baix-relleu de M. Blay -que ja en 1891 projecta l'innovador 
Contra l'invasor 

"un jove ardit i ferreny ( ... ) esgrimint amb fúria la seva llança contra els ene
mics de Ja pàtria",-

s'exhibeixen propostes de restauració de dos arcs de triomf per part de S. 
Cruset i J. Vilaseca Casanovas. 

El gust per les ruïnes ha portat també a iniciar la restauració i a inventariar 
nombrosos sepulcres i troballes arqueològiques, per la qual cosa la ciutat 
immortal és enterrada poèticament però definitivament per "L'Enderroc" i pel 
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seu portaveu, el poeta M. de Palol, que en dicta l'epitafi, on constata que a l'" 
(. .. ) eura de soletat (Girona) 
passa la gloria: més no inclina 
ja els vells llorers dels teus jardins" 

I en correspondència total, quan s'empren la consolidació de la musa de 
!'Empordà i del bressol de Catalunya, comencen a transformar-se els 
Cementiris en llocs de meditació, de repòs i sobretot, segons J. Serra 
Campdelacreu (Entre'ls mo1ts, RG, 1889), en 

"lo millor jardí que jo passejo 
y'l més ombriva! bosch 
(doncs) tancat alii dintre poch envejo 
boschs, ni jardins al món 
(. .. ) diria que soch sol en una ermita". 

Per aquest motiu reivindiquen la figura del jardiner, el pintor de Sevilla ]. 
Arpa Perea a l'exposició de Sant Feliu de 1892 i diversos poetes (Lo jardiner, 
Las rosas tenien espines, RG, 1880), dels quals J. Franquet Serra el descriu (Las 
rosas escullidas, RG, 1883) 

"d'ull negre, d'hermós cabell daurat 
(que) daria per sas nevadas roses , 
los lliris y violas dels valls de Zabulon" 
i és tanta la seva passió que dorm 
"durant la nit callada 
voreta de sas rosas 
(i al ser il.luminat) per la lluna platejada 
s'acosta a les més volgudes 
las bresa ab gran deliri, y 
(. .. ) las rega a bells ruixats". 

I en la difusió cie models pel jardí romàntic pels morts, contribueix l'esta
bliment a Girona del ja esmentat M. Urgell entorn de 1868 i les visites regulars 
des de 1878 de S. Rusiño l, el primer dels quals difon la seva visió de 
Catalunya "petita, rònega, desmantelacla sense flors , ni plantes, sense boscos 
(. .. ) quieta, trista", a través dels seus cementiris, ermites, erms desolats plens 
cie rat-penats i on tenen un paper primordial els Xiprers a l'hora crepuscular, 
arbres presents en les pintures del mestre cie Canapost, en els retaules del gui
xolenc Pere Mates, en un paisatge del segle XVIII i a les cie Benet Mercadé, 
del Museu i de les col.leccions gironines. Cal destacar, per la influència que 
exerceix successivament el dibuix d'Urgell, adquirit pels Carles i reproduït en 
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"El Murciélago'', intitulat Un filósofo, en el qual un ruc, clar p recedent del 
Platera 
y yo de J.R. Jiménez medita davant unes casetes i dos xiprers d 'un cementiri , 
que alguns identifiquen amb el d 'Espinelves, una temàtica sobre la qual tor
narà en Cementiri (1877) i en Nada (1881). La seva influència és immediata, 
perquè ja en 1877 el fotograf barceloní Joan Martí inclou en el seu album 
Bel!ezas de Gerona, l'avinguda cie xiprers del cementiri, circumstància que és 
aprofitada per la Revista de Gerona per a demanar- ne la restauració. En 1882 
es neteja el cementiri dels negres de l'absis cie la catedral i al museu arriba 
una delicada tela de tons lilosos, deliciosa, cie C. Ros, representant un cemen
tiri, segurament el de Girona, entre acàcies reflectint-se a !'Onyar. 

l pel mateix motiu, mentre en 1878 l'Acaclemia cie Bellas Arres aprova e l 
monument funerari al general Alvarez cie Castro, projectat pels escultors ]. 
Suñol i]. Figueres, els arquitectes F. de A. García conjuntament amb l'escultor 
M. Fuxà proposa la capella funerària Berenguer de Bescanó i M. Almeda la 
del cementiri cie Sant Feliu de Guíxols, on la crema de l'arquitectura i l'escul
tura catalana elabora un impressionant jardí de pedra. Significatiu és que des 
de 1878 dominen les exposicions melangiosos xiprers, sobresortint de Ja tanca 
de l'italianitzat jardí de la Noia a la font cie J. Rubirola, decorant l'atri de les 
anònimes esglésies d 'A Gelabert i de la del Toc d 'oració 
a la claror cie la posta de M. Urgell i als jardins d'una casa del Can·er d 'un 
poh/e i d 'un convent del mateix autor, incorporats al Museu perquè fascina Ja 
dèria de l'Urgell d ' "animar lo triste y embellecer lo feo", que impressiona 
també el jove Rusiñol present per primera vegada a les exposicions gironines. 
I ho demostra dibuixant Un enten·ament (1883), publicant e n "El Eco cie 
Sitges" (1894) l'article Un enterro i, sobretot, pintant Calvaris com e l de 
Fiesole (1894), Sagunt (1903) i un d'anònim (1920), però proposant també 
Cementiris de pedra, com el claustre de Sant Benet de Bages, Les tombes de 
Poblet (1889), e l claustre de Tarragona i el Sant Sepulcre 0894-98) i diversos 
Cementiris reals, abundosos cie xiprers, els arbres pensatius que més admira 
perquè 

"creixen amb seny, amb lògica i tal com ha cie pujar un arbre: verticalment i 
no sense solta en totes direccions''. 

Entre altres pinta un Cementiri definitiu, els cie Montma rtre, Consuegra 
(1891- 92), Pohlet i sobretot el cie Flix (1890), misteriós amb reixes nod rides 
cl'hura, on un personatge medita, encomanat cie la melangia del lloc. La tela, 
conjuntament a la sinistra Noche de d(funtos i a l'esplendorós Cementiri àrah 
del vasc D. cie Regoyos, és exposada en 1891 a Barcelona i potser a Olot, car 
tenen una gran difusió a la província cie Girona. 
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l. Mrn>l'ST UH<;ELL AN<ò!ADA , Unjii<J.wf Dibuix a la ploma sobre paper, 20,5 x .3.3. Cimna. Museu 
rl A11. (Fotografia de M. Tostón) 
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2. J. 1{11111¡rn.A, Noia a la/imt. Aouarel.la, :\2 x 24 .. Cirona .. IJ11st'11 e/Ari. (f'otogr,1fia de M. Tost(>nl 
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5. ~11>1•1'1lJ((.J11 i\x1.1 .1DA. / 't1i.,lll¡¿,1•. <>11 . U.o x l . (j1r1111t1 .1111.' l'll r/Ari. (F()!()¡..:r:ilb de l·l . T()., ¡(,,1). 
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L'a rribada de l fe rrocarril i l'exposició cl 'a11 a Sant Feliu cie Guíxols en 1892, 
fa que aquesta població cie la mà de l pintor paisatg ist::i Jaume Pons Ma11í, que 
allí ha establert una acadèmia e n 1878, es mostri als visitants , a través 
d 'a lguns dels seus millors jardins , entre e ls quals e l Cementiri, poblat cie 
xiprers, en el qual segons Botet i Sisó "se hallan espléncliclas tumb:.is y pante
ones (con) escultur::is cie gran mérito cie reno mbr::iclos a11istas" i e ls "bellos 
paseos", o n l'arquitecte municipal general Guitart Lostaló, en col.laboració 
amb els Arxer jardine rs, crea els primers Jardins de xiprers al Passeig del mar 
0891-92), a lïnnovaclo r::i Plaça de l'estació (1892), alte r ego del Passeig, per 
a acollir e ls il.lustres hostes i també al jardí cie Mercè Sabater a can Borclas 
0891-94). Però es poden conèixer sobretot e ls grans Jardins Casas i Ferrer, 
creats pels Arxer i e l mestre d 'obres P. Pascual Baguer "cie extensión y cie 
gusto ( ... ) pobla clos cie irboles raros y cie plan tas exóticas, cuiclaclos con 
esrnero, con anchos caminales, cubie11os cie arena blanca y fina que clibujan 
curvas caprichosas, (. .. ) espa rciclas acà y a llà, hajo la sombra rústicos sitiales 
cloncle aspirar en descanso la fresca brisa cie! mar", projectats innovaclorament 
abans de l Parc Güell cl 'A Gaudí i units romanticament pe r "un puente cie 
macle ra improvisaclo (que) hace cie vestíbulo cie (. .. ) un parque hermosísimo 
que es e l mayo r encanto" cie la exposició, on s'exhibeixe n 474 obres cie 131 
artistes, entre els quals els més grans paisatgistes, que aporten models pe r al 
Jardí dels .xiprers cie Solius, entre altres el Cementiri de Ro111a de R. Brugada, 
e l Cementiri ci e N. Raurich, clos Fossars cl 'E. Soler cie las Casas i una artística 
Reixa cie J. Vilaseca Casanovas, però també escultures com l'À11gel del.fudici i 
dive rses làpides ci e F. Planas o e l Crisi jace11t cl 'A. Vallmitjana, al costat cie 
paisatges propers a Urge ll , lluminosos cie Casas i simbolistes cie M. Teixidor, 
J. Riera Casanovas i Rusiñol, que tenen tanta influència com Lo viàtich en la 
montanya, ci e M. Vayrecla, pintat en 1887 prop cie la Deu, on sota l'arc cie 
Sant Martí sorgeixen Ires esvelts i ai/lats .xiprers, premo nito ris ci e la fi cie! 
malalt , e n un clar ho menatge als xiprers rea ls cie l'atri ci e les esglésies cie 
Santa Maria ci e! Noguer cie Segueró, Sant Martí cie Sales cie Llie rca , Santa 
Cecília cie Saclernes i Sant Aniol cl'Aguges, els escenaris o n es desenvolupa 
l'acció cie La punyalada. 

Es probable també que els icl eaclors de l jardí de Solius hagin contemplat a les 
exposicions o a les co l.leccio ns privades gironines teles com l'arqueològic 
Po11/ cie J. Sfincler, precedit c1·un xiprer altíssim, que mig tapa també e l cam
panar cie l 'església de Canaposl del pintor i ceramista bisbalenc, col.laboraclor 
cie R. Masó, J B. Coromina o els cl os paisa tges ci e P. Bertrana , present també a 
Sant r eliu , en e ls quals clos poblets apareixen coronats per altes esglésies, 
clccoracles late ralment per xiprers, que les resguarden de l fort vent. I deuen 
have r vist també e l que s'exhibeix a les exposic io ns ci e Be lles Arts ci e 
Barcelo na cie 1894 i 1896. en gran part rea litza ts amh ante rio ritat. A la cie 
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1896, per exemple, al costat d'un Capvespre vermellós de M. Urgell, Triadó 
presenta la Mort, una dama coronada de perpetuïnes que passeja per un erm 
d'escardots i cascalls. Però també Bejar, la històrica Muerte de V~fredo, 
Regoyos, Día de di/untos en el cementerio i R. Urgell, un vagarós Enterro. I 
Rusiñol, que el mateix 1896 pinta un Cementiri vell dels frares de la Bisbal, on 
de la tanca sobresurten nombrosos xiprers, que és adquirit pel gironí F. 
Rahola, l'exposició exhibeix més en sintonia amb el "quattrocentisti" toscans i 
sienesos, que ha estudiat en el curs del seu viatge a Itàlia amb Zuloaga, a la 
publicació de La suggestió del paisatge en "L'Avenç", l'any 1893, i a l'exhibició 
de Lectura (1894), un plafó titulat La poesia, que és el manifest del nou jardí 
modernista. En el quadre, una dama coronada de llorer, semblant a la Beatriu 
de Dante o a la Laura de Petrarca, medita en el Jardí de xiprers del poeta, llu
minós i callat. És un Rusiñol, digne dels pinzells de Leonardo i de la ploma de 
J. Ruskin, el que defineix en ]ardín el que és essencial en un jardí modernista, 
o sigui la presència de "arboles de abolengo y de sentido simbólico, grandes 
laureles, mirtos , cipreses y laureles rosas, en severos mudos y cerrando a la 
vista a toda vulgar perspectiva (acompañados en alguna ocasión por) lilas y 
lirios alienados y plantas acuaticas dormidas sobre estanques quietos y miste
riosos (. .. ) como orquesta afinadísima donde el alma gozara de un absol u to 
reposo". 

I en sintonia amb Rusiñol, els poetes gironins proposen plantar entre les 
estàtues i els panteons del jardí del repòs , arbres simbòlics com els llorers, els 
cedres, les oliveres, els ametllers, les palmeres, els blancs magnalis i, sobretot, 
les blanques saules i els desmais d'ampla fulla per a cobricel.lar el cel, en 
companyia de les heures, les murtres i el romaní a l'ombra del baladre, per
què el vent o la llum no hi puguin entrar fàcilment. Però en el jardí hi ha tam
bé algunes flors: dàlies , camèlies i tulipes en petites quantitats, perpetuïnes i 
passioneres, iminitat de roses, lliris blancs entre cards per a recordar Ausiàs 
March i nombroses violetes sota esvelts xiprers, que han d'ésser altíssims per
què en les seves copes puguin niuar els ocells (F. Velazquez, El cementerio, 
RG, 1889), forts perquè 

" (. .. ) sólo su copa inclin (e) 
(. .. ) el huracan que brama" 
(J. Tolosa ¿·Que le queda?, RG, 1895), 

orants i peifumant les tombes (F. Jaume de Marquez, Las .flores, RG, 1886 i 
Día de d!/U.ntos, RG, 1895 i protegint les tombes (Lo xiprer, CL, 1878 i Lo 
xiprer, CL, 1886), en especial el sepulcre de la Reina Moraima (El ciprés de la 
Reina, CL, 1901), un tema que pinta també Rusiñol en 1910. 

Però sobretot els xiprers tristos, solitaris i de melangiós accent s'han de 
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4. SA.YllAliO H 11s1:';01., Cementiri 1'1!/I dels.frares de la Bishal (18%). Oli sohre tela , 75 x 9 1. Ginma. 
Museu d'Art. (Fotografia de M. Tnstón). 
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plantar en el jardí cie la meditació al costat cie les argentades violes , segons 
j.B. Ferrer (La viola y el ciprés, RG, 1877), ja que quan els arbres 

"por e l viento azotaclo(s) 
(. .. ) se inclina ante e l panteón 
y su cruz cie pieclra besa 
contempla a corta distancia 
una modesta violeta 
( .. . )venturosa (cuyos) 
gratos perfumes 
regalan al vianclante" 
i al mateix xiprer, que content ci e la companyia cie la vio la 

"(a) la mue1te arrulla 
con (sus) lamentos 
(pues su) tronco enhiesto 
C ... ) a guarda 
goces eternos 
(al ser) la espera nza 
que al cielo mira( ... )". 

La tallada de les oliveres i la seva substitució per xiprers en e l Jardí dels 
morts a Solius, en 1893, és fruit segons l'ecònom Rafael Sayós cie "les dificul
tats que tenia en fer culli r les olives i fer-les moldre, dete rminà (per lo tant) 
arrancar les o liveres que hi habia en e l cementiri parroquial i plantà els 
actuals xipresos ( ... ) elevant l'església", al llarg cie l'avinguda, imitant les viles 
del Renaixement italià per a protegir Ja intimitat del lloc i mostrar l'hospitalitat 
als visitants i als qui descansen a la seva ombra. Donades les bones relacions 
existents entre els Vicens, els Mèclicis cie Solius, que cies cie 1890 promouen Ja 
restauració cie Santa Agnès, i els Arxer, que en 1881-82 els han projectat el 
jardí cie la casa pairal cie Solius, és probable que siguin aquests jardiners els 
responsables del Jardí dels Xiprers, amb exemplars del seu establiment a l'hor
ta del monestir, desitjosos cie mostrar als nous viatgers "las alturas, ( ... ) con su 
arruinaclo castillo y sus restos cie monumentos cie épocas primitivas", en tota 
la seva esplendor i amb major dignitat, just quan en e l monestir cie Ripoll 
s'han restaurat les tombes cie Tallaferro. Ramon Berenguer Ill i d'altres sobi
rans cie la dinastia catalana. La creació del Jardí cie Solius és celebrat el mateix 
any p e r un anònim poe ta amb L 'olivera y 'I xiprer, que presenta amb 
l'emblemàtic lema "Prou cada fulla ( ... ) tot un poema tanca" al Certamen 
Literari cie Girona, que es mostra insensible, però, a la nova be llesa del lloc. 
El resultat sa tisfà molt a ls Arxer, els quals quan en 1923-24 projecten amb 
l':uquitecte noucentista R. Masó els Jardins cie Senya 13lanca refan e l .Jardí dels 
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Xiprers a l'avinguda de la blanca església de S'Agaró, ja que aquests trenta 
anys després de la seva creació s'ha convertit ja en un model a imitar, fins i 
tot per l'anònim jardiner que planta els xiprers del santuari dels Àngels. 

I tornant a Rusiñol , que passava els estius i la primavera-tardor a Girona, 
creu Xavier Montsalvatge que "trionfa(va) plenament (. .. ) en els jardins que 
la ciutat avara guardava recatats C. .. ) amb eures que acaronen les runes i ( ... ) 
surticlors (amb) molça (. .. ) en els quals solament alguna que altra rosa s'enlai
ra entre la filera de boixos retallats que signen els corriols (els quals aparei
xen) transformats per l'amor del poeta (. .. ) que'ls clescubrí a la llum dels nos
tres ulls d'una infinita gracia desconeguda''. 

Palol conJirma que hi passava moltes hores, ja que "esdevingueren ( ... ) 
més refugi que els hostals (. .. ) un cor de llum en aquells cossos cie pedra, (. .. ) 
per a passar-hi hores i hores de somnolència, conversant (. .. ) més que treba
llant". No estava en canvi interessat en altres jardins que "tenien una bellesa 
emmanllevada d'aire francés (. .. ) i menys si , entre el tou cie verds i el bellu
gueig cie color cie les flors , hi havia les fulles de llança o cie ventall d 'alguna 
palmera", 

per les quals sentia una artística repulsió, o la Devesa, que ignorava per ésser 
massa uniforme. Potser per tot això, Rusiñol retorna amb devoció al jardí del 
mestre de capella de la Catedml "escalonat entre els contrafo1ts del temple i 
els enderrocs dels baluards (on) hi havia una quietud meravellosa (sobretot) 
quan cie la casa (. .. ) so1tien els acords cie l'harmonium", definits més poetica
ment en Jardins oblidats (1916) , com un 

"jardí autumnal, (. .. ) 
on s'obre un gòtic finestral 
ple cie glicines i cie roses (. .. ) 
florit cie molses i gencianes 
sense un aucell sensa una veu 
(on retroba) 
(. .. ) un vell xifrer, assoleiat, 
lligat cie roses mig basades 
que sembla alçar-se enamorat 
dels matifocs cie les teulades". 

l en el seu periple pels jardins cie xiprers gironinins, Rusiñol també freqüenta 
la "Girona dels claustres i els jardins ombrius", en els quals li agracia 
retratar-se amb e ls seus ::uni es i per això pinta amb plaer , segons 
Montsalvatge, el reta/latjardinet del claustre cie la Catedral, 
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';. l:ï jardí dels xiprers de Santa A;;11ès de Solius ( 19 12). Fotografia. J.iilulec;a del mu11eslir cister
cenc; de Santa Marfr1 de Solius. 
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6. L úuin¡.;i1du dels xiprers rle /'esµ/ésia de S'Aµuní. Fotogralfa de: M. Moli Frigob 
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"tan aclofat, tan intim, tan medieval , tan tancat dintre mateix, tan enfonsat en 
el cor cie la casa, que les columnes a parelles arriben a semblar que caminen 
en processó misteriosa", com si es tractés , segons M. Juanola (A les columnes 
del claustre, ]ocs Florals de Girona, 1906, cie 

"místiques, clolcíssimes esposes 
dels rosers de garlandes plens de roses , 
(. .. ) al voltant del jardí arrenglerades" 

i decorades amb capitells que, segons Palol (Les tombes del vell claustre, 
1905), 

"(. .. ) prenen un to groc clar 
amb les clapes de sol filtrades dels llorers 
(que vetllen) el son dels cavallers". 

El claustre era molt viscut, perquè segons Palol hi an:wen literats i artistes "a 
llegir-nos els versos o les proses pròpies, o a recitar i a comentar-les dels 
innombrables escriptors forans ", per això el jardiner és pintat també per un 
dels llegidors, o sigui per Bertrana, i usat per Fidel Aguilar 

"clavant del sol que es filtra del parral 
(per brunyir) la pedra alabastrina". 

Però Rusiñol era el més assidu, perquè al claustre "hi feia una fresca agradabi
líssima, (per lo que) passava més hores a la tertúlia dels canonges que pintant 
les arcades romàniques i els boixos retallats del claustre (als que) hi havia afe
git un alt xiprer en un angle (doncs) tenia la cleria dels xiprers (. .. sostenent 
que com que) fa bonic haurien d'haver-li plantat" per fer companyia al fidel 
guardià cie "la porta del claustre (. .. ) sobre un mur ennegrit i tapiçat de fos
ques eures (on) un aucell canta al darrer raig de sol i al primer estel solitari". 

Però quan Rusiñol se sentia particularment solitari anava cap a la vall 
Ombrosa i pintava "cies dels obacs del Gallegans" amb molt més plaer el "glo
riós campanar de Sant Feliu cie brodades cresteries, eshelt com un xiprer i 
enlairat com una ofrana votiva (i els xipre1:ç cie Sant Pere cie Gallegans que) 
incensen el misteriós prodigi de les constelacions tot just nascudes (quan) la 
nit encanta els rius (i) l'immòvil pregària de la Torre cie la Seu, vetlla la ciutat 
adormida". Les diverses versions d'aquesta pintura influiran les teles dels seus 
amics i les d'altres pintors que "en aquells anys d 'abans cie Ja guerra (. .. ) 
havien fet cie Girona un Montmartre rural", malgrat que no aconseguiren, 
segons Bertrana, superar la de Rusiñol, que era especial perquè aconseguí 
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d 'aprofitar el "raig de sol ponent (que) tocava d 'esquitllentes la massa impo
sant de la Catedral i (. .. ) Sant Feliu". 

Els xiprers de les Sarrasines són presents a les teles de Montsalvatge, que 
"amb un llibre i les quanilles a la butxaca" era un dels companys més fidels 
de pintura a l'aire lliure i a les de S. Mateu Pla i F. de A. Planas Doria i imita
des a les de A. Manorell del monestir de Sant Daniel. 

l Montsalvatge, que amb el seu amic pintor ]. Berga Boada acompanyava 
el seu pare , l'historiador F. Montsalvatge Fossas a visitar '' les deixes glo rioses 
del passat (amb) els estris de retratar o amb el quadern de dibuixant"; a part 
cie pintar vells escuts i segells que el seu pare estudiava, feia exquisides foto
grafies cie xiprers, part cie les quals publicà en la Guia de Gerona y su p rovín
cia de 1911. Els arbres pensatius decoren, entre altres, monuments com el 
cementiri de Girona, el flanc esquerre de l'església de Salitja i dels ex-priorats 
benedictins de Sant Miquel de Fluvià i Santa Maria del Coll de Panissars, el 
fl an c dre t de Sant Esteve de Ca napost i Sant Martí de Capsech , l 'a tri 
d 'Estanyol, Sant Aniol d'Aguges i Vilademires i l'absis de Sant Salvador de 
Bianya. 

I en ser Montsalvatge "el capdavanter i el promotor de totes les (. .. ) activi
tats (i) el consol de l'alt a Girona, (on) semblava que volia trasplantar (la) cla
redat de la Garrotxa'', quan es posa malalt i va a transcórrer la llarga conva
lescència a un poble de 148 habitants, 26 cases, algunes deshabitades, una 
ermita i una església, tria Solius, atent lector de J Mª Vidal Pomar (De la 
parròquia, ]F de Girona, 1914) que descriu el jardí dels xiprers dient que 

"davant del temple e pietós 
que li escau bé el cementiri 
i quan me plau de venir-hi 
en tan deleitós repós 
(ple de) seques i caigudes fulles 
que esperen reverdejar 
(i on quan) bat un raig de sol 
(hi fa) niu un rossinyol". 

Però el tria també pe r l'amistat de la seva fa mília amb el recto r, J. Bach, que 
descriu la bellesa dels xiprers dient que "un cop crescuts done n (un) caire 
artístic i pintoresc a la C. .. ) església sient l'admiració del turista o vianant que 
al ser davant d 'e ll queda embaumat de tanta bellesa esclatada a la vora de les 
comalades de l Montclar", anticipant l'elegància dels dibuixos de P. Tom é 
Esquius i en sintonia amb e ls cie Hoffmann, Bonnard i Viullard. 

Solius esdevé així un centre de reunió per a la família Montsalvatge durant 
la pasqua de 1920, en què acompanyen el mala lt la seva esposa Mercè 
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Bassols, el seu fill Jordi i la minyona. Però ho és també pels amics més cars, 
que descobreixen amb frnïció l'encant del jardí dels xiprers, descrits pels seus 
ulls de malalt com "(on) sols surmonta la cleda, guarda amb unció un bes de 
sol i un joliu campaneret bressat pel vent i acaronat de llum (mentre) .la plaça 
es gairebé submergida en la foscor que avença les muntanyes amagades 
darrera una boira lletosa, mentre sota l'englantina del jardí, la pervinca ha 
aclucat els seus ulls blavosos i ha acotat timidament el cap reverenciant el pri
mer estel que s'ha encés en la nit". 

C. Rahola, el seu biograf amic, per exemple, parla de "exili indefinit en la 
rectoria isolada (d'una església voltada de pins) que té per jardí un petit 
cementiri (on Xavier es troba) sol enmig dels arbres companyons (contem
plant) al lluny una llenca de mar blava", que li provoca "enyorança constant 
de Girona, (perquè) potser no tornarà a veure-la més''. La combat, però, 
coratjosament, pintant 

"paisatges ( ... ) entre els quals ( ... ) l'esglesiera de Solius, amb els seus xiprers 
evocadors (on medita) a estones sobre el misteri torbador de la mo1t (protegit 
pels) arbres amicals (al'hora) de les melangioses postes de sol (entre) florits 
senderons''. 

Aquests paisatges emocionen profundament Rusiñol, quan en 1925 .són expo
sats a l'Ateneu de Girona, en trobar-hi les "iluminositats i l'ambient (i) els pai
satges esplèndids del seu cunyat i bon amic l'Iu Pasqual", un altre amant dels 
xiprers, "imatges d'eternitat llunyanes i serenes''. Fins i tot Bertrana, aparent
ment el menys sensible de la colla, es commou quan recorda el Xavier que ha 
retratat de perfil a Solius, un home pàl.licl i elegant "de grans ulls negres ( ... ) 
impressionants d 'humanitat, d 'una dolçor candorosa", però sobretot "de fina 
silueta( ... ) amb l'americana de vellut (finíssim amb clos grans botons) cenyida 
fins al coll" del qual sobreso1tien el blanc de la camisa i la corbata, notable
ment desmillorat i sense una flor al trau, amb "pòmuls d'enfebrat( ... ) i el pan
teig del seu pit i la sequetat dels seus llavis gairebé (demanant) perdó del 
gèmec que se li ha escapat". Afegeix Bertrana que li costà reproduir "les fases 
de la seva melangia en el desert de Solius(. .. ) i acompanyar-lo en les solituds 
dels boscos i en el plàcid sojorn de la rectoria i en ses lectures de malalt (al 
jardí dels Xiprers cie) la perfumada muntanya (on) sospira per una altra (. .. ) 
plena de topacis i maragdes, on les clàssiques oliveres tene n una ombra 
movedissa, les runes ( ... ) un ressó cl'immo1talitat", ja que Girona, des de Solius 
s'ha convertit per Montsalvatge en e l "castell dels seus ideals solitaris ''. 
Bettrana ens ha transmès plasticament aquestes sensacions en l'oli inacabat 
Estudi en gris, on demostra que bé que ha estudiat el Filòsof de M. Urgell i el 
Cementiri de Flix cie Rusiñol. En l'esbós esmentat, un Xavier melangiós i 
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7. Santbgo fü1siñol , Gim11a. O li sobre tela. 9:'.> x 123. Gim11a. /\ /11s¡¿u dArl. (Fotografia de M. 
Tostón). 
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d 'esquena, amb un vestit clar i un "gran barret", sense però, el seu caracterís
tic "bastonet flexible a la mà", contempla entotsolat la graonada d 'entrada al 
Jardí dels xiprers, que sobresu1ten de la tanca, en unes games fredes, grises i 
ocres molt premonitòries. En Tardes, Palol, l'amic potser més proper a Xavier 
ha descrit l'escena: es tracta del retorn d'una passejada, quan 

"sobre l'or del ponent hi ha florides dorades 
(. .. ) i en el riu , l'or del sol i les flors desflorades 
semblen dir una estrofa cie morir i oblidar 
Hi ha perfum en !e bosc (. .. ) 
i les branques son baixes per tant or que ha flo rit. 
El poeta que hi passa sent el front abaixat 
(. .. ) e ls llavis obe1ts i e l mirar encantat". 

I Palol, recorda també les seves anades a Solius a trobar Xavier "e n aquell 
poblet cie quatre cases espargides entre terres magres i pinedes ufanoses, i 
margenades florides en tot temps amb la grogor cie la ginesta o el morat dis
cret de les estepes, amb un aire fi i picant cie mar i resina ( i on a l'ombra dels 
xiprers de) l'esglesiola blanca l'havia acompanyat llargues jo rnades, espe 
rançat com ell mateix que la vida, la vida que tan a do lls havia fruït, s'arrapés 
cie nou i cie ferm en el seu cor (mentre) el sentia parlar, (. .. ) cl 'a1t i d'entusias
tes projectes, l'escoltava llegint les bellugadisses i clares quartilles del llibre 
que anava escrivint, aquelles Proses del viure a Solius, en les quals (. .. ) s'aco
llia al mestratge terrassà, planer i cristià de Francis .Jammes per a contar- nos 
les petites coses del seu ento rn , plàcides i senzilles (. .. ) (com resar) l'angelus 
al vespre i (cultivar) el seu jardi El que no diu Palol és que, a Solius, e ll tam
bé troba inspiració al jardí dels xiprers per a escriure alguns poemes, entre 
altres Ametllers i Les oliveres, on recorda els companys dels xiprers com 

"el miracle blanc dels ametllers entre 
les grans quietuds assole llades 
(quan) encara les muntanyes sóri nev::icles 
l'::i ire ( ... ) suau sobre dels blats primers", 

barre jats a 

"les grises oliveres 
obe1tes a l'encant cie les clarors darreres 
(que) esguarden com s'allunya la vela 
(alçant) damunt el cel d'argent 
l'emblema prodigiós d'una corona antigua 
C. .. ) que las guiï camí d'un port segur". 
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8. l·ljardí dels x1j1rers de Solius. Fot< >gr:1ffa dv ~ f. Moli Frigob . 
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'). Prudenci Bertrana. Re/re/l de Xa11ier Mu11tsalua/~e. Dihuix ,11 carbó sohre paper, 52 x 24. 
Gimna. Museu dArt. (Fotografia de M. Tostón). 
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Però recorda també en el XI Sonet galant, l 'hort del rector "tot ple de roses 
blanques, de roses de carmí" i en L 'enyorança del mar, el bosquet proper al 
Jardí, on 

"enmig les clarianes dels pins escabellats 
sagnanta encar de sol s'ha alçat la lluna plena 
(que) torna platejada la llana dels ramats", 

i sobretot l'avinguda dels xiprers en Cançó del crepuscle, Egloga paternal i 
Llibre d 'hores, descrita com un 

"camí d'or, estrofa de llum 
cantada pels pins", 

però també com 

"tota vorada de fmiters rojos 
i roses blanques", 

o com 

"glòria del dia 
mar i oliveres, i ginesta i pins 
i olor de joventut i d'alegria 
en les barques del mar i dels camins''. 

Xavier, a Solius, com un Candide qualsevol , en sentir-se protegit i espe
rançat "cultivava el seu jardí espiritual, llegint, escrivint ( ... ) 
assedegat de la llum i del paisatge, que voldria fmir amb tots els seus sentits , 
pintant amb un mestratge meravellós, els més bells racons d'aquella soledat 
vegetal per ofrenar-los després (. .. ) als seus millors amics, com el darrer lle
gat espiritual que (. .. ) feia" i que són oferts al gran públic a l'Ateneu gironí en 
1925 en el curs d 'una vetllada, en la qual Bertrana llegeix a manera d'home
natge l'article de Montsalvatge de 1919, El paisatge de Girona. 

El metge D. Ruiz, des de Bolonya proposa de recordar l'estada a Solius 
del "elengatissimo cavaliere di ogni gentile ideale", digne de Lessing i 
Winckelmann, amb una elegant cartel.la de marbre, escrita en llatí, si bé els 
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seus amics poetes pmpose n textos més poètics . .J. Badia, pe r exemple, hi vol
dria 

"un conseller 
o un nou teòleg medieval 
amb una mica d 'alquimista 
o un cava lle r lleial 
mig cavaller, mig humanista 
(. .. ) que ofrena una amatista 
o un foll romàntic vuitcentista 
o un (. .. ) franciscà ", 

mentre que J. Tharrats proposa en canvi d'escriure-hi 

"ànima a rclenta i exquisida i pura 
difosa e n e l miste ri de b nit 
flor d 'amistat que esmaltes cie clo lçura 
l'eterna pau que havies pressentit". 

I, per tot el que ha representat Xavier, e ls amics refusen, en la seva mort, 
e l 26 cie febre r cie 1921, cie publicar una esquela en e ls diaris. L'espai és ocu
pat pe l seu article El paisatge de Girona, que torna a publicar-se e n 1925 
com a glossari a l'exposició cie pintures de Solius ja esmentada. La primera 
gran commemoració és la publicació en 1922 cie les Proses del viure a Solius, 
escrites segons el prologuista J Pla en e l "redós, auste r i sossegat cie la recto
ria", un llibre lloat unànimament per tota la crítica, just "en els dies precursors 
cie la primavera (quan) les violes engarlanden les margenades cie les nostres 
encontrades," en especial les cie la vall Ombrosa cie Sant Danie l, tan estimada 
per Xavier, nascudes per a fe r companyia als x iprers situats "enfont cie l'esgle
sio la romàntica cie Sant Pere (. .. ) fent de frontis als campanars cie la Seu i cie 
Sant Fe liu en començar e l capvespre". tal com demanava e n 1877 e l poeta 
j.13. Ferre r, e n un homenatge espontani al cantor cie t:mta be llesa. 

Fonts. 

llrd11s. 
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Municipal i Ar.xer (Sant Feliu de Guixols) i Santa Agnès de Solius (Solius). 

Publicacions periòdiques. 

"Certamen de la Asociación Literaria de Gerona" (1872-1901), "Revista de 
Gerona" (1876-1895) i }ocs Florals de Girona (1901-1935). 

Llibres 

Catàlegs d 'exposicions: Cataluña en París (1867); Girona (1872-84), conjunta
ment a les crítiques aparegudes en "El Vigilante" (1870-71), "La lucha" 
(1871-1910), "El Independiente" (1876-77), "Telefono Catalan" (1879-81), "El 
Eco de la Provincia" (1881-83), "El Democrata" (1881-87) i ''.El Constitucional" 
(1881-89) ; Olot (1877-1903); Sant Feliu de Guixols (1892); Barcelona 
(1877-96) i Madrid (1876-97). 
Memoria que en conmemoración de su apertura publica la sociedad Centro 
Artística de Olot, Olot 1870. 

P. DE PALOL, Ramell de vio/as, Girona 1879. 
E.C. GmllAL, Catalogo de los cuadros del Museo Provincial de Gerona, Girona 
1882. 
S. Rus1ÑOL, La suggestió del paisatge, "L'Avenç", 23 (1893). 
Ibídem., El jardí abandonat, Barcelona 1900. 
Ibídem., Jardins d'Espanya, Barcelona 1903. 
Ibídem., Eljardín, "El Autonomista", 8993 (14 febrer 1929). 
S. MAso VALENTI, }o hagués sigut llorer.. ... , "Lo Geronés" (16 abril 1899). 
]. RuSKIN, Fragments, trad. de C. de Montoliu, Barcelona 1901. 
Ibídem. , Els lliris del jardí de la Reina, trad. de M. de Montoliu , Barcelona 
1909. 
M. UHGELL, Catalunya, M. Seguí, Barcelona 1905. 
Ibídem., El Murciélago. Memorias de una patum, Barcelona 1909. 
x. MONTSALVATGE, Ombres, Girona 1906. 
Ibídem., Ombres, "El Autonomista'', 601 (16 juny 1906). 
Ibídem., Novembre, "El Autonomista", 739 (5 febrer 1908) i "Lo Geronés" (2 
febrer 1908). 
Ibídem., Guia de Gerona y su província, Girona 1911 (amh la col.laboració de 
]. ESTEVA, M. Ibarz i]. Pla). 
Ibídem., "Pro Devesa ", "El Gironés'', 28 (29 juliol 1916). 
Ihidem.,]. Pla, Terra de gestes i de beutat. Girona, Girona 1917. 
lhidem., Proses del viure a Solius. Fragment. Les tres roses. L 'eclipsi . .focs Florals 
de Girona, Girona 1920. 
lhidem., El paisatge de Girona, "El Autonomista'', 6690 (28 febrer 1921) i 7804 
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(19 gener 1925) de "La Veu de Catalunya" (1919). 
Ihidem ., Proses del viure a Solius, Girona 1922. 

25 

M. DE PALOL, Petites llegendes de la primpceseta Tzhè, Jocs Florals de Girona, 
Girona 1908. 
Ibídem., Les oliveres. Poemes de tarda, Jocs Florals de Girona, Girona, 1912. 
Ibidem., Ammetllers, "Lo Geronés" (20 febrer 1916). 
Ibídem., Jardins oblidats, Jocs Florals de Girona, Girona 1916 i "El Gironés" ( 4 
novembre 1916). 
Ibídem., Girona i jo, Barcelona 1972. 
Ibídem ., Obra poètica (1897- 1963), ed. de P. Rovira (incompleta), Barcelona 
1985. 
R. CASELLAS, Etapes estètiques, Pròleg i Epíleg d 'E. D'Ors, Barcelona 1916. 
R. GmALT CASADEsus, Parc Municipal de Figueres, "Fulla artística de l'Alt 
Empordà", l (1918). 
S. PLA.JA - R. MAso, La repohlación de la Dehesa, "El Autonomista", 6631 (21 
gener 1921). 
C. RAHOLA, En Xavier Montsalvatge, "El Autonomista'', 6690 (28 febrer 1921). 
Ibídem., Un gest d 'en Xavier Montsalvatge, "El Autonomista", 6709 (30 abril 
1921). 
Ibídem., Xavier Montsalvatge. Assaig per una biografia sentimental, Girona 
1934. 
"La Comarca d 'Olot'', 415 (5 març 1921) (commemoració de la mort de X. 
Mont:Salvatge per part de M. de Palol i]. Pla). 
S. Vrw.s, En la mort d 'en Francesc X. Montsalvatge, "El Gironés", 271 (10 març 
1921). 
Ibídem ., L'espiritualitat d 'en Xavier Montsalvatge, "El Autonomista", 7244 (26 
febrer 1923). 
J. BADIA, En la mort d 'en X. Montsalvatge, "El Gironés", 271 (10 març 1921). 
La mort d 'en Montsalvatge. Paraules del doctor Diego Ruiz, "El Autonomista", 
6672 (15 març 1921). 
D. Rurz., El llibre pòstum d 'en Xavier Montsalvatge, "El Autonomista", 7016 (16 
maig 1922). 
In memoriam de Xavier Montsalvatge (a propòsit de "L'Accig liata" de Diego 
Ruiz a Bolonia), "El Autonomista" , 7904 (23 agost 1922). 
El llibre d'en Xavier Montsalvatge a Italía, "El Autonomista", 7161 (l l novem
bre 1922). 
]. Mª Sucrrn, Un elogi d'en Xavier Montsalvatge. Fragment d 'una lletra, "El 
Autonomista" , 6697 (16 abril 1921). 
P . BEHTHANA, "Proses del viure a Solius d'en Xavier Montsalvatge, "El 
Autonomista", 6977 (28 març 1922) de "La Publiciclad" (1922). 
Ibídem. , Parlament llegit a l'Ateneu de Girona en honor de X. Montsalvatge, 
"La Veu de Catalunya" 09 març 1925). 
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Ihidem ., La vall de Smzt Daniel, Suplemento Literario cie "El Autonomista" 
(octubre 1927). 
X. cie Wintlrnysen, Jardi7les cldsicos de fapmza, Madrid 1922. 
Ihidem., fardines catalanes, s.l., s.a. 
J PLA, A'niversari. Xavier Montsalvatge, "El Autonomista·· (26 febrer 1923). 
Ihidem. , Catàleg de les ohres de pintura i escultura existents en. el Museu 
Provincial de Girona, Girona 1932. 
Ihídem., Paisatges gironins, "L'Autonomista" 9551 03 novembre 1933). 
L DALMAU, Xavier Montsalvatge (Proses del viure a Solius) , "El Autonomista", 
7081 (7 agost 1922). 
J THAHIV\TS, XavierMontsalvatge, "El Autonomista " (26 febrer 1923). 
T. GAHCÉS, L'ombra del lledoner. Irem a co/lír violetes, "El Autonomista" 821 
març 1924). 
!hidem., Proses del viure a Solius de X. Montsalvatge, "La Publiciclacl " (17 març 
1925) . 
Irem a collir violetes a la vall de Sant Daniel, "El Autonomista" 05 febrer 
1926). 
Xavier Montsalvatge, "El Autonomista", 8493 (10 juny 1927) cie "La 
Puhliciclacl". 
M. SANTALO, L'emoció del paisatge. Conferència al GEEG, "El Autonomista" (7 
maig 1930). 
Paisatges dels volts de Girona, "El Autonomista" (30 maig 1930). 
Velivole, Regraciant una hiogra/la de Xavier Montsalvatge, "L'Autonomista ", 
9498 09 gener 1935). 
M. DE GAI<GANTA, Xavier Montsalvatge, L'Autonomista", 9512 es febrer 1935) cie 
"La ciutat d'Olot". 
N. Ru1110 Tunu1u , El jardí meridional, Barcelona 1934. 
Ihidenz. , El jardí oh~·a d 'art, Barcelona 1960. 
GAZIEL, Sant Feliu de la Costa Brava, Barcelona 1963. 
J PLA, Girona. Fires 0942), Ohra Completa, 9, Barcelona 1968. 
Ihidem., La Girona del meu temps i la d 'avui, O.C. , 32, Barcelona 1977. 
Ihidem., Cementiris, O.C., 36, Barcelona 1979. 
Ihidem., La hotànica de l'Empordanet, O.C., 44, Barcelona 1984. 

Bih!iogra/la 

Un lugar para morir, ··cau", 17 0973). 
VVAA., I'ollS Martí 7855-1931. Catüleg ci e l'exposició. Girona 1973. 
C. SALA GmALT, Dades històriques de !'Escolo de Belles Arts d'Oioi, O lot 1974. 
J TA1rnus GALTEH, Guia de l'arquitectura dels segles XIX i XX n la província de 
Girona, "Cuaclernos cie Arquitectura y Urbanismo", 129-30 (1977-78). 
VVAA., El paisatgisme a Catalunya, Barcelona 1979. 
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VV AA., Santiago Rusiñol. Caiàleg de l'e:>.posició, Barcelona 1981. 
A. FONTANET MILLACH, Solius, Santa Cristina d 'Aro 1982. 

27 

F. FONTllONA llF. V ALLESCAH , Hislòria de l'art català. Del Neoclassicisme a la 
Restau.ració (1808-1888), Barcelona 1983. 
M. Mou FmGOLA, Ricard G'ira/t Casadesús, Girona 1982. 
lhidem., Da Antonio Gaudí a Ricard Cira/l Casadesús. Ciardini e giardinieri 
spagnoli del seca/o XX, li giardino europea del Novecento (1900-1940) 
(Pietrasanta 1991), ed. cie A. Tagliolini, Firenze 1993. 
lhidem., .fardineros y arq1tifec/os espaiioles de los siglos XlX y XX. Los Ar:xer y 
el paisajismo en Cata/ufza. Solius (1880-1924) , Alti del Ill Convegno 
lnternazionale. Parchi e Ciardini Sloricí. Parchi Let/erari. Paesaggi e giardini 
del Mediterraneo (Pompei 1993) (en premsa). 
VVAA., Nicolau MªRuhió Tudurí. Catàleg cie l'exposició, Barcelona 1985. 
VV AA., .favier de Winlhuyse1z jardinero. Catàleg de l'exposició, Madrid 1986. 
M. Rihas Piera, Jardins de Catalzmya, Barcelona 1991. 
VV AA., Modest Urgell. Catàleg cie l'exposició, Barcelona 1991. 
VV AA., Un conzhregar de muntanya. Catàleg de l'exposició, Olot 1991. 
VV AA., .fosep Berga Boada. Trafecloria d 'un arlista polifacètic. Catàleg de 
l'exposició, Girona 1992. 
E. M" GAIWF.TA, El monestir de Solius compleix 25 anys, "Hevista de Girona" 
] 55 0992) 
VVAA., 1892. Exposició de Belles Arts a Scmt Feliu de Cui:xols, "Arxiu i Museu 
d 'Història cie la ciutat" , 12 0992). 
N. J. AJV\GO, Un museu a contrallum, Girona 1993. 

(*) Nota geneml 

El meu agraïment a la Conmnilat cistercenca de San/a Maria de Solius i 
molt especialment al pare abat Ednzoll Maria Can-eta; .Joan S1trroca, director 
del Museu d'Art de Girona; Joan Bahurés, director cie la Biblioteca del 
Seminari de Girona, Àngel .Jimènez, arxiver municipal cie Sant Feliu de 
Guíxols i al personal de les institucions esmentades per l'ajut inestimable. I a 
la meva mare, per recolzar-me en la meva recerca dels :x1pre1:,-, tot seguint 
l'estela de X. Montsalvatge. 
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L'OBRA RESTAURADORA DE JOSEP M. JUJOL 
A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 

DE SANTA MARIA MAGDALENA DE BONASTRE 

Manuel Narai~jo i Teixidó 

Un cop acabada la guerra civil , Josep M. ]ujo! torna a donar classes a 
l'Escola del Treball de Barcelona el març de 1939 i a ser admès a l'Escola 
d 'Arquitectura, el maig de 1940. La seva memòria el convertia també en el 
millor arquitecte reconstructor d 'esglésies del país per la qual cosa inicià la 
seva llarga carrera de recompondre el llegat arquitectònic i artístic de molts 
dels temples parroquials catalans destruits al llarg de la guerra civil. 

]ujo! ja havia iniciat alguns treballs abans del 1936 al Vendrell i a Roda de 
Berà. Però és durant la postguerra que aten els encàrrecs del poble de Bràfim 
per restaurar el presbiteri del Santuari de Lloret, del col·legi de les Germanes 
Carmelites de la Caritat i cie l'església del Gremi de Llauradors de Tarragona, 
de l'església cie Sant Sebastià de Guimerà i el de la parròquia del Vendrell, on 
va bastir l'altar de Sant Josep, la capella del Santíssim i el monumental presbi
teri, entre d 'altres projectes. Entre 1940 i 1948 Josep M. Jujol treballa a l'esglé
sia parroquial de Bonastre i durant aquests breus anys deixa restaurats l'altar 
major, col·locant-hi una imatge de Santa Magdalena, una mesa, un plafó i 
unes làmpades amb llumets que l'iluminen, el baptisteri i la capella del 
Santíssim amb un bell i original sagrari. Bonastre era el poble nadiu de la 
mare d'en Jujol, Na Teresa Gibert, una dona sensible i aimant de la família. 
Ella va ser batejada en l'església parroquial de Sta. Maria Magdalena 
deBonastre i això po1tà el seu fill a servar molts bons records i a tractar-ne els 
familiars que encara hi vivien. Per mitjà d'aquests familiars i mentre era al 
Vendrell va ser cridat a restaurar l'altar major i fer un baptisteri nou. ]ujo!, 
amb tota la seva bona intenció i il·lusionat per restaurar l'església del poble 
es lliura desinteressadament a treballar-hi perquè en la penombra dels seus 
altars, Déu havia vist créixer, en la fe , la seva mare. 

Josep M. Jujol va treballar a Bonastre mentre era al Vendrell ocupat en la 
restauració de l'església arxiprestal del Salvador. La seva presència enmig de 
la gent del poble el portà a fer diversos viatges, les despeses dels quals es 
constaten en el llibre de comptes de la parròquia. 

Les estades de Jujol a la vila coincideixen amb la presència dels següents 
rectors: Mossèn Josep Català 0939-1941), Mossèn Tomàs Solana 0941), 
Mossèn Josep Artigas i Viñeta 0942-1945) i Mossèn Simon Sinfreu i Mossèn 
Lluís Via a partir de 1945 fins al clecès de l'arquitecte. 

765 



MANl!EL NA HAN.JO l TF.TXlDÓ 

L'obra 

Com sempre Jujol 1111C1ava els seus altars pel paviment amb marbres i 
pedres nobles que enaltien el conjunt. Però, després de la guerra els mitjans 
econòmics eren escassos, els clients eren pobres i en .f ujol portat per la seva 
capacitat altruista s'apuntava a qualsevol iniciativa. Però el seu talent feia ver
taderes proeses artístiques amb minsos pressupostos i pocs recursos. 

Enmig cie les columnes cie l'antic altar hi va col·locar la imatge de Santa 
Maria Magdalena, patrona cie la parròquia,envoltacla d 'unes làmpades força 
originals. Aquests llums foren fets amb tub Bergman, una mena de revesti
ment usual en aquella època per camuflar els filaments elèctrics. Els tubs, amb 
ornaments de metall i llauna, daurats i pintats, esdevingueren, sota les seves 
mans, veritables peces d 'art. 

El baptisteri , muntat damunt d'un pedestal quadrat, recorda una peça sun
tuària del renaixement. La pica és cie marbre i disposa d 'uns canalobres ubi
cats a les puntes de la tapa cie fusta els quals se1veixen també cie frontisses. 
Les formes sempre estan al se1vei cie la funcionalitat. A més, hi ha unes esca
les que pugen al baptisteri i que fan que la pica i la cerimònia estiguin a un 
nivell superior, la qual cosa provoca un efecte visual i decoratiu força agraïts. 

El sagrari és un peça clau clins cie l'obra de Jujol i és potser el resum del 
seu estil: originalitat, simplicitat cie formes, línies c01ves, expressivitat en els 
motius decoratius, dinamisme, moviment i religiositat. 

Els caps dels angelets cie llautó que decoren sagrari ja existien al mercat 
però amb el toc de la seva mà esdevenien tota una altra cosa i més quan els 
col·locà al voltant del cap unes ales flamejants. Aquest sagrari presidia l'altar 
major, e l qual fou acabat amb un plafó daurat que salvava el desnivell entre la 
imatge cie la Sta. Patrona i el Sagrari. 

Les obres d'en Jujol són corn dibuixos que han cobrat vicia i volum. Són la 
irrealitat cie la imaginació i cie les superfícies planes posades en l'espai i en el 
temps. Les formes més sorprenents són a l'abast dels nostres ulls. La bellesa 
amagada cie certs materials i cie ce1tes formes se'ns manifesten amb un esclat 
cie color i cie perfils . .Jujol és un artista total, perquèera un creador que sabia 
portar a terme els seus pensaments. Era un teòric i un artesà. Pensem que un 
artesà sense talent és un manobre i un creador sense domini cie la tècnica és 
un artista impotent . .Jujo l, crea, imagina , projecta però a la vegada actua, 
manipula i fa. 

Per tot això cal clir que l'obra jujoliana a Bonastre és com una mena cie 
testament artístic, el darrer exercici creatiu i l'última alenada modernista d'un 
home polifacètic i intel·ligent, que tocat per Déu, va fer la vicia més bella als 
homes i clones que es trobà en el seu camí. 
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Comença la restauració 

En una nota que figura al davant cie tot del llibre cie comptes cie la recons
trucció cie l'església i que podria ser molt ben datada el 1942 hi ha la següent 
relació: 
.. Las personas que componen la Junta cie la reconstrucción cie la Iglesia 
Parroquial cie Santa Magdalena cie Bonastre son las siguientes: 
· Rclo. José Attigas Viñeta Pbre. Ecónorno. 
· Rclo. José Sanabre Sanromà Pbre. y su famllia (el 1940 i amb motiu cie les 
seves noces d'argent sacerdotals varen regalar la mesa cie l'altar major i tot el 
que composava l'interior cie la capella del Santíssim). 

· .Juan Mercaclé: regaló la Pila Bautismal. 
· .José Godall (carpintero). 
· Pedra Mercaclé: regaló el altar cie la Virgen cie! Rosaria." 

Aquests són els noms dels que van intervenir fins la fi cie! rectorat cie 
Mossèn Artigas a sufragar les despeses de la restauració cie! temple. Peró ja 
feia anys que s'hi treballava d'ençà que Mossèn Josep Català fes la crida 
aquell 22 d'octubrecle 1939 i que segons el llibre cie la consueta es llegeix: 
.. continua obe1ta la subscripció per tal cie recollir almoines per a comprar una 
Sta. Magdalena i reconstruir l'altar major. .. 

Esbrinant en els fulls del llibres de consueta i cie comptes cie la parròquia 
trobem les següents ciades: 
.. EJ 27 d 'octubre de 1940 es beneix la mesa cie l'altar del Santíssim, obsequi de 
la família Benigna, així com la imatge de ls Dolors que ofrena la famllia 
Sanabre." 

Cridat, potser, per Mossèn Sanabre, director cie l'a rxiu diocesà de 
Barcelona i tambe fill cie Bonastre, Josep M . .Jujol es lliurà a la construcció de 
l'a ltar major. 

L'altar que va projectar tenia una taula cie 2 metres 35 centímetres de llar
gada i 53 centlmetres d'amplada. La base fe ia l metre 5 centímetres amb un 
tre ball ornamental consiste n e n unes pedres cie granet procedents cie 
Masllorenç i que sobreso1tien en forma lobulada. Aquests e lements decoratius 
feien tenir, al conjunt, els 53 centlmetres cl'amplacla. Actualment, aquestes 
pedres d'ornamentació es conserven i formen la base de la imatge de Santa 
Maria Magdalena, perquè val a clir que l'a ltar jujolià fou desmuntat i canviat 
pe r l'actual, quan el canvi cie la litúrgia, quan es va establir fe r les celebra
cions de cara al poble. La mesa fou panida en dues i, avui , es pot veure a 
l'exterior de l'església, convertida en clos bancs aclosats al mur. 
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La imatge de Santa Maria Magdalena 

En el llibre de comptes de la parròquia hi ha anotades, el 1941 , les 
següents quantitats: 
·Al decorador Sr. Roca 
A l'escultor Ma11isella 
Trabajos de albañil 
Trabajos del pintor 
Viajes Sr. Arquitecto 
Donativos para Santa Magdalena 

36 ptes. 
2.900 ptes. 

841 ptes. 
25 ptes. 

200 ptes. 
4001 ptes ... 

La imatge de Santa Maria Magdalena és obra de l'escultor Martisella i fa l 
metre 80 centímetres d 'alçada amb una base (que duu una inscripció) que fa 
20 centímetres més d'alçada. La imatge està feta de fusta recoberta d'escaiola i 
presenta alguns elements en guix com sbn la calavera: i els cabells. La creu de 
la mà dreta està feta de fusta i els ulls són d 'un material vitrificat. El tarro que 
es troba al costat dels peus també és de ceràmica revestit d'escaiola i presenta 
una decoració floral on predominen els tons verd oliva clar i blau cel. Així 
podem comprovar com les parts més difícils de treballar es fan en guix per 
aéonseguir uns millors acabaments. La base té 75 centímetres d 'amplada i 50 
de fondo i en ella s'hi pot llegir en lletres de caligrafia gòtica la següent ins
cripció: 
- Maria Castís Osculis (Maria amb petons castos) 
- Lambit Dei vestigia (Besa els peus de Deu) 
- Santa Maria Magdalena 
- Fletu rigat tergit comis (Amb el plor rega i amb els cabells aixuga) 
- Detersa nardo perlinit (Amb pur/ autèntic nard l'ungl totalment) 

El plafó que estava situat damunt de l'altar major formava pa11 del pedestal 
on hi havia la imatge de Santa Maria Magdalena. Avui dia es troba penjat al 
rebedor de la rectoria. És de fusta ovalada a modus de mandorla i dins d'ell hi 
ha treballat un gerrode perfum (el del perfum de nard) amb una cita de Sant 
Marc en llatí: et fracto alabastro e.f(udit super caput eius (i trencat el vas l'hi 
vessà damunt del seu cap). Aquesta cita envolta el gerro el qual també po11a 
dins seu una altra inscripcib en llatí: 
ungm. Nardi. spicati (amb perfum de nard espigolat/autèntic) . 

A sota de la cita hi ha la inicial de Jujol amb la creu, tal com acostumàva 
signar, i la data i943. També hi posa Marc XIV, amb la qual cosa vol assenya
lar la procedència de la cita. Aquest plafó estava envoltat per dos peces orna
mentals daurades de l metre 4 centímetres d'alçada, les línies curves de les 
quals donaven dinamisme al plafó i enaltien el conjunt. El plafó és cie fusta i 
fullo la i té 90 centímetres d 'alçada per 80 d'amplada. 
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El gerro treba llat damunt la fusta fa 39 centímetres d'alçada per 13 
d 'amplada i presenta unes cintes ondulades de colo r blau tinta i vermell 
magenta, en sots-relleu. 

La idea cie bastir el conjunt cie l'altar majo r dedicat a Sta. Maria Magdalena 
portà a Jujol a conèixer perfectament les cites adients del Nou Testament i 
així atribuir a la decoració global aquells elements que podien enriquir el 
missatge visual. La imatge cie la Santa conté els atributs que li són propis, la 
creu, a la mà dreta, i la calavera, a l'esquerra (representa, per tradició popu
lar, la seva pe nitència quan fou perdonada dels seus pecats). A un costat, 
Jujol li col·loca un flascó, el del possible perfum cie nard , que Marc 14 narra 
com a unció profè tica cie Jesús i que s'esclevè a Betània i que Joan 12 recull 
amb la intenció d 'expressar la futura resurrecció. Les inscripcions que són al 
peu cie la imatge fan referència a la pecadora cie Lluc 7. Mentre que, al plafó 
que es va situar sota la imatge, hi ha la cita cie Marc 14: 

El nom cie Maria Magdalena apareix al Nou Testament a l'evangeli cie 
Marc 16 i al cie Joan 20. El tema cie la unció cie Betània parla d 'una clona, que 
apareix en una casa per perfumar els cabells cie Jesús, si llegim Sant Marc, i 
que passa a ser, segons Sant Joan, una de les dues germanes cie Llàtzer que 
l'honora en una visita posterior a la resurrecció del seu germà. Pe rò en cap 
dels dos episodis s'explicita el nom. 

Encara menys, se'ns diu el nom cie la clona pecadora cie Lluc 7, la qual 
renta amb llàgrimes i aixuga amb els cabells e ls peus cie Jesús. Però l'església 
i la iconografia al llarg dels temps ha admès aquests signes i aquestes actua
cions a la mateixa clona, és a dir, Maria Magdalena o Maria cie Magclala, la 
qual si que apareix amb tot el seu nom quan és la primera en descobrir el 
sepulcre buit cie Jesús, li parla l'àngel del Senyor, i, a més, re p la primera visi
ta del Crist ressucitat. 

.Jujo l ens porta en el seu plantejament iconogràfic un resum d 'aquests atri
buts i de ls textos que fan referència a la santa. Així a la base cie la imatge hi 
ha les frases que parlen cie la pecadora cie Lluc 7, a sota, e l plafó recull e l 
text cie la unció cie Betània, i per últim, a sota d 'aquest eix ve1tical, amb e l 
sagrari , tenim el signe profètic fet realitat: el cos del senyor viu en la eucaris
tia. Aquesta lectura cie les frases, redactades amb una cal·ligrafia flo ral i crípti
ca, en llatí, ens fan veure en jujol com un artista, documentat i cone ixedor cie 
les sagrades escriptures. Sense un sentiment religiós profund i una me mòria 
per recordar la paraula cie Déu, el programa iconogràfic jujo lià no es pot con
cebre. 
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El baptisteri 

Segons la Consueta de la Parròquia cie Sta. Magdalena cie Bonastre (1942-
1944) l'any 1942 es diu: 
.. festividacl cie Sta. Magdalena, patrona cie la parroquia, a las 8 y 9 misa reza
cla. A las 11 Procesión, Benclición cie la Pila Bautismal pagada por la família 
Mercadé-Jové cie esta parroquia y Oficio Solemne con acompañamiento cie 
orquesta, cantandose la misa cie Pius X por el cora parroquial y sermón por el 
Rclo. Dr. Miquel Carrau Pbro." 

Segons el llibre cie comptes, a l'any 1942 es diu, també: 
·Añ carpintero Juan Godall 935 ptes. 
Viajes Arquitecta 44 ptes. 
Manutención al escultor 20 ptes ... 

El baptisteri, vist cies cena distància, recorda una peça suntuària del renai
xement. Fet amb marbre de Tarragona, material conegut amb el renom de 
.. pedra de Santa Tecla .. , la pica disposa d'uns canalobres ubicats a les puntes 
de la tapa de fusta els quals serveixen també de frontisses. El baptisteri comp
ta amb una imatge de Sant Joan Baptista, unes escaletes, un peu, una pica 

- cobena i dos llums. 
El peu del baptisteri fa 75 centímetres d'alçada, és cie forma quadrada 

(cada cara fa 65 centímetres de longitud) i està flanquejat per unes boles tam
be de mabre. La pica presenta també un cos quadrat i està col·locada de 
manera que les arestes clonen profunditat i dinamisme al bloc situat a sota, és 

· a dir, la pica es troba col·locada damunt la base de manera perpendicular per 
la qual cosa davant de cada cara frontal de la base li correspon una aresta de 
la pica. La seva superfície presenta una diagonal de l metre 20 centímetres, 
fent tota ella una alçada de 80 centímetres. 

Cada costat té una amplada de 80 centímetres i la pica està coberta per 
una tapa de fusta que imita el mateix perfil de la base. Aquesta coberta està 
pintada en un to daurat mate i per dins és d'un color blauet. Dalt de la tapa hi 
ha una estàtua cie Sant Joan Baptista, també de fusta, que fa 65 centímetres 
d'alçada, la qual està envoltada per quatre espelmatòries que fan 35 centíme
tres d'alçada. A cada costat de la tapa hi ha, també, dues espelmes que aca
ben de completar l'obra, per les arestes, i que fan 80 centímetres d'alçada. El 
conjunt, col·locat cie manera convencional, seria de formes quadrades, però el 
geni d'en Jujol el converteix en una peça plena de moviment i harmonia, un 
joc de volums cúbics i romboïdals. 

Dalt cie l'escultura de Sant Joan Baptista hom pot llegir la llegenda Ecce est 
Agnus Dei (Aquest és l'Anyell cie Déu) i clins del baptisteri i col·locat a la tapa, 
enmig del blauet, presidint la pica hi ha un colomet, és a dir, la representació 
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de l'Esperit Sant, amb la qual cosa l'escultor va voler jugar amb la cita del 
Nou Testament, de Sant Marc segons la qual ·mentre sortia de l'aigua, va veu
re esquinçar-se el cel i l'Esperit davallar-ne damunt d'Ell, com un colom." 

Els llums 

Segons la consueta l'any 1943 es diu: 
·Festividad de Sta. Magdalena, Patrona de la Parroquia. A las 8, misa. A las 11 
Procesión i Oficio Solemne .... Hoy se ha inaugurada el pavimento del Altar 
Mayor, de la sagristia, frontal de piedra de la mesa del altar mayor y pie de 
Sta. Magdalena, sufraganclo estas reformas todos los filigreses del pueblo." 

Segons el llibre de comptes , també s'hi anota el 1943: 
·Material elèctric per il·luminar M. Magclalena40 ptes. 
Transport del peu cie Sta. Magdalena 

(recader Santacana del Vendrell) 50 ptes. 
Factura del sagrari 3000 ptes. 
Drets de l'arquitecte 675 ptes. 
Viajes Arquitecta 490 ptes. 
Albañil 958 ptes." 

Aquesta ciada ens parla de com es trobaven les obres de l'altar major. Les 
antigues columnes que envoltaven la imatge cie Santa Maria Magdalena varen 
disposar cie set llums fets amb llautó i tub Bergman. Cada tub que configura 
la làmpada té l metre 35 centímetres d'alçada i consta de 4 braços amb deco
ració de fulles enganxades amb pasta al suport del tub. Vistos de perfil, els 
braços donen un perímetre de 35 centímetres i el conjunt està daurat amb 
tocs de pinzell de color verd. 

El llautó està daurat i pintat amb tons verdosos que l'ennobleixen i l'enve
lleixen. 

El sagrari 

Segons la consueta l'any 1944 es diu: 
·Festividad cie la Virgen del Rosaria. Antes cie la primera misa, bendición del 
nuevo sagrario del Altar Mayor y ostensorio para la exposición del Santísimo, 
obsequio cie los filigreses de la Parroquia ." 

També, segons el llibre cie comptes l'any 1944 es diu: 
·:Jose Godall 140 ptes. 
Isidre Mercader (ferrer) 77 ptes." 
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El sagrari fa 88 centímetres d'alçada per l metre i 30 centímetres cie perí
metre i e l seu diàmetre és cie 38 centímetres. Està fet cie planxa de ferro i té 
forma cilíndrica amb dues peces soldades pel darrera. Està acabat amb una 
cobe rta en forma cie cúpula hemisfèrica sobre la qual està soldada una plata
forma superior cie 25 centímetres de diàmetre que serveix cie base per a la 
manifestació de la custòdia. 

Té aparença d 'urna i al voltant del perfil hemisfèric hi ha una barreta que 
permet penjar-hi cortines. El conjunt està decorat, a la pa11 superior, per qua
tre cares d 'angelet amb ales que fan 26 centímetres d 'alçada per 25 d'amplada. 
Aquests angelets estan a la fi de quatre passamans que enllacen amb una for
ma ondulada amb Ja plataforma cie damunt de Ja cúpula . 

La po1ta del sagrari fa 45 centímetres d 'alçada per 30 d 'ample. 
La base, la po1ta i la cúpula estan reblades a la planxa de ferro . El colo r 

d 'aquest sagrari era en un començament vermell foc amb daurats, com dau
rats eren també els angelets i una decoració floral cie tons blaus i grocs, avui 
enverdits. Actualment presenta un color molt fosc i els colo rs estan oxidats. El 
sagrari està daurat a la cisa i policromat a l'o li . Una veladura de color coure 
ho cobreix tot. 

La po1ta conté la inscripció IHS i, al damunt, jugant amb aquestes inicials 
hi ha els tres claus cie la Passió, entrecreuats per les puntes. Aquesta decora
ció po1ta l'emprempta cie l'estil sinuós caligràfic d'en .Jujol. Damunt hi ha una 
cre u grega caligrafiacla. Per la part cie clins de la porta de l sagrari hi ha una 
popular invocació que cies de sempre coneixen els vilatans de Bonastre : ·Ne 
permittas me separari a te (no permeteu que emseparin cie Vos)." 

Aquesta frase sembla a primer cop d 'ull una decoració floral però cie 
seguida s'endevina una grafi a gòtica que només era i és coneguda pel cele
brant cie l'eucaristia. La frase està envoltada per clavells que juguen amb les 
lletres a clonar una sensació críptica del missatge. La porta té un pany forjat 
amb tres peste lls. 

L'interior del sagrari presenta el color intacte de l pa d'or amb una decora
ció vegetal que serpenteja pel costat del lloc on fou soldada la planxa. A la 
base circular s11i troba la sigla del seu autor, la .J amb un palet que la creua, 
aixi com la data, 1944 El perfil d 'aquesta peça d 'art recorda tambe a una 
màq uina d 'ensulfatar antiga, com aquelles cie què disposaven e ls pagesos 
d 'abans. 

El seu auto r, per ara ens és desconegut, però podria ser molt probable que 
com en d'altres avinenteses, el sagrari fos fet pel serraller Ruíz cie la Plaça cie 
la Font cie Tarragona. 
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Cloenda 

El 1945 es consigna, en el llibre de comptes, el p reu de 18 ptes. per a un 
.. monumento" i el 1946 apareixen unes quantitats: 
·:Juan Godall 493 ptes. 
Josep Godall 104 ptes. 
Isidre Mercader 66 ptes. 

i 104 p tes." 

I encara el 1947 el llibre de comptes assenyala: 
.. peJdaños baptisterio (pedra cie Masllorenç) 845 ptes. 
Pintor 929 ptes. 

Albañil Frederic Soler 4341 ptes. 
Carpintero Josep Godall 1114 p tes. 
Gastos estancia Sr. Arquitecta 60 ptes. 
Factura herrero 122 ptes." 

De tot això es desprèn que l'obra de Josep M. Jujol a l'església parroquial 
cie Bonastre fou una empresa de compromís amb els homes i dones de la 
vila, amb els seus familiars, amb el record ben viu cie la seva mare i amb els 
seus propis principis re ligiosos. Se suposa que inicià les obres pel paviment 
cie l'altar major, continuà amb la imatge de la Santa patrona, el baptisteri fou 
tota una proesa així com e ls enginyosos tubs Bergman esdevinguts llums 
daurats i col·locats per enaltir i ilumlnar el presbiteri . Però és en el sagrari on 
l'essència de l'estil jujolià i allò més profund i autèntic de la seva personalitat 
es manifestan d 'una manera clara i definitiva. Els colors i les línies corves i 
dinàmiques, els clars-obscurs i les formes vitalistes, que al llarg de la seva 
vida foren una constant, es concentren en aquest sagrari, on misteri i fe, reco
lliment i esclat, llum i penombre, embolcallen el sagrament de l'Eucaristia i 
formen la Casa del Senyor. Aquesta obra, fou possiblement l'encàrrec de més 
alt honor que Jujol va haver de fer al llarg de la seva vida. Però e n la senzille
sa dels materials i en la sobrietat de l'objecte realitzà la millor síntesi d 'estil de 
la seva obra. Amb e lla, Josep M. Jujol es manifesta com la darrera espurna del 
modernisme i dels grans a1tistes, humanistes, catalans. 
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LES PINTURES ROMÀNIQUES DE L'ATRI 
DE SANT VICENÇ DE CARDONA: 

ELS PORXOS PINTATS 

Montserrat Pagès i Paretas 

L'església de Sant Vicenç, fundada al castell de Cardona, .és documentada 
en 980. Seu d'una abadia canonical, aquesta no obtingué mai, però, l'exemp
ció episcopal d 'Urgell, i això mal grat l'interès que hi demostraren els ves
comtes d'Osona-Cardona, els seus fundadors i protectors, i la importància 
d 'aquest llinatge feudal dins la societat catalana de l'època. 

En 1019 el vescomte Bremon restaurà la canònica i la dotà. Ho féu per 
consell Oliba, figura magna de l'església catalana de l'època, que li recomanà 
que restituís a l'església de Sant Vicenç els béns que els seus antecessors li 
havien usurpat i que hi establís una canònica els abats de la qual no cone
guessin l'ús de les armes. El vescomte seguí el seu consell, protegint la comu
nitat i fent-li moltes donacions, i, abans de la seva mort, en 1029, hi començà 
la construcció d'una església nova, el magnífic edifici romànic que conser
vem, que fou consagrada en 1040 pel bisbe Eriball d 'Urgell juntament amb 
Arnulf, bisbe de Roda de Ribagorça. L'acta de dotació diu que Eriball, com a 
bisbe d 'Urgell i príncep i senyor de l'església i de la fortalesa de Cardonl, jun
tament amb el bisbe Arnulf, confirmà la dotació del temple, tot prescrivint 
que en endavant ningú no pogués prendre possessió del vescomtat sense fer 
homenatge i jurament de protegir, conservar i defensar l'església de Cardona i 
els seus ministres, disposició que els vescomtes compliren religiosament. 

Bé que inicialment seguia la regla aquisgranesa, vers el 1080 la canònica 
esdevingué agustiniana, reformada segons les disposicions emanades de sant 
Ruf d 'Avinyó. Sembla que en l'adopció de la regla de sant Agustí tingué un 
paper fonamen tal l'ardiaca Fol2, nebot del bisbe Eriball i germà del vescomte 
Ramon Folc I, que exercí com a ardiaca d'Urgell durant els pontificats cie 
Guillem Guifré i de Bernat Guillem (1041-1092). L'ardiaca sembla que també 
influí en l'elecció d 'Hug com a abat de Cardona en 1080. Entre els anys 1100-
1182, es visqué un període de crisi institucional, quan l'abadia de Sant Ruf 
d'Avinyó, impulsora de Ja reforma canonical i model de canòniques reforma
des, pretenia que Ja canònica de Cardona li devia subjec ció, la qual cosa, 

l. Eriball era també vescomte de Cardona, bé que cedí les funcions vescomtals al seu gernü 
Folc l. 

2.). SE1mA 1 V11.AHO, Histclricl de Cardona, ml.J, FL'i senyors de Cardona, , Tarragona 1966, cap. 
XIX. 
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tanmateix, no aconseguí3. Com les altres canòniques catalanes, la cie Cardona 
fou secularitzada en 1592. A partir d'aleshores restà convertida en col.legiata 
presidida per un abat. 

L'església canonical de Sant Vicenç, construïda entre el 1029 i el 1040, és 
un edifici cie gran monumentalitat, el més remarcable i sobresortint del primer 
art romànic a Catalunya. És una basílica de tres naus, amb transsepte i cimbo
ri, cobertes amb volta pètria, la central de canó i les laterals d'aresta, separa
des per una arqueria sobre pilastres. Sota el seu absis central i el seu presbite
ri s'estén una cripta de tres naus, cobertes amb volta d'aresta. El temple és 
precedit d 'un atri o porxo cie cinc trams, coberts amb voltes per aresta, als 
extrems del qual hi ha les escales cie cargol que porten a la tribuna o cor alt. 

Els tres trams centrals de l'atri, en una època força posterior a la constrnc
ció de la basílica, foren decorats amb pintures romàniques, les quals (conser
vades avui al Museu Nacional d'Art de Catalunya) són a l'origen del nom amb 
què són coneguts des d'antic a la vila: e ls Porxos pintats, com assenyala 
mossèn Serra i Vilar4. 

Els temes d'aquestes pintures són els següents. En la volta del tram central, 
sota la qual hi ha l'entrada a l'església, hi ha el Pantocràtor, amb elssímbols 
del Tetramorf als carcanyols, que no conserven l'ordre de col.locació habitual 
en les teofanies. A la volta del tram de tramuntana, dins una corona circular, 
es representa la Presentació de Jesús al Temple. Hi apareixen la Mare de Déu 
i sant Josep, aquest amb l'ofrena lustral, així com Simeó i, ço que és més rar, 
la profetessa Ann5. En dos cercles secants menors, disposats en sentit longitu 
dinal, hi ha àngels i als carcanyols quatre profetes, amb llargs filacteris que 
devien contenir els noms de Daniel, David, Ezequiel i .Jeremies. La volta de 
migdia, conservada només en la seva meitat inferior, contenia l'Assumpció de 
la Mare de Déu6, representada dins de dos cercles tangents que eren duts per 

3. Vegeu el llibre recent de MONTSERHAT CASAS l NADAL, La can<inica de Semi Vicenç de 
Cardona a /'edat mitjana. Al¡.:uns aspectes de la seua bL-;t<iria des dels seus orígens jlns al 1311, 
vol. lli primera part de la Hist<iria de Cardona, Cardona 1992, 70-80. 

4. Vegeu op. cii., nota 2. Les pintures, exposades només en 1961 a Barcelona (catàleg t:! Al1e 
Romanico, p. 172, de JOAN AINAllD), d 'aleshores en~::I han estat incloses i mencionades en la 
bibliografia general sobre pintura rom:lnica (vegeu-la en .JOAN SiJHEDA, La pintura romànica a 
Catalunya, Madrid 1981, c it. 45). Darrerament , J. Sc HrnA, en e l volum del Bages (Xl) de 
Catalunya Romànica, Barcelona 1984, 165-169. l JOAN A1 :-1A1 1n, Lafascinaci<í del mmànic, volum 
primer cie La pintura catalana, Barcelona 1989, 51 -52. 

5. Lluc 2: 22-35 
6. Malgrat el seu est1t fragme ntari, no hi ha cap dubte que es tracta de l'Assumpció cie la 

Mare de Déu, puix que aquesta s 'hi representa sempre la Verge empo11ada pels ;lngels, sigui dins 
la màndorla (per exemple al famós timpà de Cabestany), dins un llençol, com al fronta l del Coll 
(Museu Episcopal de Vic), o simplement agafada pels punys, com al lateral de l'altar de Sant 
Hom<I de Vila (Museu Nacional d 'Art de Catalunya). En canvi, el Crist de l'Ascensió és ell tot sol
que puja al cel, com a ra a les pintures murals de la volta de l'absis lateral de Mur (Museu 
Nacional d 'A11 de Catalunya). 
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quatre àngels (n'hi ha dos de conservats), amb àngels turiferaris als carcan
yols. 

A l'arc cec de sota aquesta volta de migdia es representa la Flagel.Iació de 
Crist, i al de tramuntana hi ha una representació l'estil de Ja qual és més 
tardà, de l'entom del 1300, que no guarda cap relació amb Ja resta del pro
grama iconogràfic d'aquests porxos pintats, la decoració dels quals devia que
dar inacabada, la qual cosa, tot i que ningú mai s'hi hagi referit d'una manera 
explícita, sembla que és força evident, no solament perquè en un dels arcs 
cecs de la façana del temple hi hagi unes pintures més tardanes, sinó per 
dues altres raons. En primer lloc, que dels nou espais útils dels porxos per a 
rebre pintures (les cinc voltes per aresta i els quatre arcs cecs del dessota, dos 
i dos a cada costat de la porta) s'hagin deixat sense pintar els corresponents 
als trams dels extrems i, tast hut not least, que tal com ens ha pervingut el 
programa iconogràfic dels po1xos pintats resulti incoherent, clarament inaca
bat. 

Recordem que de les cinc voltes , la primera és buida, la segona conté la 
Presentació al Temple o Purificació, la tercera i central la teofania o Crist en 
majestat voltat del Tetramorf, la quarta l'Assumpció de la Mare de Déu i la 
cinquena és buida. Dels espais útils o arcs cecs cie sota les voltes, al primer 
no hi ha res, al segon (sota la Presentació) hi ha una representació profana 
clarament posterior, al dessota _de la qual no aparegueren altres pintures; a 
l'altra banda cie la potta, sota el quatt arc (amb l'Assumpció cie la Mare de 
Déu) hi ha la Flagel.lació i el cinquè arc cec, com la volta corresponent, és 
buit. 

Si assagéssim cie reconstruir el programa iconogràfic o discurs que es 
degué compondre abans cie la realització cie les pintures en base a les que 
finalment es realitzaren (no hi ha motius per a creure que les altres s'hagin 
d 'haver perdut) , pensaríem que en principi no sembla que hi hagi cap relació 
específica entre el que es representa a les voltes i el que es representa imme
diatament a sota. En canvi, pres tot com a conjunt, podria tenir sentit si consi
derem la hipòtesi següent. Atès que a la segona volta hi ha la Presentació, a 
la primera probablement hi hagué destinada una Nativitat. Després de 
l'Assumpció cie la Verge, a la quarta volta, sembla que, tenint en compte 
altres programes iconogràfics7, el més versemblant és que hi estigués destina
da Ja coronació cie la Mare de Déu. I al dessota, al costat de la Flagel.lació, és 
possible que hom pensés cie pintar-hi una Crucifixió. Restarien així només els 
clos arcs cecs primers dels po1xos, que per a la nostra interpretació són els de 

7. Vegeu MAIHE-LOt'ISE T11í'HEL, A /'origine du déwr du por/ai/ occidental de Notre-Dame de 
Senlis: Le triomphe de la Vierg~ég/ise. Sourc;es historiques, /ittéraires et iwnographiques, CNHC, 

París 1984. 
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major dificultat. Com que el primer episodi de la passió que tenim és el de la 
Flagel.lació, l'anterior (a l'altra banda del portal) podria ser, com a Andorra la 
Vellas, el Prendiment de Crist, mentre que al primer, sota de la Nativitat, sem
bla que el més versemblant iconogràficament és que hom hagués previst de 
pintar-hi una Anunciació. El lloc eminent que dins l'art cristià es reserva a 
l'Anunciació s'explica perquè és l'origen de la vida humana de Crist, car 
l'anunci de l'àngel a Maria coincideix amb l'encarnació del Senyor. Aleshores 
sí que, en aquests primers dos trams els episodis de les voltes i els dels arcs 
de sota sí que tindrien relació: l'Anunciació amb la Nativitat i la presentació al 
temple amb el prendiment. Més difícil és relacionar la Flagel.lació 
ambl'Assumpció de la Verge, però no del tot inversemblant, i la Crucifixió i la 
Coronació de la Mare de Déu també tenen un nexe simbòlic. En el fons, així 
concebut, el programa iconogràfic inclouria la figura de Maria dins l'obra de 
Redempció. La reconstrucció proposada es basa en el coneixement d 'altres 
mostres de pintura romànica diverses i disperses i, en tot cas, es presenta com 
a punt de partida d 'ulteriors propostes i estudi9. Pel que fa a l'estil, autoria i 
datació d 'aquestes pintures romàniques ens remetem a la fitxa inèdita del 
catàleg de pintura mural del Museu Nacional d'Art de Catalunya redactat per 
qui signa aquestes ratlles. 

Finalment, tractarem ací d'aquell episodi profà mencionat, d 'estil molt més 
evolucionat que les altres pintures, que hi va ser inclòs posteriorment. El fet 
que no guardi absolutament cap relació amb les altres pintures advoca a favor 
d 'un període llarg després de la interrupció d'aquestes, és a dir de l'abando
nament de la idea d'un programa iconogràfic global, que no sabem per què 
va ser motivat. Ocupa el segon dels arcs cecs de l'atri , és a dir, el primer dels 
pintats. S'hi representa l'episodi històric de la defensa de Girona contra els 
francesos en 1285. Pensem que la seva inclusió ací, en una obra pictòrica no 
acabada però tanmateix important, al costat mateix de la porta d 'entrada al 
temple, no és de cap manera un fet secundari ni anecdòtic si es té en compte 
que l'heroi d 'aquesta defensa de Girona, ací representada, fou el vescomte 

8. A l'absis <l 'Andorra Ja Vella , les pintures del qual són disperses i en part perdudes, s'hi 
representaven diverses escenes de Ja Passió: el Lavatori, el !'rendiment de Crisi (amb les accions 
simultànies del bes de Judes i Pere tallant l'orella a Malcus) , la Flagel.lació i una quarta escena, 
segurament l'escena dels Improperis C vegeu per a aquesta darrera atribució la fitxa de Rosa Alcoy 
en el cat<'tleg Pregirnacici del Museu Nacional d 'Art de Catalunya, 1992, 164-168). 

9. Hi ha restes d 'inscripcions perdudes en diversos llocs. Als braços de la creu de la volta 
central , on la inscripció és escrita de cap per avall en relació amb el Pantocràtor, igualment com 
el nom de "MARCHVS" que hi ha a tocar, sobre el brau de l'evangelista. També hi ha una ins-
cripció en els cercles tangents de la Mare de Déu, il.legible actualment (" .... RE ...... TRO .... S .. '"), 
com és il.legible la de la Flagel.lació, inscrita en les tres franges que, a manera del travesser 
d 'una creu, hi ha darrera la part superior de la columna on és lligat Jesús. 
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Ramon Folc VI de Cardona, conegut ja en vida com el Prohom Vinclador. 
Estilísticament, aquest episodi amb la defensa de Girona s'ha de situar cap 

al 1300. No està gaire allunyat dels dos conjunts pictòrics, tots dos represen
tant la conquesta de Mallorca, que decoraven respectivament una sala del 
Palau AguilarlO i la cambra de paraments o saló de recepcions del Palau Reial 
Majorll, bé que el setge de Girona representat a Cardona és essencialment 
més dinàmic, una mica més evolucionat que aquests altres dos conjunts citats, 
que es poden datar entre els anys 1285 i 1290. La seva inclusió a l'atri de la 
canònica de Sant Vicenç de Cardona podria il.lustrar sobre les relacions entre 
els vescomtes de Cardona i els canonges de Sant Vicenç. Pensem que és 
força probable que s'hi destinés una part del llegat de 2000 sous que el ves
comte Ramon Folc de Cardona VI (1276-1320), el Prohom Vinclador, féu a la 
canònica. És molt probable que la representació del setge de Girona, en el 
qual tingué un paper heroic, es fes d'acord amb la seva voluntat, potser per
què ell, que anteriorment s'havia revoltat contra el rei12, és amb aquesta altra 
faceta que volia ser recordat. 

10. Sobre les pintures de l Palau Ag uilar, vege u JOAN AINAllD, Pintures del sef.!.leXIII a l carrer de 
Montcada de Barcelona, Reia l Acadè mia d e llemes Lle tre s cie Barcelona 1989. I, recentment, la 

fitxa del catàleg de la Pre.fif.!.uraci<í d e l MNAC, 1992, 201-203, de M. l'A(;Es 1 l'AHETAS. 
11. Sobre les pintures del Palau Reial Major hi ha un estudi d 'A NNA M. ll1.Asco a punt 

d 'aparèixer editat pel Museu d 'Història de la Ciutat. 

12. Sobre aquest pe rsonatge, vegeu op. cit., nota 2. 
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CATEDRAL DE TARRAGONA 

Salvador Ramon 

La catedral fantasma 

El motiu de la present cornunicacio es donar a cone1xer un important 
document trobat en preparar l'edició de !'"Índex Vell" de l'Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona. L"'Índex Vell" és l'inventari dels documents que es 
guardaven a l'arxiu episcopal, fet l'any 1625 per manament de l'arquebisbe 
Joan de Hoces, el qual porta un petit regest cie cada document. El referit 
arxiu va desaparèixer quasi totalment en la voladura del Palau de 
l'Arquebisbe la nit del 18 d'agost cie 1813 durant Ja retirada de l'exèrcit 
francès. 

Per la importància del tema, corn és la situació de l'antiga Seu cie 
Tarragona, crec que val la pena procurar la difusió d 'aquest document per a 
futurs estudis sobre aquesta incògnita cie la nostra història , que ha preocupat 
tots els historiadors tarragonins i cadascun d'ells ha intentat situar-la 
basant-se en els testimonis que ha tingut a mà. 

Mn. Sanç Capdevila, en la seva obra pòstuma La Seu de Tarragona, fa una 
acurada exposició cie les opinions que corrien i aborda la qüestió d 'aquesta 
manera: "Dels documents existents en segueixen els problemes següents: la 
basílica episcopal, on creixien arbres, segons el testimoni d 'Olderic Vidal, era 
l'antiga basílica visigòtica o una nova església bastida o començada pel bisbe 
cie Vic ? Sant Oleguer va restaurar aquelles emboscades runes de la vella 
església o bé en bastí una altra cie nova . 

Per a resoldre aquestes qüestions, la història, avui, no té altres notícies 
sinó que l'any 1128 sant Oleguer va cedir l'església de Sant Salvador del 
Corral al bisbe de Vic; que aquell mateix any existia l'església de sant 
Fructuós a la qual pertanyien certs drets sobre la vila de Reus, segons poste
rior declaració del príncep Robe1t; i que l'any 1131 el papa Innocenti U, amb 
la butlla dirigida als sufraganis cie Tarragona, els mana que contribueixin a la 
reedificació de l'església metropolitana ... Altra butlla d'Atanasi IV, calen ciada a 
25 cie març de 1154, ens assabenta que a Tarragona hi havia cinc temples: el 
de Santa Tecla, el de Sant Miquel del Pla, el cie Sant Salvador del Corral, el cie 
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Sant Fructuós i el de Santa Maria del Miracle; i finalment, de la institució de la 
canònica de la nostra ciutat, consta que l'arquebisbe Bernat Tord, el 30 
d'octubre de 1154, cedí als canonges la fortalesa que estava edificant, junta
ment amb la capella de Santa Maria annexa, en la qual capella podrien cele
brar ordinàriament els oficis litúrgics , però els dies festius havien de 
celebrar-los a l'església major de Santa Tecla, on havien de tenir lloc també 
els concilis i les consagracions dels bisbes ... De tots aquests documents, però, 
únicament resulta clar que l'any 1154 hi havia a -Tarragona un temple catedra
lici dedicat a santa Tecla, el qual alguns historiadors creuen que fou l'actual 
església de Santa Tecla la Vella, mentre altres opinen que és la mateixa cate
dral dels nostres temps, iniciada per sant Oleguer. Emperò, ni una opinió ni 
l'altre creiem històricament probables; a més, que la primera és inversemblant, 
atesa la reduïda capacitat de la fàbrica per a les grans funcions litúrgiques, i 
encara és desmentida per l'arqueologia ... ; i la segona és contradita per la part 
documental que ens resta del procés de construcció de l'esmentada catedral 
tarragonina. Per consegüent sembla que l'església deteriorada, de la qual ens 
parla Olderic Vidal, no és la de Santa Tecla la Vella ni la Seu actual, sinó una 
antiga catedral de la qual desconeixem l'origen i el lloc d'emplaçament. "l. 

Fins aquí e.xposa Mn. Sanç. 
Mn. Joan Serra Vilaró, l'eminent arqueòleg que va excavar la basílica de 

sant Fructuós i el fòrum romà de Tarragona, en excavar el pati de la secretaria 
de la catedral l'any 1933, amb les exploracions fetes al jardí de Santa Tecla 
cregué haver trobat la situació de l'antiga catedral. Entusiasmat amb la troba
lla, emprengué una acurada investigació sobre la documentació existent, la 
qual, ajudada amb les notes que havia recollit Mn. Sanç Capdevila en les 
seves recerques documentals, va culminar la publicació del llibre Santa Tecla 
la Vieja la primitiva Catedral de Tarragona, obra escrita en català i que, tra
duïda al castellà pel Dr. José Sanchez Real va obtenir el cinquè premi 
"Cronista Josep M~ Pujol". 

En aquesta obra, Mn. Serra Vilaró exposa les conclusions que ha tret tant 
de les excavacions com de la documentació, que en resum són aquestes: En 
el.s primers segles del cristianisme, després de les persecucions, fou utilitzada 
pel culte una gran construcció romana situada al capdamunt de la ciutat. 
Aquest edifici, les parets del qual formen part del pati de la secretaria, arriba
va fins a les parets de l'actual capella de santa· Tecla la Vella. 

Durant la dominació mahometana fou convertida en mesquita, de la qtial 
ens resta el mihrab. 

l. CAPDEVILA, Sanç. La Seu de Tarragona Barcelona 1935 pàg 4 i ss. 
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Reconquerida Tarragona, aquesta mesquita fou altra volta consagrada com 
a 'catedral i com a tal durà tres segles. Si bé era prou gran per a les solemni
tats litúrgiques, la metròpoli tarragonina exigia un monument més digne i fou 
construït l'actual temple catedralici, dedicat també a santa Tecla, per la qual 
cosa l'antic temple prengué el nom de Santa Tecla la Vella, quan a mitjans 
del segle XIII ja estava perfilada la nova edificació. 

Com que l'antiga seu guardava les restes i la memòria de les generacions 
pretèrites, que tant estimen els pobles, a mitjans del segle XIII es féu una 
gran restauració canviant la coberta, possiblement de fusta, amb voltes cie 
pedra, fet del qualés testimoni la inscripció de la lauda de Ramon de Milà. 

L'arquebisbe Olivella hi féu esculpir una artística portada, i junt a la paret 
oriental construí una capella dedicada a sant Bartomeu, on posà el seu sepul
cre, el qual donava, per una part, a l'església antiga; també hi creà capellanies 
i fundacions a fi que les solemnitats del culte no s'extingissin quan la canòni
ca es traslladés a la nova catedral. 

L'arquebisbe Joan d'Aragó va creure que era una inconveniència la con
servació de dues grans basíliques en una ciutat tan petita com era en aquell 
temps Tarragona, i una volta consagrada la nova catedral hem d'atribuir-li 
l'enderrocament de l'antiga seu, excepció feta de la capella de Sant Ba1tomeu, 
sepulcre de l'arquebisbe Bernat Olivella, a la qual passà el nom que tenia 
l'antic temple, amb l'adjectiu de "Vella" pel qual avui és coneguda2. 

Lluny de mi criticar la capacitat intel.lectual de Mn. Serra Vilaró i la 
importància dels seus estudis, ja que, ultra la gran i íntima amistat que amb. 
ell m'unia, sobretot en els darrers anys de la seva vida, l'he venerat sempre 
com un gran mestre que va completar la meva formació. Moltes vegades en 
les nostres converses, quasi diàries , li havia exposat els meus dubtes i les 
meves discrepàncies a les seves opinions i la seva resposta fou sempre: 
"Estudia i escriu i després discutirem, perquè discutir sense escriure és perdre 
el temps." Crec que ara sóc fidel al seu consell; per tant, abans de tirar enda
vant, s'han d'aclarir alguns punts d'aquestes conclusions, que alguns docu
ments contradiuen. 

La capella de Santa Tecla la Vella i el cementiri dels canonges 

Un document que no encaixa amb les conclusions de Mn. Serra Vilaró és 
la fundació de quatre capellanies, feta el 6 de les nones de maig de 1286 

2. SElUlA VILARO, Joan. Santa Tec;/a la Vieja Tarmgona 1960 pàg 375 i ss. 
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(26-IV-1286) per l'arquebisbe Bernat Olivella, que entre altres coses diu : 
"Volumus denique et mandamus quod corpus nostrum sepeliatur in capella 
Sancte Tecle que dicitur vetus et ibi predicti capellani teneantur continue cele
lxare et absolvere nos super monumentum nostrum, et intrare in cimiterium 
canonicorum singulis diebus et absolvere et orare pro ibi sepultis et pro omni
hus fidelihus mo1tuis sive vivis. Teneantur etiam officium de ffunctorum ves
perarum scilice t et matutinarum in predicta Capella diehus e t boris celebrare 
quibus est in maiori ecclesia consuetum. In omnibus aliis divinis officiis diur
nis pariter e t nocturnis teneantur in maiori ecclesia interesse"3. 

L'arquebisbe Bernat Olivella vol que el seu cos sigui enterrat a la capella 
"Sancte Tecle que dicitur vetus'', no diu a l'església i, allí, a la capella, els 
capellans "teneantur continue celebrare et absolvere nos super monumentum 
nostrum" sobre la nostra tomba, que és en aquesta capella dita de santa Tecla 
la Vella. Després parla de les altres obligacions que tenien fora de la capella 
"in omnibus allis divinis officiis diurnis pariter et nocturnis teneantur in maiori 
ecclesia interesse". Per tant, en temps de l'arquebisbe Olivella hi havia una 
capella, que ja en deien Santa Tecla la Vella, i una església major innominada. 

Si l'església major era l'antiga catedral, la teoria de Mn. Serra es contradiu, 
perquè la capella fóra de Sant Bartomeu i no de Santa Tecla la Vella, ja que 
aquesta, segons ell, era com s'anomenava la catedral. Llavors, quina era 
l'església major ~. Si l'església major era l'actual catedral , ja s'hi celebrava el 
culte; per tant, no es veu el motiu per a suposar que les voltes i la façana que 
es feren e n aquests temps es fessin a l'antiga catedral. 

És significatiu, sigui en l'acta de fundació de les capellanies, sigui en el seu 
testament, que cada cop que anomena Santa Tecla la Vella, digui "capella" i 
no "ecclesia". " ... mandamus quod corpus meum sepeliatur in capella sancte 
Tecle que dicitur vetus"4; "Teneantur ... in praedicta capella die bus et boris 
celehrare quibus in maio ri ecclesia consuetum"5; i en e l seu testame nt: 
"Quantum ad capellanias, quas olim ... statuimus facere in capella Sanctae 
Tecla e quae dicitur vetus in cimmitterium Sedis Tarrachonae ... mandamus 
clari cape llae Sanctae Teclae praedictae breviaros nostros ... ( 4 kalendas 
novembris 1287)"6. La que certament no s'anomena en cap document és la 
capella de sant Bartomeu, construïda, segons Mn. Serra Vilaró, per l'arquebis
be Olivella. 

Parla també d'un cementiri propi dels canonges "predicti capellani tenean-

3. Llibre de Vilaseca. Manuscrit de l'Arxiu Capitular de Tarragona. fol 4. 
4. Llibre cie V ilaseca. fol 4. 

5. Llibre de Vilaseca. fol 4. 

6. VILLANUEVA, .Jaime. Viaje Literario a las Iglesias de ¡.~'fict11a Tomo XIX Madrid 1851 
Documento XVII pàg 263. 
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tur .. . intrare in cirniterium canonicorum singulis die bus e t absolvere et ora re 
pro omnibus ibi sepultis ... "7, el qual era un lloc diferent del cementiri gene
ral o cie la seu, com l'anomena en situar la capella, "In cimiterio secl is"8. Al 
cementiri dels canonges s'hi d'entrar, expressió que vol dir un lloc clos amb 
una porta per a entrar; si es tractés d'una porció del cementiri destinada a 
sepultura dels canonges sense cap tanca que el separés, diria anar al cemen
tiri dels canonges. L'únic lloc tancat per parets, en una cie les quals es veuen 
les restes d'una gran portalada, era el recinte situat al costat cie ponent cie la 
capella cie Santa Tecla la Vella, que antigament s'allargava fins a la paret cie la 
secretaria del Capítol, lloc on Mn. Serra Vilaró va creure que estava situada la 
primitiva seu. El gran nombre cie laudes que s'hi van trobar, totes cie canon
ges, amb les dels primers escarpellades als murs cie les parets romanes i les 
altres fetes se1vir cie carreus cie les parets cie l'actual sala capitular, que fou 
edificada a la part sud d'aquest recinte, ens indica que era el lloc destinat a 
sepultura dels canonges. 

El fet que la capella cie Santa Tecla la Vella conse1vi la cornisa superior a 
la paret nord- oest demostra que no podia cie cap manera recolzar-se a la pri
mitiva catedral, la qual forçosament havia cie ser més alta que la capella. 

Els carreus so1tints que resten a l'exterior cie la sepultura cie l'arquebisbe 
Bernat Olivella fan pensar en una construcció més baixa, a la qual estava uni
da la capella; ta l volta un corredor porticat que voltava e l recinte cie! cementi
ri canonical. 

L'armari de la Santa Espina i la situació del cor a l'absis 

Uns altres dels arguments contra les opinions cie Mn. Serra són la situació 
cie l'armari cie la Santa Espina i e l sepulcre cie l'arquebisbe Roderic Tello. 

El llibre, conegut per !"'Índex Vell" de l'Arxiu Històric Arxidiocesà cie 
Tarragona, ens parla d'una assignació feta el 8 cie febrer cie 1303 per l'arque
bisbe Roderic Tello per a la institució cie dues comensalies a l'altar de sant 
Agustí cie la seu i de tres aniversaris. El document diu: "los 1 O sous que res tan 
se1vescan per reparar la imatge o pintura del altar de la Spina cie Xpto"9. 

Un altre document ressenyat a continuació cie l'anterior diu així: "(Roderic 
Tello) clexa son cors clavant lo altar cie santa Tecla en la paret a on està reser
vada la santa Spina y vol que en lo chor sia fet altra túmulo aon sia traslad::it 

7. Llibre de Vilaseca. M:111uscrit de !"Arxiu Capitular de Tarragona fol. 4. 

8. VILLANUEVA, .Jaime. Viu¡e Literuriu u las Jp.fesius de H~pa11e1 Tomo X !X Madrid 1851 

Documento XVll p:'1g 263. 
9. " Index Vell". Manuscrit de !"Arxiu l·listc'>ric Arxidioces:'1 de Tarragona núm. 20 fol. 592 v. 
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lo cors del beatíssim sant Ciprià en altre temps arquebisbe, y que sil chor se 
mudava també se mudés dita sepultura, fet el 8 de setembre de 1303"10. 

Mn. Serra Vilaró aprofita el document per a provar que les disposicions de 
l'arquebisbe Roderic Tella es referien a l'antiga Catedral, ja que a la nova, 
segons ell, no hi ha hagut mai el cor situat al presbiteri, ni cap altar dedicat a 
la Santa Espina. Es basa en el testimoni de la visita pastoral de l'any 1449; diu 
així, textualment: "Según la descripción mas antigua que se posee de la seo 
actual (la visita pastoral de 1449) la santa Espina no estaba en un altar sino en 
una hornacina cerrada con puertas como si fuera un armaria y que estaba en 
el presbiterio, lo que indica que este arzobispo (Tella) al hacer las disposicio
nes citadas se referia a la antigua basílica de santa Tecla la Vieja"11 . 

Del primer document citat, a Poblet se'n guardava una còpia, avui a l'Arxiu 
Nacional de Madrid i de la qual tenim una fotocòpia que diu: " ... i els 20 sous 
que restan els rebin els comensals qui els faran servir per reparar i restaurar 
aquelles imatges i pintures que foren fetes ad honorem de l'Espina de la coro
na del Senyor, que està davant l'altar de santa Tecla"12. 

La diferència que hi ha entre l'extracte i el document, còpia de l'original, 
és que la Santa Espina no estava guardada en un altar, com diu l'extracte, sinó 
en un lloc adornat amb pintures i imatges situat enfront de l'altar de Santa 
Tecla, que tant a la seu nova com a la vella era l'altar major. 

Si ens referim a la visita pastoral feta l'any 1449 pel bisbe Gonçal, per 
encàrrec de l'arquebisbe Pere d 'Urrea, trobem que aquell, en visitar el presbi
teri, va preguntar a Bernat Piquer, monjo major, per les llànties que hi havia; 
el monjo li respongué que al presbiteri solament hi havia un salamó (rotulus) 
amb vuit llànties, davant l'armarion es guardava la Santa Espina) i un altre 
davant l'armari on es guardava el Braç de santa Tecla13. 

Actualment, en tot l'àmbit del presbiteri no hi ha altre armari fora del situat 
damunt el sepulcre de Joan d'Aragó, on es guardava el sant Braç. 

Quan, l'any 1976, arranjàrem l'absis situat darrere el retaule major, es va 
treure l'arrebossat de les parets i, al costat de la fornícula, on actualment hi ha 
la sepultura de sant Ciprià, aparegué una excavació d'unes dimensions de 
0'90 x 0'45 m. a 1'77 m. sobre el paviment, tapada amb pedres irregulars que, 
una vegada tretes, deixaren al descobert una excavació feta trencant barroera
ment els carreus de la paret, i d'una fondària decreixent d 'uns 35 cm. en la 
part més alta i de 15 cm. en la part més baixa, i on recollírem uns petits frag
ments d 'ossos humans. 

10. "Índex Vell" núm. 20 fol. 592 v. 
11. SERRA VII.ARO, Joan. Son/a Tedo la Viejo Tarragona 1960 pàg 133. 
12. Fotocc'lpia del document de Poblet avui en el Archivo Histéirico Nacional. 
13. "Visita Pastoral 1449". Manuscrit cie l'Arxiu Hbtòric Arxidiocesà cie Tam1gona, fol. 2. 
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L'actual sepulcre de sant Ciprià, situat a 2'20 m. del paviment, fou cons
truït per Maurici Muntanya l'any 1460; és d'alabastre i està col.lacat dins una 
fornícula d'unes dimensions similars a l'excavació que hem referit, incloent-hi 
el marc que l'envolta. 

De primer antuvi vàrem creure que la fornícula aparedada era l'antic 
armari de la Santa Espina, però, en destapar-la, la seva profunditat irregular i 
l'escarpellament poc acurat, junt amb el fet de trohar-hi restes d'ossos, ens 
féu pensar que potser fou el primitiu túmul de sant Ciprià, ja que resultava 
impossible que fos el primitiu sepulcre de l'arquebisbe Tella, puix l'excavació 
és insuficient per a contenir un cos humà. 

Endemés, en els comptes de la reconstrucció de l'actual sepultura de sant 
Ciprià hi ha el següent concepte: "item he pagat 10 sous e 6 diners a un jove 
picapedrer per foredar e trencar la paret on sta la osa del dit s. Ciprià"14. Diu 
"foredar e trencar" la paret on estan els ossos, és a dir, obrir la sepultura feta 
a la paret i tapada per una llosa, segurament amb l'epitafi que fou reproduït 
en l'actual urna d'alabastre. 

La nostra opinió és que l'armari de la Santa Espina, del qual parlen els 
documents de Tella i la visita pastoral de 1449, era a l'absis on avui hi ha el 
sepulcre de sant Ciprià, ja que, com hem dit, en tot l'àmbit del presbiteri no 
hi ha altra excavació que aquella per a servir d'armari, i que, en guardar la 
relíquia al tecasi, fou aprofitat, arranjant-lo, per a posar-hi les restes de sant 
Ciprià que estaven col.lacades en la mateixa paret dins l'excavació abans 
mencionada. 

En treure el revocat de les parets de l'absis, aparegueren unes excavacions 
a distàncies regulars, que encara es poden veure, tapada cada una amb una 
pedra rectangular de 40 x 25 cm. i distanciades una de l'altra 85 cm., a 45 cm. 
damunt el paviment actual, tot voltant l'absis. El paviment del voltant de la 
paret és diferent en una amplada de 60 cm. Tal volta aquestes excavacions 
servien per a aguantar els suports del cadiram de l'antic cor, puix sí allí hi 
havia la sepultura de sant Ciprià, també hi havia el cor, ja que el document 
diu: " ... vol que en lo chor sia fet altre túmulo aont sia trasladat lo cors del 
beatíssim sant Ciprià quondam archebisbe ... "15. 

Crec prou provat que en temps de l'arquebisbe Olivella (1272-1287) ja se 
celebrava el culte a la nova catedral; per tant, la primitiva sepultura de 
l'arquebisbe Tella estava situada entre la paret de l'absis i l'altar major enfront 
de les dues cavitats esmentades, segons era la seva voluntat; "... dexa son 
cors devant lo altar de santa Tecla en la paret aon està reservada la santa 
Spina"16, tapada per una llosa amb la seva figura esculpida. Quan es féu el 

14. "Llibre de !'Obre 1400-1500". Manuscrit de l'Arxiu Capitular de Tarragona. 
15. "Index Vell". Manuscrit de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tam1gona núm. 20 fol. 592 v . 
. 16. "Index Vell" núm. 20 fol. 492. 
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nou cor, que fou entre els anys 1317 i 1327, com es pot deduir pels escuts 
que adornen les parets foranes, el cadàver de l'arquebisbe Tella hi fou traslla
dat com era la seva voluntat "que si! chor se mudava també se mudés dita 
sepultura"l7. Efectivament, l'any 1957, amb motiu d'enllosar-se el cor, el 27 
de febrer del dit any, Mn. Serra Vilaró va poçler explorar la tomba. Sota la 
gran llosa esculturacla, que probablement cobria ja la seva primera tomba, va 
trobar un petit ossari cie 90 x 50 cm. i 45 cie profunditat, amb els ossos barre
jats amb restes dels ropatges pontificals, que se li desfeien en tocar-los , i el 
capdamunt del bàcul ; era la prova de seu trasllat amb pocs miraments. En 
l'última reforma de l'any 1964 fou traslladat, altra vegada, i enterrat a la part 
dreta del nou altar major. 

Aprofito l'avinentesa per a fer constar que en la neteja cie la tombeta de 
sant Ciprià, l'any 1975, trobàrem la llosa solta i a punt cie caure. Vam aprofitar 
l'ocasió per a explorar-la. Dintre l'urna. hi havia les restes d 'una caixeta cie 
fusta podrida per la humitat, que semblava que havia tingut la forma d'un 
bagulet, amb les restes cie clos cossos, ja que hi havia quatre fèmurs i dos 
maxil.lars inferiors , amb un total d 'uns cinquanta-tres fragments d'ossos i 
algunes esquirles. En tapar-ho hi deixàrem un flascó de vidre amb la constàn
cia cie l'exploració. 

Pel que es veu, Mn. Serra Vilaró va excavar l'antic cementiri dels canonges 
i no l'antiga seu cie Tarragona. 

Un document interessant 

En el mateix "Índex Vell", abans citat, hi ha el document núm. 18 del foli 
351, datat el tres de les kalendes d 'agost de 1181 (30-VII-1181), que diu així: 
"Item altre establiment fet lo Archebisbe Don Berenguer de Vilademuls ab lo 
Capítol a Ma1tí cie Arenes cie unes cases en la ciutat, en la entrada cie la vila 
de Pallars desús lo castell archiepiscopal. Afronta a llevant amb la volta rodo
na antiga de la yglesia, axí com va fins al cantó més forà de la torre cie elit 
castell; cie mig jorn ab lo carrer; cie ponent ab la muralla antiga de la cisterna; 
a tramuntana ab lo corral que entre dites cases y lo castell, a cens cie quatre 
parells de capons a Naclal"rn 

Les cases de Martí d 'Arenes, pel que es dedueix del text, eren un grup de 
cases que estaven situades al carrer cie Sant Llorenç, a la part esquerra, entrant 
per la plaça cie les Peixateries Velles. Començaven a la part alta del carrer i 

17. "Index Vell"" núm. 20 fol. 492 v. 

18. "Index Vell'" núm. 18 fol. 351. 
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anaven en direcció al castell de l'a rquebisbe anomenat després castell de l 
Patriarca, arribant fins al cantó d 'una torre del dit castell. La pujada que s'ini
cia al carrer de Sant Llo renç, en la seva part alta, era i és coneguda pel Puig 
d 'en Pallars . Ens ha cridat l'atenció que per la part de llevant limitessin amb 
la "volta rodona antiga de l'església" . Hom es pregunta: què era una volta 
rodona? 

La volta rodona 

En el mateix "Índex Vell" surt dues vegades més el nom de volta rodona; 
la primera en el núm. 41 del foli 354 on diu: "Item una promesa fe ta per 
Jaume Gener y sa muller al archebisbe clon Bernat Olivella que dins un any 
començarien de obrar los molins quels ha establerts en la o rta de Tarragona a 
la volta rodona en sa dominicatura y quey posaran mil sous de obres, a 6 
dels idus de febrer de 1279 (8-II- 1280) clos per Miquel Boter"19. 

La situació d 'aquesta dominicatura queda establerta per un altre docu
ment, que és el núm. 42 del foli 354 del mateix "Índex Vell": "Item una venda 
feta per Elisenclis muller de Arnau Pasqual als fills de Jaume Gener de un ort 
en la 01ta de Tarragona cie ça Francolí lo qual fe t e per lo senyor archebisbe 
a cens de dos morabetins y de una lliura cie cera a pasqua, e n lo cap del qual 
01t se ha començat lo casal cie molins sobre dit; i està fit entre lo camí del 
pont y lo cie Tortosa y entre 101t den Riba y la acequia de dits molins, fe t lo 
dia ans de les nones de gener de1283 (4- 1- 1284) no és clos"2º. 

El segon document, que parla cie una volta rodona, és més modern i és el 
núm. 5 del foli 349 del llibre ans citat: "Item una reconeixença y promesa feta 
per Jofre de Cruïlles pavorcle a Ramon de Avinyó canonge cie Tarragona pro
curador de l archebisbe ... cie 40 morabetins y 6 lliures en y sobre la pare llada 
cie la mensa nomenada lo vinyet als cie volta rodona en la orta de la ciutat, 
que confronta ab los camins que van cie Tarragona a tortosa y al pont cie 
Francolí, y cie pa1t clevall ab la acequia dels molins cie Bertran cie Mans vers 
lo camí cie Tortosa, ... 8 cie les kalencles cie octubre cie 1311 (14-IX- 1311)"21. 

Pels límits que clonen aquests documents, aquesta peça cie te rra devia 
estar situada a la part deçà del Francolí, entre clos camins; l'un que anava a 
Tortosa, i l'altre al pont de l Francolí. Precisament prop del po nt vell del 
Francolí hi ha la Necròpoli Romana Cristian; i en aquesta, a la part de sol 
ixent, tocant a la carretera que va al pont vell, i del qual dista solament uns 

19. ··Jndex Vell'" núm . 41 fo l. 354. 
20. "Index Vell" núm . 42 f"ol. 354. 
21. "Index Vell"" núm . 5 fo l. 349. 
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cent metres, hi ha una edificació, excavada per Mn. Serra Vilaró entre els anys 
1930-1933, i on el 1968 féu noves investigacions l'eminent arqueòleg Theodor 
Hauschild22. Es tracta del hasament d 'una construcció exteriorment rectangu
lar, amh la seva estructura interior en forma rodona amh nínxols, que no 
pogué ésser excavada totalment, perquè la part nord quedava sota la rampa 
de la carretera. 

Sembla que la part que queda sota la carretera eren les ruïnes dibuixades 
per Ligier i descrites per A. de Laborde en Voyage pittoresque et historique de 
l'füpagne (T l, làm 57). Dels estudis del Dr. Hauschild es dedueix que era una 
construcció rectangular per la part exterior, amb una entrada a llevant. L'inte
rior era rodó, circumdat per nínxols alternant, semicirculars i rectangulars. De 
l'estructura de la seva planta pot també deduir-se la reconstrucció de l'alçat 
de l'edifici. Els nínxols dels angles devien estar rematats per una semicúpula, i 
els rectangulars per una volta de canó. Damunt se suposa que hi havia una 
zona de finestrals , rematat tot per una cúpula semiesfèrica. 

Per la seva situació, prop de les vies de tràfic fora de Ja ciutat, i per la seva 
proximitat a altres edificacions funeràries , pot considerar-se com un mausoleu 
similar al de Centcelles. No sabem quan va durar aquest edifici; tenim, això 
no obstant, les ruïnes dibuixades per Ligier l'any 1803, avui desaparegudes i 
els seus fonaments sota la carretera, que es corresponen amb l'excavació que, 
en temps de Ligier, estava coherta per la terra. 

Aquesta edificació, tal volta no enderrocada encara l'any 1280, fou anome
nada per la seva configuració "la volta rodona" i en prengué el nom l'horta 
situada al seu voltant. . 

Una ''volta rodona" dins la ciutat 

Tornant al document de l'any 1181, que ens parla d'una volta rodona din
tre la ciutat, dóna peu a pensar que es tracta d 'una edificació amb una volta 
semblant a la del mausoleu citat i, en puntualitzar que era la volta rodona 
antiga de l'església, es plantegen les següents hipòtesis: Ja d 'un absis amb vol
ta esfèrica que encapçalava un edifici romà aprofitat per església i renovat en 
temps visigòtics i, després de la reconquesta, també fet servir com a església. 
O bé una construcció amb volta esfèrica que s'aprofità en el segle V o després 
de la reconquesta, en construir-se l'església, com a dependència seva. 

Certament fa distinció entre la volta antiga i l'esglési; aquella, com a ante-
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rior a aquesta; del que no hi ha cap dubte és que allí hi havia una església i 
en no anomenar-ne l'advocació ens fa sospitar que fos l'antiga catedral. 

Precisament l'edifici rectangular que hi ha dintre el museu diocesà conser
va un gran cobriment, però no correspon a cap porta, sinó a l'entrada d 'una 
construcció, que podia tenir forma d'absis, per haver desaparegut els vestigis 
romans, que estaven situats a l'actual capella de la Verge de la Guia. No 
podem saber si allí hi havia un cobriment semblant, però és possible. Per 
simetria, no fóra gens extrany que a l'altra part de la gran construcció, estu
diada pel Dr. Hauschild23 i de la qual encara hi ha restes dintre les cases 
situades davant del Col.legi de l'Ensenyança, hagués existit, també, una cons
trucció semblant a la de l'altre costat, que haurien aprofitat per a construir-hi 
o restaurar la catedral, i per això diu "volta rodona antiga de l'església" i no 
de l'església antiga, perquè pel seu aspecte i configuració la creien anterior. 
La catedral actual s'estava construint ja feia deu anys. Per aquell temps (1181) 
ja era acabat l'absis o molt avançada la seva construcció, puix que, el 27 de 
març de 1184 fou enterrat, al seu peu, Poncet de Barberà. 

El document fa sospitar que l'emplaçament de l'antiga catedral es trobava 
prop de l'extrem oriental de la gran construcció romana, o sigui, entre la 
capella de Santa Tecla la Vella actual i l'església de Sant Llorenç. Sembla que 
podia tractar-se d'un edifici romà aprofitat en el segle V per a servir d'esglé
sia i renovat en temps visigòtics, puix en l'antic cementiri o jardí de santa 
Tecla el Dr. Hauschild, en les recents excavacions, va trobar un petit fragment 
de marbre visigòtic i quatre pedres corresponents al començament d 'arcs de 
ferradura, com també un enterrament probablement visigòtic molt a prop de 
la paret que tanca el jardí. 

Aquest edifici podria ésser l'antiga seu restaurada després de la recon
questa, que va servir fins que el culte fou traslladat a la nova catedral mig 
edificada encara, cosa no gens estranya, com ha passat en alguns temples del 
nostre arquebisbat, per exemple el de la Selva del Camp, que encara avui no 
té feta la façana; o l'església de les Pobles, on fins fa poc temps s'usava una 
petita part de la capçalera de la nau central; i la nova església de Mont-roig, 
en la qual es va començar el culte quan solament hi havia dues naus cober
tes , i encara actualment està per acabar. 

És possible que el trasllat del culte a la nova catedral en construcció fos 
entre el pontificat de Ramon de Castellterçol (1198) i la regència de l'arque
bisbe Espàrrec (1215-1233) , com opina el comensal Marià Marí; llavors, sia 
per l'estat ruïnós o per a aprofitar els materials de l'antic temple per a la nova 

23. HAUSCHILD, Theodor. "Construcción romana de planta central préixima a Tarragona ". 
[Jo/etín Arqueoi<ígico !V Época Fase. 129-1 32 p:lg. 3-31- Tarragona 1975. 
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construcció, fou enderrocat. A prop del lloc on estava situat es construí una 
petita capella que prengué el nom cie Santa Tecla la Vella, com a memorial de 
l'antiga i venerable catedral. 

Corrobora aquesta opinió la fundació de la Comensalia de Sant Pau, feta 
pel canonge Ferrer de Guàrdia l'any 1234, a la capella cie la infermeria del 
capítol, avui coneguda per capella cie Sant Pau24. Aquesta capella és molt 
semblant a la de Santa Tecla la Vella, sobretot pel que fa referència als contra
forts, similars, també, als del cimbori cie la catedral, que sembla que es feren 
pel mateix temps. 

Fins ara no s'han tingut en compte els cinc timpans semicirculars de gra
net, la seva funció i la seva procedència. El document de 30 de juliol cie 1181 
dóna motiu per a establir la teoria que l'antiga seu de Tarragona tenia el seu 
emplaçament a la part oriental cie la gran edificació romana, que emmarcava 
la gran terrassa situada a l'extrem de la part alta i a la qual estava integrada, 
tenint al seu voltant, durant el període visigòtic, les dependències episcopals. 
Ocupava l'àrea situada entre la capella cie Santa Tecla la Vella i l'església cie 
Sant Llorenç. Desconeixem el perímetre que podia haver ocupat. Les excava
cions cie Dr. Theodor Hauschild no desmenteixen, per ara, aquesta teoria. 

24. ··Llibre de Vilaseca '°. fol. 9. 
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SIGNIFICACIÓ DELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS A IA TEMÀTICA 
MARIANA DEL RETAULE MAJOR DE CADAQUÉS 

Mª Assumpta Roig Torrentó . 

Les figures i elements que conformen els eixos exteriors del retaule major 
de Cadaqués, i que al mateix temps emmarquen l'estructura compositiva de 
l'obra esculpida, presenten una riquesa interpretativa que mereix una anàlisi 
detallada de caràcter iconogràfic que permeti plantejar la complexitat que 
ofereixen i relacionar-los amb la temàtica central. Aquesta, de caràcter 
marià,es desenvolupa en els tres carrers del bell mig de la composició, i en 
tres nivells, en la predel·la o bancal i en dos cossos, formant alhora un gran 
bloc central que queda tancat en ell mateix, entre dues grans columnes cilín
driques, sostingudes per atlants i amb un coronament trilobulat. No obstant 
això, els elements complementaris queden vinculats àl context principal de 
l'obra, l'enriqueixen, el conceptualitzen i posen de manifest la mentalitat d'u
na època i d'un poble mariner sota l'advocació de Maria. 

Maria se'ns presenta com a intercessora, amb la representació cie la Verge 
cie l'Esperança o de la O, patrona de la vila -ubicada damunt del manifesta
dor, en una fornícula que s'endinsa en el segon cos- i com a reina del cel i cie 
la terra en el tema de la coronació -situat en el cos superior, seguint aquest 
eix central. Els episodis cie la seva vida, cie goig i dolor, complementen el 
cicle advocacional. En la predel·la trobem el Camí al Calvari i l'Oració a 
l'hort, mirant d'esquerra a dreta segons el punt de vista de l' espectador; en el 
primer cos hi ha el Naixement de Maria i la presentació al temple, i en el cos 
superior, l'Anunciació i e l Naixement de Crist, escenes desenvolupades dins 
un marc el·líptic. Envolta aquest cos central, que per altra banda, com ja indi
ca Ma1tinell, no aconsegueix del tot ésser el centre principal d'atenció com es 
proposaven els escultors Pau Costa i Joan Torras, la figuració diversa que és 
objecte d'aquest estudil. Així trobem la representació de l'escut de la vila a 
ambdós costats cie l'altar; les imatges de Pere i Pau a les po1tes del retaule; 
als carrers laterals extrems del primer i segon cos hi ha els evangelistes, clos 
per banda: Joan amb l'àliga i Mateu amb l'àngel al costat esquerra, i Lluc amb 
el toro i Marc amb el lleó, a l'altra banda. Coronen el retaule dos putti amb 
instruments musicals, un per banda, clos més amb atributs referents a sant 

l. C. MARTINELL. Arquitectura i esculturu barroques a Catalunya. 3 vol. Barcelona , 1961. 
Vol 11 pp. 79-81. En l'estudi formal-com¡)()sitiu que realitza sobre els retaules barrocs , el de 
Cadaqués pertany a la 4a. fase compositiva de tendència unit:lria. on l'e ix central vertical va 
adquirint cada vegada major trnnscedència e n contra dels carrers laterals. 
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Tomàs d'Aquino, i al centre d'aquest àtic la figura de ple volum de Tomàs 
d'Aquino trepitjant les heretgies. Finalment, encimbellant tot el conjunt, hi ha 
un pelicà amb tres cries. 

Enc·ara resten algunes figuracions que estan distribuïdes en altres indrets 
del retaule i que expliciten aspectes de caràcter local. En aquest grup situarí
em les dues escenes de pesca que es reflecteixen en la perllongació del retau
le cap als murs d'inici de l'absis, tot decorant la part superior de les portes de 
l'actual sagristia, i les santes Rita i Bàrbara situades molt a prop de les grades 
de l'altar, al nivell del sòcol, però més endinsades que les representacions 
dels atlants que tanquen i emmarquen el grup central, com ja he indicat. 

El retaule 

El retaule major de Santa Maria de Cadaqués va ser contractat per la parrò
quia i municipi de l'esmentada vila als escultors Pau Costa i Joan Torras l'any 
1723, amb la condició que seguissin les traces que Jacint Marató havia fet per 
al retaule del convent de Santa Clara de Vic, cosa que no es va fer. Les dates 
de construcció estan inscrites en les portes, 1729-1789. Hom interpreta que la 
primera data es refereix a l'acabament de l'obra de fusteria, mentre que el 
1789 correspondria a la finalització del daurat i pintat. En la realització hi va 
intervenir també Josep Serrana, fuster arquitecte de Girona, a causa d'un cert 
deixament de l'obra per part de Pau Costa2. 

Les primeres dades sobre l'obra, les coneixem a partir del treball de Guitert 
i Fontseré, qui ens parla de l'altar major i de la construcció del retaule, tot 
precisant les causes per les quals no es va poder començar fins al 1723, enca
ra que s'havia arribat a un acord en 17053. Josep Pla, en un estudi sobre 
Cadaqués, recull i ratifica l'aportació de Guitert i Fontseré, tot presentant una 
narrativa de caràcter històrica-poètic, en què es fa referència, entre altres 
aspectes, a la comitença de l'obra a partir d'uns versos de Frederic Rahola.4 
Narcís Sala, en un estudi específic sobre el retaule, exposa d'una manera des-

2. J.H. TIUADO. L'època del harmc, s. XVIl-XVIll. Barcelona, 1984. pp. 176-177, planteja l'evo
lució estructural de l'obra , seguint i refermant la teoria de les fases d'evolució dels retaules <l'en 
Martinell. Comenta també la poca relació existent entre la traça cie]. Morató del retaule de Santa 
Clara de Vic, que devia seguir Costa, i l'estructura del retaule de Santa Maria de Cadaqués. A. 
PEH.EZ SANTAMAHIA, Hscultura barmca a Catalunya. Lleida, 1988. pp. 278-286, apèndix docu
mental, núm. 323-325, testament de l'escultor Pau Costa . 

3. J. GUITERT Y FONTSERE, Cadaqués su iglesia y su altar mayor. La Selva del Campo, 1954. 
4. J. PLA, Cadaqués. Barcelona, 1947. En les pp. 83-93, "Cadaqués a l'època moderna" fa 

referència a l'estudi del Dr. Guitert, "devem al doctor Joaquim Guitert un estudi de l'altar fins 
avui insuperat( ... ) publicat a l'any 1931 dedicat a Victor Hahola". 
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criptiva i molt expressiva tots els elements que configuren aquest gran con
junt escultòric.5 

A partir de la informació que hem recollit en aquests treballs i d'altres de 
caràcter general, de vessant històric i de l'art (vegeu notes l, 2), podem aven
turar-nos a oferir una proposta interpretativa que hem anomenat complemen
taris. 

Elements complementaris 

Una primera i atenta observació de les figures que són objecte d'aquest 
estudi invita a plantejar, d'entrada, el context simbòlic de caràcter globalitza
dor que ofereixen dintre una diàfana i emfasitzadora disciplina contrarefor
mista, al qual s'arriba fent una lectura pre-iconogràfica. Els emblemes, caritat, 
victòria, esperança ife, per ordre descriptiu, conformen el supo1t de l'estruc
tura conceptual i matèrica del retaule. 

Seguint un ordre de lectura en sentit descendent segons l'eix longitudinal 
de l'obra, trobem en primer lloc, al cim del retaule, un pelicà amb tres cries, 
manifestació de la caritat personificada. És una au que s'obre el pit per donar 
menjar a les seves cries; així, Ja sang que dóna vida s'interpreta en la icono
grafia cristiana, segons sant Agustí, com la imatge de Ja sang del Salvador. La 
llegenda i la seva aplicació seran generalitzades a l'època medieval en Ja ico
nografia cristiana, essent la tipologia més freqüent Ja que s'observa en aquest 
retaule. Vigornx indica que el teòleg més significatiu de l'època medieval, 
Tomàs d'Aquino, va contribuir a aquesta significació del pelicà a través del 
seu himne Adoro te.6 · 

La figuració quasi exempta de sant Tomàs amb els atributs de doctor 
angèlic, com indiquen les ales d'àngel que surten del seu darrera; amb els 
hàbits de dominicà, per a ressenyar Ja importància de l'orde; el medalló amb 

5. N. SALA, "El retaule barroc de Cadaqués". Anna/ de /'Institut d'f;çtudis r:mpordanesos, vol. 
15. Figueres, 1981-1982, pp. 291-349. 

6. F. VIGOHOUX, Dictionnaire de la Bihle. Paris, 1912. 'Es l'autor que dóna una informació 
més exacta, àmplia i fonamentada sobre l'adaptació al món cristià del significat d'aquesta au. Se 
centra en l'obra de sant Agustí "!'s. C.I. 8, ML. XXXVII , col. 1299". J.L. MORALES MARÍN, 
Diccionario de IconoloMía y somh<1l0Mía .. Madrid, 1984. Pelícano es remunta a l'antiguitat, enun
ciant l'au palmípeda com a símbol pate rnal i de l'estimació dels prínceps al seus pobles, com 
al·legoria de Crist. J. CHEVALIER, Diccionario de símh<J/os. Barcelona, 1986. Pelícano "como figu
ra de sacrificio cie Cristo y su resurección" en la iconografia cristiana. ]. HALL, Diccionario de 
temasy sím/J<J!os artísticos. Madrid, 1987. Pelícano, "símbolo del sacrificio cie Cristo". Segons Hali, 
va ésser en e l renaixement quan es va utilitzar com a símbol de la caritat, al mateix temps que el 
fet del vessament cie sang encaixa amb el concepte de redempció de Crist. 
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figura de sol al centre del pit sostingut per una cadena, element tipològic 
bàsic per a discernir la seva saviesa; la custòdia en tipologia cie sol, referència 
a l'Eucaristia, que sosté en una mà; una espasa flamant a l'altra i el fet cie tre
pitjar els heretges, configuren tot un conjunt d'atributs que simbolitzen la 
victòria. Victòria de la fe cristiana basada en la seva sàvia doctrina que, a més, 
va aixafar en diverses ocasions moviments heretges. Aquesta representació cie 
sant Tomàs no és nova en l'època del barroc. Trobem ja referències en segles 
anteriors; són exemples plàstics on es ressalten la glorificació, el triomf i l'apo
teosi. Citem el fresc d'Andrea cie Firenze La glor~ficació de sant Tomàs 
d'Aquino, a la capella de Santa Maria de Novel·la cie Florència, o la 
Glo~/zcació de sant Tomàs cie Benozzo Gozzoli, actualment al Louvre, que 
presenta sant Tomàs trepitjant sant Amour enmig dels regulars. 

D'altres manifestacions tenen caràcter de personificacions; així trobem la 
relació amb el bisbe irlandès Romuald, patró cie Malines, que és reflectit aixa
fant sota els seus peus el seu assassí.7 En la biografia de Juan Briz trobem 
referències a moviments heretges en vicia del sant, que va derrotar no sense 
dificultats. Així per exemple, es comenta l'àrdua lluita per vèncer l'heretge 
Guillem cie Santo-Amor i els seus seguidors. Va aconseguir que el papa 
Alexandre VI els declarés heretges i fes cremar solemnement els seus escrits, 
autoritzant i confirmant alhora la doctrina cie l'Opuscle cie l'angèlic mestre, 
declarant-la catòlica, sana i segura. També s'indica que quan sant Tomàs va 
escriure el dinovè opuscle, va arribar a la veritat catòlica.H 

Els àngels que arrodoneixen aquesta part superior del retaule estan repre
sentats, pel que respecte a la banda dreta, amb una maqueta cie l'església, l'o
posat amb un llibre i ploma a la mà, i els que estan ubicats en els angles del 
frontó trencat d'aquest àtic toquen llargues trompetes. Els atributs "maqueta 
cie l'església" i "llibre i ploma a la mà" són freqüents en la representació del 
mateix sant Tomàs cl'Aquino, amb el qual obtenim, clones, una variant tipolò-

7. En trobem ja referències en l'obra de llenozzo Gozzoli , núm. 72 del Louvre, com indica P. 
CAHIEH, Les characteristiques des saints dans l'al1 popu.laire. Paris, 1867, pp. 684 i 68. E. HALL, 
H. URH, "Aureob super Auream: Crwons and Helatecl Symhols of Special Distinction for S:.iints in 
Iate Gothic an Henaissance Iconography". TheArtBulletin, 1985, núm. 4, pp. 567-603. Figs. 25,26. 

8 . J lllUZ, Vida pmdiMiosa del únMel de las eswelas, Sol de la lMlesia y qllinto doctor Luz del 
Mundo, y estre/lo reji~IMente de la inclvto reliMi<ín de Predicadores. Santo Thomas cie Aquino. 
Madrid, 1761. Aquest símbol victoriós, la victòria sobre l'heretge. el trobem representat en un gra
vat que il·lustra e l frontisrici d'uns "VILLANCICOS que se cantar(1n e n las fiestas que en holo
e<1 ustos de affectos consag1:1 a su Angelico Maestro Sto. THOMAS DE AQUINO". Gerona, ror N. 
O liva , impressor, 1744. 3 fol. Un exemple més de rrograma contrareformista. 
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gica d'aquests elements.9 L'instrument musical, les llargues trompetes, s'ha 
d'interpretar com un senyal d'apoteosi, de victòria final per damunt de tots 
e ls dubtosos i contraris a la doctrina que proposa el gran teòleg de l'Església 
catòlica; 10 exegeta de l'època medieval abans cie Trento i sobretot a partir cie 
Trento se'l revitalitza amb un èmfasi extraorclinari11 en totes les components 

9. Els atributs "maqueta de l'església" i "llibre i ploma a la mà" es remunten a l'època de 
Sixte V. J. BRIZ (1761) , en la p. 207, comenta que aquest papa va fer pintar, a la Vaticana o 
Biblioteca Pontífkia, sant Tom~1s amb l'església a la mà esquerra i a la dreta la ploma. de la qual 
sortien molts rnigs de llum dirigits vers l'església, amb una inscripciéi que deia: "Los escritos de 
Santo Thomas son aprobados por Christo Crucificado". J FERRANDO HOIG. Iwno{.irafla de 
los santos. Barcelona, 1950. pp. 259-260. 

10. Els diferents car:lcters musicals que es donen als àngels indiquen la subtilesa amb què es 
vol donar un missatge i e l simbolisme que es deriva per a cacbscun d'ells. E. WINTERNITZ, 
Musical Jnstntments and tbeir s¡1111holism in Western Art. Yale. 1979. làm . 65-66, les "llargues 
trompetes" com a senyal d'anunci d'esdeveniments imp01tants; en aquestes bmines els temes 
són: glorificació de Maria de la col·lecció del Baréi Hayl Woem , i ascensiéi i coronació de Maria 
del mestre de St. Lucy Legend .. L'obra de autors dedicada per Salvat Jnstrnmentos. intérpretes y 
orques/as, Este lla , 1984 , parla en l'apanat d'instruments. pp. 28-29. de la trompeta , de la seva rea
pariciéi com a instrument de metall a partir de les creuades i de la seva espectacularitat, donada 
per la forta i brillant sonoritat , que la van fer idònia per a les cerimònies. ALxí entenem l'èmfasi 
de les representacions en aquest instrument a pattir del XV, com indica Winternitz , i el tipus de 
tema de Glr:kter ceri1,1<mial que representa. A més. indica aquest diccionari que l'edat d'or de la 
trompeta va ser durant el segle XVJI i primera meitat del XVIII, i obtingué un lloc important en la 
música militar. Es pot traslladar i fer un raonament analògic sobre el concepte de música militar 
amb la música de l'església militant, com és el tipus d'església que s'imposa a partir cie Trento. A. 
PEREZ (1988) , pp .. 318-320, comenta l'apoteosi que l'església vol transmetre a ls fidels pel camí de 
l'ortndt'ixia ; manifestaci<i semblant es troba en els retaules de Cass~1 de la Selva i de Palafrugell, 
ol)res del mateix Pau Costa. entre altres retaules del barroc caral;!. 

11. J BHIZ (1761) , p. 357. cap. XXX: "Honores de Ins sagrados Concilios en aclamación de la 
doctrina Angélica" , exposa els diferents concilis on es va utlitzar la doctrina de Tomò1s d'Aquino 
per a lluitar contra les heretgies , des del segle XIII fins :li XVI. Per aquesta exposici(J sobre e ls 
concilis, Briz es hasa en l'obra del pare P. IUVADENEYHA l·los Sa11ctum111, 1734. 3 vol. "La vida 
de Santo Thomas de Aquino. Confesor y Doctor", pp. 357-367, 361-362 , on presenta el testimoni 
dels papes i "de la Sant;1 Silla Apostòlica , que es Maestra de verdad" sobre l'obra i persona de 
una butlla papa l de 1'11 d'abril de 1567 en la qual manava que es celebrés la festa de sant Tonüs 
amb la mateixa solemnitat que se celebraven les festes dels quat re doctors de l'Església llatina , 
perquè aquest doctor ha illuminat tota l'església , ha destruït moltes heretgies i les que han sorgit 
després de la seva canonitzaci<i s'han vençut , com s'ha demostrat en el concili de Trento. E. 
MALE , el barmw. Madrid , 1985, pp. 409-410. quan fa referència a les ordes religiosos i parla dels 
dominics indica b mateixa aportaciú que es desprèn cie l'obra de Hivadeneyra. 
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necessàries perquè la seva obra qualli en els diferents estrats sòcio-culturals.12 
Els evangelistes, repartits dos a cada banda, Marc i Lluc per un costat i 

Mateu i Joan per l'altre, estan esculpits amb els símbols respectius. 13 Tant pels 
que respecta a la disposició estructural en l'interior de les fornícules dels cos
sos extrems del retaules com pel contingut teòric que representen, podem 
considerar aquests personatges els pilars en ~uè se sustenta el cristianisme i 
testimonis vivents de la vida de Maria i Crist. 1 Ja a nivell de terra, en el sòcol 
del retaule, hi trobem representat en ambdós cossos extrems l'escut de la vila 
de Cadaqués: escut que recull l'essència d'un poble i com a tal el comitent de 
l'obra. Consta d'una torre de defensa ubicada al port de la vila amb una porta
da d'arc de mig punt i dues finestres a la part superior, coronada amb merlets, 
emmarcant tot el conjunt per una garlanda decorativa amb dos putti que la 
flanquegen. 15 

Les representacions de sant Pere i sant Pau situats a les portes del retaule, 
a esquerra i dreta respectivament, són freqüents en la majoria dels retaules 
barrocs catalans, i com ja indica Ma1tín Gonzalez són objecte de distinció i de 
culte conjunt gairebé sempre.16 El contingut ideològic de la seva plasmació 
entroncaria amb el significat vist en les línies anteriors dels evangelistes. Pere 
va ser el millor admirador i coneixedor de la divinitat de Crist i Pau el millor 
predicador, enfront dels altres apòstols. Els atributs reflectits en aquèsts relleus 
són els propis d'ambdós sants, les claus i un llibre obert pel que ò a sant Pere 
i l'espasa, una mica amagada per la túnica, i el llibre tancat pel que respecta a 

12. La reforma tridentina arriba a tots els grups socials, fins i tot a l'àrea rural. J.M. PUIG
VERT, "Parròquia, rector i comunitat pagesa". L'avenç núm. 115. pp. 44-51. Barcelona, 1988. En 
l'apa1tat titulat "les protestes tridentines" planteja l'església com un aparell governamental en l'es
perit de l'home i exposa els mecanismes per a aconseguir-ho. 

13. J.J. MAHTÍN GONZÀLEZ, "Tipología e iconogrnfía del retablo español del renacimiento" 
S.S.A.A.U. V. núm. XXX, 1964, pp. 5-66, pp. 9-13, el pro11mma ico1wp,ra(ico, p. 13, los 
evtmgelistas, on proposa la disposició de dos a cada costat, com en l'exemple q ue ens ocupa, no 
presentant jerarquització entre ells i figurant amb els seus símbols respectius. A. PÉREZ (1988), p. 
285, en .l'esquema del retaule presenta la disposició d'aquests i en la presentació temàtica de l'o
bra en fa una breu descripció. 

14. M. SEGRET i JUU - M.A. ROIG i TORHENTO, Altar dels Colls. Sant Llorenç de Monmys, 
1984. En l'apartat d'iconografia, en les pp. 192-193, es presenta les figures dels evangelistes amb 
el seu significat i descripci(> formal. J. BJUZ (1761), p. 225, parlant dels copiosos i erudits escrits 
de sant Tomàs, comenta que aquest va escriure sobre els quatre evangelis: en l'obra. Cadena de 
Oro va exposar fonts dels Pares de l'Església i, entre altres qüestions, el mètode dels evangelistes. 

15. M. BASSA i ARMENGOL, Hl' escuts heràldics dels pobles de Catalunya. Barcelona, 1968, p . 
101, Cadaqués núm. 174.]. GUITERT i FONTSERE (1954), p. 33, fa referència a les insqipcions 
que hi ha sota l'escut de la vila, 1729 any d'acabament de l'obrn, i 1788, quan es va decorar i 
daurar. A. PÉREZ (1988), p. 279 

16. J.J. MARTÍN GONZÀLEZ (1964), p. 13, cf. nota 8. 

798 



SIGNIFICACIÓ DEL~ ELEMENTS COMPLEMENTAIUS 7 

sant Pau.17 El que interessa remarcar, però, d'aquestes dues figures 'es la con
nexió amb sant Tomàs, com és palesa en l'obra de Pedro Rivadeneyra i de 
Juan Briz. Per a Rivadeneyra "fueron sus singulares patronos San Pedro y San 
Pablo ... Dexabanle estos dos fundamentos del Edificio Cristiano, vacilar en 
muchas dudas para tener el glorioso empleo de venir a hablarte, iluminarle y 
sacarle de ellas (. .. ) se le aparecieron los dos santos Apóstoles"; "Los Santos 
Pedro y Pablo me alumbraron en una aflicción y han venido a consolarme e 
iluminarme con sus luces", visió que el sant explica al seu company de cel·la 
Fray Reginaldo. Una exposició molt semblant és la de Juan Briz: "Escribía 
Santo Thomas los comentarios sobre S. Pablo, que son admirables y como el 
Apóstol és un abismo de sabiduria, halló gran dificultad en un paso, acogiose 
a la oración y salió tan lleno y con soberana luz que no tuvo mas duda ni 
dificultad ( ... ) y una noche estando en oración se le apareció San Pedro y San 
Pablo, y se le declararon.1118 Una idea globalitzadora de les personificacions 
dels evangelistes i els sants Pere i Pau és la de constatar la fe . La fe cristiana 
que comença amb la vivència d'aquests dos fonaments de l'edifici cristià, Pere 
i Pau, seguint les paraules de Juan Briz, la continuaven els evangeliste-? amb 
el seu testimoni escrit, i que troba un fidel i enèrgic succesor en la personifi
cació de Tomàs d'Aquino. 

Al costat de sant Pere i sant Pau hi trobem els alts relleus de dos atlants, 
un per banda, que subjecten "simbòlicament" les columnes del cos central del 
retaule; aquestes dues grans columnes emmarquen el grup central de l'obra 
on es desenvolupa i emfasitza la temàtica mariana. S'han interpretat aquestes 
figures com el triomf de la religió -representada pels sants i escenes historia
des- sobre el mite representat pels atlants sotmesos.19 Aquesta afirmació no 
és tant evident si tenim en compte diverses qüestions a analitzar; en primer 
lloc, quan cerquem l'origen del terme atlant en l'art, trobem que és un ele
ment emprat en arquitectura, una estàtua d'home que serveix per a sostenir 

17. P. IUVADENEYRA (1734), pp. 362-362. CAHIER (1867), pp. 50-52. Hi trobem b referèn
cies a Pere amb les claus i l'au amb l'espasa. També ho presenta així FElfüANDO ROIG 0950), 
pp. 213 i 218, en els exemples de l'època medieval. 

18. P. IUVADENEYRA (1734) pp. 362-362. J. BRIZ (1761), pp. 196-198. En totes dues hagio
grafies es posa de manifest que Tom~1s relata aquest episodi de la seva vida a Fray Reginaldo, el 
qual s'encarregava d'escriure els dictats dels seu mestre. H.ivadeneyra comenta , p : 363, "estando 
acostado su compañero Fray Reginaldo le despert6 para escribir en e l libro de Isaias aquella 
exposición". 

19. J.R. TRIADO (1984), pp. 176-177. L'autor planteja la introduciéi d'atlants en els retaules 
barrocs catalans en l'obra de Palafrugell, retaule destruït pel juliol de 1936. amb evident caràcter 
profü, a més d'evidenciar la rebci<'> que s'estable ix entre els atlants que sostenen tota la fàbrica 
del retaule d'Igua lada i el de Cadaqués. A. PÉREZ (1988). p . 279. J.J. MARTÍN GONZÀLEZ, 
fatructura barroca en h;pu11a 1600-1700. Madrid, 1983. pp. 501 -510 Cataluña, p. 504 
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un entaulament o una cornisa; a més s'especifica que la denominació prové 
de la similitud amb les estàtues del tità Atlas o Atlant; per tant, tenim un ele
ment pròpiament profà situat en una obra cie caràcter bàsicament religiós. 20 
Aquesta interferència es dóna en molts períodes de la Història de l'Art i no 
sempre ha cie significar el triomf cie la religió sobre el mite, sinó que diríem 
que la religió s'inspira en el mite, el copia i en tot cas sacralitza el seu sentit. 
Així podem trobar l'analogia Atlas-Hèrcules en obres del XVI-XVII, com pre
senta Rosa López Torrijos.21 

Un element més per a ampliar el significat al·legòric d'aquestes representa
cions és la relació amb la figura que culmina el retaule, sant Tomàs. Tenim 
constància cie textos cie mitjans XVIII en quatre o sis folis sense numerar en 
els quals es relaciona Tomàs amb herois guerrers cie l'Antic Testament. En un 
Oratorio alegóricosacro il·lustrat amb un gravat, Gecleon s'assimila a sant 
Tomàs i d'ells es diu: "Gecleon divina athlante/ Quando clama la Iglesia mili
tante/ cle tanta herege tantas invasiones/ arma sus esquaclrones/ y por venceria 
toclo/ a las aguas prueva". 22 Per tant, aquí atlant podria ser Atlas, figura que té 
per missió subjectar l'esfera celest; buscant un significat cristià voldria dir tenir 
la missió d'evangelitzar el món, que tota l'esfera sigui cristiana. En el primer 
full d'un altre Oratorio alegòricosacro trobem un gravat amb sant Tomàs asse
gut en un tron, amb ploma i raigs lluminosos, maqueta cie l'església aguantada 
per un àngel, corn en l'exemple que ens ocupa, i trepitjant cares, homes i 
caps cie fills cie pelicà, molt semblant també a la representació cie Cadaqués, i 
amb un text cie caràcter purament militant: "cie la ley cie explicación/ Thomas 
supo unir en sí: como logra Othoniel la hermosa Axa cie Israel en unión muy 

20. L. MULLER PHOFUMO, FI 11nw111ento i<.:<íniw y la arr.¡11itectura, 1400-1600 Madrid, 1985. 
no rresenra cap apanar concrer sobre la figura de l'atlant , la seva utilitzaci(J i inte rrretacié> en e l 
decor de l'arquitectura , segons terminologia d'Albe1ti, siné> que estudia en un capítol determinar 
"el suprnt animar". aspecte que ha esr:1t d'utilitat pe r a amrliar e l punt de mira sobre la interpre
r:Kiéi de l'atlant com a figura sotmesa . 

21. Un text senzill i molr general que planteja les bases entre sagrat i profü i l'acritud de l'in
dividu fronr aquestes interrelacio ns és e l de M. ELIAOE, Lo saf!,radu y Iu pnfano. lklrcelona, 1981. 
M.H. PÉREZ TORlU.JOS, La 111itulu[!,ia en la pintura espmlula en el sif.!,lu de um Madrid. 198'i. En 
la p. 352. Atlas, represenrar en la pinrura esp:myola e n diverses ocasions. rotes aguamanr l'esfera. 
al·ludint a b misiéi de suhject:1r la volta celest. La relaci(> Atlas-Hèrcules aplicada al re i Felip IV. A 
la p. 428, en l'aparrat titulat "los dioses subordinados'', recull en det:dl de fitxa les quatre repre
sentacions d 'atlants dels segles XVJI-XV!ll. A la p. 409. la relacié> Hèrcules i Albs e n els nüm . 78-

79 amb una al·legoria de caràcter polític de dares 1649-1668. La primera fa re ferència a l'enrrada 
a Madrid de Maria Anna cl'Àusrria: la segona. e n l'èroca de Carles li. en què Hèrcules-Atlas soste
nen l'esfera amb els rerrars de Carles l! i Marianna d 'Àustri:1. 

22. Titular "Los dnr:1ros de Gedeon lriunbnres en la purísim:1 luz de la iglesi:i y sus Concilios 
Santo Thomas d 'Aquino". Barcelona. impremta Joan Piferrer, 1742. 
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feliz (. .. )/ con haver a.ssaltado Ebron, Bezec/ Abati do y muerto Adonibezec, i 
con el destruidos diez mil Chamaneos". Hi ha una clara manifestació de lluita 
per aconseguir la victòria de la fe. 23 

Per a aconseguir la victòria de la fe es necessita esperança. L'esperança es 
converteix, doncs, en la característica essencial per a arribar a aquesta finali
tat. En l'obra escultòrica de Cadaqués representen aquesta esperança la patro
na de la vila, la Verge de la O o de l'Esperança, i les santes Rita i Bàrbara. 
Santa Rita es coneix per l'hàbit d'agustiniana, un cinturó ben cenyit i una creu 
amb la imatge de Crist, actitud de pregària i nimbe radiant. Santa Bàrbara està 
representada amb una túnica talar i un mantell, una palma de mattiri en una 
mà i una custòdia copó en l'altra, aurèola radiant i, al fons, un baix relleu 
amb una torre i tres finestres , símbols de castedat d'aquesta santa. 24 El cinturó 
de cuir que porta santa Rita també fa referència a la castedat i és propi en la 
representació dels sants de l'orde, començant per la figura de sant Agustí, el 
seu fundador; cinturó que, segons la llegenda, la Verge havia donat a sant 
Agustí i a santa Mònica, i en les esglésies de l'orde existeixen confraries del 
cinturó. 25 Aquest atribut es pot relacionar amb el cíngol diví que un esquadró 
d'àngels va posar a Tomàs d'Aquino com a símbol irrevocable de perpètua 
castedat i que, com comenta Juan Briz, es varen fundar congregacions d'a
quest celestial cíngol amb el nom de milícia angèlica. La primera va ésser en 
el 1649, amb estatuts i regles a la Universitat de Lobaina.26 Hi ha constància 
d'aquestes confraries en diversos centres de l'orde de Predicadors cie 
Catalunya, Cervera, Vic, Girona, remarcant, com indiquen ja els mateixos 

23. "El v:.1leroso sabio y triumfante Othoniel en la conquista de Cariat-Sepher. Santo Thomas 
cie Aquino". Barcelona , impremt:.1 Piferrer, 1742. 

24. FERRANDO ROIG (1950), p. 56, p. 237. CAHIER (1967), p. 176, santa fülrbara amb imat
ge il·lustrativa. p. 436, descriu santa Rita , però no hi ha cap imatge. A. PÉREZ (1988), p. 310 des
criu les santes i les situa dins el grup de sants q ue estan representats amb "èxt:.1si de menor grau". 
Mirant les hagiografies de Voràgine i Rivacleneyra, és notable destacar que e n cap d'elles no s'hi 
troba santa Rita; per a la primera ressenya, hem d'esperar l'obrd del pare J. CHOISSET, Nouisimo 
año cristiano. Zaragoza, 1886. Obra traduïda al castellà pel !'.J.F. de Jsla de la mateixa compan
yia de Jesús . .J. Croisset és un autor del XVII . En les pp. 538-546, 22 de maig, exposa la vida de 
Hita de Cass ia . Sí que trobem, però, santa füirbara en l'obra de Voràgine, vol. 2, pp. 896-903, i en 
el l·los Sanctorum de Rivadeneyra, t. 3, pp. 433-436. 

25. E. MALE (1985), cap. X. pp. 379-382. Els agustins fa referència al cinturó de cuir. 
26 . .J. BRIZ (1761), p. 62. A partir de 1600 l'hàb it dels dominics era túnica blanca, capa negra 

sobre la toga i cíngol vermell, celebrant-se la festa el 28 de gener. J. GUDIOL i CUNILL, Nocions 
d'arqueologia sagrada catalana. Vic, 1931-1933. pp. 665-669. Jndument~ria , dins el capíto l "Arts 
Sumptu~lries" , a la p. 660 es troba la descripció de "cíngol" i comenta l'autor que e n el segle XV1 
és quan es fixa la forma. 
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títols , el seu caràcter militant i la seva fottalesa. 27 

Una altra relació que es pot establir a nivell terrenal entre Tomàs cl'Aquino 
i les santes Rita i Bàrbara és que a santa Rita se la coneix com la patrona dels 
impossibles, i a Bàrbara com l'advocacia contra els llampecs i les tempestes, 
e lements atmosfèrics als quals Tomàs tenia "molta por". Seguint el seu mestre 
Sant Agustí, que deia segons Juan Briz que s'ha cie tenir temor cie Déu sobre
tot quan trona perquè llavors és quan amenaça amb la seva justícia de llamps 
i trons. Tomàs va compondre quatre jaculatòries o sentències, en forma cie 
laberint, una misteriosa creu que sempre portava al damunt tenint especial 
vinut contra les tempestes i e ls trons, per la qual cosa era molt apreciada pels 
devots. 28 Alhora hem cie tenir present el lligam que s'estableix entre l'advoca
ció a les santes i la icliosincràcia del poble cie Cadaqués. Per una banda la 
seva situació geogràfica , que encara en l'època moderna permet incursions 
corsàries, segons es recull de la història cie la vila, i ci e l'altra la dedicació 
majoritària cie la població a la pesca, són aspectes que configuren la persona
litat d'aquesta població. La torre cie defensa que apareix en l' escut cie la vila 
és un motiu representant, corn ja hem vist, en l'obra escultòrica, i e l treball cie 
la pesca també és reflectit a banda i banda del presbiteri , com també la xarxa 
cie pescar que porten els atlants a les espatlles, e lements tots ells que remar
quen el caràcter mariner. 29 La devoció a Bàrbara arriba a obtenir molta popu
laritat ja en el segle XV a causa cie la multiplicitat cie textos i obres que recu-

27. Com el de "Milicia Angélica ( ... ) Epinicio Sacro que en al·legoria de [)avid ceñido con e l 
cíngulo militar de jon:llas: por triunfrtdor del Gig:1nte (. .. ) consagra su m:1estro Samo Thomas de 
Aquino". 6 folis sense numerar. imprenta Narcís O liva. Geron:1, 1750. Un altre , "M ilicia Angélic:1 
fort:ilecida con el ce lestia l cíngu lo del angélico doctor <. .. ) fundad:1 para el conven to de 
Predicadores de la ciudad de Cervera". 32 pp. ll:1rce lona impremt:1 de Be rnardo Pla. J 747. 
Aquesta obra va acompanyada , pp. 10-20. d 'un novenari i dels goigs del sant. pp. 21 -24. O l'e
xemplar dels pred icadors de Vic, vist per Comas en um1 biblioteca p:1rticular. titular "Milici:J 
Angélica , Confra ria del cíngol de l1:1ngélic doctor", Vic. impre mta de Pere Morer:1 , 1754. A. 
COMAS - M. RIQUEH, f-Jisl<)ria de la literatura cata/a11a. Barcelona. 1964. vol. lV. pp. 4.)7-438, 
altres cimfreries nota 41. 

28. J. BHIZ (]867), p. 118. Car idad. 

29. J. PLA Cl 947) , pp. 83-8'i . "Cadaqués a l'època modern:1": p. 97 e ls versos de Frederic 
R:1hola. GUITEHT l FONTSEJlE 0954), p. 35 recull la mateix:1 poesia de F. n:1hola. "L'església del 
meu poble". 
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lle n la seva llegenda i, a més, les representacions plàstiques que a ella es 
varen dedicar. 30 En canvi, Rita és una santa més nova, ja que va ésser Urbà 
VIII qui la va proclamar beat::i en 1627, i en 1634 ja formav::i pa1t del catàleg 
dels sants; així ho podem constatar en diversos textos consultats del segle 
XVIII referents a l' advocada de ls impossibles, villancicos, oratorio-sacro, 
novenes. 31 

La Verge de la O o de l'Esperança, ubicada ::i la tribuna central del retaule, 
emfasitza aquest::i virtut tan apreciada en el món cristià. Poita un sol al ventre 
amb una cara, una corona i un nimbe radiant cie dotze estrelles que s'ha re la
cionat amb l'o rigen apoca líptic.32 Aquesta imatge exempta queda flanquejada 

30. J. J>LANAS llAD ENAS. "El re t:1hlo de Puerto Mingalvo de Gonça l Peris y la iconografia de 
Santa Barbara en la Coron:1 de Ar:1g<>n". lèl"tudios de lwnografïu medieuul espu11o/u. lkllaterra , 
1984. pp. 379-428. L'obra que estudi :1 l':1utora pertany al te rcer dece nni del segle XV: b relaciona 
:11nh :litres obres d '<'1mhit inte rn:1cion:d i exposa e ls nombrosos textos que re late n la vida de la 

sania , dels quals e l més significatiu . com indic i a les pp. 389-392. és e l fardinet d'Orats. 11 .U. ll . n. 
151 . p e rquè prese nta una va ri :1c i(> te m:ltica no reco llida e n les altres o bres. J AMADES, 
01st11 muri catalú. Ohra de B11enus Let ras. Barcelo na. 1899. 16 pp. A la p . l , patrona dels mine rs . 
ad1·ocada contra els trons i llamps. 

3l. San ta Riht de Cassiu, La santa de /us impusihles. Jl:1rcelona. 1901. 20 pp. A la p . 11 hi ha 
la re fe rè nc ia :1 Urb:I Vlll . \!i/luncic11s "que se c mtmo n e n la igles ia del conve nto de Santa 
M(inic:1, de la Orden de Sant Agustin descalços. de la ciudad de Barcelona. En la festiva sole mni
(lad. y novenario que hace la Cofradia de la Protectorn de los imposibles. Santa Rita de Cassia. 
Oia 22 de Mayo 1728". lk1rcelona , l'ablo Campins 1728. 4 ff. s. n . Oratorio Sacro "que a la protec
tora de los imposihles Santa Wta de Cassia consagra en su anual Novenario". Barcelona. P. Nadal , 
1752 .. 3 ff. + 3 ff. s.n. Nrwenu en obsequio y alabanza de Sta. IWa de Cassia "re ligiosa de la regu
lar observancia de S. Agustí: que se vene ra e n la iglesia del Col·legi de las Escolas Pias de 
M:1taró: Ordenada a utilitat, y edificaci<> de sos devóts pe r un sacerdot de la mateixa Religió. A 
expensas de un especial devot de la Santa" Amb llicencia pe r Josep To losa , Vicii, 1790. pp. 1-43. 
A les pp. 39-43, goigs a la g loriosa santa f{ita. J AMAOES (]989) , vol. lli. p . 655. Santa llita , 22 de 
maig. 

32. A. GIUEHA, Liturg ia p11p11lar S:1nt Cugat del V:1llès , 1967. A les pp . 91-92, "Mare de Dé u 
de l'Esper:m<;a" , festa e l 18 de desembre. segons AMADES (1989) , vol. V, pp . 891-894. Els autors 
coincide ixen en e l comentari d 'aquesta festa : és la diada de l'espectaciéi del naixement de l'infant 
diví; es diu també Mare de Dé u de 1:1 O per les :1ntífo nes que es cantaven e ls vespres. que 
come nçave n dient "Oh Virgo Virginum". J.M . TRENS. Maria iwnugra/ht de la VirRen en el Arte 
fapm?ol Madrid , 1946. pp. 76-89. "Virgen de la Espera nza (de la 0)". A. PÉREZ (1988), p . 329 , 
come nta que la cara de l ventre de M:1ria és la de JesC1s. i es basa en un exemple donat pe r Trens 
( l946) , p . 77. del segle XVI , del cantoral de la ca tedral de Sevilla. on es presenta Maria entronit
z:1d:1 i. e n e l seu ventre. un disc sobr radiant amb faccions humanes, i en el seu centre la 

e miJrion:!ri,1 figura de l nen .Jesús, que e ncara recorda l'o rigen apocalíptic. En el cas de Cadaqués, 
la ca ra del sol no sembla ésse r la de .J esús. i el car;teter apocalíptic queda. al me u e nte ndre, en 
una re fe rè ncia més llunyana. 
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per dos àngels guardians, que porten una candela i una àncora, símbols de la 
salvació i de l'esperança. Alhora és curiós d'observar la posició de les àncores, 
una d'elles està representada en la direcció nord-sud i l'altra est~oest, amb 
què configuren els quatre punts cardinals, o sigui les quatre parts del món on 
arribà aquesta salvació i esperança. Juan Briz (1761) quan parla cie la virtut cie 
l'esperança en sant Tomàs la relaciona amb l'àncora: "Ancora con que asegu
raba la nave cie su alnu, de los temores". Àncora que sant Pau, en l'epístola 
als Hebreus (6,19) utilitza per a explicar que és símbol de fermesa, solidesa, 
tranquil·litat, fidelitat i esperança33 L'altre objecte que porten els àngels guar
dians és la candela cie cera que representa la llum del món, la llum espiritual i 
de salvació.34 Les figures dels àngels guardians o àngel de la guarda entren en 
l'apartat anomenat pels estudiosos de la iconografia, cie les noves devocions. 
Tant Knipping com Male, els presenten amb les mateixes característiques, 
exemples i significat,35 i si hi afegim els textos dedicats a ells com el cie Serra i 
Postius, observem la rellevància que tenen aquests personatges en l'època del 
barroc. L'obra cie Serra i Postius és molt completa, ja que conté dos extensos 
índexs, un d'històric dels autors dels manuscrits que se citen en el llibre, (seria 
el segon apartat), i l'altre, més particular, de tota l'obra que ha fet l'àngel de la 

33. Fray FRANCISCO DE MALLORCA (Capuchino) , el Sui de la Jglesia. Sontu Tomas de 
Aquino cuyos luces brillon en las cuatm portes del mundu. Barcelona , Rafel Figueró, 1697. 20 pp. 
]. BRIZ (1761) , p. 118. 6;peranzo. Dictionnaire de b 13ible (1912) , "ancre". Enciclopedia de la 
lliblia, vol. l. Barcelona, 1963. "Ancora" , símbol de la victoria , d'esperança; aquesta obra fa un 
recull de les vegades que se n'ha fet menció, cap en !'A.T. En els fets dels ap<'>stols i en l'epístola 
cie Sant Pau als hebreus, en el N.T. MORALES MARÍN (1984) fa una referència més terrenal , que 
es pot vincular perfectament amb el treball principal de la vila marinern cie Cadaqués. 

34 .. GUDIOL i CUNILL (1931-33) , p. 687, "candelers i canelobres" explica l'evolució d'aquest 
mobiliari en el XVII, en què a causa de l'abundància de cer-J per a il·luminar les esglésies varen 
ésser obrats en rics metalls i més generalment en fusta molt ornamentada ; acabaven rematats en 
un brocal per a ficar-hi ciris. A. GRIEHA 0967). El 22 de febrer és la festa de la Candelera , és a 
dir la purificació de la Mare de Déu. Les candeles s'encenien els dies de festa per a guardar-se 
dels llamps i de la pedra. 

35. J B. KNIPPING, Jconugraphy o/ the Counter Re.fiJrmation in tbe Netberland,. 2 vol. 1974, 
vol. i, cap. VII , "Les noves devocions" , pp. 109-179. En les pp. 121 -129 parla dels àngels i els 
ardngels. L'ob!a de jerome Wierix , Tbe seuen archangel,, c. 1610 cooper engrauing, és el mateix 
exemple utilitzat per E. MALE (1985), p. 265, l:'\m. 12 , per a parlar dels àngels guardians i els seus 
atributs. En les pp. 263-264 presenta la figurd de l'àngel guardià com un exemple de noves devo
cions, en el qual recull les obres de Bossuet. "sermon sur les saints anges guardiens"; de Maria de 
A.greda, "La mística ciudad de Dios" , on es comenta que els àngels participen de totes les escenes 
de la vida de Jesucrist i Maria; i les visions de santa Magdalena de l'azzi i sant Francesc de Sales, 
en la seva obra "lntroclucción a la vida devota" , els àngels assisteixen al sacrifici de la missa. 
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guarda a Barcelona.36 
Amb les manifestacions dels lemes, (caritat, victòria, fe i esperança) i les 

imbricades interrelacions entre els conceptes i les fi gures que els representen 
s'acaba la lectura d'aquest cicle complementari a la temàtica mariana amb la 
mirada un altre cop dirigida a sant Tomàs, ara com a portaveu de l'Eucaristia . 
Aquest sagrament eucarístic que flu ctua constantment en una i altre personifi
cacions de l'obra escultòrica; en la figura del pelicà, que en la contrareforma 
es relaciona amb la doctrina eucarística, segons Knipping,37 santa Bàrbara, 
que porta, com hem observat, una custòdia copó que es pot re lacionar amb 
el que indica Amades, advocada per a no morir sense sagrament.38 A més a 
més, és Tomàs d'Aquino, com recull el Flos Sanctorum, qui va escriure un 
ofici i missa solemne en el dia de Corpus sobre el sant sagrament per ordre 
d'Urbà IV, per la qual cosa és considerat el màxim defensor de l'esmentat 
sagrament, com confirmen entre altres, Trens i Bagué .. ">9 Mal e comenta que a 
vegades sant Tomàs és qui defensa el sol de l'eucaristia, i ho exemplifica en 
un gravat de Claude Stella que representa sant Tomàs com un arcàngel, sub-

36. Queda palès en les fonts impreses de l'època; així , es tradueix en 1641 Rl llihre dels 
úngeL,· de l'EIXIMENIS. M. AGUILO , Catcílogo de ohras en lengua catalana impresas desde 1474-
JR60. Madrid, 1923. P. SE!Ul.A i POSTIUS, Pmdigius y.finezçiç de los santos angeles hechas en el 
princ1pado de Cataluña. Barcelo na. 1726; en la proliferació de representacions , com e n e ls 
monestirs de les Descalzas Ile;tles i de l'Encarnació , M.T. IlUIZ ALCóN, "Los a rc;;mgeles e n los 
Monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación". Rea/es Sitios, 1947. Año XI, n . 40, pp. 
45-53; i en gairebé to ts els retaules barrocs ca talans. F. DURAN CAÑAME!l.AS, "Tradiciones sobre 
la devoción a los angeles". Analecta Suera Tarrawnensia, 1955. vol. XXVJII , p. 255-264, presenta 
una versió crítica de l'obra de Serra i Postius, realitzant un estudi detallat sobre els exemplars que 
hi ha de l'obra , quines pa1ts falten segons l'exemplar. on es troben. i un examen del text. 

37. KNIPPING (1974), vol. I, p. 16, piafe 3. Baece à Bolsuert, Pelican 1639, cooper engrauing
ilustration in "A.msterdam's Eer ende Opcomen". L'autor planteja que e n l'època medieval s'havia 
utilitzat com a símbol de la passió de Crist i cie reviure de la mo1t e ls joves fills. En l'obra cie Ripa 
i Sunius, l'emblema adquireLx un car;kter moralitzador de la imatge sobre l'a llibe ració i la compa
siò. Amb el temps va se absorbit per la doctrina cie l'eucaristia. En el vol. 11 , p. 299, comenta que 
la devoció a l'eucaristia ve de fora , d 'Espanya. i sobretot cie la crn1 de l'a rxiduc. 

38. AMADES (1989) , p. 844. Santa Bàrbara. 
39. M. TRENS, La eucaristia en el Ane t.:spañul. Barcelona , 1952. En les pp. 240-268 parla del 

triomf de l'eucaristia sobre el paganisme. En les pp. 253-268, "la Eucaristia y los santos" , fig . 184, 
sant Tomàs. Ilecull més informaciú sobre el tema l'obra del mateix autor: M. TRENS , Las custo
dias españolas. Barcelona , 1952. A Cadaqués hi ha la tipologia "custòdia cope'>'', com la que porta 
santa Bàrbara , i l:.t "custòdia sol". com la de Tonüs d'Aquino; cap d'elles no representa una inno
vació e n el barroc, com demostra e l mateLx autor. FONT-BAGUE-l'ETIT. La h"ucaristía. el tema 
eucarí.stico en el arte de fapaña. Barcelona , 1952. En la p. 57, fig. 90-91, "S,mto Tomàs i Sant 
Clara con la Eucarístia , escultura del altar mayor cie la catedral de l'alencia". Moltes de les imat
ges d 'aquest llibre, que és e l resultat del Congrés Eucaríst ic ce lebrat a Espanya, són les mateLxes 
que presenta Trens en la seva obra sobre l'Eucaristia. 
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jectant amb una nü la custòdia i amb l'altra una espasa flamant; acaba d'acon
seguir la victòria i té e ls heretges sota els seus peus.4º No és aquesta imatge la 
que tenim a Cadaqués? Eucaristia reflectida tanmateix en el centre cie la pre
del·la, en un gran manifestador cilíndric on hi ha pintada una custòdia solar, 
cie la mateixa tipologia que la que porta sant Tomàs, en daurat i sobre fons 
vermell. Al voltant d'aquesta , veiem elements ornamentals, també en daurat, i 
al damunt una cortina recollida. Així, clones, l'eix central lo ngitudinal del 
retaule ve marcat per l'èmfasi eucarístic, per la representació de sant Tomàs i 
per la custòdia del manifestador, essent Maria la protagonista principal, e n la 
zona intermèdia d'aquest eix, qui corrobora la seva p:ll1icipació en el misteri 
eucarístic, com a portadora, intercessora i vencedora. 

Per acabar, voldríe m refe re nciar d'altres re presentacions de Tomàs 
d'Aquino en el context de la retaulística catalana de l'època del barroc. Així 
citem el retaule del Hoser d'Olot, on és representat en figura cie mig cos, en el 
de Santa Agnès de Malanyanes a l'àtic, a l'àntic retaule de Cassà de la Selva, 
situat en el primer cos amb una custòdia-sol molt semblant a la de Cadaqués, 
Vinçà, Montmajor, Sant Maní cie Correà, etc., però en cap d'aquests exemples 
no obté la significació cie Cadaqués. 

40. MALE (19851. p. 94 nota 253. KNTl'PING (1974 >. rnl. I. p . 160. 1':1rla dels dominics i espe
c ia lment de la figura de sant To111:·1s. de la qual hi ha . al sud dels Països Baixos. mo lta lite raru1:1 
d'elogis i freqüents represe m:wions plàstiques: pla/e 161. 162. Segons aquest autor, la tipo logia 

més freqüe nt de representac i<'> en el primer ren:1ixement és la del trio mf sobre els heterodoxos 
:1dversa ris per les seves vinuts i mirades. Mostres d'aquest plantejament les ofereixen E. HALL-H. 

UI-m 0985). La 11g. 26. o bra de lle nozzo Gozzoli . és la m:1teix:1 referència que utilil z:1 Cahie r 
(vegeu nota 7): flg . 27. Filippino Lippi, the Gloritkation of Saint Tho mas Aquinus, Rome, Se. 
Maria sopra Minerva. Fig . 28. Filippino Lippi. Stud y for the Saint Thomas Aquinus. Londo n . 
Jlritish Museum. KNJl'l'l NG. ihid. atribueix :li segle >-"VII la intrnducci<> dels elements "cadena 
d'or". "disc sola r amb cara. el colom. e ls llibres i 1:1 ploma". J és en aquest període que se'l con
necta :1mh l'euc:1ristia. ja que segons l'auto r. es vol recordar que en e l seu temps va ésser l'auto r 
de l litúrg ic o fici de Corpus Christi. l'ÉHEZ SANTAMAIUA. "Aproximaciém :1 la iconografia y sim
bologia de sa1110 Tomas de Aquino". Cuudenws de Ar/e e lwnogra/itl. Tom. li , núm. 'i. Madrid , 
1990. p .. ) J-54 
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Figura l . Reuule 111.1jor de l...1d:1quc·' · Esgk''·' p.11T•>qui:d de ~.111l:t .\l.1n.1 l ':1u U<-.1 .I' " "' l<>rr.1' 
( 1792- 1789). Foto Arxiu 1vlas. 
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Figura 2. Sant Tomàs d'At¡uino trepitjant els heretges. 
Foto de l'autor. 

Figur;¡ 5. Àngels '11111> m;iquct,1 de 1·c·sgll:,i:1 i ll:1rga trompct;i. 
Foto de l'autor. 
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Figur:i ' L Verge de l'Esrerança. Foto dL· l ':1 u1"r. 

Figura 5. Àngel guardià cemfetari. Foto de l 'autor 
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ELS DESENGANYS DE L'APOCAIJPSIS 
DISPOSATS I DECIARATS AMB ELS SEUS SIGNES 

lmma Socias 

Els Desenganys de !'Apocalipsis fan referència a uns gravats del segle XVII 
que es feren servir per il·lustrar el llibre de Magí Casas l, així com per l'edició 
d 'unes estampes de gran format. En la present comunicació farem esment de 
les estampes. Aquestes formen una sèrie cie quatre estampes de gran format 
C 480 x 565 mms.), dues de les quals estan signacles pel gravador moianès 
Pere Abacial i Morató2, mentre que les altres dues són anònimes, i totes elles 
porten el peu dels impressors Pedra Gomita i Giralt3, respectivament. Sens 
dubte, són unes peces excepcionals, perque tot i que se'n devien haver editat 
en gran nombre, actualment han esdevingut unes mostres .. rares·., que consti
tueixen un bon exemple cie la cultura re ligiosa i simbòlica del Siscents a 
Catalunya. 

Precisament, Duran i Sanpere parlava d'aquestes estampes dels 
Desenganys de !'Apocalipsis en la seva obra Grahados Populares Españole,çl., 
encara que no citava el lloc on les havia examinat. Nosaltres, ja fa un cert 

l. Desenf!,anys del Apocalzpsis disposats, y declarats ah sos s1/,~11es. o Imatges en celestial susten
tu per ma¡on; en edat, y en llet R>;!Jiritual per /us Parl'ulos y Menoro sapian. y nu .mpian de lle!!,ir. 
Per Maf!,i Casas, Preuere, D<ictor en Santa Theoluf!,ict, Catedratich jubilat de Rethorica en la 
Uniuersitat de Barcelona. /{yaminador Synodal de su11 Bisbat. Se r1d1'í!rteix al lector. q11e las xifras 
de las sentencias indican los signes del Llibre escrit, dintre. y.fura que aqui 1•a insertat conf<mne se 
pot ueurer ah mes hreuedat ah lo Llibre enter, y sa clal'ic11/a, posats en lo ultim. Ah Llicencia en 
Barcelona e n la Estampa de Joan .folis. estamper del carre r dels Cotone rs. Any 1694. Venense e n 
casa .Ja cinto Ascona, y Joan Pau Martí. Llibreters en la Llibreteria (Aguiló. n . 513). Aquesta obra, 
e ncara que es podria pensar el contra ... no tracta sobre l'Apocalipsi de Sant .Joan, sinó que és 
una obra de caràcter moral , amb una sèrie de considereacions sobre la fragilitat de l'home. els 

camins de salvació, etc. 
2. Per a més informació sobre aquest gravador vegeu lmma Socias, f:ls Abadal, un llinatge de 

f!rauadors. Sobre el.fons de la Bihliotew de Ci:1talunya. (en premsa). 
3. Impressors barcelonins del segle XVl ll. Oe moment. e nc 1radesconeixement els motius per

que e n aquestes estampes hi consta e l peu d'aquests impressors. i més s i tenim en compte que 
aquesta època els Abadal de Manresa estaven ben '1ctius. Alµunes hipò tesis a tenir e n compte 
podria ser que els Abadal deixessin a Gomita/ G iralt aquestes planxes, cosa que e ra bastant fre
qüent entre els impressors d 'època. Una ,1Jtre possibilitat podria ser aquestes planxes s 'estampes
sin a Manresa , i després s 'enviessin a Barcelon,1, on els impressors barcelonins sols haurien posat 
e l pe u d 'impremta. 

4. Our.111 Sànpere, Grahadus Pupulares H.>;JJw?ules. G. Gili. Barcelo na . 1971. p . 140. 
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temps que varem tenir la sort de localitzar-les al Institut Municipal de Història 
de Barcelona 5. 

La seva iconografia fa referència als Novíssims o Postrimeries. Els dos con
ceptes, Novíssim i Postrimeries, remeten a les Darreries de l'home o als últims 
anys de la seva vida. Els Novíssims són: Mort, Judici, Purgatori, Infern i 
Glòria6, si bé tant en la literatura del segle XVII, com en els llibres i les estam
pes soltes, es veuen agrupats en quatres categories: lr. Judici Particular i 
Purgatori, 2n. Judici Universal i Mort, 3r.Infern, i 4rt Glòria. La reflexió entorn 
de la mort i el més enllà ha esta una preocupació fonamental i constant en 
pràcticament totes les èpoques històriques, accentuada, però en èpoques de 
canvi i de crisi. 

Els antecedents més immediats dels models d'aquests gravats de 
l'Apocalipsi creiem que es poden rastrejar en la iconografia medieval, en 
aquest sentit Duran i Sanpere7 explica que a l'any .. (. . .) 1401 se publicó en 
Zaragoza por el impresor Pablo Hurus la obra del cartujo Dionisio, llamada 
Cardial o Libra de las quatro Postrimerías con grabados alusivos en la portada 
en el que se ve a la muerte esquelética llevando un ataud y caminando por 
entre los craneos con corona, mitra o tiara, para dar idea del lema de una 
filacteria de la parte superior donde se lee ·Nemini parca qui vivit in orhe•. 
Otro grahado del mismo lihro present a los condenados dentro de las fauces 
del infiemo, con un extenso repertorio de tormentos y atrocesfiguras de demo
nios. El grabado tuvo éxito y se encuentra en otras obras, como en la de 
Eiximenis, Del temor de Déu, impresa en Barcelona en 1509 .. 

Durant el segle XVII, època de grans transformacions polítiques i socials, 
es reduplica el sentiment de inseguretat i les meditacions i disertacions entorn 
de la m01t i el més enllà són constants. Com a resultat d'aquest situació, al 
llarg del Siscents s'editen un bon nombre de publicacions il·lustrades amb gra
vats al·lusius als Noví~sims. 

Si ens cenyim a aquesta temàtica, podem dir que coneixem dues fonts de 
transmissió diferents, encara que són complementàries l'una de !'altres, i que 
varen tenir una àmplia difussió en el segle XVII a Catalunya. La primeres 
d 'elles és l'obra de Magí Cases, un dels divulgadors més cabdals d'aquest
temàtica. L'altre són les estampes in-folio dels Desenganys de l'Apocalipsi, que 
tot seguit comentarem. Ambdós tipus de publicacions formen part de la !itera-

5. Aquestes estampes es troben a l'Institut Municipal de Història de Barcelona. Secció de 
Gr.Hics. Encarn que a la Biblioteca de Catalunya, Secció de Gravats hi ha unes 750 planxes de 
fusta del llinatge Abadal, no hem localitzat les matrius corresponents a aquestes estampes dels 
Desenganys de /'Apocalipsis. 

6. Hnciclopedia Callo/ica. Città del Vaticano i [Casa Editrice G.C. Sansoni, Firenze, 1949-1954] 
12 vols . 

7. Durdn i Sanpere, Grahados Populares ... , p. 140. 
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tura religiosa del Siscents, i es perllonguen fins ben entrat el segle XIX, com 
palesen una sèrie d'edicions i de fulles volants d'aquest època. 

L'obra de Magí Casas8 e ls Desenganys de l'Apocalipsi, és la que dóna 
suport teòric a la iconografia que apareix en aquestes estampes de gran for
mat. Tant la composició, com la complicada simbologia present en els gravats 
és impossible de interpretar sense el llibre Desenganys de l'Apocalipsi de 
Casas. En els gravats apareixen unes claus simbòliques o uns itineraris com
plexos, amb una numeració específica per cada símbol. La única manera pos
sible de transitar per aquet espinós camí és utilitzant el llibre de Magí Casas. 
Aquest constitueix la clau indispensable per entrar dins la seva intrincada 
simbologia. Els versos de l'obra de Magí Casas porten un número que es 
correspon a la vegada amb un mateix número present en el gravat i .que des
gina cadascun del símbols o passatges de l'itinerari ·apocalíptic .. , número, 
doncs , que serveix per identificar el símbol, i a la vegada explicar-lo. 
Seguidament donrem una pinzellada a cadascuna de les quatre estampes dels 
N ovíssims: 

«Novísimo primero9 de la Muerte, y sus caminos•. 

En l'eix central s'hi veu la Mort a cavall fent brandar dues dalles, en la 
superior s'hi llegeix: .. para el iuzio universal ... Als seus peus, cadàvers amb la 
llegenda: .. fin y trance de la etemidad·. 

L'escena està dividida en dos caminis: en un costat hi ha el .. camino de 
salvación., a !'altres hi ha el .. camino de la perdición .. En el primer hi ha tres 
cavallers, el primer porta un arc, el segon una espasa, i el tercer unes balan
ces. Elcomençament del camí està sembrat per plantes aspres i punxegudes 
que cap al final es converteixen en flors suaus i oloroses. Al llarg del .. camino 
de la perdición .. s'hi pot veure un home que manta un drac de set caps, el 

8. Sacerdot i professor. Va ser doctor en Teologia, i va ser catedràtic de Re tòrica en la 
Universitat de 13arcelona. L'any 1694 consta que ja estava jubilat. Va deixar el Manuscrit de les 
seves classes, copiat per un deixeble seu , el titol era: Rethoricae publicus thesaurus in 
Banhinonensi Archigimnasio (1684), al que segueix una sèrie d'Aforismes castellans amb els 
refranys llatins corresponents. 
Segons Torres Amat va ser l'autor d 'una Leclio Poe/ica composta de 580 hexàmetres. En català va 
escriure uns Desenganys. Intmducci<í a la uida deoota (Barcelona 1673), en vers i amb gravats, 
que va ser repetidament reimprès fins el segle XIX sota el titol de Desenganys del ApocalipsL» 
També li ha estat atribuit un Càntic del' minyons, anònim, que segueix al llibre en algunes re im
pressions. 

9. Aquestes estampes amb texte en castellà ens criden especialment l'atenció, perque l'obra 
de Pere Abacial és majoritàriament catalana. seria interessant de trobar el document contractual 
d 'aquests gravats, per saber qui era el comitent. 
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Mó n coro nat amb full es de vinya (els plaers clionisiacs) , un tambo r (la müsi
ca), i una ca rta Cel joc), finalment es veu corn el drac , estra ngula al pobre 
pecado r amb la cua. 

Al llarg d 'aquest dos itine raris, presidits un pel "Príncipe cie la Luz ete rna·., i 
l'altre pe l .. Príncipe de las Tinieblas·., van apareixent, com en una mena de 
jerolífi c o de laberint, les dife rents re presentacions numerades. Els principals 
símbo ls són: 
1. "Nacimiento de toclos los mortales". 
2 . . :fini eblas cie su igno rancia ... .. Pecado o riginal ... 
3 ... t os siete pecados ca pitales: Sobervia, Ava ricia, Lujuria , fra , Guia, Enviclia, 
Pe reza .. . 
4 ... Malas inclinaciones .. . 
5 . .. r ecaclo r .. / .. Pecaclo e ndurecicb·. 
6 . .. Jnci piente/ Proficiente/ Perfecto ... 
8 ... EJ Munclo y sus entretenimientos ... 
9 . .. rseuclo Profe ta ... 
10 ... Muerte .. . 

A la pan infe rio r. hi ha una carte la amb la següent inscripció : ·Nacimiento 
de toclos los mo rtales. 1 Tinieblas cie su igno rancia. 2 Pecaclo original o sus 
re liquias. 3. Ape titu clesenfrenaclo. 4 Espíritu o pa1te supe rio r. 5 Parte infe rior 
re frenada. 6 Dos caminos a la eternidacl ] .. . 

A l'angle inferior dret, i clins d 'un requadre hi ha la següent recomanació : 
"Todo va e.xplicado e7l U7l lihrito intitulada: Llve de lihro apocalíptica escrita 
dentro y .fitera. Autor D(oct01}Magino Casas". O sigui que per tots aque lls que 
ignorave n o descone ixen les claus per a la inte rpretació d 'aquestes imatges, 
se 'ls hi o fe ri a també l'explicació complementàri a en aquest llibre cie Magí 
Casas. 

A la part infe rio r hi han una sèrie cie versos, intitulats .. Q rigen cie los cami
nos" que són al·lusius i complementaris amb e l tema iconogràfi e: 

nAy ci e tí , si a l Munclo crees, y su ley quie res seguir1 

Mira a que .Juizio te trahe ; y a que Cuentas, ay de tí1 

Aquest gravat porta la signatura cie P. Ahadal En Moya 1684. Evidentement 
es tracta d 'un gravat cie Pere Abacial i Morató (Moià , ca. 1630-1 684), to t i que 
Duran i Sanpere lO diu que .. estém fi rmador por.José A hadalde Moya ... Nosaltres 
no ho cre iem així cl onat que la composició i e l mate ix tractament ci e les ta lles 
creiem que correspo nen a Pere Abacial, pe rò a més en aquest gravat hi fi gura 
una P. elevant d 'Abadal ,lletra que cla rament fa refe rència a Pere Abacia l, i no 
al seu fill Josep Abacial. 

lO. Dur;in i Sanrere. Gmhadus Puj>u/a res ... . p. Jl!O. 
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«Novíssimo segundo, deljuicio, y Purgatorio• 

A la dreta es veu el jutge de vius i morts, seguit d'un estol, a mà esquerra 
una premsa, per on es faran passar les accions humanes, i a sobre es llegeix 
·Purgatorio· .. Junt a aquest premsa hi ha l'àngel de les bones obres amb una 
cartela que posa ·Obras Buenas . ., junt amb el diable de les males obres, amb 
una filacteria que diu ·Obras Malas ... A sota, en grans caràcters: ·Juizio particu
lar ... 
12. ·Juez de vivos y Muetos. Virga férrea . rex regum et Dominum dominan
tium. Candor de Vida. Sangre ..... 
13. Fidelis. Apoc. cap. 19. ·Fidelidad i firmeza ... 
14. Vera ibídem . .Yerdad y caridad ... 
15. Cum iusticia iudicat et pugnat. ·Justícia rigurosa ... 
16. ·Suprema, Juez, Justo, Riguroso ... 

En l'angle superior hi ha Crist amb un estol amb les següents filactèries: 
·lusticia, vengança, Rigor, Iustocoa, Instancia, Vengança, Rigor, Iustiticia•>. 

Com en el cas anterior, també hi ha una sèrie de versos referents a aquest 
segon novíssim: 

·Miranda aquel Suprema Juez, con que espada te ha de 
herir, Fulminando la Sentencia: y que Sentencia, ay de tí! ... 

Aquest gravat com l'altre porta la següent signatura: Abadal F. En Moya 
. 1684. Encara que aquí explícitament · no aparegui la P. de Pere Abadal, 
creiem que aquest gravat com l'anterior és obra seva .. 

«Novíssimo tercero, del Infierno con las penas del sentido y del daño• 

Des del punt de vista compositiu aquest gravat està organitzat de manera 
diferent als anteriors. Consta de nou vinyetes, cadascuna de les quals corres
pon a un càstig. La separació entre les vinyetes ve donada per una sèrie de 
cases que simulen estar sotragades i sotmeses a un gran desordre. Al voltant 
hi ha una mena de riu amb vaixells, i un paisatge amb muntanyes. La porta 
infernal està representada per un gran mostre amb la boca oberta, que possi
blement signifiqui Cerber, el vigilant que dóna pas a la Babilònia infernal. 
22. ·Pena del olfato .. . 
23. ·Pena de la Vista .. . 
24. ·Pena del oído·» 
26. ·Pena del gusto .. . 
27. ·Pena del tacto .. . 
28. ·Pena del frio ... 
29. ·Pena de las enfermedades ... 
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30. "Pena del fu ego ... 
31 . .. Pe na cie! Calis cie la ira cie Dios·" 
32 . .. Pena del cl año·" 
33. "Pe na ci e! claño·" 
34 ... pena cie! cl año". 
35 . .. pena de l cl :iño". 
36 . .. Pena del cl:iño·" 
37 .. Pena del daño·" 
38 . .. Pena del claño·" 
39. ·<Aquí no hay culpas secretas". 
40. ·:f uicio·" 
44 . .. Muerte•" 

Hi han 18 versos que tenen e l mateix soignificat i funció que els anterior 
que hem vist. Un exemple dels quals és e l següent: 

.. s i las delicias , y tactos por dar gusto al cue rpo vil , 
Te pierden: Ay que martyrios!, Ay de tu cuerpo' , Ay de tí! ·" 

Aquest gravat no està signat, però tot hi així no cre iem que sigui de cap 
Abadal, ni de Pe re, ni de cap dels seus altres fills , Josep o Pau. Tanmateix, cal 
dir q ue és d 'una qualitat inferior als altres dos gravats vists anteriorment. 

«Novíssimo Cuarto, de Gloria con todos los dotes y gozos» 

Presenta una o rganització en tres grans franjes o bandes, al llarg de les 
quals s'a rticula l'acció. La Glò ria celestial es desenvolupa en un espai clos o 
emmurallat amb una sè rie depoltes, que representa la Je rusalem celestial.. 
47 ... Entrada" . 
48. ·D ote de caridacl ·" 
49 . .. Murallas y potestat". 
50 . .. Do te de la impasihiliclad .. . 
51 ... Po testad ..... [mrnortal sem pre i sense fi ,., 
52. ·D ote cie suhtiliclacln. 
53 . .. cornprensión de Dios• .. 
54 . .. Do te de la agilidad". 
55 ... comprensión de Dios". 
56 ... Es píritu Sa nto. Glo ri a a pote ncias y se ntidos. Após to les. Ma rtires. 
Pontífeces y Doctores". 
57 . .. Memo ri a". 

En els dos extrems inferiors de l gravat s'hi veuen e l Sol i la Lluna, dues 
re presentac ions iconogràfiques habituals en mo lts de ls gravats d e l Siscents 
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IMMA SOCIAS 11 

català. Aquest quart gravat també consta d'una sèrie de 16 versos, una mostra 
dels quals és la següent: 

.. Ay que Dotes se te guardan! La Claridad el primera, 
que ni Sol, ni siete Soles luciran, como tu Cuerpo!" 

Aquesta xilografia també és anònima. No sembla de la mateixa mà que el 
tercer gravat, i potser és el més mediocre de tots. 

Tant aquest quart gravat, com el tercer semblen fets en el segle XVIII, 
mentre que els dos primers dels Abadal són del segle XVII. Possiblement es 
varen perdre el tercer i quart Novíssim dels Abadal, i els impressors setcentis
tes Gomita i en Giralt complementaren la sèrie abadalenca amb aquest dos 
gravats anònims que contrasten clarament amb la bona qualitat i tècnica de 
les xilografies moianeses. Creiem que aquests gravats, tant els dePere Abadal, 
com els dels altres gravadors del Setcents, no són originals, sinò que obeeixen 
a models pre-existents, models que fins el moment present no hem pogut 
l o cali tzar. 

Aquests gravats de dimensions tan extraordinàries es penjaven de les 
parets de les esglésies o dels monestirs, amb una funció -salvant les distàn
cies- semblants a la dels nostres cartells de propaganda. A més a més, la seva 
iconografia, tant suggerent i colpidora, s'ha d'incardinar en el si d'una societat 
profundament simbòlica i religiosa. Per altra part, va entendre d 'una forma 
molt clara el poder de la imatge per fer arribar el missatge religiós d 'una for
ma molt didàctica a les persones poc versades en la lletra impresa o bé als 
analfabets. En aquest sentit és indicatiu el tirol del llibre els Desenganys de 
!'Apocalipsis, en el qual diu que hi han .. imatges en celestial sustento per los 
majors en edat y en llet espiritual per los parvulos y menors sapian, y no 
sapian llegir. .. 
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