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Consideracions sobre l'Edat moderna

Introducció general
L'edat moderna és la tercera de les etapes en què es divideix tradicionalment la història
a Occident segons la historiografia francesa. Entre els anys 1453 (caiguda de
Constantinopla) i 1789 (Revolució Francesa), va començar a néixer un nou sistema
econòmic, el mercantilisme. En aquesta perspectiva, l'edat moderna seria el període dels
valors de la modernitat (el progrés, la comunicació, la raó) enfront del període anterior,
l'edat mitjana, que el tòpic identifica amb un parèntesi històric dominat per
l'endarreriment cultural i social, i l'obscurantisme. L'esperit de l'edat moderna buscà el
seu referent en un passat anterior, l'edat antiga. Des d'una perspectiva més global, l'edat
moderna va marcar el moment de la integració de dos móns humans que havien romàs
completament aïllats durant més de 20.000 anys: Amèrica, el Nou Món, i Euràsia i
Àfrica, el Vell Món.
El fraccionament polític característic del món medieval va anar deixant pas a l'aparició
de poderosos estats regits per monarquies autoritàries i absolutes. Finalment, la ciència i
la tecnologia van començar a deslliurar-se dels antics prejudicis i, en conseqüència, van
aconseguir un coneixement més profund de la naturalesa, per posar-la al servei del
progrés.

Temps i espai
Tradicionalment es considera que les dates que marquen el final de l'edat mitjana i
l'inici de l'edat moderna són la caiguda de Constantinopla(1453) o bé el descobriment
d'Amèrica (1492). L'edat moderna acaba, al segle XVIII, amb la Revolució Francesa
(1789) i obre una nova etapa en la història: l'edat contemporània. Les dates d'inici i de
finalització cal prendre-les sempre a tall orientatiu i no pas d'una manera absoluta.
Aquests fets puntuals marcaren grans moments històrics que canviarien la societat de
l'època anterior vers noves formes socials. Aquests canvis de diversa índole (econòmics,
ideològics, de comportaments, etc.) es produïren a mitjà i llarg termini.
Per exemple, la caiguda de Constantinoplao el descobriment d'Amèrica formen part d'un
mateix procés: l'obertura de noves rutes comercials a l'oceà Atlànticque substituirà el
Mediterrani com a centre comerciali; i com que a mitjans del segle XV l'imperi turc
controlava tots els centres comercials terminals de les rutes que tradicionalment havien
enllaçat l'orient asiàtic amb l'Europa occidental; donat el fet que el camí cap a Orient
estava barrat, va resultar que les possibles vies alternatives passaven per les difícils
aigües de l'Atlàntic.
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Pel que fa a la concepció d'una divisió del temps històric d'àmbit mundial, el període
històric considerat com l'edat moderna sol ser criticat per presentar una perspectiva
eurocèntrica.

Demografia
Des de finals de l'edat mitjana al segle XVIII, Europa coneix diverses fases de
creixement demogràfic i de prosperitat econòmica. Tanmateix aquesta expansió sempre
és successivament interrompuda per crisis profundes marcades per les epidèmies, com
la pesta, les guerres, les noves invencions militars i els moviments de soldats, i les
caresties. Els soldats, en època de guerra, majoritàriament no residien en campaments,
sinó en les cases de fronteres, on les famílies es veien obligades a donar més menjar als
soldats que a si mateixos, a més els soldats contagiaven les malalties que portaven. A
Catalunya una població de frontera era Perpinyà.
Segons els càlculs d'Angus Maddison, l'Europa occidentalva conèixer de l'any 1500 al
1800 un creixement demogràfic d'un 0,14%, una taxa feble però ja superior a altres
regions del món (0,02%). Europa, doncs, comença a diferenciar-se econòmicament de la
resta del món, però encara de forma limitada. Encara que, la població europea
representava un 18,2% sobre el total del món el 1500 i el 1800 un 20,4%, tal com
explica Massimo Livi-Bacci, li faltava molt a Europa per arribar al 60% que
representava el continent Asiàtic. La població a Europa vivia al camp i no a les ciutats,
el 1500 només un 11% vivia a les ciutats i el 1800 es va arribar tot just al 13%. Podríem
estar parlant a Europa del 1500 de 84 milions d'habitants i a la del 1800, de 195 milions,
segons Livi-Bacci.
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L'Europa del segle XVI

Els descobriments i l'expansió comercial del segle XVI
El procés de transformació econòmica va començar amb el pas d'una economia agrària i
rural a una altra de comercial i mercantil. Al final del segle XV es produeix a Europa la
crisi del sistema econòmic vigent des del segle XIII, basat en la producció feudal al
camp, l'artesania i el comerç a escala local. Els esdeveniments que porten a aquest canvi
són, fonamentalment, el descobriment d'Amèrica i els viatges dels portuguesos per
Àfrica.
Durant el segle XVI el tràfic comercial i el crèdit mercantil van experimentar una
acceleració important en dues direccions. Per un costat els nous mercats colonials,
l'abundància de metalls convertibles en moneda (or i plata) i el progrés econòmic
general d'Europa, van incrementar el volum dels negocis mercantils. De l'altre, s'obriren
noves rutes basades en el comerç de metalls i d'espècies. Per la ruta dels metalls, que
des de les Antilles travessava l'Atlàntic en direcció a Sevilla, circulaven els galeons
castellans replets d'or i plata americana que quadruplicaven el volum de metalls
preciosos europeus. La ruta de les espècies sortia de les Índies orientals i a través de
l'Índic, vorejant les costes atlàntiques d'Àfrica, arribava a Lisboa.
Paral·lelament a aquesta expansió comercial es va produir un increment del món
financer. Aquesta època es caracteritza per l'aparició d'una burgesia capitalista que
exerceix un paper cada vegada més preponderant en la societat i en la política.
L'extensió dels mecanismes de crèdit i de les companyies financeres va ser propiciada
per la creixent necessitat de capitals per finançar el comerç colonial i les despeses dels
Estats moderns. La gran rendibilitat del comerç colonial va afavorir la proliferació de
prestadors i banquers, i també un major desenvolupament de les companyies comercials
i dels bancs. Moltes d'aquestes institucions estaven en mans de grans famílies europees
(com els Fugger, els Medici, els Welser, els Ruiz,...). Signe de la importància financera
és la creació de borses, primer a Anvers (1531) i més tard a Londres i a Amsterdam.
Les necessitats de numerari de les monarquies per afrontar les seves creixents despeses
per als exèrcits, la burocràcia i la diplomàcia, i la pervivència d'una fiscalitat tradicional,
deixava els Estats mancats de recursos. Això va obligar a moltes monarquies a recórrer
als emprèstits dels banquers. El cas més paradigmàtic va ser el de Carles V amb el
banquer Jakob Fugger.
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La transició vers l'absolutisme monàrquic
En l'aspecte polític, durant l'edat mitjana el rei no sempre va tenir l'autoritat, per manca
de mitjans, i la va haver de compatir amb els senyors feudals. A partir del segle XIII,
coincidint amb el renaixement de la burgesia comercial, va iniciar-se un lent procés
d'afermament de l'autoritat del monarca sobre els nobles feudals, procés que es nodria
dels impostos que li pagaven els ajuntaments burgesos a canvi de protecció dels
habitants de les ciutats dels abusos dels nobles. En arribar el segle XV, amb l'ampliació
del comerç, l'autoritat es va fer indiscutible. Sorgeix un estat nou, poderós
econòmicament, fort militarment i extens territorialment, amb tot el poder concentrat a
les mans del príncep:és la monarquia absoluta. Enric VIII d'Anglaterra,Ferran d'Aragó i
Isabel de Castella i Lluís XI de França són els prototipus de nous monarques.ii
En l'aspecte social assistim a l'amansiment de la noblesa, i a la incorporació de la
burgesia i del poble al projecte d'un estat basat en una realitat nacional com a plataforma
per assegurar una política agressiva que crearà grans imperis territorials i comercials. És
la transformació de la societat feudal-corporativa en el mercantilisme de la monarquia
absoluta. Per primera vegada en l'organització econòmica mundial apareixen grans
potències administrades centralment que disposen de territoris incomparablement més
grans i de més mitjans que acaben desplaçant als petits estats italians. Acaba l'època
inicial del capitalisme i comença el capitalisme modern fonamentat en la importació de
metalls preciosos des d'Amèrica a Espanya i l'aliança entre l'Estat i el capital.iii
Isabel de Castella i Ferran d'Aragó, els Reis Catòlics, representen un nou model de
govern caracteritzat per la limitació del poder de la noblesa, la centralització del poder
mitjançant una administració forta, i la creació d'un exèrcit. L'or i la plata que arriben
d'Amèrica hi contribuiran enormement. També van contribuir a la unificació religiosa
forçant la conversió dels musulmans i dels jueus, sota el control del Tribunal de la
Inquisició que s'imposà a tot el territori sense atendre les particularitats dels diferents
regnes.ivCarles Vè del Sacre Imperi Romanogermànic, hereu de l'Imperi, transformà els
països que li corresponien per herència en una potència política sense precedents des
dels temps de Carlemany.

El Renaixement
L'expansió econòmica del segle XVI va renovar les activitats comercials i financeres i
va estimular la difusió del Renaixement. A partir del segle XV hi ha una voluntat de
tornar als orígens de la cultura grecoromana. Paral·lelament, va aparèixer la reforma
religiosa: pensadors religiosos de caràcter humanístic van trencar amb l'Església
Catòlica i van deixar dividida l'Europa moderna en dos móns antagònics.
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El pensament humanista
El pensament humanista va ser un moviment intel·lectual destinat a transformar les
estructures mentals medievals, per adaptar-les a un tipus de societat més oberta i
dinàmica. En contraposició a les veritats absolutes de la cultura medieval, els éssers
humans van poder reivindicar la possibilitat de realitzar-se ells mateixos com a
individus, ja que havien demostrat la seva capacitat per triomfar en les activitats
comercials i artesanals. Els humanistes van cercar en l'antiguitat clàssica, en textos i en
restes arqueològiques, el sentit profund del fet humà i el gust per la contemplació de la
natura. Per al pensament humanista, l'home és el centre de l'univers i la màxima
realització de la natura (antropocentrisme), i pot observar la realitat que l'envolta amb
sentit crític, sense la rigidesa de la mentalitat escolàstica. En qualsevol cas, l'humanisme
era laic però no anticristià perquè defensava una religió més personal i directa, en què
l'home adquirís una autonomia espiritual i fos més lliure de les institucions religioses.
L'expansió de l'humanisme va comptar amb la impremta (el 1455 ja existeix a Magúncia
i Estrasburg), tot i que apareix lligada a Gutenberg(1448), que va facilitar la difusió dels
escrits humanistes. A les corts renaixentistes, desitjoses d'obrir-se a un món nou, els
humanistes eren reclamats, i en les seves mans hi havia el progrés de la cultura i del
pensament. Per primera vegada, l'obra d'art és analitzada racionalment des del punt de
vista de l'espectador, neix així la crítica d'art.
Alguns dels grans humanistes italians foren Marsilio Ficino (1433-1499) iPico della
Mirandola (1463-1494). Fora d'Itàlia, el valencià Joan Lluís Vives (1492-1549) fou
pioner en l'estudi de la psicologia i de la teoria de l'educació. A Anglaterra, Thomas
More va escriure Utopia (1516), on descriu un Estat ideal basat en una organització
comunitària, sense propietat privada. Erasme de Rotterdam (1476-1536) va ser el més
representatiu dels humanistes europeus, i en el seu Elogi de la follia (1508) va atacar
durament les institucions eclesiàstiques.
Paral·lel al desenvolupament de l'humanisme, va aparèixer precoçment a Itàlia una nova
forma artística, el Renaixement. Aquest nou estil buscava les arrels de l'antiguitat
clàssica. L'art del Renaixement va exercir una funció d'exaltació del món i de l'home
com a eixos centrals. Per aquesta raó, van tenir una rellevància important l'estudi del
cos humà, els temes profans i els fons paisatgístics i arquitectònics enfront de
l'abstracció daurada del gòtic.
L'origen de l'art renaixentista es troba a Florència, ciutat dirigida per una potent
burgesia mercantil. Els Papes van protegir les arts i les van utilitzar per subratllar el seu
poder. El florentí Michelangelo Buonarrotti va aixecar la cúpula del Vaticà i va
ornamentar la basílica amb nombroses escultures, com la Pietà, i va pintar al fresc el
sostre de la capella Sixtina. Venècia, ciutat burgesa i comercial, va viure una època
artística esplendorosa amb l'anomenada escola veneciana, amb compositors i pintors
com Tiziano Vercellio. Des d'aquests focus va passar a les corts dels reis europeus,
substituint pertot arreu el gòtic.
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Tant l'humanisme literari com el renaixement artístic es van basar en la concepció
clàssica de l'home i van superar la concepció teocèntrica medieval.

La ciència moderna
L'observació, l'experiència i el sentit crític dels humanistes van preparar el camí de la
ciència moderna, els avenços més importats de la qual es van realitzar en el camp de la
geografia, l'anatomia la navegació, la impremta, la rellotgeria i els mètodes financers.
En general, els humanistes van conrear tot tipus d'obres descriptives que abraçaven els
diversos camps de l'experiència humana. Però la ciència dels segles XV i XVI no va
crear cap gran innovació, excepte el sistema copernicà. Tanmateix, la descripció de la
realitat immediata va obrir les portes a la revolució científica del segle XVII.
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L'Europa del segle XVII
Les transformacions econòmiques del segle XVII van fer que el centre de gravetat es
traslladès d'Itàlia i Castella a França, Holanda i Anglaterra. A les esperances del
Renaixementva succeir una etapa de crisis, desequilibris i temors. L'estat d'ànim
resultant va donar lloc al Barroc.

La crisi econòmica i l'alternativa mercantilista
Després de la prosperitat econòmica dels inicis de l'edat moderna, el segle XVII es va
caracteritzar per una greu situació de recessió, de crisi econòmica i d'adequació davant
els canvis que havia generat l'expansió del segle anterior. La crisi es va donar d'una
manera intensa a estats com Castella, Portugal o França, que mantenien una estructura
senyorial més arcaica. En canvi Anglaterra i Holanda no en van sentir els primers
símptomes fins ben entrat el segle XVII.
Els símptomes de la crisi foren l'atur del creixement demogràfic europeu causat per les
contínues epidèmies i les guerres que van assolar Europa, i les crisis agrícoles
provocades per les adversitats climatològiques i unes tècniques de conreu que no havien
experimentat pràcticament cap renovació des de l'edat mitjana, la qual cosa
comportàuna contínua successió de períodes de gran mancança alimentària en Estats
que vivien essencialment de l'agricultura. La fam constituïa una amenaça permanent (es
citen sis grans fams a França entre 1629 i 1710). En aquest context, la població minvava
alarmantment: la meitat dels infants moria abans de complir un any i els supervivents
morien, freqüentment, entre els 30 i els 40 anys. La crisi també va afectar el comerç i la
producció industrial: la inestabilitat dels preus va repercutir en la desacceleració del
desenvolupament econòmic.

Les monarquies absolutistes
Des de la baixa edat mitjana s'havia iniciat un procés d'enfortiment del poder dels reis
que va culminar al segle XVII amb les monarquies absolutes. Va ser un pas més en la
centralització de tots els poders de l'Estat en mans del monarca, qui ja no reconeixia ni
les institucions tradicionals (Parlaments, Consells...) ni les particularitats de les diverses
regions dels diferents regnes. Aquest sistema polític es va recolzar fonamentalment en
la noblesa, que perdent com perdia privilegis jurisdiccionals, es va fer cada cop més
cortesana; mentre que la burgesia no tenia encara cap privilegi polític i era massa feble,
malgrat el seu èxit econòmic, per obtenir el control de l'Estat.v L'absolutisme va anar
vinculat a l'expansió territorial dels descobriments d'Amèrica i a les noves rutes
comercials i va tenir els seus teòrics, com araThomas Hobbes i Jacques-Bénigne
Bossuet.
El model absolutista va tenir excepcions: Anglaterra i Holanda es van dotar d'un règim
parlamentari, i Venècia va ser dominada pels comerciants. La Repúblicaholandesahavia
COL.LECCIÓ GELONCH VILADEGUT / Gravats, Biblia i Pensament

Pàgina 10

suprimit l'antic règim i havia portat als grans comerciants al govern de les ciutats i dels
òrgans de la República. La revolució anglesa va ser encapçalada pels fabricants i els
comerciants, que es van sentir discriminats pels privilegis i monopolis de què gaudien
les grans companyies comercials, i per la burgesia, que va veure en els obstacles feudals
un impediment a la seva expansió. Els errors del rei Carles I d'Anglaterra i d'Escòcia
(dissolució del Parlament, puja d'impostos sense la seva aprovació...) van accelerar la
Guerra Civil Anglesa. L'exèrcit parlamentari, dirigit per Oliver Cromwell (1559-1658),
va imposar la República, que posteriorment va derivar en una monarquia parlamentària,
en què el rei quedava sotmès al control del Parlament.
La reforma protestant i la consegüent contrareforma catòlica van donar lloc a una
Església Catòlica que va establir una disciplina moral fèrria en les nacions que van
romandre en el si del catolicisme, alhora que la qüestió religiosa va estar al centre de la
situació bèl·lica amb un paorós seguit de guerres de religió i de persecucions religioses
que ensagnaren tota l'Europa occidental durant més de cent anys. Al regne de França hi
van haver més de vuit guerres de religió. La Guerra dels Trenta Anys (1618-1648) va
produir la transformació del mapa polític europeu: el centre neuràlgic del conflicte i
escenari permanent dels enfrontaments va ser el territori del Sacre Imperi
Romanogermànic, bressol des de la Reforma religiosa de profunds antagonismes, i on
va ser eliminada un terç de la població. La Pau de Westfàlia (1648) va significar una
recomposició del mapa polític amb l'ascens d'una nova potència, França, i
l'esfondrament del vell Imperi dels Àustries.

El barroc
L'art més representatiu de l'edat moderna potser no és el Renaixement sinó la seva
continuació i antítesi: el Barroc. Aquest estil es caracteritzava per ser visualment
recarregat, i allunyat de la simplicitat i recerca de l'harmonia pròpies del Renaixement.
Encara que es discuteix la seva etimologia, pot ser sinònim d'"estrany", "irregular". El
Barroc va néixer com una reacció a la crisi de confiança humanista i renaixentista en
l'ésser humà. Això explica el seu potent caràcter religiós i l'abandó de la simplicitat
clàssica per expressar la grandesa de l'infinit, i la predilecció pels motius grotescos o
«lletjos» que contradeïen la recerca de la bellesa, ideal renaixentista. S'ha parlat també
d'una cultura del barroc -de l'equívoc i de l'efímer-, coincidint amb l'anomenada crisi del
segle XVII, on es valorava més l'aparença que l'essència, l'escenografia que la
solidesa.vi
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L'Europa il·lustrada del segle XVIII

Al segle XVIII, tot i mantenir-se les característiques fonamentals de l'Antic Règim,
l'intens impuls demogràfic i econòmic i el pensament il·lustrat acabaran obrint les
portes a una època revolucionària, marcada per les profundes mutacions de la Revolució
Francesa i de la Revolució Industrial. És, doncs, una època de trànsit, en què el ritme de
l'evolució històrica s'accelera.
L'art, en el seu conjunt, va abandonar els temes religiosos i es va tornar burgès o pagà;
l'home, el món i la natura van ser les grans passions del moment.

Crisi de la societat estamental
El segle XVIII significa la crisi de la societat estamental de l'Antic Règim. La societat
era, fonamentalment, aristocràtica: la noblesa i l'alt clergat monopolitzaven els alts
càrrecs de l'Estat, de l'Església i de l'Exèrcit. L'aristocràcia anglesa gaudia de menys
privilegis després de la revolució del segle anterior, però fou la més rica. A tota Europa,
els burgesos més rics van procurar comprar-se títols nobiliaris. En resum, és una
societat jeràrquica on no hi ha igualtat a l'hora de pagar impostos o obtenir càrrecs
oficials. Malgrat tot, la societat estamental va entrar en crisi i una nova societat fonamentada en la importància de la propietat, els diners i el capital-, va anar buidant, al
llarg de tot el segle, els fonaments del sistema de l'antic règim. Les burgesies europees,
d'acord amb la seva força, van lluitar contra un sistema polític, la monarquia absoluta de
dret diví, que els negava la llibertat d'intervenir en el govern i van lluitar també contra el
poder de l'Església. Alhora la noblesa s'empobria per la nova organització de l'economia
i l'absolutisme reial també l'afeblia. Contra aquesta situació la noblesa del segle XVIII
reaccionà a la defensiva barrant l'accés dels burgesos als alts càrrecs i a l'Exèrcit i
intentant restablir la servitud dels camperols. Només a la Gran Bretanya i als Països
Baixos el poder econòmic era ja un criteri per determinar l'estament social.

Un nou concepte religiós. El deisme
Al segle XVIII apareix un nou concepte, el deisme, que accepta un Déu com a motor de
l'univers però sense tenir relació amb res que no depengui directament de la raó. Allò
que no és racional en religió és, simplement, deixat de banda: tant la Bíblia com el
magisteri de l'Església es consideraven conceptes superats. Si existeix un Déu, no és per
defensar els uns o els altres, sinó per explicar racionalment l'univers, perquè no hi ha
rellotge sense rellotger ni món sense creador. Fins i tot es parlava de Déu com del
"Suprem Arquitecte" o "Ésser Suprem", denominacions que defugen formulacions
tradicionals.
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Es creïa que així es superava l'antagonisme secular entre reformats i contrareformistes,
perquè tots obeirien a la raó. Aquesta concepció va posar fi a les guerres de religió i va
portar un nou concepte de tolerància que va influir molt en la represa econòmica i en
l'anticlericalisme d'alguns il·lustrats.

La Il·lustració i els avenços científics
Un element central de la voluntat de canvi de la realitat va ser l'elaboració d'un cos
doctrinal (anomenat la Il·lustració pels alemanys del segle XIX) que pretenia arrancar
els homes de la tradició i de la superstició. Era una nova cultura que tenia els seus
orígens a Anglaterra i que es va difondre per tot Europa gràcies als francesos, la llengua
dels quals va esdevenir la llengua culta.
Malgrat tot, el segle XVIII no va ser una "edat d'or" de l'art i de la literatura, encara que
sí fou una època de gran activitat en ambdós camps. L'art del Barroc va ser un
llenguatge artístic que parlava més als sentiments que a la raó i que intentava superar les
possibilitats expressives del classicisme dominant durant el Renaixement. No va aportar
innovacions tècniques, però va trencar amb els cànons d'equilibri, simetria i estabilitat,
alhora que va manifestar una preferència pels contrastos de llum i ombra, per la barreja
de les arts i per la teatralitat de les seves composicions. Després va derivar cap a l'art
decoratiu del Rococó

Caracterització social de l'edat moderna
L'edat moderna va consolidar una societat estamental, un tipus d'organització social
basada en la desigualtat de condicions, sancionada pel sistema jurídic-polític i
legitimada tradicionalment i teològicament pel costum i per una ideologia de base
religiosa. En una societat estamental els individus romanien adscrits a diferents
estaments, ordenats jeràrquicament, que prescrivien les activitats a què es podien
dedicar i àdhuc les seves limitacions polítiques, i que eren en principi relativament
inflexibles a les variacions i èxits (econòmics, polítics, militars, intel·lectuals) dels
individus.
A partir de l'edat mitjana va quedar definida en els regnes de l'Europa Occidental una
societat estamental, dividida en noblesa, clergat i tercer estat. Va ser la forma típica
d'organització social de l'antic règim europeu fins a la Revolució Francesa.
Estaments privilegiats
La noblesa i el clergat no pagaven impostos i ocupaven els principals càrrecs de l'Estat.
Els nobles pertanyien a aquest estament per naixença i, generalment, vivien de les
rendes que els donaven les seves terres. Mentre que dintre del clergat hi havia molta
diferència entre l'alt clergat (bisbes i abats) i el baix clergat (monjos, frares i capellans).
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Estament dels no privilegiats
Els burgesos és el nom que es va donar durant l'edat mitjana europea als habitants dels
burgs (els barris nous de les ciutats en expansió). Segons la historiografia van tenir una
posició ambigua durant l'edat moderna, ja que per uns van ser un dissolvent del
feudalisme mentre que per a altres, més aviat, foren un testimoni del seu dinamisme.
Durant l'edat moderna europea, hi va haver ciutats molt dinàmiques, com Londres i
París, que van arribar preparades per al creixement del segle XVIII; pel camí van quedar
endarrerides, sense capacitat d'articular una economia estatal de dimensions suficients
per a l'enlairament industrial ciutats com ara Lisboa, Sevilla, Madrid, Nàpols, Roma,
Viena... En un altre nivell funcional van restar Ciutat de Mèxic, Moscou o Sant
Petersburg, Istanbul, Alexandria, el Caire o Pequín.vii
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La Reforma protestant
Introducció
La Reforma va ser un moviment religiós que durant el segle XVI va dividir l'Europa
cristiana medieval en dues meitats irreconciliables, la protestant i la catòlica. Va ser a
Alemanya, on el poder de l'emperador no era massa fort, que els defectes de l'Església
van assolir característiques alarmants: compra de béns i dignitats eclesiàstiques,
disciplina molt deteriorada, rendes gravoses sobres els pagesos pobres, intransigència...
Les crítiques es van generalitzar entre els humanistes més conscients, com ara Erasme
de Rotterdam, però l'enfrontament definitiu es va produir arran de les predicacions del
frare agustí Martí Luter (1483-1546). Aquest monjo va iniciar, el 1517, un procés de
revolta contra el papat i l'autoritat dels clergues dins l'Església. Luter volia seguir només
l'Evangeli; per aquest motiu els seus seguidors foren anomenats evangèlics o luterans.
Excomunicat pel Lleó X el 1520, Luter va ser protegit per alguns prínceps alemanys,
especialment per Frederic III de Saxònia, que el va acollir al seu castell de Wartburg, a
Eisenach, on va poder continuar elaborant la nova doctrina fins a la seva mort.
La nova doctrina tenia tres principis fonamentals: la justificació per la fe, el sacerdoci
universal i l'autoritat de la Bíblia, dels quals el primer era de fet l'eix de tot el conjunt
doctrinal. La justificació per la fe defensava, seguint la concepció individualista
renaixentista, que la religió havia de basar-se en la relació directa amb Déu, a través
d'una fe intensa que no necessitava ni la intervenció de l'Església ni l'acumulació de
"bones obres". Per a Luter, en línia amb una Europa en desenvolupament, les bones
obres són les que es fan en benefici dels altres, a partir de l'ofici que cada un té
determinat dins de la comunitat. És a dir, se serveix a Déu mitjançant el treball,
concepció que va tenir una gran acceptació entre els artesans i la burgesia culta de les
ciutats, ja que posava en evidència l'ociositat dels eclesiàstics i de la noblesa feudal. Per
altra banda, per al luteranisme, el creient pot salvar-se per la seva pròpia fe i esdevenir
sacerdot d'ell mateix (teoria del sacerdoci universal); fet que rebutjava tant la intercessió
dels sants com la doctrina que les obres només tenen valor a través dels sagraments que
imparteixen els sacerdots. Íntimament relacionat amb els dos principis anteriors es troba
el de l'autoritat de la Bíblia: es va rebutjar la tradició de l'Església i va quedar la lectura
del llibre sagrat com a única font d'inspiració cristiana. La interpretació quedava, ara, a
càrrec de la consciència individual de cada creient.
Per damunt de la confrontació ideològica, en la pràctica, aquests principis luterans van
modificar profundament l'estructura de l'Església reformada car es va negar la sobirania
del papa i de la jerarquia episcopal i van ser eliminats els ordes religiosos i el culte a les
imatges, alhora que alguns sagraments van ser modificats i altres suprimits.
Posteriorment, a Suïssa, es va propagar una doctrina més radical que el luteranisme
encapçalada per Joan Calví (1509-1564) que va rebre el nom de calvinisme. Molts
capitalistes van abraçar aquesta doctrina que autoritzava el préstec a interès (a diferència
dels luterans i dels catòlics) i considerava l'enriquiment personal una benedicció de
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Déuperquè triomfar en l'ofici i multiplicar les riqueses eren senyals de ser escollit per a
la salvació, ja que Calví va defensar que, segons la doctrina de la predestinació, tots els
homes tenen determinat el destí després de la mort.
Enric VIII d'Anglaterra (1497-1547) es va separar també de Roma i es va proclamar ell
mateix cap suprem de la nova Església d'Anglaterra o anglicanisme per mitjà de l'Acta
de supremacia on es deslligava de l'obediència a Roma i es considerava l'única autoritat
de l'Església a Anglaterra. Els ordes monàstics van ser abolits i les terres i béns dels
monestirs van ser confiscats. En essència es van mantenir els dogmes catòlics, i es van
conservar també el culte solemne i la jerarquia eclesiàstica dels bisbes i dels
arquebisbes, etc.
Finalment, cal esmentar un aspecte sociològic de la Reforma protestant. Segons Max
Weber, de retruc i sense pretendre-ho, el protestantisme va generar un canvi en la
percepció del treball. Weber va demostrar que la Reforma protestant, especialment el
calvinisme, va canviar la concepció del treball: aquest ja no era considerat com un
càstig expiatori del pecat original com proclama l'ètica catòlica; sinó un valor
fonamental que serveix a cadascú per esforçar-se i acostar-se a Déuviii. Per tant, des del
segle XVI, la Reforma protestant de Martí Luter i el calvinisme portaven els gèrmens de
nous valors que van revolucionar la concepció del treball i de la vida.

Els reformadors del segle XVI
L'humanisme de l'època del Renaixementva estimularl'efervescència acadèmica d'una
forma sense precedents, i va dur a una preocupació per la llibertat acadèmica. Es
començaren a dur a terme debats d'alt nivell teòric a les universitats sobre la naturalesa
de l'església, i sobre la font i l'abast de l'autoritat del papat, dels concilis i dels prínceps.

Lucas Cranach, Martí Luter

Però les protestes contra Roma, van començar seriosament quan Martí Luter, que era
monjo agustinià i professor de la universitat de Wittenberg, va apel·lar el 1517 a la
reobertura del debat sobre la venda d'indulgències. Les disconformitats de Luter van
marcar un sobtat brot d'una nova i irresistible força, d'un descontentament que havia
estat apartat però no resolt. La ràpida propagació del descontentament es produí en gran
mesura a causa de la impremta i la ràpida circulació de les idees i dels documents,
incloses a les 95 Tesis. La informació també es va difondre àmpliament en forma
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manuscrita, així com per gravats i xilografies barates entre els sectors més pobres de la
societat.
Després d'aquesta primera etapa de la Reforma, arran de l'excomunió de Luter i la
condemna de la Reforma pel PapaLleó X, la tasca i els escrits de Joan Calví van ser
influents en l'establiment d'un consens entre els diferents grups a Suïssa,
Escòcia,Hongria,Alemanya i altres llocs.
Les fundacions reformistes combregaven amb l'Agustinianisme. Tant Luter com Calví
s'identificaven amb les línies principals de l'ensenyament teològic d'Agustí d'Hipona.
L'Agustinianisme dels reformadors lluitava contra el Pelagianisme, que veien com una
heretgia de l'Església Catòlica del seu temps. En el curs d'aquesta agitació religiosa, la
Guerra dels Camperols(1524-1525) es deixà sentir a Baviera, Turíngia i Suàbia, deixant
desenes de catòlics assassinats a mans de bandes de protestants, que incloïen la
Companya Negra de Florian Geier, un cavaller de Giebelstadt que es va unir als
camperols per la indignació general en contra de la jerarquia catòlica.
Tot i que Luter i Calví tenien ensenyaments teològics molt similars, la relació entre els
seus seguidors degenerà ràpidament en un conflicte.
La política de separació de l'Església d'Anglaterra de Roma sota el regnat d'Enric VIII,
començà el 1529 i acabà el 1536, duent a terme Anglaterra el seu propi moviment
reformista. Tanmateix, els canvis religiosos a l'església nacional anglesa es van dur a
terme de forma més conservadora que a la resta d'Europa. Els reformistes a l'Església
d'Anglaterra van alternar, durant segles, entre la simpatia per les tradicions catòliques i
el protestantisme, creant progressivament un compromís estable entre l'adhesió a la
tradició antiga i el protestantisme, sovint anomenat Via Media.
Martí Luter, Joan Calví, i Ulrich Zwingli es poden considerar Reformistes Magisterials
a causa del fet que els seus moviments de reforma es feren amb el suport de les
autoritats governants o "magistrats". Frederic el Savi no només dóna suport a Luter, que
era professor a la universitat que ell va fundar, sinó que també el protegí ocultant-lo al
castell de Wartburg a Eisenach. Zwingli i Calví van ser recolzats pels ajuntaments de
Zuric i Ginebra, respectivament. Atès que el terme "magister" també significa "mestre",
la Reforma Magisterial també es caracteritza per un èmfasi en l'autoritat d'un professor.
Això és evident en la importància que es dóna a Luter, a Calví i a Zwingli com a
dirigents dels moviments de reforma en les seves respectives àrees magistrals. A causa
de la seva autoritat, sovint han estat criticats pels reformadors radicals que els
consideraven massa similars als Papes romans. Per exemple, el reformador radical
Andreas Karlstadt es va referir als teòlegs de Wittenberg com els "nous papistes".
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L'humanisme al moviment reformista
El reformisme frustrat dels humanistes, introduït pel Renaixement, contribuí a una
creixent impaciència entre els reformadors. Erasme de Rotterdam i més tard figures com
Martí Luter i Zwingli emergiren d'aquest debat i, finalment, contribuïren a un altre gran
cisma en la cristiandat. La crisi de la teologia a partir de Guillem d'Occam en el segle
XIV s'estava produint en conjunció amb el descontentament de la nova burgesia. Des de
la ruptura dels fonaments filosòfics de l'escolàstica, el nou nominalisme no fou un bon
auguri per a una església institucional legitimada com a intermediari entre l'home i Déu.
Les noves corrents de pensament afavorien la idea de què cap doctrina religiosa podia
ser recolzada per arguments filosòfics, erosionant així l'antiga aliança entre raó i fe de
l'època medieval establerta per Tomàs d'Aquino.
A Alemanya, "la via moderna" o devocionalisme nasqué a les universitats, cosa que
requerí una redefinició de Déu, que ja no era racional, sinó un principi rector arbitrari,
de voluntat incognoscible que no pot ser limitat. Déu és ara una regla, i la religió seria
més fervent i emocional. Per tant es dugué a terme la consegüent reactivació de la
teologiaagustiniana, afirmant que l'home no pot ser salvat pels seus propis esforços, sinó
només per la gràcia de Déu, erosionant la legitimitat de la rigidesa de les institucions de
l'Església de cara a proporcionar un canal a l'home per a fer bones obres i entrar al cel.
L'humanisme, però, fou quelcom més que un moviment de reforma educativa amb
orígens en el Renaixement que recuperà els ensenyaments clàssics d'aprenentatge i
pensament. L'humanisme esdevingué una revolta en contra de la lògica aristotèlica, tot
posant un gran èmfasi en la reforma dels individus a través de l'eloqüència en
contraposició a la raó. El Renaixement va establir les bases per als humanistes del Nord
en el seu reforç de la utilització del llatí com un idioma unificador de la cultura.

Martí Luter i la Reforma
Martí Luter fou el líder indiscutible de la Reforma. Monjo agustinià al convent de
Wittemberg, el 22 d'octubre de 1512 fou formalment admès al claustre de la Facultat de
Teologia de la seva Universitat i el 1513 va rebre l'encàrrec d'ensenyar la Bíblia, donant
classes sobre els Psalms i les Cartes de Sant Pau. En aquells temps va començar a
desenvolupar la nova doctrina de justificació per la fe, just quan Lleó X va promulgar la
Butlla de les Indulgències, com una adaptació renovada de la del papa Juli II, amb la
finalitat d'aconseguir fons per a la construcció de la Basílica de Sant Pere a Roma.
L'escàndol estava servit, i va prendre unes proporcions descomunals a Alemanya, tot
ajuntant-se a la manifestació d'una incipient defensa de la Nació Alemanya.
L'oposició a les indulgències no era oposició a la doctrina sinó als mitjans mercantils
emprats en la seva predicació, però cal recordar en aquest punt que el duc Jordi de
Saxònia les havia ja prohibit al seu territori i que el Cardenal Cisneros també ho havia
fet per al conjunt dels regnes hispànics el 1513.
Però tot es capgirà quan el 31 d'octubre del 1517, vigília de Tots Sants, Luter va clavar
les seves 95 tesis a la porta de l'església del castell de Wittemberg, que servia com a
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tauló d'anuncis de la Universitat i on es posaven les notícies de les defenses de tesis,
disputes i d'altres funcions acadèmiques. Aquest acte no fou una declaració de guerra
sinó una invitació a un debat acadèmic.El mateix dia va enviar una còpia de les tesis a
l'arquebisbe amb una carta explicatòria. L'arquebisbe les va enviar al concili
d'Aschaffenburg i als professors de la Universitat de Magúncia. Els cancellers foren
unànimes en considerar el seu caràcter herètic i van advertir que calia incoar un procés
contra Luter. Contra les seves 95 tesis, Conrad Wimpina va redactar les conegudes 106
tesis on es refutaven els principis inspiradors de la Reforma.
Les disputes i textos es van anar succeint. Podem citar en aquest sentit el "Sermó de la
Indulgència i de la Gràcia", les "Resolucions", els "Asteriscos", la "Responsio ad Silv.
Prierietatis Dialogum" , "Schedam contra Hochstratanum" i el "Sermó sobre el poder
de l'Excomunió" de Luter. I en el camp dels opositors catòlics, les "Antítesis"de Tetzel,
els "Obeliscos" de Johann Eck, les "Epistolae Obscurorum Vivorum" de Hoogstraten i
les "In praesumtuosas M. Lutheri, Conclusiones Dialogus" de Sylvester Prierias. Molts
d'aquests textos, o invectives, foren utilitzats en les disputes de Frankfurt de l'Oder i de
Leipzig.
Amb el seu text "A la Noblesa Cristiana de la Nació Alemanya", Luter donà un pas cap
a l'aliança amb els prínceps i nobles per a fer avançar la Reforma. L'actitud teològica de
Luter en aquesta època es basava en la Bíblia com a font única de la fe i en un
trencament clar amb la doctrina de l'Església Catòlica, de manera que el 15 de juliol del
1520 s'emetia la Butlla d'excomunió "Exsurgue Domine", que condemnava 41
proposicions tretes dels seus escrits, s'ordenava la destrucció dels llibres que contenien
els errors i es comminava a Luter a retractar-se en un termini de 60 dies o sinó se
l'advertia que se li aplicarien la totalitat de les penes del càstig eclesiàstic. Era massa
tard, el moviment reformista era ja imparable.

La Confessió d'Augsburg del 1530
La Confessió d'Augsburg és un dels símbols confessionals que identifiquen l'Església
Evangèlica Luterana. Es podria dir que és com ara el "certificat de naixement" de
l'Església Luterana, doncs expressa en resum allò que els luterans creuen i ensenyen.
Des del punt de vista històric ens trobem en una època en que l'emperador Carles Vè,
amb grans possessions a Europa, més enllà de les qüestions religioses, viu la disputa
també des del punt de vista dels seus interessos polítics, doncs buscava la unitat dels
seus territoris per fer front als turcs. Carles Vè, doncs, que volia acabar amb les
discòrdies religioses aparegudes a partir dels fets protagonitzats pels Reformadors, va
convocar el 1530 a tots els prínceps i representants de ciutats a la Dieta d'Augsburg, per
tal de discutir aquests temes i restablir la pau religiosa.
Els luterans havien preparat els "Articles de Torgau" que tractaven sobre els abusos i
desviacions de l'Església de Roma i els "Articles de Schwabach" que tractaven
assumptes de doctrina. Però ja a Augsburg es van trobar amb els "404 articles contra
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l'heretgia luterana" de Johann Eck. Llavors els luterans van decidir fer un altre
document basat en els dos esmentats. Aquest document havia de mostrar la concordança
entre la doctrina luterana i l'Església primitiva, i mostrar les diferències entre els
luterans i altres idees protestants, especialment amb els anabaptistes. Així va sorgir la
Confessió d'Augsburg, que volia tenir un caràcter conciliador amb els catòlics,
ressaltant els punts d'acord amb Roma, tot i que també assenyala les diferències. Philip
Melanchton en fou el redactor principal.
La Confessió d'Aubsburg fou firmada pels prínceps luterans i llegida davant la Dieta
d'Augsburg el 25 de juny del 1530. El document consta de 28 articles. Els articles 1 al
21 presenten les doctrines bíbliques fonamentals,. Els articles 22 a 28 tracten dels
abusos més greus a l'Església Catòlica Romana d'aquells temps.
A l'article 15, "Rites eclesiàstics", hi podem llegir: "Dels rites eclesiàstics d'origen
humà s'ensenya que s'observin els que es puguin realitzar sense pecat i que serveixin
per a mantenir la pau i el bon ordre a l'església, com ara certes celebracions, festes i
coses semblants. Però, s'alecciona no gravar les consciències amb això, com si
aquestes coses fossin necessàries per a la salvació. Sobre aquesta matèria s'ensenya
que totes les ordenances i tradicions instituïdes pels homes amb la finalitat d'aplacar
Déu i merèixer la gràcia són contràries a l'Evangeli i a la doctrina sobre la fe en Crist.
Per tant, els vots monàstics i altres tradicions relacionades amb la distinció dels
menjars, dels dies, etc,, mitjançant els quals s'intenta merèixer la gràcia i fer satisfacció
pels pecats, són inútils i contràries a l'Evangeli".
I a l'article 20, "La fe i les bones obres" hi podem llegir al primer paràgraf: "S'acusa
falsament als nostres de prohibir les bones obres. Però això no és així perquè en els
seus escrits sobre els Deu Manaments i d'altres escrits posen de manifest que han
proporcionat bones i útils exposicions i exhortacions respecte a les professions i obres
veritablement cristianes. Sobre tot això es va ensenyar poc abans; al contrari,
majoritàriament es recalcaven en tots els sermons obres puerils i innecessàries, com el
res del rosari, el culte als sants, el monacat, les peregrinacions, dejunis, festes,
confraries, etc."
I per si no hagués quedat prou clar, l'article 21 es dedicava a "El culte als sants", amb el
següent text: "Respecte del culte dels sants ensenyen els nostres que cal tenir memòria
dels sants per a enfortir la nostra fe veient com ells van rebre la gràcia i com van ser
ajudats mitjançant la fe. A més, hem de seguir l'exemple de les seves bones obres,
cadascú d'acord amb llur vocació. Sa Majestat Imperial, en fer la guerra contra els
turcs, pot seguir profitosament i piament l'exemple de David, ja que tots dos
representen l'ofici real, que exigeix la defensa i protecció dels seus súbdits. Però no es
pot demostrar amb l'Escriptura que s'hagi d'invocar els sants i implorar la seva ajuda.
"Hi ha un sol Déu i un sol mitjancer entre Déu i els homes, Jesucrist home" (1ª Tim
2:5). Ell és l'únic Salvador i l'únic Sumo Sacerdot, propiciador i intercessor davant Déu
(Ro 8:34). I només Ell ha promès escoltar la nostra oració. D'acord amb l'Escriptura,
el culte diví més excel és buscar i invocar de cor a aquest mateix Jesucrist en qualsevol
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necessitat i angoixa: "Si algú hagués pecat, tenim com advocat davant del Pare, a
Jesucrist el Just", etc. (1ª Jn 2:1).
El cop de gràcia a la Mariologia, al culte als sants, als peregrinatges, a les confraries, als
convents...estava donat. Això tindria una gran repercussió també en l'iconografia de la
nova Església reformada, que arribaria fins a la destrucció iconoclasta. Així com també
tindria molt impacte el fet que la Reforma, capitanejada per Luter i Melanchton, establia
la lliure interpretació de la Bíblia, tot defensant la seva traducció a la llengua del poble.
Les doctrines luteranes es van estendre amb força rapidesa per tot Alemanya,
especialment pels estats del Nord, a la qual cosa hi van contribuir també factors
econòmics i polítics. Alguns nobles hi van veure l'oportunitat d'augmentar les seves
possessions, doncs d'acord amb el luteranisme l'Església havia de renunciar a tots els
seus béns, de manera que les seves terres i alguns edificis, com ara els monestirs, foren
secularitzats, i van passar a mans de la noblesa. D'altres nobles es van convertir a la fe
luterana perquè significava la possibilitat d'enfrontar-se a l'emperador Carles Vè, un
dels majors defensors del catolicisme; i, en conjunt, el luteranisme va resultar ser un
moviment nacionalista d'oposició a Roma.
Fracassats rots els intents pacificadors i pacífics, es va arribar a la lluita armada entre
catòlics i protestants, i malgrat el triomf esclatant de Carles Vè contra els protestants a
la batalla de Mühlberg el 1547, l'emperador va acabar acceptant la pau d'Augsburg
(1555), per la qual es reconeixia la llibertat religiosa dels prínceps alemanys i la
supeditació del poble a la fe espiritual dels esmentats prínceps.
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La Reforma catòlica o Contrareforma
Introducció
El protestantisme havia causat molts perjudicis espirituals i materials a l'Església
catòlica. Per atallar aquest perill va sorgir, de l'interior mateix de l'Església, un corrent
renovador, que proposava corregir els propis errors i defensar el dogma de la fe catòlica.
Aquesta reacció va rebre el nom de Contrareforma i el pes major de la reforma catòlican
va correspondre a un nou ordre, la Companyia de Jesús, fundada pel basc Ignasi de
Loiola el 1535.
La fixació dels dogmes catòlics va ésser realitzada al Concili de Trento. Les sessions,
que s'iniciaren el 1545, van durar 18 anys. El concili va establir que l'únic text de la
Bíblia era la Vulgata, versió en llatí de sant Jeroni (segle IV) i que la interpretació
corresponia exclusivament a l'autoritat de l'Església. Es va afirmar igualment el valor de
la tradició en l'establiment de la doctrina. Els set sagraments van ser definits i es van
condemnar les tesis de la justificació per la fe i de la predestinació. Alhora es va establir
una nova organització episcopal, i es va fomentar la formació del clergat als seminaris.

Bula Exurge Domine, Contra Errores Martine Lutheri et sequatium: Butlla contra els errors de Martí Luter i els
seus seguidors (15 de juny de 1520), per la qual el papa Lleó X amenaça amb l'excomunió si no es retracta de 41
punts inclosos a les seves 95 tesis sobre les indulgències del 31 d'octubre de 1517, en les quals Luter, indignat,
atacava la idea que la compra de les butlles podia ser causa de perdó de penes espirituals; fet habitual a l'època i on la
causa ocasional va ser que el papa Lleó X havia arrendat les butlles d'indulgències a la Banca Fugger per obtenir
cabals per la construcció de la basílica de Sant Pere del Vaticà. Luter va cremar públicament la butlla (10 de
desembre de 1520) i l'excomunió es va fer efectiva (3 de gener de 1521). Aquestes dates són fites de l'edat moderna,
però no haurien passat de ser una disputa teològica si no haguessin trobat el formidable ressò que la difusió de la
impremta va permetre, i no haguessin estat acollits per una societat madura per rebre'ls i uns agents polítics disposats
i capaços d'aprofitar el seu potencial.
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El Concili de Trento i el culte a les relíquies i a les imatges sagrades
El Concili de Trento, com ja s'ha esmentat anteriorment, pretenia reparar la bretxa
oberta a la Cristiandat, però no només va arribar tard, sinó que a més fou interminable.
Les seves sessions van concloure 18 anys després d'haver-se convocat el 1545. Durant
aquest temps hi va haver diverses interrupcions, es van succeir cinc papes, tres dels
quals (Pau III, Juli III i Pius IV) en van convocar sessions, mentre que els altres dos
(Marcel II i Pau IV) ni tan sols això. Amb aquest panorama, no pot estranyar a ningú
que el Concili es tanqués com un gran fracàs, si més no pel que fa a l'intent de restablir
la unitat del cristianisme.
De les seves sessions en va sortir la Reforma catòlica o Contrareforma, i la seva
influència es va mantenir a la vida i a l'estructura de l'Església catòlica fins el Concili
Vaticà II. Durant les sessions es van elaborar alguns decrets que tindrien conseqüències
per al desenvolupament de l'art durant els segles XVI i XVII als països catòlics. El nucli
d'aquestes decisions es va adoptar a la sessió XXV del Concili, desenvolupada els dies 3
i 4 de desembre de 1563 (a les acaballes del Concili), i es referien bàsicament al culte de
les imatges, al qual s'oposaven tenaçment els reformistes protestants. Vet aquí el text
íntegre sobre la "Invocació, veneració i relíquies dels sants, i de les sagrades imatges":
"Aquesta és la fe del benaurat Sant Pere, i dels Apòstols; aquesta és la fe dels Pares;
aquesta és la fe dels catòlics.
Mana el Sant Concili a tots els Bisbes, i altres persones que tenen el càrrec i l'obligació
d'ensenyar, que instrueixin amb exactitud els fidels davant totes les coses, sobre la
intercessió i invocació dels sants, honor de les relíquies, i ús legítim de les imatges,
segons el costum de l'Església Catòlica i Apostòlica, rebuda des dels temps primitius de
la religió cristiana, i segons el consentiment dels Sants Pares, i els decrets dels sagrats
concilis; ensenyant-los-hi que els sants regnen juntament amb Crist, preguen Déu pels
homes; que és bo i útil invocar-los humilment, i recórrer a les seves oracions,
intercessió, i auxili per a obtenir de Déu els beneficis per Jesucrist el seu fill, nostre
Senyor, que és el nostre únic redemptor i salvador; i que pensen impiament aquells que
neguen que s'ha d'invocar els sants que gaudeixen al cel d'eterna felicitat; o els que
afirmen que els sants no preguen pels homes; o que és una idolatria invocar-los, per a
que preguin per nosaltres, fins i tot per a cadascú en particular; o que repugna a la
paraula de Déu, i s'oposa a l'honor de Jesucrist, únic mitjancer entre Déu i els homes;
o que és una necetat suplicar verbalment o mentalment els qui regnen al cel.
Instrueixin també els fidels en que cal que venerin els sants cossos dels sants màrtirs, i
d'altres que viuen amb Crist, que foren membres del mateix Crist, i temples de l'Esperit
Sant, per qui han de ressuscitar a la vida eterna per a ser glorificats, i pels quals
concedeix Déu molts beneficis als homes; de manera que han de ser absolutament
condemnats, com antíquisimament els va condemnar, i ara també els condemna
l'Església, els que afirmen que no s'han d'honorar, ni venerar les relíquies dels sants; o
que és en va l'adoració que reben, així com altres monuments sagrats, de part dels
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fidels; i que són inútils les visites freqüents a les capelles dedicades als sants amb el fi
d'obtenir el seu socors. A més d'això, declara que s'han de tenir i conservar,
principalment als temples, les imatges de Crist, de la Verge mare de Déu, i d'altres
sants, i que se'ls hi ha de donar el corresponent honor i veneració: no perquè es cregui
que hi ha en elles divinitat, o cap virtut per la qual mereixin el culte, o que se'ls hi hagi
de demanar alguna cosa, o que s'hagi de posar la confiança en les imatges, com feien
en altres temps els gentils, que col·locaven les seves esperances en els ídols; sinó
perquè l'honor que es dóna a les imatges, es refereix als originals representats en elles;
de manera, que adorem a Crist mitjançant les imatges que besem, i davant de les quals
ens descobrim i agenollem; i venerem els sants, a qui s'assemblen: tot això és allò que
està establert als decrets dels concilis, i en especial en els del segon Nicè contra els
impugnadors de les imatges.
Ensenyin amb cura els Bisbes que mitjançant les històries de la nostra redempció,
expressades en pintures i altres còpies, s'instrueix i es confirma el poble recordant-li els
articles de la fe, i recapacitant-los contínuament en ells: a més que es treu molt fruit de
totes les sagrades imatges, no només perquè recorden al poble els beneficis i dons que
Crist els ha concedit, sinó també perquè s'exposen als ulls dels fidels els saludables
exemples dels sants, i els miracles que Déu ha obrat per ells, amb la finalitat que donin
gràcies a Déu per ells, i arreglin la seva vida i costums als exemples dels mateixos
sants; així com per a que s'excitin a adorar, i estimar a Déu, i practicar la pietat. I si
algú ensenyés, o sentís el contrari a aquests decrets, sigui excomunicat."
Els posicionaments, doncs, eren meridianament clars. Catòlics i protestants ben
atrinxerats, el xoc de trens no és que fos inevitable sinó que ja s'havia consumat ( o
potser circulaven per vies paral.leles?...). El Cisma estava servit, i el culte a les imatges i
la devoció als sants n'era un dels constituents.

El Concili de Trento en el pensament i l'art
Des d'un punt de vista més general, tal i com indica Anthony Blunt en molts dels seus
textos, la característica essencial de la Contrareforma en els seus inicis fou l'intent de
restaurar el domini que l'Església havia exercit durant l'Edat mitjana.
En el camp intel·lectual, això va significar que aquest moviment es va oposar a totes les
conquestes de l'humanisme renaixentista. El racionalisme individualista havia jugat un
paper considerable en el desenvolupament de la Reforma, i era, en conseqüència,
anatema per als contrareformistes. La seva finalitat era desfer tots els avenços del
Renaixement i retornar a un estat de coses medieval i feudal. El moviment fou tant un
"contrarenaixement" com una Contrareforma i es va proposar com a tasca la destrucció
de l'escala humana de valors que constituïa el credo humà i la seva substitució per una
altra de caràcter teològic, anàloga a la que s'havia mantingut durant l'Edat mitjana.
Un dels primers objectius dels contrareformistes fou abolir el dret de l'individu a
resoldre els problemes relatius al pensament i a la consciència segons el judici de la
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seva pròpia raó personal. En el seu lloc, volia restablir la vigència del principi d'autoritat
que els humanistes havien aconseguit destruir. Es pot valorar millor la seva actitud
mitjançant l'examen de les armes que van utilitzar per a imposar les seves idees. Entre
aquestes, les més importants foren l'Inquisició i la Companyia de Jesús.
La concepció implícita en el funcionament de la primera era que no es podia tolerar cap
llibertat en matèria de dogma, de manera que les decisions de l'Església en aquesta
matèria s'havien de seguir sense discussió.Per la seva banda, la Companyia de Jesús es
va concebre com una organització militar sobre la base d'una obediència absoluta i
inqüestionable.
L'efecte d'aquestes institucions, i de l'esperit que les animava, fou la destrucció del
pensament individual. Tal i com s'ha escrit, "s'exigia no la dedicació a la intel·ligència,
sinó el seu sacrifici"; i en conseqüència els pocs pensadors que van tenir prou valor per
a prosseguir les seves especulacions les van adreçar cap a terrenys purament abstractes,
o bé van entrar en conflicte amb les autoritats, com va ser el cas de Giordano Bruno.
Però això és només el costat negatiu de la Contrareforma. El costat positiu era l'intens
desig de reformar l'Església d'homes com Caraffa i l'apassionada i desinteressada
entrega dels jesuïtes a la propagació d'allò que ells creien que era la veritat.
L'efecte de la Contrareforma sobre les arts fou similar al que va tenir en les altres
branques del pensament i de la cultura. Després del 1530, l'escola humanista de pintura
que havia florit a Roma a començaments de segle, va entrar en decadència. Ara els
artistes ja no feien descobriments sobre el món exterior. El seu treball estava molt
controlat per l'Església i àdhuc quan se'ls hi deixava una certa llibertat, semblaven haver
perdut l'interès pel món que els envoltava. No es preocupaven de reconstruir l'univers
visible, sinó de desenvolupar nous mètodes de dibuix i composició.
Un altre punt que m'agradaria destacar és que el fet que els protestants fossin contraris
al caràcter mundà de les cerimònies romanes, i de l'Església en el seu conjunt, i el fet
que s'oposessin a la pompa exterior dels serveis religiosos, va acabar donant
probablement una raó als contrareformistes per a donar a les seves cerimònies un
esplendor cada cop més gran. Van percebre clarament l'efecte emocional que pot
produir una gran cerimònia religiosa en una assemblea de fidels. De la mateixa manera,
que Sant Carles Borromeo, a través de les seves "Instructiones"ix, va explicitar també
l'interès per la magnificència dels temples, els grans temples del Barroc, que van
prendre com a exemple l'església del Gesú, seu central de la Companyia de Jesús a
Roma; de manera que fins i tot el simbolisme dels ordres arquitectònics era molt
exolicitx: ordre dòric per a les esglésies dedicades al Crist, a Sant Pere, a Sant Pau i a
d'altres sants homes; ordre jònic per a sants menys virils i per a les santes matrones; i
ordre corinti per a les santes verges.
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El Concili de Trento i l'art del Barroc
De la lectura del document precedent del Concili de Trento es pot despendre que per a
l'Església catòlica, l'art es convertia, un cop més en un instrument de propaganda al
servei de la fe, a través del qual calia estimular la pietat i la devoció en els fidels.
Per això es demanava als artistes que l'art fos entès amb facilitat per la gent, la qual cosa
suposava abandonar moltes de les al·legories cultes que s'empraven fins llavors;
iexplicar les històries sagrades centrant-se en el principal i prescindint de detalls que
distraguessin l'atenció de l'assumpte; i tractar els temes religiosos de forma elevada, és a
dir, amb respecte, que la jerarquia entenia com a seguir fidelment els textos bíblics i
sagrats i no d'altres que fins llavors s'empraven, com ara, els evangelis apòcrifs.
En aquestes decisions, per tant, està l'origen de moltes de les modificacions temàtiques i
plàstiques que diferenciaran l'art barroc del renaixentista.
Quan es va convocar el Concili de Trento, com a reacció a l'avenç i força de la Reforma,
l'Església catòlica necessitava un art relativament senzill, adreçat més a l'ànim i al
sentiment que a l'intel.lecte; és a dir, un art per a les masses que acudia a les esglésies.
Per això, calia evitar sobre tot, que a les esglésies s'exhibissin obres d'art inspirades en
heretgies religioses, els nus, adornar les imatges amb incitacions seductores, les
imprecisions teològiques, i qualsevol element pagà i secular. L'art eclesiàstic es
transformà en un art oficial, jutjant l'obra, sobretot, pel seu valor devocional.
Punta de llança de la Contrareforma van ser els jesuïtes. Els jesuïtes van emprar l'art
com a mitjà per a induir les masses a acceptar les veritats ensenyades, però en realitat el
que van fer va ser reprendre les doctrines medievals que consideraven que l'art, com la
filosofia, estaven al servei de la teologia.
La Contrareforma va trobar en el Barroc la seva plenitud artística: l'emocionalisme i el
sentimentalisme, el desig de furgar en el dolor, en l'aflicció, en les ferides i en les
llàgrimes és el que constitueix el sentiment barroc. La Contrareforma va saber veure en
les forces inconscients i afectives, no racionals, les noves condicions de lluita, basant la
propaganda més en l'emoció que en el pensament; desenvolupant un art religiós barroc,
és a dir, un art emotiu, teatral, amb un gran sentit escenogràfic, que es val de la
suggestió i del prestigi. Un estil que combina les arts de l'arquitectura, la pintura i
l'escultura actuant sobre l'espectador, invitant-lo a participar de les agonies i èxtasis dels
sants.
El Concili de Trento fou, però, l'olla del diable, i molts científics, artistes i filòsofs foren
interrogats pel tribunal de la Santa Inquisició: un dels interrogats fou el Veronese pel
quadre "El sopar a casa de Levi", i se'n va sortir gràcies a les seves ben posicionades
amistats. Però això mereixerà ser tractat en un altre capítol.
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Repressió del protestantisme: la Inquisició a Catalunya
a l'edat moderna
Consideracions generals
Als inicis de l'Edat Moderna, i en una primera època (1487-1505), els processats per la
Inquisició a Catalunya foren judaïtzants, o pretesos judaïtzants; Jaume Riera i Sans, en
el seu "Oracions en català dels conversos jueus" xi ens en dóna corprenedors exemples.
D'aquesta primera època consten, segons P.M. Carbonell, més d'un miler de processos
inquisitorials i 38 execucions a càrrec del Tribunal de Barcelona. Després d'unes
dècades d'incertesa i d'escadusseres dades (consten unes quantes bruixes
excepcionalment condemnades els anys 1540), en tornem a tenir de sistemàtiques a
partir de 1560: uns tres mil processos, de 1560 a 1700 xii, dels quals prop de la meitat en
el mateix segle XVI, duts pel Tribunal de Barcelona, i d'aquests, dos-cents es referien a
moriscs, menys de 20 a judaïtzants, prop de 600 a "luterans" i un miler i mig a
"heretges" en general, amb una quarantena de condemnes a mort concentrades a les
dècades particularment cruentes del 1560 i del 1570 (durant les quals foren empresonats
diputats del General el 1563 i el 1569, calgueren llargues lluites perquè Ramon Llull fos
exclòs de l'Índex, es multiplicaren reials prohibicions d'estudiar a França i foren
condemnats alguns membres dels grans llinatges catalans -Centelles, Cardona-).
De 1563 a 1578xiii no hi hagué gairebé cap any sense algun "aucto de fè", sense alguns
"luterans" generalment francesos cremats a la plaça del Born, fet que ha estat donat a
vegades com a prova de la gran proporció d'heretges entre els immigrants. En realitat,
aquells anys, que foren també de guerres de religió a França entre catòlics i calvinistes,
són més aviat fugitius catòlics de certes terres sota constant o intermitent control
protestant, víctimes de ràtzies i represàlies de bandes d'hugonots del país de Foix, els
que es refugien a Catalunya, mentre que els protestants perseguits en terres sota control
catòlic més aviat escollien Anglaterra, Ginebra o Alemanya (on també es refugià algun
protestant català xiv).
Però la fúria flamígera de les dècades de 1560 i 1570 a Barcelona es va calmar
sobtadament després del 1578, segons sembla confirmat per testimonis quasi coetanis
com el de Jeroni Pujades, de manera que el mateix Pujades xv, en parlar després d'un
"acte públich de inquisició en la Plaça del Born", l'any 1627, dirà que feia 25 anys (des
del de 1602) que no n'hi havia cap.

Introducció de la Inquisició "moderna"
Cal assenyalartambé queforen enèrgiques i freqüents les protestes de les autoritats
autòctones (Consellers del Consell de Cent, Diputats del General i Braços), si bé mai
derivades de qüestions doctrinals ni referents a principis com els de la legitimitat de la
condemna a mort o de la tortura per causa d'heretgia. No mancaren però en el segle
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XVII autopanegírics en què Catalunya és presentada com de tots temps sense màcula
("no se conoce catalán heresiarca...", dirà la "Proclamación católica"de 1640; "los
primers inquisidors de Espanya, ja del any 1232, catalans foren", escriurà Andreu
Bosch xvi) i com a bressol de la Inquisició, de què es faria gran mèrit a Jaume I i a Sant
Raimon de Penyafort. La seva canonització, l'any 1601, va tenir un ressò immens a tot
Catalunya, amb celebracions com la de Barcelona (hi participaren més de 40 gremis,
colles de músics vingudes de Llavaneres, Castellbisbal, Matadepera, Mataró i altres
llocs), amb certàmens poètics i processons com la de Vilafranca, etc.
En les llistes d'"homens doctos", com la d'Andreu Bosch o la de Torres Amat, ja al segle
XIX, és a l'inquisidor medieval Nicolau Eimerich (autor d'un "Directorium
Inquisitorum) a qui més pes i més espai atorguen, i no pas a Ramon Llull; Pere de la
Cadireta, un altre inquisidor medieval català, mort en l'exercici de les seves funcions,
era venerat com a sant i màrtir a Moià, Balsareny i altres llocs, i les processons amb què
seria celebrada a Catalunya la matança parisenca de protestants del 24 d'agost del 1572
(la Saint-Barthélemy), "per la victòria obtinguda per lo rey de França sobre los
Aganaus" (com decideixen canonges i preveres perpinyanesos reunits l'11 d'octubre)
resulten també significatives del clima religiósi social existent a Catalunya.
Però, malgrat això, va existir una oposició no ja freqüent, sinó potser permanent, a la
Inquisició Nova. Després d’un període força repressiu encapçalat per l’inquisidor
Nicolau Eimeric (1356-1399), aquest tribunal va esdevenir pràcticament inoperant a la
Corona d’Aragó durant el segle XV.
Quan el 1478 els Reis Catòlics van obtenir del papa Sixte IV la butlla que els permetia
organitzar el tribunal del Sant Ofici a la Corona de Castella sota el control directe de la
monarquia com a instrument repressiu contra els judaïtzants, Ferran el Catòlic va voler
introduir aquesta Inquisició moderna a Catalunya i els altres regnes de la Corona
d’Aragó.
Així, el 1481, el rei catòlic va nomenar dos inquisidors, Cristòfol de Gualbes i Joan
Orts, per a substituir a València els representants de la vella Inquisició medieval. En
resposta, Sixte IV va expedir la butlla Gregis dominici, amb la qual es rectificaven les
mesures preses per Ferran i es restaurava la Inquisició eclesiàstica medieval. S’iniciava
una dura batalla diplomàtica en la qual s’imposarien els criteris de Ferran el Catòlic: el
1483 Tomás de Torquemada, confessor dels Reis Catòlics, era nomenat Inquisidor
general de les corones de Castella i Aragó. Així, la Inquisició era implantada a
Saragossa i València (1484), Barcelona (1486), Mallorca (1488), Sicília (1487) i
Sardenya (1492), però mai va introduir-se a Nàpols.
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L'oposició a l'Inquisició per part de les autoritats legítimes
L’oposició a la introducció de la nova Inquisició va ser intensa a la Corona d’Aragó,
especialment per part de les institucions catalanes, les quals es resistien a la introducció
del Sant Ofici perquè el consideraven una eina al servei de l’autoritarisme monàrquic.
D’aquesta manera, la Diputació del General, el Consell de Cent de Barcelona i d’altres
institucions, com la cúria episcopal, van resistir-se a acceptar la nova institució de la
monarquia. Segons les institucions catalanes, la Inquisició emprava uns procediments
judicials que atemptaven contra les lleis i constitucions del país i les seves atribucions
topaven amb les pròpies dels tribunals de les institucions catalanes. És a dir, hi havia un
conflicte de jurisdiccions.
Tanmateix, la resistència va ser inútil. El febrer de 1486, el papa Innocenci VIII va
destituir tots els inquisidors papals a la Corona d’Aragó. A continuació, Ferran el
Catòlic va nomenar Alonso de Espina i Sancho Marín com a inquisidors del Tribunal de
Barcelona. El 14 de desembre de 1487 es produïa el primer acte públic de la nova
Inquisició a la ciutat comtal: una processó de penitenciats que van ser reconciliats amb
la fe catòlica en un acte de fe realitzat a la Plaça del Rei. Entre aquesta data i el 1505, el
tribunal de Barcelona va processar més de mil persones, més de la meitat de les quals ja
s’havien exiliat els anys anteriors, i només vint-i-cinc van ser absoltes. S’iniciava una
etapa fosca de la història del país.
Habitualment, la crítica historiogràfica catalana a aquesta acció deriva del fet que va
suposar la introducció i aplicació d’una mentalitat forana, un eufemisme que evita parlar
de mentalitat castellana, per part de Ferran el Catòlic. Però això és fals. La realitat és
que la Inquisició formava part d’un projecte polític comú impulsat pels Reis Catòlics i
que Ferran compartia cegament: la unitat religiosa dels regnes de la monarquia. El
problema, en realitat, era de jurisdiccions, immunitats i privilegis, així com de
resistència de les oligarquies catalanes a les tendències autoritàries de la monarquia en
detriment del pactisme, tensions que s’estaven reproduint arreu d’Europa en aquest
període.
Instaurada la Inquisició, l’oposició institucional no va cessar. Així, en cada convocatòria
de Corts els representants dels braços catalans van presentar queixes contra les
actuacions del tribunal i un seguit de propostes per ajustar el funcionament a les lleis
catalanes. A més, durant molts anys els consellers de Barcelona van negar-se a acceptar
les invitacions dels inquisidors per a participar en els actes de fe celebrats a la capital
catalana.
Entre el 1507 i el 1518 les tensions van suavitzar-se temporalment per donar pas a un
període de pretesa autonomia inquisitorial catalana amb els nomenaments com a
inquisidors del bisbe de Vic i de Lleida Joan d’Énguera (1507-13) i els bisbes de
Tortosa Lluís Mercader (1513-16) i Adriaan Floriszoon (1516). Però el 1518 el càrrec es
fusionaria i tots els tribunals locals passaren a dependre del Consell de la Suprema. En
conseqüència, des d’aquest moment, l’organització i el procediment de la Inquisició va
ser comú a Castella i a Aragó.
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Els xocs entre la Inquisició i les institucions catalanes van continuar sent habituals
també després de la introducció de la dinastia dels Àustries. Per exemple, el 1528,
podem trobar una causa oberta al Tribunal de Barcelona contra la mateixa Diputació del
General, quan aquesta va negar-se a pagar al Sant Ofici les pensions d’uns censals que
rebia un condemnat per heretgia.

Destaca, però, per la seva virulència l’enfrontament del 1532, quan l’inquisidor
Fernando de Lloaces va empresonar una sèrie de ciutadans de Barcelona acusats de
blasfèmia. Una comissió de juristes i teòlegs, promoguda pels diputats de la Generalitat,
els consellers de la ciutat i el bisbe de Barcelona, van dictaminar que l’inquisidor
s’havia excedit en les seves competències i les institucions catalanes van obrir un
procediment contra Lloaces. La monarquia va haver d’intervenir per aconseguir un
sobreseïment mutu del cas.
En realitat, l’actuació de Lloaces contra la blasfèmia a Barcelona era la resposta al
procés que la Diputació del General havia iniciat uns mesos abans contra el receptor
general de la Inquisició, el qual havia estat acusat de vendre teles i sedes procedents dels
béns embargats als condemnats sense el consentiment de la Generalitat que veia com no
rebia els impostos derivats de la venda. És a dir, el resultat d’un nou conflicte de
jurisdiccions, immunitats i privilegis.
Un altre conflicte institucional destacat entre la Inquisició i la Diputació del General pel
xoc de jurisdiccions va esclatar el 1568. En aquesta ocasió, els inquisidors i els familiars
dels membres del Sant Ofici van negar-se a pagar els impostos corresponents a la
Generalitat. L’escalada de les tensions institucionals va arribar fins el punt que els
inquisidors Padilla i Zurita van excomunicar els diputats i oïdors de la Generalitat i van
empresonar el diputat Andreu Ferrer. Una nova intervenció reial va permetre arribar a
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una concòrdia que limitava el nombre de familiars del Sant Ofici i les seves
competències.
Lògicament, mentre que les institucions catalanes veien amenaçades les seves
jurisdiccions, immunitats i privilegis, els inquisidors del Tribunal de Barcelona
representaven el contrapunt i consideraven que la força i la pressió de les lleis i de les
institucions del Principat els impedien exercir les seves funcions. En definitiva, el
conflicte institucional mai va ser totalment resolt fins el segle XVIII.

La Inquisició i els llibres
Respecte de la feina de la Inquisició en relació als llibres, cal constatar que hi hagué els
"autodafès" de gent de carn i ossos, i hi hagué els "autodafès" de llibres, dels què el
"Manual de novells ardits" ens en consigna un de particularment significatiu l'any 1498
(abans de la Reforma protestant): el 7 d'abril foren cremades a la plaça del Rei "les
bíblies en plà e altres llibres descendents de la bíblia, los quals llibres foren en
grandíssim nombre".
Com a tot arreu, la nova Inquisició féu, de bon començament, la guerra a tota Bíblia en
llengua vulgar. De bíblies en català (n'hi havia en vers i tot) no en quedà cap ja ben
abans de l'any 1549 en què C. Gesner, citat per Marià Aguiló xvii, s'hi refereix: "Lingua
cathalonica Biblia olim procusa mox omnia concremata sunt". L'edició de 1478 de la de
Bonifaci Ferrer, germà del sant ("la Bíblia de València"), fou íntegrament destruïda: no
se n'ha salvat sinó fragments escadussers d'alguna pàgina. La prohibició, que també
afectava, naturalment, les bíblies en castellà, no seria alçada fins el 1758 (i el primer
Nou Testament que es tornaria a publicar en català seria el de 1832, mentre a Andorra hi
havia Nous Testaments encara cremats per les autoritats episcopals el 1867 i el 1868),
però mentrestant, i fins a tot el regnat de Felip V, es succeïren crides periòdiques,
"cartells generals de la Fè" proclamant de vila en vila l'obligació de general denúncia:
"Si sabeu que en alguna casa se sien fets ajusts a fer oració o legir Bíblies en
romanç..." o "Si sabeu que algunes persones tinguen o hagen tingut llibres de la secta
de Martin Lutero o d'altres heretges, o lo Alcorà, o Bíblies en romanç...".
Mentrestant, edicions del Psaltiri de Rois de Corella o dels "Set salms penitencials" (si
bé tossudament editats o reeditats si més no fins a 1559), per no referir-nos més que a
obres en català, foren també destruïdes i a aquestes destruccions s'hi van afegir
prohibicions d'editar, i ja en el regnat de Felip II, l'obligació per a tothom que tingués
llibres de qualsevol mena d'ensenyar-los al comissari del Sant Ofici corresponent
"perquè aquells pugan regoneixer y exporgar, corregir y emendar, conforme los
cathalegos per part de dit Ilm. y Rvm. Inquisidor General tramesos...", com llegim en
una d'aquestes crides, l'any 1585, feta al Rosselló i al Conflent (on, com a Barcelona, els
Estats del Llenguadoc exigien "de faire punir les libraires vendant des livres interdits" i
exigien que les autoritats municipals "seront tenues toutes les semaines de faire visiter
les boutiques des libraires"...).
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Amb aquest clima de vigilància i amb aquestes prohibicions i amenaces; sense
possibilitat d'accés directe a les "bíblies en plà", quin sentit tindria que es dibuixessin i
es gravessin gravats de temàtica bíblica, i especialment de l'Antic Testament o no
referenciats a la redempció per la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist? Una Bíblia
que només podia ser coneguda de forma oral (i en llatí) i estudiada sota la llum de la
Patrística i de la Tradició...quin interès podia despertar entre el conjunt de la població,
majoritàriament illetrada i vivint en un medi rural aïllat sota la doble pressió estamental
de la noblesa i del clergat?
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La Impremta i els gravats en temps de la Reforma i de
la Contrareforma
Introducció general
Són diversos els autors que coincideixen en assenyalar que el desenvolupament i
l'expansió de les tècniques de reproducció de la imatge des de principis del segle XIV
(en el cas dels gravats sobre fusta o xilografies) i a partir del XV amb la invenció de la
impremta va constituir un dels fets de major influència en el canvi de les condicions
existents fins llavors.
Tot i que existeixen diverses teories sobre la paternitat de l'impremta de tipus mòbils,
s'accepta de forma generalitzada que Johannes Gensfleisch, conegut com Gutenberg (el
seu cognom matern), va desenvolupar els principis de la impressió tipogràfica, que es
van mantenir de forma quasi inalterable fins el segle XVIII. El 1455, Gutenberg va
concloure la impressió de la "Bíblia de 42 línies", de la que se'n van editar 150
exemplars en paper i 5 en pergamí. És la única obra que coneixem de Gutenberg, doncs
poc després els seus béns serien incautats pels banquers Fust i Schöffer.
Els principis i la força de l'humanisme van abonar el terreny per al desenvolupament de
la impremta, la difusió de la qual es va fer d'una forma més ràpida que qualsevol altre
progrés de la història dels mitjans de transmissió d'informació. A Europa, l'invent va
calar amb rapidesa i s'estima que el 1470 ja hi havia 12 ciutats que comptaven amb
impremta. El nombre pujaria fins a 110 el 1489. A finals del segle XV ja hi havia més
de 200 llocs amb tallers d'impressió.
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La impressió de textos de la Reforma
Els moviments religiosos reformistes i contrareformistes donaren peu a profundes
transformacions en diferents ordres de la vida a l'Europa d'inicis de l'Edat moderna.
En aquest sentit, la impremta fou un instrument útil de divulgació que va permetre que
les tesis de Luter es difonguessin amb una gran celeritat. Com a reflex de les condicions
socials i ideològiques, es van continuar imprimint sobre tot obres de caràcter religiós,
especialment bíblies, llibres litúrgics i textos sobre doctrina cristiana. La producció
d'impresos més modestos es va veure acaparada per la literatura de la Reforma i fou així
com milers de petits fulletons, opuscles, sermons de Luter i obres curtes d'edificació
espiritual van inundar el continent europeu i es van transformar en eficaços instruments
propagandístics. Però tot i que el moviment reformista va propiciar la difusió del llibre,
el ferotge atac contra les institucions monàstiques va comportar la destrucció de
valuosos codices medievals i incunables.
Cada episodi de la Reforma es pot relacionar amb la difusió important d'algun imprès:
el de les 95 tesis i el de la provisió de Carles Ve que ordenava la crema de totes les
obres de Luter; les butlles que condemnaven la difusió del pensament luterà (fins i tot es
va editar una falsa butlla en la qual es permetia la lectura dels escrits de Luter); els
pasquins difosos per tot arreu que identificaven el Papa amb l'Anticrist i que
condemnaven la missa; els acords oficials que decretaven els càstigs per als heretges de
l'un o de l'altre bàndol; i les llistes de llibres prohibits que havien de ser entregats a les
autoritats; etc.

La difusió de la Bíblia
A l'etapa del llibre incunable i fins a l'inici de la Reforma, l'idioma emprat per
excel·lència en l'edició de textos fou el llatí. Posteriorment, la voluntat i l'entestament de
Luter de "fer-se entendre alhora per tots els habitants de l'Alta i de la Baixa Alemanya"
va portar a l'increment de l'impressió en diversos dialectes de l'alemany (ell mateix va
fer una traducció del Nou Testament). Els escriptors luterans van enriquir així a molts
impressors que van començar a editar en llengües vernacles.
Es calcula que, a principis del segle XVI, un llibre imprès costava 1/5 o 1/8 part del
preu d'un manuscrit de la mateixa obra. Això va contribuir a que una gran quantitat
d'obres arribessin a mans del poble. Els venedors ambulants de llibres, a l'aguait a les
entrades dels temples, van veure cóm s'incrementaven els seus guanys. Sabem, per
exemple, que d'un dels sermons de Luter se'n van comercialitzar 4.000 exemplars en
cinc dies i que, en l'espai de temps comprés entre el 1519 i el 1534, es van vendre
20.000 exemplars de les cent edicions del Nou Testament que s'havien editat fins
llavorsxviii.
La producció de Luter, a més, fou copiosa, com ho evidencia la llarga llista d'obres
editades: "La captivitat babilònica de l'església" (1520); "La llibertat del cristià"
(1520); el "Magnificat" traduït i comentat (1521); "Dret de la comunitat a elegir els
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seus predicadors" (1523); "Als magistrats de totes les ciutats alemanyes, per a que
construeixi i mantinguin escoles cristianes" (1523); "La 'missa alemanya' i l'ordenació
de l'ofici diví" (1526); "Catecisme breu per a ús dels rectors i predicadors en general"
(1529); i "Missiva sobre l'art de traduir" (1530).
L'objectiu de col·locar en mans dels creients els textos de l'Antic i del Nou Testaments
en les seves llengües vernacles, va impulsar la seva traducció als més diversos idiomes:
"El setembre del 1522 apareix el Nou Testament traduït per Luter, de gran influència a
la cultura alemanya. Un any més tard, el 1523, l'Antic Testament amb traducció del
mateix autor. La primera Bíblia traduïda per Luter apareix el 1534, i s'assegura que es
van editar, en vida de l'autor, 430 edicions bé de la totalitat, o bé de parts; tenint en
compte que Luter va morir el 1546, donaria un promig de 36 edicions per any o tres per
mes"xix.

La impremta i la Contrareforma
La resposta a aquesta escalada no es va fer esperar i l'Església catòlica va convocar el
1545 un Concili amb l'objectiu de donar resposta a la Reforma protestant. Un dels
instruments de la Contrareforma fou l'índex de llibres prohibits. A més, fou el moment
de les grans Bíblies políglotes, una sèrie que es va inaugurar amb l'edició, a Alcalá de
Henares, de la Bíblia políglota complutense patrocinada pel cardenal Ximénez de
Cisneros. Aquesta obra, composta de 6 volums de format folio i impresa entre 1514 i
1521, constitueix un magnífic treball de traducció a l'hebreu, al grec, al llatí i al caldeu
realitzat per importants pensadors del moment.
Anys més tard, es va editar la Bíblia políglota d'Anvers o Bíblia poliglota regia (15691573) en llatí, grec i hebreu, finançada en part per Felip II, dirigida per Benito Aris
Montano i editada per Cristophe Plantin. També al segle XVI van aparèixer dues altres
edicions importants de la Bíblia. L'any 1572, a Basilea, es va imprimir la versió de
Casiodoro de la Reina o Bíblia de l'ós, perquè té aquest animal a la tapa. Dues dècades
després, el 1592, va passar per les premses la Vulgata clementina, considerada la versió
oficial de l'Església catòlica.
Els centres del llibre a les regions apegades al catolicisme foren aquelles en què es va
gestar la Contrareforma i, així, el sud d'Alemanya i els Països Baixos (sobre tot Anvers)
es van convertir en reductes de l'ofensiva catòlica. La pugna enfront a l'expansió del
protestantisme es va traslladar llavors al terreny de l'edició d'obres impreses. En aquest
context, resalta la figura d'Erasme de Rotterdam, qui, amb el seu "humanisme cristià",
propugnava la visió del ser humà i del món a través de l'Evangeli.
Però no cal dir que un dels principals enemics de l'impremta, en aquesta primera part
del segle XVI, fou l'Església catòlica. La Bíblia estava en llatí i la gran majoria de la
gent coneixia el seu contingut mitjançant els ensenyaments dels eclesiàstics; així, doncs,
l'Església controlava la lectura i interpretació dels textos sagrats. Un dels primers
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resultats de la invenció de l'impremta va ser que van començar a aparèixer nombroses
traduccions de la Bíblia en les diverses llengües parlades. De manera que la Bíblia podia
ser estudiada sense que hi intervinguessin clergues i la gent que ho feia va començar a
tenir una opinió crítica de l'Església. Se'n van donar compte que als primers temps de
cristianisme no existien les rígides jerarquies ni l'ostentació de l'Església del segle XV.
Se'n van donar compte que els primers cristians pregaven en edificis senzills i no en
catedrals que albergaven immenses riqueses. Se'n van adonar que la Bíblia no deia res
respecte d'obtenir el perdó dels pecats mitjançant la compra d'indulgències. De manera,
que se'n van adonar que, en conjunt, el panorama que oferia el Nou Testament era molt
diferent del que l'Església havia induït a fer creure a la gent.
És un fet que els crítics a l'Església van fer un ús total de la impremta i les idees que van
difondre mitjançant llibres i fulletons van jugar un paper important en la Reforma. A
més, a diferència de les celebracions eucarístiques catòliques, a les cerimònies
protestants hi participaven els fidels i, per això, necessitaven exemplars de la Bíblia,
llibres d'oracions i llibres d'himnes en els seus idiomes respectius (tot i que cal saber
que abans de la Reforma es calcula que ja hi havia 1.400 himnes religiosos en llengua
alemanya), i molts protestants es van dedicar al negoci de l'impremta.
Però l'Església catòlica va tornar el cop. El 1546 va prohibir la impressió de llibres
religiosos anònims, excepte si estaven aprovats per la pròpia Església i, com ja s'ha
comentat, va publicar un Índex de llibres prohibits. La impressió d'un llibre prohibit
constituïa heretgia, significava anar contra l'Església i era punible amb la mort. Tots els
llibres que es va considerar que podien difondre les noves idees religioses o que feien
qüestionar a la gent els ensenyaments de l'Església foren inclosos a l'Índex. De fet, el
1558 va aparèixer un decret de la Infanta Joana, en nom del seu germà Felip II, en el
què es prohibia la importació de llibres estrangers, amb la idea de protegir els territoris
peninsulars i insulars de la casa d'Àustria del contagi d'idees herètiques, i aixímateix
s'ordenava que tots els llibres impresos en aquests territoris portessin la llicència del
Consell de Castellaxx.

Impremta, gravats, Reforma i Contrareforma
Per a les il·lustracions dels llibres que es produïen amb aquest ritme accelerat, es va
continuar emprant la xilografia i, més rarament al principi, el gravat calcogràfic. Els
gravats s'incloïen a les portades, combinats amb orles, títols o escuts d'armes. Les obres
acostumaven a identificar-se amb el gravat d'un sant (en el cas dels països catòlics) i es
van emprar figures gravades que es permutaven i ensamblaven tot composant
il·lustracions que, si bé no eren massa elegants, resolien els problemes dels impressors.
Amb la ràpida incorporació de les tècniques del gravat als sistemes d'impressió, el llibre
es va convertir en vehicle de transmissió no només de textos, sinó també d'imatges. En
una Europa amb alts nivells d'analfabetisme, la producció de plecs i estampes soltes
il·lustrades amb gravats va constituir un element determinant per a garantir l'accés de
les classes populars al món de l'imatge impresa. La possibilitat de reproducció múltiple
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de la imatge inherent a la tècnica del gravat, es va convertir en un element de ruptura
definitiva amb la tradició dels segles anteriors, impulsant la democratització de les
representacions gràfiques i una densificació iconogràfica de gran abast. Fins llavors, el
còdice (la còpia única) havia estat el vehicle de difusió del coneixement.
L'atmosfera de lluita entre la Reforma protestant i l'Església catòlica es va traslladar a
un terreny tan a l'alça com el de la impressió, ja que l'invent s'havia difós de tal forma
que, en qüestió de pocs anys, les principals ciutats europees disposaven d'impremta. En
aquest sentit, l'impremta i el desenvolupament de les tècniques del gravat (en especial
del xilogràfic) van facilitar l'accés a les tesis protestants i a les rèpliques
contrareformistes que van anar sorgint. També van funcionar com a eixos d'una
diversificació de gran abast, no només d'informació i de coneixements, sinó també
d'imatges.
No és accidental que el treball de les impremtes facilités l'aparició de tantes obres de la
literatura de la Reforma i de la Contrareforma del tipus d'opuscles, sermons, llibres
d'edificació i doctrina cristiana (que, de fet, van funcionar com uns instruments útils de
propaganda), així com per a l'edició de distintes versions de la Bíblia, la lectura de la
qual era recomanada per Luter, a ser possible en les llengües vernacles. La
Contrareforma també va actuar en aquests terrenys i va començar llavors, amb un gran
esforç editor, el període de les grans bíblies poliglotes.
Es pot afirmar que cadascun dels episodis d'aquest moment tan interessant de la història
posseeix com a correlat algun document que va sortir de les premses d'impressió. Als
centres d'impressió es va prendre partit d'una forma tan clara que aquesta divisió va
acabar cobrant-se víctimes entre impressors que treballaven amb obres objecte de
censura, per part del bàndol oposat, i morien acusats d'heretgia o de ser papistes.
Però si els impressors es van veure submergits per la voràgine i van prendre partit, els
pintors i gravadors també. Per exemple, Durer va abraçar la causa protestant amb tanta
vehemència com podem observar per la lectura d'aquest text que podem trobar al diari
de viatge de la seva estada als Països Baixos durant els anys 1520 i 1521 i que va
confegir quan va creure que Luter havia mort: "Tots els que llegeixen els llibres del
doctor Martí Luter poden veure si n'és de clara i transparent la seva doctrina quan
exposa el Sant Evangeli. És per això que cal tenir-los en gran veneració i no cremarlos. Al foc hi caldria tirar els seus adversaris, que sempre falsifiquen la veritat en totes
les seves opinions i que volen convertir els homes en déus; però en canvi caldria
imprimir encara més llibres nous de Luter"xxi
Contemplem, per exemple, els gravats de Durer del cardenal Albrecht de Brandenburg
(del 1523) , del reformista Philip Melanchton (1526), d'Erasme de Rotterdam (també del
1526) i del líder dels prínceps protestants Frederic III de Saxònia. Es coneixen també
diversos retrats de Luter fets per Durer a l'oli.
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Cardenal Albrect de Brandeburg
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Philip Melanchton
Erasme de Rotterdam
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Frederic III de Saxònia

Per la seva part, dos grans artistes varen il·lustrar, amb els seus dibuixos i gravats, les
obres de Luter i d'Erasme. Ens referim a Lucas Cranach i a Hans Holbein.
Contemplem, per exemple, els gravats de Lucas Cranach que són quatre retrats de Luter,
el segon de 1520 en hàbit de monjo, el tercer com a Doctor en Teologia i el darrer fet
després de la seva mort (datat del 1551).
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I encara un imposant gravat que presenta a Luter predicant:

Tot i que sovint la passió encegava...vegi's sinó aquest gravat: "Els set caps de Martí
Luter" de Hans Brosamer, del 1529:
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I el gravat protestant que en va voler ser la rèplica ("La bèstia papal de set caps"):

En definitiva, fraternitat cristiana per ambdós costats. Sort que alguns encara
somniaven, com l'autor d'aquest Baptisme de Crist amb Luter i Frederic III de Saxònia i
que no és altre que Lucas Cranach (per a que després parlin de la sobrietat protestant...):
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I per a deliri aquesta pintura de Lucas Cranach en què veiem "L'últim sopar" estant a
taula el Crist, Luter, Melanchton, Judes i altres nobles que es mengen un ànec (visible
encara al castell de Dessau):

Aquí sí que es pot aplicar allò de "que Déu hi faci més que nosaltres"!
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Bíblia, llengua i gravats en la Catalunya dels segles
XVI a XVIII
Introducció
És important prendre en consideració el debat sobre l'ús de les llengües a l'Església i
recordar les disposicions que es van formular a partir del Concili de Trento i la seva
aplicació en les terres catalanes per a poder entendre quina era la situació en el camp de
les arts. Tenir en compte en quin idioma es va dur a terme la contrareforma, en quina
llengua s'adoctrinava o en quin idioma estaven escrits els textos sagrats, entre d'altres
aspectes, és essencial per a comprendre sota quines circumstàncies pot aparèixer el llatí
en les obres d'art.
En primer lloc, cal valorar la traducció de la Bíblia al català i l'accés als textos sagrats.
Ja des del segle XIII hi va haver la voluntat de traduir la Bíblia al català però l'Església
hi va mostrar sempre un gran recel, i les prohibicions es van anar reiterant des de
llavors. De fet, el 1233, la Constitució de Jaume I redactada amb motiu del sínode de
bisbes reunits a Tarragona, prohibia taxativament la possessió de llibres de l'Antic o del
Nou Testament en romanç, sota sospita d'heretgia. Tot i així, el 1287 el rei Alfons II va
encarregar un traducció de la Bíblia del francès en "idioma nostrum" a Jaume de
Montjuïc, però no es conserva. Del segle XIV, per la seva part, es té notícia d'algunes
traduccions encarregades per nobles en manuscrits o còpies miniades, de les quals se
n'han conservat alguns fragments i àdhuc se'n coneix la primera versió impresa, del
1478, coneguda com a la Bíblia Valenciana xxii , i hi ha altres exemples de Bíblies
catalanes del segle XIV que han sobreviscutxxiii. Això implica que el català fou la tercera
llengua moderna en disposar d'una traducció impresa de la Bíblia -després de l'alemany
i de l'italià-. També han sobreviscut altres textos religiosos en català, com ara el
"Speculum animae" i el "Vita Christi", ambdues obres de sor Isabel de Villena i que es
poden datar a finals del segle XV, o la mateixa Llegenda Aurea, traduïda ja al segle
XIII.
Però les prohibicions es van reiterar amb els Reis Catòlics i la nova Inquisició de Tomás
de Torquemada, erigits en defensors de la fe veritable que temien les heterodòxies i les
noves versions dels textos sagrats. Aixì, sota l'empara de Roma, es va rebutjar traduir la
Bíblia i es va manar cremar els exemplars existents. En aquest continuat context de
combat contra les heretgies, i seguint posteriorment les directrius emanades del Concili
de Trento, la Bíblia es considerarà un text sagrat no susceptible de ser interpretat i es
consideraran també les traduccions com a perilloses, ben al contrari dels reformadors
protestants.Per tot això, i per les condicions polítiques adverses que viu Catalunya en
l'època moderna, no existeixen Bíblies en català durant un molt llarg període. De fet,
caldrà esperar fins al segle XIX per a una nova traducció i fins al segle XX per a la seva
versió completa i amb el consens de les autoritats religioses.xxiv
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Així doncs, el Concili de Trento va incidir de manera directa en la problemàtica dels
idiomes, ja que la "questione de la lingua" va ocupar part del debat conciliar. Es va
reprendre el vell tema, ja plantejat per Erasme, de la conveniència o no de les
traduccions bíbliques. Tot i que alguns militaven per l'accés a la Paraula de Déu a través
de les llengües vernacles, d'altres veien el perill de l'heretgia a través de la seva major i
més fàcil difusió. Així que es va decidir que el text sagrat s'havia de reservar als doctes.
Fou més unànime, però, la decisió sobre la llengua per a la litúrgia sacramental, que
seguiria essent el llatí, la llengua sagrada, universal i que garantia la immutabilitat de
l'Església enfront de l'heretgia.
Evidentment, les conclusions del Concili de Trento marcaren de forma radical la
història de la llengua i també de les arts, com veurem més endavant. La seva repercussió
es va donar en tots els àmbits de la societat i diversos estudiosos han realitzat estudis
sobre aquesta influència en terres catalanes xxvxxvi . En el cas que ens ocupa, fou en
diversos Concilis de la Tarraconense allà on es va discutir sobre la llengua i l'estil més
propi de l'oratòria sagrada.En aquest sentit, cal destacar que la historiografia és unànime
tot afirmant que a la Catalunya de l'època moderna la predicació es feia en català,
sobretot a les zones menys urbanes i més allunyades de les ciutats i dels debats
religiosos. Però si algun ordre era partidari de la castellanització del discurs pastoral,
aquests eren els jesuïtesxxvii.

La llengua dels versicles en les obres d'art
La Bíblia al món catòlic, com acabem d'indicar, quedava subjecta al llatí com a
precaució davant possibles interpretacions personals o parcials que poguessin conduir a
la falsa doctrina. Donat aquest posicionament ideològic resulta natural que en les obres
visuals on es reprodueixen versicles, aquests apareguin normalment en llatí amb
independència del mitjà artístic. Malgrat que el gravat sigui un vehicle principalment
expressat en català, com explicarem en el següent apartat, existeixen infinitat d'estampes
amb el peu d'impremta o la llegenda inferior en llengua castellana o catalana, però que
incorporen el llatí a l'interior de la imatge quan es tracta de remetre a passatges bíblics.
Un exemple il·lustratiu ens el dóna un gravat d'Agustí Sellent, a partir d'una composició
de Pere Puig, en la qual la imatge de Nostra Senyora de Queralt -protectora de la ciutat
de Berga, que es presenta de manera al·legòrica i paisatgística als seus peus-, va
acompanyada d'una cohort celestial que constata la seva puresa mitjançant uns versicles
en llatí de procedència bíblica. Veiem-ho:
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De la mateixa manera, quan es reprodueix un diàleg entre els homes i la divinitat, o
s'emet un comunicat celestial, el missatge quasi sempre es transmet en llatí. Així doncs,
és interessant recalcar que la llengua de Déu continuava sent, fins a les postrimeries de
l'Antic Règim, la considerada com a sagrada i universal per l'Església, el llatí. Els
exemples són infinits en l'àmbit del gravat. Posem-ne un: durant la Contrareforma es va
produir una recuperació de la imatge de Sant Josep a causa de la particular devoció que
li van tenir alguns místics, com ara Santa Teresa de Avila, però també perquè fou
interpretat com a patró de la Bona Mort. En un altre gravat del mateix Agustí Sellent
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observem a un moribund que encomana la seva ànima al sant, apareixent-se-li aquest
acompanyat de Jesús en els seus braços i d'un àngel que subjecta una corona. La
llegenda inferior està en castellà, però el diàleg que es produeix entre el moribund i Sant
Josep està en llatí:

L'obligada i ininterrompuda presència del llatí als oficis litúrgics explica també que
quan les oracions, els lemes, les lletanies o les antífones apareixen a les arts visuals ho
fan també en llatí. Expressions com ara 'Ad maiorem Dei Gloriam', 'Ecce Agnus Dei',
'Ave Maria Gratia plena', 'Ora pro Nobis', 'Turris Davídica', 'Porta Coeli', 'Hortus
conclusus', etc., no requerien traducció en cap segment de la població, com ho
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exemplifica el fet que apareguin així en els impresos més econòmics i populars. De fet,
el coneixement de la doctrina o la catequesi depenien de la repetició verbal dins i fora
de l'església.
La mateixa idea sembla repetir-se en els monuments efímers que s'erigien amb motiu de
les exèquies de personatges cèlebres, com ara monarques, cardenals o nobles, l'aspecte
dels quals podem reconstruir en algunes ocasions mitjançant els gravats realitzats a
l'efecte. Una bona mostra en pot ser la traducció gràfica realitzada del túmul funerari del
Mestre General de l'Ordre de Predicadors Fra Tomás Ripoll, dibuixat per Manuel
Vinyals i gravat per Albert Borgunyxxviii.
Òbviament, el llatí va seguir sent la llengua culta a Catalunya durant els períodes del
Renaixement i del Barroc malgrat l'avenç inexorable de les llengües vernacles i de la
particular convivència lingüística entre català i castellà, amb la progressiva imposició
del segon tant en l'àmbit religiós com en el polític. Per això, els impresos de caràcter
científic són majoritàriament en llatí, com és el cas de les tesis filosòfiques o teologals.
Il·lustrades amb gravats de qualitat artística notable, a vegades fets ex profés i d'altres
cops reutilitzats, les línies argumentals s'exposaven majoritàriament també en llatí. Cal
destacar en aquest sentit algunes imatges impreses d'Ignasi Valls en defensa de la
Immaculada Concepció de Maria. L'audiència culta, la qualitat d'etern i la sacralitat
associada a una llengua expliquen a grans trets la pervivència del llatí en l'art català de
l'època moderna.

El gravat com a mitjà artístic de l'adoctrinament i les llengües vernacles
El gravat, la més democràtica i estesa de les Belles Arts, fou en aquest context de la
Contrareforma el mitjà artístic preferent en l'àmbit de l'adoctrinament religiós.
L'Església fou ràpidament conscient dels avantatges que aquest nou llenguatge visual
oferia a causa de la reproducció mecànica de la imatge, el seu baix cost i el fàcil
transport. La qual cosa permetia d'adreçar-se a una gran audiència. Naturalment, el llatí
també estava present en els gravats però de tota manera va ser el llenguatge artístic en
què l'ús de les llengües vernacles va créixer més significativament, ja que assumia les
funcions que l'Església els hi confiava: la catequesi i la predicació. El seu baix cost
implicava també que el seu patrocini pogués ser més plural, ja que segments socials que
no podien accedir a l'encàrrec de grans conjunts artístics -arquitectònics, pictòrics o
escultòrics- podien finançar l'edició d'una estampa o d'un plec solt. Aquest era el cas de
confraries, ordres religiosos, santuaris o hospitals, entre d'altres.
En el gravat català i europeu de l'època moderna existien dues tècniques, la xilografia i
la calcografia. Si bé la calcografia (que permetia una major precisió i detall) es va anar
imposant a Europa des de finals del segle XVI, la xilografia encara va perdurar durant
segles, ja que la seva senzillesa i menor cost la feien adequada per al seu ús en l'àmbit
popular. Tot i que aquesta dicotomiaés massa categòrica perquè la qualitat no depèn ni
de la tècnica emprada ni dels valors que vehicula la imatge, tal i com destaca Francesc
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Fontbonaxxix, també és just constatar que el cost més elevat del gravat sobre planxa de
coure no deixava de ser un factor determinant pel que fa al seu ús.
L'ús de les llengües vernacles a les estampes religioses té unes funcions precises
lligades a ampliar l'espectre social receptor. En els gravats que tenen una finalitat
narrativa o descriptiva predominen el català o el castellà. De fet, la necessitat d'explicar
de manera detallada alguna acció exigia l'ús de les llengües parlades ja que,
probablement, el mateix contingut en llatí seria difícilment comprensible per a una
població majoritàriament analfabeta i allunyada de la cultura clàssica. A Catalunya, el
llatí podia ser àdhuc desconegut pel baix clergat, tan secular com regular, i el seu ús va
disminuir considerablement entre les elits culturals durant els segles XVI i XVII.
Tampoc no hem d'oblidar que el contingut literari de les estampes es podia transmetre
de forma oral, de manera que tant el món catòlic com el protestant van aplicar la
hibridació de mitjans per a la instrucció religiosa de la població. De fet, gran part de la
instrucció es va basar en la transmissió oral de les doctrines, tal i com assenyala
Scribnerxxx pel que respecta al protestantisme.
Entre els gravats estudiats s'aprecia una diversitat d'usos dins de la tendència narrativa
que busca complicitat amb el lector a partir dels detalls. Així, per exemple, sovint en
l'anunci de concessió d'indulgències, la imatge va acompanyada d'un text en castellà que
concreta les condicions del perdó, com en el cas d'aquest gravat de Santa Eulàlia:
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Quan es divulga en una estampa l'àmbit de protecció específica d'un sant, aquest també
s'explicita en llengua vernacla. Així tenim, per exemple, que Sant Jeroni protegeix les
parteres i fa marxar els mals esperits; el cap decapitat de Sant Anastasi cura les
malalties, o els Sants Màrtirs Llucià i Marsià protegeixen contra les inclemències del
temps. De la mateixa manera, quan es tracta de narrar un fet prodigiós o un miracle
d'àmbit local, a les llegendes s'empra el català o el castellà.
La segona funció que determina l'ús majoritari de les llengües parlades al país és la
devota. Entre les estampes de devoció destaquen a Catalunya els goigs, un gènere que
va gaudir d'una gran difusió i que encara perviu. Es tracta de composicions poètiques
d'alabança a la Mare de Déu (en una advocació local), a Jesucrist (normalment
crucificat) i als sants locals. Pel que respecta a la seva estructura, solen estar dividits en
coples de sis versos octosíl·labs, encapçalats per un gravat marià, cristològic o
hagiogràfic en xilografia. Els més freqüents eren els dedicats als set episodis de la
Verge o Septem Gaudia. Majoritàriament eren en llengua catalana, com ho il·lustra la
producció de l'impressor Jolis Plaxxxi, al qual ens referirem més endavant. En conjunt, es
consideren un gran patrimoni de la cultura popular catalana. Al marge d'aquestes
especificitats, hi ha una infinitat de gravats solts amb imatges de misteris, sants o Mare
de Déus locals que van acompanyats amb inscripcions en català (majoritàries) o en
castellà. Des de la Mare de Déu de Montserrat a la Mare de Déu del Roser o a les
estacions del Via Crucis.
Amb independència de la temàtica i de l'ús de les imatges, es constata la convivència
sovintejada del llatí amb el català o el castellà. Aquesta circumstància respon a
múltiples factors com ara les cites bíbliques o la sacralitat associada al llatí. En d'altres
ocasions, la pluralitat lingüística respon a la progressiva absorció de sèries temàtiques
pertanyents a la cultura gràfica europea. Es constata en aquest procés l'existència de
tiratges de major qualitat amb inscripcions llatines al costat d'altres de menor qualitat
amb llegendes en català o castellà. Una bona mostra d'això la trobem a la sèrie dels
Novíssims o de les Postrimeries, composades per cuatre estampes, dedicades
respectivament a la mort, el purgatori, l'infern ila glòria, de la qual se'n coneixen tres
edicions, com a mínim. A l'editatada el 1684 per Pere Abadal, les llegendes a l'interior
del gravat estan en llatí, mentre que les explicacions al peu de la imatge apareixen en
castellà. Un altre exemple en el mateix sentit ens l'ofereix la imatge de Sant Libori.
Essent un culte procedent d'Itàlia, les primeres estampes que se'n troben a Catalunya són
en llatí, mentre que en l'àmbit dels goigs tota la pregària s'escriu en català i la qualitat de
la imatge és bastant menor.
En definitiva, les llengües vernacles van tenir un paper narratiu i explicatiu important en
les arts visuals alhora que responien a la demanda devota d'una àmplia audiència que no
coneixia el llatí, amb l'excepció d'alguns textos recitatius.
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Joan Jolis, Novíssim primer: Mort

Les imatges devocionals i la Contrareforma a Catalunya
D'entre totes les manifestacions artístiques que expressaven la magnificència i els
continguts de la festa barroca, la literatura i el gravat en foren, possiblement, les menys
efímeres o fins i tot pretengueren just tot el contrari. Literatura i gravat, a més de tenir
en comú l'estampació com a procediment tecnològic de llur materialitat física,
perseguien deixar constància, bé mitjançant la paraula o bé mitjançant la imatge
plàstica, de les expressions i facetes festives que, en efecte, eren realment efímeres, com
ara les processons, els retaules, els arcs triomfals, els cadafals commemoratius, etc.
Tractarem, doncs, d'unes manifestacions poètico-musicals, els goigs, que inclouen
també el gravat. Al llarg del segle XVIII, aquestes composicions foren producte del
manteniment a les terres i societat de parla catalana de la festa barroca, dins uns
paràmetres del tot semblants als del segle XVII. Encara més, els goigs, tot i tenir un
origen medieval, tingueren a Catalunya un gran creixement i una abundosa producció,
fonamentalment a partir de la segona meitat del segle XVIII, com a arma
propagandística contra les idees il.lustrades. Els goigs -expressions artístiques que feien
servir la paraula, la música i la imatge-, es convertiren en un instrument fonamental per
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a la defensa d'una religiositat barroca, promoguda pels plantejaments contrareformistes i
basada en l'exteriorització de la pietat mitjançant les festes, les confreries i les
processonsxxxii.
El segle XVIII fou, doncs, en general, un temps d'una desmesurada proliferació
d'imatges i llurs corresponents processons, i d'una elevada dispersió en la devoció als
sants (signe distintiu de la contrareforma), generalment adreçada vers aquells en els
quals el poble projectava les seves necessitats vitals o de vida eterna. De fet, per a totes
les malalties, i sota qualsevol pressió o aflicció, sempre hi havia un sant accesible a la
pregària per tal que aliviés el dolor o la pena. En definitiva, les esglésies, capelles i
ermites s'ompliren de quadres i imatges devocionals, inclosos els gravats.

Els goigs i la defensa de la religiositat barroca
Els il.lustrats, per la seva banda, foren especialment crítics amb les pràctiques d'aquest
tipus de religiositat, les quals consideraven com a supersticions. També ho foren amb
les jerarquies eclesiàstiques i els membres del baix clergat que les propiciaven, acusantlos de viure sense fer res. Goya, quan va publicar Los caprichos, el 1799, una col.lecció
de gravats que censuren els vicis de la societat del moment, acompanyà les imatges
referides al clergat amb escrits ben explícits: "los obispos y canónigos, después de
dormir a pierna suelta, se levantan tarde para ir a misa; bostezan, se esperezan y no
piensan en más que en darse buena vida sin trabajar nada..."
Però malgrat aquestes crítiques il.lustrades, el segle XVIII, en la continuïtat del
moviment contrareformista dels segles precedents, fou un període caracteritzat per una
forta devoció pública, fonamentada i exaltada per sermons, tractats, vides de sants,
invencions de troballes i aparicions miraculoses d'imatges, novenes i publicacions de tot
tipus de literatura religiosa fetes pels ordres religiosos i per les congregacions devotes
de les diferents invocacions marianes o pietats beatífiquesxxxiii.
En aquella conjuntura, els goigs -i, per extensió, la literatura religiosa- assoliren un gran
protagonisme, doncs constituïen una expressió religioso-festiva arrelada entre el poble
quasi des del segle XIII. Aquell arrelament i l'acceptació que se'n derivava els
convertiren en el mitjà idoni per a fer comprensible el missatge que es volia transmetre i
per a fer participar el poble en la seva expressió. Va ser també llavors, al caliu d'un
moviment tradicionalista oposat a les idees de la Il.lustració i que conreava en la
literatura els gèneres populars i populistes, que se'n van compondre la major part dels
que avui coneixem.

Les imatges dels goigs
Els goigs no només gaudiren d'acceptació i atenyeren llur difusió pel seu contingut
literari i narrativo-devocional, sinó també perquè van ser estampats en uns característics
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fulls solts que, en un primer moment, cal considerar com el suport matèric i, per tant,
durador, no només del text poètic, sinó també de la imatge.
A començaments del segle XVI els goigs s'estampaven en opuscles de 10 o 12 pàgines
de poesia religiosa variada, adreçats fonamentalment a les classes ciutadanes benestants,
en realitat les úniques que podien consumir literatura, no només perquè podien pagar-la
-donat que les estampacions d'impremta eren cares, tant per l'elevat preu del paper com
del de la talla dels tacs tipogràfics i xilogràfics-, sinó principalment perquè podien
llegir-la, en ser llurs membres els únics lletrats.
Posteriorment, per a facilitar-ne l'adquisició per les classes més desafavorides
econòmicament, començaren a estampar-se en fulls solts, d'un preu de venda
notablement més baix. D'aquesta manera, la difusió era més àmplia, doncs se'n podien
fer llargs tiratges. Per tant, per tal d'aconseguir aquests resultats, en les estampacions de
goigs hagueren de confluir dues condicions indispensables: els avenços tecnològics de
les impremtes i la disponibilitat abundant de paper. Aquestes condicions no començaren
a ser tangibles i efectives fins a la segona meitat del segle XVIII.
Però si els tiratges de fulls de goigs volien atényer una gran difusió i arribar a les classes
populars, calia que es donés encara un altre factor fonamental: que aquestes classes
populars arribessin a tenir un cert hàbit de lectura, és a dir, que aconseguissin una
mínima i elemental alfabetització, circumstància que va començar a ser efectiva cap a
finals del segle XVIII. Això va propiciar el desenvolupament d'una literatura fàcil i
accesible, l'anomenada "literatura de canya i cordell", la qual, menyspreada per les
classes socials altes, va facilitar l'establiment d'impremtes que li estaven quasi
exclusivament dedicades.
La conjunció de tots els factors esmentats va permetre que es generalitzés la composició
i l'estampació masiva de goigs. Hi hagué, però, encara un altre factor que, sens dubte, va
resultar determinant per a l'èxit d'aquells fulls solts: el seu valor com a estampa
devocional xxxiv . Els fulls de goigs contenen, a més del text literari, la imatge del
personatge o misteri sagrat al qual va adreçada la composició, de manera que reuneixen
dues manifestacions artístiques en un únic document: el text poètic, que és tant com dir
la pregària, i la imatge religiosa. Ben probablement no era el text poètic, que en realitat
pocs fidels podien encara llegir i que -per tant- es transmetia per tradició oral, el qui
atorgava a aquests fulls llur valor devocional, sinó que els venia conferit sobretot per la
representació de la imatge sagrada, la qual, en darrera instància, també era la que els
permetia identificar-los i distingir-los.
Aquests fulls, en conseqüència, adoptaren una tipologia ben definida, i fins i tot
tipificada. Estan encapçalats pel títol de la composició, sota el qual se situa la imatge de
la invocació o sant al qui estan dedicats, segueix el text poètic, distribuït en dues o tres
columnes, i a sota l'oratio final, en llatí, emmarcat tot per una orla. De fet, els fulls
sempre mantigueren, més o menys, aquesta disposició. A més, la resistència dels fidels
a substituir la representació d'una imatge de llur devoció per una altra més en línia amb
el gust estètic imperant a les classes acomodades-a part d'altres causes, com ara
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l'escasetat de gravadors, la durabilitat dels blocs o la carestia de gravar-los novament-,
va provocar que les imatges antigues es perpetuessin en aquests fulls, tot i estampar-se
de nou. Vertaderament, el problema de la falta de gravadors i de la carestia dels gravats
van ser condicionants generals per a les estampacions a tots els territoris hispànics.
L'element veritablement important, doncs, d'aquests fulls solts era la imatge, i no hem
d'oblidar que l'estètica barroca fou essencialment visual. Per això, a part dels motius
pragmàtics i econòmics esmentats, se'n mantigueren invariables les tipologies i models
al llarg dels anysxxxv.
L'Església catòlica, contrariàment a la monarquia, no es va servir per a justificar-se
durant el Barroc de la representació personal dels seus membres, sinó dels personatges
del Nou Testament -quasi mai dels de l'Antic- i, sobretot, de les imatges i històries dels
sants. D'aquesta manera potenciava no la persona concreta, posseïdora d'errors humans,
sinó la santedat de l'Església com a institució mitjançant l'abnegació i el sacrifici dels
seus membres més emèrits, legitimant així, com a dimanat directament de Déu, el seu
paper rector de la societat. Per això va fomentar un art més espectacular que no pas de
qualitat, ja que la finalitat era, a més de delectar, sobretot impressionar. La imatge tenia
més interès com a concepte que no per la bellesa plàstica.
L'Església pretenia commoure i entendrir els fidels mitjançant una extensa i variada
tipologia d'imatges que garantís la bondat del seu missatge. Tot aquest desplegament
d'imatges era, per tant, un instrument de comunicació. Fins i tot, per a garantir la
idoneïtat de les imatges es va crear al segle XVII la figura del "veedor del Sant Ofici",
encarregat de vetllar per la correcció iconogràfica de les representacions i narracions
plàstiques, evitant així qualsevol contaminació visual que pogués induir a possibles
desviaments o impureses doctrinals. Només així es pot comprendre la immutabilitat de
les tipologies i de les representacions de la imatgeria.
Això no obstant, a partir del darrer quart del segle XVIII, les representacions
estampades als fulls de goigs no es van poder sostraure a les influències i directrius de
l'estampa culta, ni a les novetats estilístiques i tècniques en el camp del gravat. En
aquest sentit, els il.lustrats, en l'afany d'educar el poble i desterrar-ne la irracionalitat
que havia donat lloc a les manifestacions supersticioses de la religiositat tradicional, van
considerar les estampes com un eficaç vehicle d'educació, ja que estaven convençuts
que les estampes, al reproduir les obres dels millors artistes i mostrar les coses
importants d'èpoques passades i coetànies, formarien el bon gust de les classes populars.
De manera que en les estampes religioses es van començar a introduir els models dels
grans pintors i es van abandonar les representacions més antigues. Fou després que
Carles III enviés gravadors espanyols a París per tal que aprenguessin les noves
tècniques del gravat i, a partir de la instauració de les seccions de gravat de les
acadèmies de belles arts, que el gravat es va poder desprendre del caràcter hieràtic de les
anteriors representacions i va entrar dins dels corrents europeus, la qual cosa va suposar
un major naturalisme i una més correcta representació espacial, amb una major
complexitat compositiva i un major gust pel detall descriptiuxxxvi.
COL.LECCIÓ GELONCH VILADEGUT / Gravats, Biblia i Pensament

Pàgina 56

Aquest perfeccionament de les tècniques va permetre unes representacions de major
qualitat plàstica, les quals van renunciar a esquemes tipificats d'èpoques anteriors
transmesos per la tradició, i van guanyar en perfecció del dibuix i en naturalisme xxxvii.
Tot això, és clar, sense modificar-ne la tipologia bàsica ni l'iconografia pròpies, que, en
darrera instància, era allò que les caracteritzava i servia per a identificar-les. Amb tot, i
tal com ja hem comentat abans, la resistència del poble a substituir la representació de
les imatges de la seva devoció per unes altres més d'acord amb el gust estilístic imperant
entre les classes benestants i intel.lectuals, va possibilitar que en molts casos les imatges
antigues es perpetuessin en aquests fulls.
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Lescultures gràfiques europea i catalanaa l'Època
moderna
Introducció
El gravat xilogràfic sovint ha estat ignorat per la historiografia o bé confinat al marge de
la calcografia, considerant-lo d'una categoria artística de ranginferior. Possiblement una
de les causes d'aquest menysteniment ha estat el freqüent anonimat, que l'ha considerat
signe d'una producció artesana repetitiva, sense pretensions artístiques, tot i que podem
mencionar excel.lents gravadors sobre fusta com els Abadal a Catalunya.
Catalunya també fou influïda per aquestes noves corrents europees que van revaloritzar
larica cultura gràfica popular. En aquest sentit, les primeres aportacions foren les de
Gudiolxxxviii, Duran i Sanperexxxix,i Amadesxl, entre altres. Tot i que aquests il.lustres
historiadors van iniciar una meritòria tasca en l'àmbit de la cultura gràfica popular, avui
en dia, a Catalunya, encara resta molt camíper recórrer per a poder assolir els resultats
aconseguits per alguns països europeus, comItàlia, França, Bèlgica i Alemanya, pel que
fa a la publicació de repertoris bibliogràfics,catàlegs i monografies. Només després de
publicar recerques d'aquest tipus, hom estarà endisposició de recontruir la història
gràfica del nostre país sobre bases realment sòlides.
Si al llarg de l'època moderna comparem la producció gràfica catalana amb
l'europea,observem nombrosos punts de contacte. Un dels aspectes més significatius és
la presència demodels o referents comuns al servei d'una funcionalitat molt semblant,
aspectes que, per altrapart, indiquen un considerable flux interregional i zonal
d'estampes.
De l'anàlisi del corpusgràfic català, es dedueix que les aportacions germàniques,
italianes, flamenques, franceses van ser constants a la Catalunya moderna, tot i que,
com diem més amunt, manquen encara recerques sectorials que plantegin, entre d'altres
aspectes, la relació entre la cultura "savante" i la "popular", l'estructura del mercat gràfic
i la circulació de les estampes, aspectes absolutament necessaris per a conèixer la
topografia o el perfil de la cultura gràfica a Catalunya i a Europa.
Precisament un dels aspectes més interessants fou la circulaciód'estampes pels diferents
paiïsos europeus, fenomen que en certa mesura va originar una homogenització del gust,
així com la difusió de noves formes figuratives, estilístiques o iconogràfiques.
Conseqüència d'aquest fet va ser la presència d'una iconografia estereotipada i persistent
al llarg de quatre-cents anys, com és el cas, entre d'altres, de Les edats de la vidao del
Món al Revés, gravats que, sembla, es van originar a França i a Itàlia. Quasi
simultàniament es van propagar per diferents països europeus i arribaren fins a la
llunyana Rússia ...

COL.LECCIÓ GELONCH VILADEGUT / Gravats, Biblia i Pensament

Pàgina 58

Els principals tallers gràfics europeus
Sens dubte, l'anàlisi del rol laboral dels gravadors ofereix moltes pistes per a entendre
ivalorar la seva posició. Fins ara, no s'ha identificat a Catalunya cap associació o
confraria degravadors sobre fusta similars a les que existien de impressors, llibreters o
fusters. Elsxilògrafs, considerats uns artesans a tota Europa, tenien una identitat difusa,
instrumental,estretament lligada a la tipografia de la qual depenien pels seus encàrrecs.
A més, era freqüentque es dediquessin a un altre ofici, com queda ben demostrat a
Françaxli i també a Catalunyaamb el cas de Pere Abadal (ca.1630-1684) que treballava a
Moià com a gravador, impressor iadroguer.
A la Catalunya dels segles XVII i XVIII els obradors, com els de Llorenc Déu,
d'Abadal,de Jolis o de Bernat Pla, eren de petites dimensions amb dues o tres premses;
eren, per tant,tallers modestos, lluny de la brillantor tipogràfica de Lyon, Venècia o
Anvers. En aquestadarrera ciutat, els Plantin disposaven de més d'una vintena de
premses. Aquests obradorscatalans -i els seus gravadors- assortien la demanda local de
qualitat baixa o discreta. Elsproductes més sofisticats provenien, en gran part, dels grans
centres gràfics europeusesmentats.
En el context dcl segle XVII català, sens dubte Pere Abadal i Morató fou un
gravadorrellevant de la seva època. Els Abadal van gravar i distribuir una important
quantitatd'estampes; la majoria no eren de creació, sinó que seguien models i referents
flamencs,italians, o francesos, com els que provenien de la rue Montergueil primer i de
la rue Saint-Jacques de Paris, després.
A finals del segle XVI a Paris, a la rue Montorgueil -al districte de les Halles,treballaven uns gravadors que reproduïen models de l'art savant amb un cert
decalagecronològic, però, que van tenir rnolta difusió i foren copiades per altres
artífexs.
Entre els gravadors de la rue Montorgueil cal destacar el treball familiar a
l'obrador,especialment el pintat d'estampes a la trepa, tal com era habitual a Catalunya.
Aquesta tascaconjunta a nivell domèstic va originar a Catalunya, França i altres zones
europees, comSicília, veritables dinasties de gravadors-impressors.
A principis del segle XVII, a París es va imposar la talla dolça i els nousobradors es van
establir a la rue Saint-Jacques. Aquest tallers van ser molt actius; d'entreels seus
artífexs destaquen Nicolas Langlois (1640-?), Pierre Landry (1630 -1701), LeSueur,
Jean Crepy (1660- 1730)...
Aquests gravadors, com els xilògrafs, rarament es lliuraven a la seva inspiració;
copiaven els seus gravats d'artistes cèlebres com ara Leonardo da Vinci, Rafael, Reni,
Dominiquino, Champaigne o Rubens...gravats que, a la vegada, eren re-copiats per
altres gravadors francesos o forans. Així mateix, quan un tema tenia èxit era copiat amb
gran rapidesa i, com també succeïa amb els gravadors sobre fusta, es copiaven entre ells
mateixos sense pudor.
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A més de "traduir"les obres d'artistes cèlebres del renaixement i del barroc europeu, els
calcògrafs de la rue Saint-Jacquestambé van tenir una vessant popular, producció
designada amb el nom de imagerie de la rue Saint-Jacques,estampes que van tenir una
gran difusió per tota Europa.
També per Catalunya on trobem nombrosos exemples gràfics que demostren que el flux
va ser constant al llarg dels segles XVIIi XVIII. Com a botó de mostra es poden citar
exemples d'influència francesa al segle XVII, com el conegut gravat de Sant Jordide
Pere Abadal, qui no es molesta ni tan sols a traduir el S. Georges de la llegenda...
Per últim cal esmentar també a França el centre d'Epinal (Lorraine), que va ser una de
les zones més actives en el camp del gravat popular. Els dos germans Pellerin es van
establir a Epinal a mitjans del segle XVIII, exercint ambdós de mercaders i llibreters. El
més actiuva ser Jean Charles, qui en va ser el veritable fundador, editant imatges
religioses, però també retrats, batalles, contes, que van tenir una àmplia difusió per
Europa.
En quant a Itàlia es podria dir que la brillant trajectòria dels potents astres artístics com
Caravaggio (1573-1610), Bernini (1598-1680), Canaletto (1697-1768), Tiépolo (16961778) sovint ha amagat la força de la important i esplèndida cultura gràfica itàlica que
paral.lelament es va desenvolupar en aquesta època, representada, entre d'altres, per
Salvator Rosa (1615-1687), Stefano della Bella (1610-1664) o Pietro Testa (16111650), artistes que situen el llistó de l'excel.lència grafica molt amunt. Però a més
d'aquests reputats gravadors de primera fila que treballaven en temes mitològics,
històrics o religiosos, cal fer esment d'un gravador d'una gran categoria, Giuseppe Maria
Mitelli (1671-1696), que, tot i que estrictament no es pot considerar un gravador
"popular", va realitzar aiguaforts de temàtica popular, com ara els coneguts Venedor de
ventalls o el Venedor de rosaris i d'imatgessacres que reflecteixen molt encertadament
les condicions socials que envoltaven el món de la cultura gràfica popular italiana.
Itàlia, a més de comptar amb gravadors de primera fila, va tenir, com Catalunya i
França, uns obradors actius que assortien la demanda social d'estampes. En els segles
XVII i XVIII destaquen dos tallers importants: el dels Remondini, a Bassano, i el dels
Soliani, a Módena; llur activitat es pot seguir des de l'any 1640 al 1870. Editaven obres
destinades als sectors cultes i als populars.
Els Remondini i els Soliani, com altres impressors europeus, quan es van establir, van
comprar planxes de fusta i de metall dels segles XV i XVI que van continuar imprimint.
Quant a la seva producció, crida I'atenció el pes extraordinari que té la mitologia en
l'àmbit popular, en contrast amb la producció dels Abadal, dels Jolis i dels altres
gravadors catalans en els què aquesta que és absolutament escadussera, quasi
inexistent.AItàlia, la potència de la mitologia fou tal que s'arrivà a "popularitzar",
fenomen que nosucceï a Catalunya, on potser la cultura estamental estava més
compartimentada. I si bé és cert que els grups socials privilegiats consumien gravats
"populars" difícilment es donava la situació a la inversa.
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En quant als Països Baixos, podem dir que la seva producció gràfica presenta un
caràcter molt original i ocupa un lloc de primera magnitud dins d'Europa. Anvers es va
convertir en el centre d'un mercat que exportava els seus productes gràfics cap
Alemanya, França, Espanya i Itàlia; a més, per la seva vinculació amb la monarquia dels
Habsburg espanyols, l'editorial Plantin va envair amb els seus productes el mercat
europeu i americà. Cal esmentar I'existència de gravadors molt prolífics com, per
exemple, els Collaert que van subministrar models als gravadors europeus i catalans,
com els Abadal. També cal esmentar que l'editor Hyeronimus Cock hi va desenvolupar
amb èxit la seva activitat; amb ell va treballar Comelius Cort (1533-1578), que va
gravar nombrosissimes estampes, que es van difondre per Catalunya i altres indrets
europeus, servint de model i referent a pintures i gravats, tant cultes com populars. Així
mateix, cal fer referència als excel.lents gravadors flamencs, els Segher -pare (15961652) i fill (1618-1666)-, que a més de gravar nombrosses obres de Rubens, van
resoldre d'una forma admirable els gravats sobre fusta. Cap a la meitat del segle XVIII,
irromp amb força a Amsterdam l'hàbil gravador Hendrik Numan (Amsterdam, 17281788) que, a més de traduir gravats de Callot, Boucher, Lancret, va renovar l'art de la
xil.lografia, com ho acrediten els seus gravats de les Faules d'lsòp.

Tipologia iconogràfica
En referència a la producció iconogràfica, els gravadors europeus van compartir un
ampli ventall tipològic: estampes devocionals, calendaris, naips, alfabets, butlles,
romanços, cartells, auques...Però, sens dubte, el gruix més important, sobretot als països
catòlics, foren els gravats sacres. Moltes estampes devocionals estaven dedicades a
Maria, a Crist o als sants. Als països protestants, com Holanda, la situació era diferent.
A Amsterdam, el centre principal,al segle XVI es gravaven estampes religioses, però el
progrésde la reforma luterana va parar la fabricació d'imatges de devoció catòlica i es va
centrarsobretot en escenes de 1'Antic i del Nou Testament.
Una de les categories més comunes fou l'estampa denominada de preservació; és a dir,
imatges que es creien dotades de valors simbòlics i màgics, per a la guarició de
malalties, la protecció de les collites o d'una mort violenta i repentina, supersticions que
ja a l'època van ser fustigades per Erasme de Rotterdam (1469-1536). Entre els molts
exemples que es poden adduir hi ha la Oración contra rayos y piedra i l'Orazione
divotissima de ponersi sopra le porte efenestre contra i1 terremoto, tuoni, e saette.
En aquestes estampes, cal remarcar, a més de la seva indiscutida funcionalitat màgicoreligiosa, el seu valor afegit de constituir un important instrument de galvanització
social al voltant de celebracions rituals, com romeries, peregrinatges, rogatives, etc.,
esdeveniments que sovint implicaven diversos estaments socials, fenomen que en certa
manera posa sota sospita les valoracions reduccionistes que analitzen amb una visió
estanca la circulació dels gravats en el cos social en aquest període.
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De tota manera és cert que d'acord amb els valors de 1'època, la religió tenia un pes
molt important, i es per aquesta raó que els gravats hagiogràfics eren majoritaris en
detriment d'altres àrees. El seu estil reflexa sovint els gustos de l'època, tot i que, com
remarcaven mes amunt, també podien prendre com a referència l'obra de grans pintors.
També era freqüent que s'ofereissin models retardataris, perquè en aquesta modalitat de
la cultura gràfica no era tan important la novetat o la moda, sinó tenir en compte els
aspectes consagrats per la costum i la tradició.
Si en aquesta època, presidida per forts valors religiosos, la temàtica sacra te un rol molt
important, també es cert que en el camp profà van florir una sèrie de gèneres. Un d'ells
és l'auquistica, gènere que va tenir molt predicament a Flandes, Itàlia i Catalunya,
països que comparteixen una iconografia amb una sèrie de denominadors comuns.
Les estampes-cartells de grans dimensions també van ser conegudes arreu d'Europa,
amb una funcionalitat religiosa o profana a Holanda. Van ser típiques d'aquest període
una sèrie de xilografies acolorides de caràcter moralista, obra de Harman Jans Muller
(1540-16171), que va gravar estampes de gran format, constituïdes per dues o cuatre
fulles de paper que se solien col.locar dins d'un interior domèstic. Algunes d'aquestes
estampes van tenir un notable èxit, arribant pricticament incolumes al segle XIX.
Als Països Baixos els temes de la vida quotidiana també van ser molt estampats i
divulgats, sobretot les festes anuals, temes que sovint recorden a Hyeronimus Bosch i a
Teniers. També són molt freqüents les estampes d'animals, sovint carregades d'un fort
simbolisme, com el gall, el gat i el gos, acompanyades d'un text moralitzant. Aquests
gravats van gaudir d'un gran èxit, i van tenir un gran ressó per tota Europa, com és el
cas -a Catalunya- delfamós Gat que menga lo ratde Pere Abadal i Morató, iconografia
que arriba fins a la llunyana Rússia constituint un exemple paradigmatic del potent grau
de difusió del'estampa a Europa.
Així doncs podem convenir que a l'època moderna el llegat gràfic de Catalunya esva
articular dins del gran flux europeu, propiciant uns intercanvis segurament recíprocs.
Situació que va originar una rica tradició en el camp del gravat popular català, d'una
qualitatparangonable a la dels altres països, essent el seu substrat bàsic un
llenguatgecomú, compartit per la majoria de les àrees culturals d'Europa.
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Els gravadors catalans de l'època moderna
Introducció
Durant els segles XV i XVI, el gravat xilogràfic va servir per il-lustrar llibres i
innombrables estampes. Tanmateix, a finals del segle XVI i durant el segle XVII, el
gravat sobre fusta va ser parcialment substituit per la calcografia. Aquesta nova tècnica
esva utilitzar sobretot en les edicions cultes i selectes, mentre que la xilografia,
engeneral, va quedar reservada per a la difusió de caracter més ampli i social.
Lacalcografia permetia una major exactitud en la reproducció de la imatge, ja queen la
planxa de metall es podien traçar unes línies molt fines i pròximes, i també se les podia
graduar en profunditat i obtenir nous valors de volum i de clarobscur. Ambaquesta nova
modalitat, al segle XVII van sobresortir artistes de primera magnitudcom ara Rubens,
Callot i Rembrandt, entre d'altres.
Certament, com diu Fontbonaxlii, "la calcografia o gravat al buit era una alternativa a
la xilografia a fil, però aquesta alternativa era fal.laç en el pla quantitatiu ja que el
preu superior dels materials, la major complexitat de l'elaboració de la matriu i el lent
sistema d'entintat i d'estampat del gravat calcogràfic, el feren només apte per a làmines
preuades, d'artesania, pero sense competitivitat possible com a mitjà econòmic de
reproducció gràfica, amb la xilografia". Ja que, si bé la calcografia oferia molta rnés
qualitat a I'hora de reproduir una imatge, també era cert que el seu procés d'elaboració
resultava bastant rnés car que el xilogràfic, i àdhuc la planxa de metall no podia resistir
tantes còpies corn la matriu xilogràfica. Així, doncs, i com hem dit rnés amunt, a partir
del segle XVII es configuren dos tipus de gravats: el calcogràfic, culte i restringit a unes
certes àrees de difusió, i el gravat xilogràfic, circumscrit als canals culturals majoritaris.
En aquest procés de canvi, la xilografia és desplacada dels camps rnés refinats de la
cultura i es veu abocada, fonamentalment, a servir una sèrie de demandes de caràcter
social.
La historiografia artística sovint ha etiquetat aquesta situació com un període de
decadència del gravat xilogràfic. Afirmació rebutjada per alguns autors que la
consideren,en part, mancada de base, ja que Europa en el segle XVll disposava d'una
sèrie de gravadors xilogràfics de primera magnitud com ara Cristoffel van Sichem o
Werner van der Valckert. I podem afegir que a Catalunya excel.lien gravadors com els
Abadal de Moià, o com els barcelonins Llorenç Déu i Joan Jolis, l'obra dels quals
constituiex una qualificada mostra de la història del gravat català.
Però, mentre que la història del gravat europeu compta amb I'existència de tractats com
el de Bossexliii (1645), que explica detalladament la tècnica calcogràfica i a la vegada la
sistematitza, o corn el de Papillonxliv (1766), que versa sobre la del gravat xilogràfic, no
succeeix el mateix en la història del gravat català, ja que no es disposa de cap tractat que
intenti sistematitzar i aclarir els diferents conceptes que l'afecten.
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En el gravat xilogràfic, hi podem trobar estampers, gravadors, impressors,
dibuixants,...En alguns casos, com en el cas de Llorenç Déu i en el dels llinatges Abadal
i Jolis, l'impressor i el gravador podien coincidir en una mateixa persona, però en la
gran majoria dels casos eren els impressors els qui encarregaven la tasca als gravadors.
Mentre que els impressors i els llibreters disposaven de gremis propis, no succeïa el
mateix amb els gravadors, un fet que realment sorprèn atesa la dèria de la societat
estamental, tan jerarquitzada i legalista, de reglamentar tots els oficis. Aquesta absència,
com hem subratllat, potser s'explica per la posició enterament subordinada del gravador
xilogràfic en el si de les tasques tipogràfiques.

Els gravadors catalans dels segles XVII i XVIII
En el segle XVII, a Catalunya sobresurten una sèrie de gravadors xilogràfics, alguns
dels quals són Llorenç Déu i Joan Jolis, ambdós amb taller a Barcelona, i els Abadal de
Moià.
Llorenç Déu
Llorenç Déu és un dels gravadors del segle XVII que destaca amb llum pròpia. És una
figura que mereixeria una monografia que reflectís la seva trajectòria i la seva aportació
específica al gravat català del segle XVII. Segons Rafolsxlv, semblaque ja el 1604 tenia
el seu taller en funcionament a Barcelona, "davant lo Palau del Rey". La seva activitat
com a impressor i gravador cal situar-la a laprimera meitat del segle XVII, segons la
datació d'alguns dels gravats i el peud'impremta del seus llibres. Les publicacions més
antigues de Déu que fins ara s'han localitzat són dos llibres del 1608 i del1609, en el peu
d'impremta dels qualsfiguren els noms de Llorenç Déu i Sebastià Mathevat. Els seus
principals clientsforen els ordes religiosos: els Benedictins, els Agustins, els Jesuites i
els Caputxins. Igualment, a part d'editar publicacions per al clergat regular, també ho va
fer per al secular i va treballar per a les diòcesis de Barcelona i de Solsona, així com per
a diferents institucions de Barcelona. Com la majoria d'aquests xilògrafs, també va
gravar goigs, com per exemple els Goigs del Gloriós y BenaventuratMartyr Sant
Christofol, de 1642, i les Cobles a Honor de la Figura del SantChristo de Igualada, de
1643.
Com hem dit, cal considerar Llorenç Déu un dels millors gravadors del Sis-cents. El
gravat més antic fins ara conegut és el Sant Agustí de 1615 , en el qual apareix la seva
signatura. Els seus gravats són d'una gran contundència i resolució tècniques, molt ben
organitzats des del punt de vista de la composició, i presenten moltes similituds amb els
del gravador moianès Pere Abadal.
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El llinatge dels Abadalxlvi
Uns altres gravadors importants són els Abadal de Moia, molt més coneguts i estudiats.
Els més significatius varen ser Pere, Josep i Pau. La saga dels Abadal s'inicià a Moià el
segle XVII amb Pere Abadal i Morató (c. 1630-1684). Sens dubte, aquest és el millor i
el més representatiu gravador xilogràfic del segle XVII català i superaamb escreix, tant
per la qualitat com per la quantitat de la seva producció, la restadels gravadors coneguts
del Sis-cents. El primer gravat de Pere conegut fins araés el de Sant Joan Baptista, de
1656. En el transcurs d'uns trenta anys d'activitat,Pere Abadal va realitzar una important
tasca en el camp del gravat, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. La seva obra es va
difondre pràcticament per totCatalunya i va servir de model a d'altres gravadors. La
producció tipogràfica i xilogràfica de Pere Abadal és fonamentalment religiosa i els seus
principals clientssón les esglésies, les ermites, els convents, els santuaris i les confraries.
Destaca la temàtica dels sants, seguida de la de la Verge i la de Crist. També realitzà
gravats profans, encara que en molta menys quantitat, com Abre I'Oio, signat l'any 1678
conjuntament amb el seu fill Josep. Dins d'aquest àmbit cal destacar uns gravats molt
ben aconseguits referents a animals, com el Gat, el Papagai o la Mona, que sens dubte
tenen una forta carrega simbòlica. Cal esmentar també l'auca del Sol i de la Lluna de
1676, que és l'auca impresa rnés antiga de Catalunya, d'entre les conegudes. Si
comparem els gravats de Pere Abadal amb els dels seus contemporanis o amb els dels
seus propis fills, ens adonarem que és el millor gravador, tant per la composició com per
la tècnica. I és que Pere Abadal treballà d'una forma molt més acurada i creativa que la
resta dels gravadors del seu temps. Potser a qui rnés s'acostà és a Llorenç Déu, i en
aquest sentit cal dir que són sorprenents els paralel.lismes entre les obres
d'ambdós.Situat en el context de la xilografia catalana, Pere Abadal n'és un innovador, a
la vegada que destaca d'una manera especial sobre els altres gravadors del segle XVII.

Pere Abadal, Lo gat qui menge lo rat

Pere Abadal, Auca del Sol i de la Lluna
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Dos dels fills de Pere Abadal també varen ser gravadors-impressors: Josep i Pau
Abadal. Dels primers anys d'aprenentatge de Josep Abadal i Fontcuberta (Moià, c.
1660-1749) no en sabem res, encara que, essent el primogènit, el seu pare degué
ensenyar-li l'art del gravat i de la impremta. Una prova evident d'aquest aprenentatge és
l'esmentat gravat d'Abre l'Oio de 1678, que possiblement és el primer gravat de Josep.
La seva trajectòria documentada corn a gravador abraça des de l'any 1678 fins al 1690.
Josep Abadal, d'una forma diríem que habitual, copià molts trets dels gravats del seu
pare, i fins i tot va repetir els mateixos models, una pràctica per altra part molt freqüent
en el món del gravat. Així, mentre que dins del denominat gran art té molta importància
la innovació i en definitiva la modernitat, en el camp del gravat xilogràfic predomina
fonamentalment la tradició i I'acceptació dels valors ja consagrats. És precisament dins
d'aquesta dinàmica que cal entendre l'existència de gravadors que continuen reproduint
la cultura figurativa del segle XVI, fins i tot la de tradició gòtica, i que treballen en
gravats barrocs. Per tant, podríem dir que la utilització de models consagrats per la
tradició o la còpia sistemàtica eren fets absolutament corrent en la cultura dels segles
XVII i XVIII, en la qual, a diferència de la nostra, primaven més els valors de repetició i
de redundància que no pas els de canvi i d'innovació. Cal considerar a Josep Abadal un
bon gravador, encara que copiés i que tingués presents els models i la tècnica del seu
pare, tot i que no arribés a la seva alcada. En efecte, els millors gravats del llinatge
Abadal són els que corresponen a Pere i a Josep, fet que ve avalat per l'ús continu que es
fa de les seves planxes al llarg dels segles XVIII, XIX i àdhuc XX.
Pau Abadal i Fontcuberta (Moia, 1663-Manresa, 1729), tot i no ser el primogènit, serà
el qui en el transcurs del temps, juntament amb la seva descendència, es convertirà en el
continuador de la nissaga Abadal. Quan el seu pare, Pere Abadal i Morató, va morir
I'any 1684, Pau tenia 21 anys, edat més que suficient per haver après els rudiments
bàsics del gravat xilogràfic i de la tipografia. La trajectòria de Pau Abadal com a
gravador es pot situar a Moià entre els anys 1691 i 1708. Els primers gravats, com els
del Rei David i de la Trinitat, són d'una talla molt fina i quasi desdibuixada. En aquests
gravats col.locava els personatges de perfil, solució compositiva que li estalviava molts
problemes, alhora que li facilitava la tasca. L'any 1694va signar un gravat de Sant Pere
Màrtir. Als peus del sant apareixen dos personatges que, tant per la posició com per les
característiques, recorden moltes altres composicions de Pere Abadal. Un aspecte que
revelen aquestes freqüents còpies entre els gravadors és que són fetes no pas a partir de
la planxa xilogràfica, sinó de l'estampa; el fet resulta palès en la posició d'algunes
figures, ja que si s'hagués seguit la còpia de la planxa hauria hagut d'estar a la dreta de la
composició, en comptes de a l'esquerra. El 1718 Pau i la seva família abandonaren Moià
i s'instal.laren a Manresa, obrint la primera impremta de la ciutat. Amb Pau Abadal es
va cloure el període moianès i s'inicià el manresà.
Altres gravadors de la nissaga foren Andreu Abadal Serra (Moià, c.1706-Manresa,
1778), Ignasi Abadal Girifau (Manresa, c.1750-1813), els quals, a partir del segle XVIII
es van anar establint per diferents zones del país (Manresa, Mataró, Igualada, Puigcerdà,
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Barcelona) i van originar tallers molt actius que es van prolongar fins ben entrat el segle
XX.

El llinatge dels Jolisxlvii
El tercer representant és Joan Jolis Santjaume (Torelló, 1650-Barcelona,1705), que va
comencar a desenvolupar la seva activitat a Barcelona a finals del segle XVII. Com en
el cas dels Abadal, els Jolis també formen un llinatge que arriba fins al segle XX, però
no és tan homogeni com el dels Abadal, perquè mentre aquests conserven el seu
cognom i el seu patrimoni xilogràfic fins el segle XX, el cognom Jolis s'extingeix a la
meitat del segle XVIII. L'impremta, però, també tindrà continuitat fins al segle XX,
primer amb els Pla i després amb els Verdaguer. Tanmateix, cal fer constar que, encara
que el cognom Jolis es perd i que se succeeixen vàries famílies en el negoci tipogràfic,
el seu fons xilogràfic no es dispersa i arriba pràcticament íntegre fins avui.
Coneixem una abundant bibliografia de l'època de Joan Jolis, bibliografia de caràcter
fonamentalment religiós, il.lustrada arnb gravats xilogràfics i, excepcionalment, arnb
gravats calcogràfics. La seva producció es basa en llibres i en fulls solts, com goigs,
romanços i auques, i també en estampes soltes. Les obres més antigues localitzades fins
ara són editades a Barcelona l'any 1680. Es considera que, mentre que Llorenç Déu i
Pere Abadal varen exercir l'art de la xilografia a bastament, Joan Jolis va gravar
relativament molt poques planxes, i va encarregar els seus gravats a d'altres xilògrafs.
De moment tan sols es coneixen uns gravats signats per Joan Jolis, els que il.lustren el
llibre Desenganys de l'Apocalipsis i una estampa de Sant Cristofol. Pràcticament la
restadels seus gravats estan sense signar, circumstància que dificulta l'atribució. Per
altra banda, cal assenyalar que presenten molts denominadors comuns i punts de
contacte arnb els gravats dels altres xilògrafs de l'època, com ara els ja esmentats
Llorenc Déu i Pere Abadal. Tanmateix, arran de les nombrosíssimes planxes de fusta
que ens han arribat, podem afirmar que la contribució de Joan Jolis va ser força
important en ladifusió de la cultura figurativa del segle XVII.
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El llinatge dels Pauner
Aquest cognom ens apareix constantment durant tot el segle XVIII a Barcelona i
aquesta presència sovintejada es deu al fet que es tracta d’una nissaga de gravadors que
treballaren tant amb la tècnica xilogràfica com amb la calcogràfica.
Així, observant el gravat de la crucifixió signat per Pauner podem veure que es tracta
d’un gravat més arrelat en una tradició més pròpia del s. XVII que del s. XVIII. Per
aquesta raó l’hauríem d’atribuir a Domènec Pauner el Vell, nascut a Alcalà de Xivert
(de possible origen de gravadors flamencs instal·lats a la península) i documentat entre
els anys 1682 i 1735, vinculat amb l’impressor i llibreter barceloní Francesc Sapera. És
un treball molt acurat i que segueix una tipologia iconogràfica molt vinculada amb la
tradició gravadora del nord d’Europa.
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Domènec Pauner el Vell, Calvari amb la
Dolorosa

El seu fill Domènec Pauner i Altés (1720-1783) ja és un artista més arrelat a la manera
de fer de Barcelona, amb menys domini tècnic i lligat a l’estètica popular que a la dels
grans artistes setcentistes. Per això les seves realitzacions són més aviat poc hàbils, en
sintonia amb el que es feia en gravat a Barcelona en el seu moment. Només cal posar
com a exemple el gravat calcogràfic del 1757 de vuit vinyetes de les diverses disciplines
que es donaven a l’Imperial i Reial Seminari de Nobles de Cordelles de Barcelona. Una
mancança de tècnica, que voreja el naïf, que també podem observar en un gravat
xilogràfic que va fer de la Mare de Déu de Montserrat.
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Domènec Palmer i Altès, Disciplines del
Col.legi de Cordelles
La filla i néta, Teresa Pauner (? – 1807), a diferència dels seus avantpassats, es va
dedicar plenament a un tipus de gravat de caràcter encara més popular. Estilísticament
els seus personatges tenen la mateixa simplificació que la xilografia del moment i els
moviments dels seus personatges també denoten certs estereotips, malgrat que se’n surt
millor que altres gravadors de l’època, potser per la gran tradició familiar.

Teresa Pauner, Sant Domènec de
Guzmán
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El que és curiós, però, és que tota la família va signar una part important de la seva obra
xilogràfica, cosa que gairebé ningú feia a l’època, i això ens permet seguir la pista i les
característiques artístiques de cadascun d’ells. Aquest fet pot ser degut a que tota la
família tan gravava xilografia com calcografia. Com que a diferència de la xilografia la
calcografia sí que s’acostumava a signar aquest costum fou adoptat per a la xilografia i
per això devien signar les que podien. A diferència dels seus avantpassats, però, Teresa
signà amb el seu nom (Teresia sculpt. Bar.) o noms i cognoms (Teresa Pauner ft.)
reafirmant així la seva personalitat tant com a artista individual i com a dona i no només
amb el Pauner com havien fet el seu pare i el seu avi.

Teresa Pauner, Sant Jordi
La sèrie de gravats que es conserva de Teresa Pauner, tant signats com anònims, ens
permet intuir una mica més la seva personalitat. D’aquesta manera ens trobem que hi ha
quatre xilografies de forma octogonal irregular de característiques semblants amb
iconografies de Sant Julià, Sant Martí, Santa Bàrbara i Sant Jordi. Només la
corresponent a Sant Julià està signada però les similituds formals amb la resta de
xilografies (tant de format com d’estètica) provoca que l’atribució sigui indiscutible per
a Teresa Pauner.
Destaquen les fisonomies de les cares (amb l’intent de fer un ombrejat que doni
sensació volumètrica) de característiques molt populars i l’execució dels núvols també
amb un ombrejat inferior però amb la part de dalt blanca i amb una intensa línia negra
que remarca els diversos nivells de núvols i del cel , la qual cosa ens evidencia els trets
característics de l’estampa xilogràfica de Teresa Pauner.
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Altres gravadors destacats
Hi ha molts altres gravadors destacats al segle XVIII a Catalunya. Com a representació
dels més importants (els germans Tremulles, Pasqual Pere Moles i Francesc Boix, entre
d'altres) voldria il.lustrar aquest apartat amb l'exemple de treball conjunt que suposen
els gravats barrocs del "Triomf de Santa Tecla", elaborats per aquest eixam d'artistes
entre els anys 1765 i 1766.
L’arquebisbe de Tarragona Juan Lario y Lancis va encarregar, vers l’any 1765, la
realització d’unes planxes calcogràfiques que havien de commemorar la construcció de
la nova capella dedicada a santa Tecla a la Catedral de Tarragona. Els dibuixants van ser
Josep Prat i Francesc Tramulles, i del gravat se’n van encarregar Pasqual Pere Moles i
Francesc Boix. A les planxes s’hi representa "El triomf de santa Tecla", una al·legoria
que glorifica Tecla representant-la propera al cel i que inclou referències a la vida de la
Santa, a l’arribada de les seves relíquies l’any 1323 i a la devoció de la ciutat de
Tarragona per la seva patrona.
En totes dues es mostra Tecla en la seva rebuda al cel, abillada com una matrona
romana i asseguda en un tron de núvols, envoltada d’angelets i assenyalant la ciutat de
Tarragona. Un filacteri a la part superior assimila Tecla a la Sulamita del Càntic dels
Càntics de Salomó: «Com un lliri entre els cards, Tecla és la meva estimada entre les
donzelles». Tarragona es reconeix per la seva inconfusible silueta que es retalla contra el
cel. En una de les planxes la vista s’ha pres des de Sant Pere Sescelades, l’altra des de
Constantí. Es mostren edificis, torres i baluards que encara es conserven, en canvi altres
van desaparèixer en els segles següents. Al capdamunt de la ciutat, el campanar i el
cimbori de la Catedral dominen el panorama. Es tracta d’una visió molt realista de
l’aspecte que tenia Tarragona a la segona meitat del segle XVIII. I com si la ciutat, en
comptes d’Iconi i d’Antioquia, hagués estat l’escenari del martiri de santa Tecla, es
mostren alguns elements que fan referència als suplicis de la Santa: els lleons, els bous,
les serps, animals amfibis, el foc, etc.
A tots dos gravats es repeteix una representació històrica: la solemne rebuda a
Tarragona del braç reliquiari amb la relíquia de santa Tecla, el 17 de maig de 1323, que
es va portar en una grandiosa processó des de Constantí fins a Tarragona. Hi desfilaren
els gremis de la ciutat, tota la clerecia, priors i abats, els dotze bisbes de la
Tarraconense, i al final del seguici, l’arquebisbe Ximeno de Luna, el rei Jaume II i
l’infant Alfons, sota un pal·li portat per vuit nobles. Els seguien els senyors de les
poblacions de l’arxidiòcesi de Tarragona i els cònsols de la ciutat.
Els artistes escollits per al disseny i l’elaboració dels gravats van ser alguns dels més
destacats del moment: Josep Prat i Delorta (vers 1730-1788) era l’arquitecte que va
dissenyar la capella de Santa Tecla; Francesc Tramulles (1722-1773), pintor i dibuixant,
va realitzar alguns dels gravats catalans més importants del segle XVIII; Pasqual Pere
Moles i Corones (1741-1797), deixeble dels germans Tramulles, va deixar notables
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exemples de la seva qualitat com a gravador i de la seva perfecció tècnica, i Francesc
Boix era un gravador de Barcelona dedicat a les estampes de devoció, que també va
col·laborar amb els Tramulles.

Signatura i producció xilogràfica
Una de les qüestions rnés complicades és la manca de signatures en molts dels gravats
xilogràfics, circumstància que dificulta molt la seva atribució. En general, podem dir
que les planxes signades són l'excepció a la regla en el gravat català del segle XVII. La
situació en el camp del gravat sobre fusta és diferent que en el del gravat calcogràfic,
per no parlar d'altres sectors de la història de l'art com la pintura o l'escultura, en els
quals I'artista, sobretot a partir del Renaixement, té interès per signar la seva obra.
Tanmateix, encara que molts dels gravadors xilogràfics no signin habitualment la seva
obra, coneixem les signatures dels principals i més significatius del segle XVII, com ara
Llorenç Déu, Pere Abadal i Morató, Josep Abadal i Fontcuberta, Pau Abadal i
Fontcuberta i Joan Jolis Santjaume, entre d'altres. En la signatura a vegades també
consta la ciutat i l'any, encara que el més corrent és que hi figurin tan sols el nom i el
cognom.
Quant a la seva producció, podríem dir que aquests xilògrafs catalans, corn els seus
homòlegs europeus, gravaven a partir dels repertoris habituals de la cultura figurativa
del Sis-cents, i fins i tot, alguns dels seus representants rnés conspicus, com els Abadal,
potser arribaren a crear nous models. Tot i que encara manca un estudi aprofundit en
aquesta direcció, és de remarcar I'existencia al segle XVII d'un vast mercat d'estampes
per tota Europa que ajuda a configurar una cultura gràfica amb denominadors comuns
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entre Catalunya i altres àrees geogràfiques com ara els Països Baixos, Alemanya o
França, principalment.
Dels tres llinatges de gravadors catalans del Sis-cents, tal com hem anat remarcant, els
Abadal són els rnés significatius, un aspecte que assenyala encertadament Fontbona:
"Els Abadal [...] omplen el món de la imatge estampada de caràcter ordinari a
Catalunya, depassant ampliament els límits en que se'ls solencasellar "d'imatgers
populars". A través de la xilografia s'il-lustraven els papers més populars, pero també
llibres cultes, es feien naips, pero també estampes dernés grandaria que reproduien
cultíssimes representacions de sants, marededéus, o escenes biblíques i sagrades en
general". Per acabar, voldria remarcar que elgravat sobre fusta va originar un tipus de
cultura figurativa molt peculiar i diferenciadade la dels altres medis artístics, es va posar
al servei d'àmplies capes de lapoblació i va arribar a ser un dels canals d'informació i
divulgació més importants del Sis-cents català.
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Conclusions
El reformisme frustrat dels humanistes, introduït pel Renaixement, contribuí a una
creixent impaciència entre els reformadors. Erasme de Rotterdam i més tard figures com
Martí Luter i Zwingli emergiren d'aquest debat i, finalment, contribuïren a un altre gran
cisma en la cristiandat.
Les doctrines protestants que posaven l'èmfasi en la lectura directa de la Bíblia per a la
salvació i la consciència individual com a única intèrprete, van generar incentius
especials per a l'alfabetització. El protestantisme fou una força vital per a la propagació
de l'alfabetització entre la gent dels pobles d'Occident i també va ajudar a la difusió de
les idees de la Reforma el fet que fossin publicades en llengua alemanya, la llengua de
Luter i de la població a la qual volia arribar.La sort de la Reforma i l'evolució dels
aconteixements, probablement, hauria estat diferent, o en tot cas més lenta, si no
haguessin estat funcionant tallers d'impressió d'una forma tan activa a les principals
ciutats europees.
Per la seva banda, i com a reacció, l'Església catòlica, al Concili de Trento, va establir
que l'únic text de la Bíblia era la Vulgata, versió en llatí de Sant Jeroni, i que la
interpretació corresponia exclusivament a l'autoritat de l'Església. Se'n prohibia la
traducció i la difusió en les llengües vulgars.La Contrareforma, però, també, va utilitzar
les armes de la repressió via Tribunal de la Inquisició. Contra els textos, hi va haver
autos de fe de llibres i van ser cremades Bíblies "en plà" i s'havia de denunciar a qui
tingués una Bíblia en romanç.Un altre dels instruments de la Contrareforma fou l'Índex
de llibres prohibits, però en l'altre plat de la balança també es pot assenyalar que fou el
moment de les grans Bíblies políglotes.
La propaganda va ser la primera en beneficiar-se dels avenços renaixentistes, i la
Reforma la va utilitzar a fons. L'Església catòlica, per la seva banda, va considerar l'art
com un instrument de propaganda al servei de la fe, un art adreçat a l'ànim i al
sentiment.
Com a reacció als principis reformats (article 21 de la Confessió d'Augsburg) que
estipulen que no es pot demostrar amb l'Escriptura que s'hagi d'invocar els sants i
implorar la seva ajuda, la reacció catòlica va ser la d'enfortir el culte als Sants i a la
Mare de Déu mitjançant el res del rosari, les processons, la veneració de relíquies i
d'imatges, els peregrinatges, les confraries, els convents, l'esplendor de les cerimònies i
les imatges devocionals.
Amb aquest clima de vigilància i amb aquestes prohibicions i amenaces; sense
possibilitat d'accés directe a les "bíblies en plà", quin sentit tindria que es dibuixessin i
es gravessin gravats de temàtica bíblica, i especialment de l'Antic Testament o no
referenciats a la redempció per la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist? Una Bíblia
que només podia ser coneguda de forma oral (i en llatí) i coneguda o estudiada sota la
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llum de la Patrística i de la Tradició...quin interès podia despertar entre el conjunt de la
població, majoritàriament illetrada i vivint en un medi rural aïllat sota la doble pressió
estamental de la noblesa i del clergat?
Com ja s'ha comentat, la impremta fou un instrument útil de divulgació que va permetre
que les tesis de Luter es difonguessin amb una gran celeritat. Com a reflex de les
condicions socials i ideològiques, es van continuar imprimint obres de caràcter religiós,
especialment bíblies, llibres litúrgics i textos sobre doctrina cristiana. La producció
d'impresos més modestos es va veure acaparada per la literatura de la Reforma i fou així
com milers de petits fulletons, opuscles, sermons de Luter i obres curtes d'edificació
espiritual van inundar el continent europeu i es van transformar en eficaços instruments
propagandístics. Però tot i que el moviment reformista va propiciar la difusió del llibre,
el ferotge atac contra les institucions monàstiques va comportar la destrucció de
valuosos codices medievals i incunables.
Amb la ràpida incorporació de les tècniques del gravat als sistemes d'impressió, el llibre
es va convertir en vehicle de transmissió no només de textos, sinó també d'imatges. En
una Europa amb alts nivells d'analfabetisme, la producció de plecs i estampes soltes
il·lustrades amb gravats va constituir un element determinant per a garantir l'accés de
les classes populars al món de l'imatge impresa.
L'atmosfera de lluita entre la Reforma protestant i l'Església catòlica es va traslladar a
un terreny tan a l'alça com el de la impressió. En aquest sentit, l'impremta i el
desenvolupament de les tècniques del gravat (en especial del xilogràfic) van facilitar
l'accés a les tesis protestants i a les rèpliques contra-reformistes que van anar sorgint.
També van funcionar com eixos d'una diversificació de gran abast, no només
d'informació i de coneixements, sinó també d'imatges.
El gravat, la més democràtica i estesa de les Belles Arts, fou en aquest context de la
Contrareforma el mitjà artístic preferent en l'àmbit de l'adoctrinament religiós.
L'Església fou ràpidament conscient dels avantatges que aquest nou llenguatge visual
oferia a causa de la reproducció mecànica de la imatge, el seu baix cost i el fàcil
transport; la qual cosa permetia d'adreçar-se a una gran audiència. Naturalment, el llatí
també estava present en els gravats però de tota manera va ser el llenguatge artístic en
què l'ús de les llengües vernacles va créixer més significativament, ja que assumia les
funcions que l'Església catòlica els hi confiava: la catequesi i la predicació.
D'entre totes les manifestacions artístiques que expressaren la magnificència i els
continguts de la festa barroca, la literatura i el gravat en foren, possiblement, les menys
efímeres o fins i tot pretengueren just el contrari. Literatura i gravat, a més de tenir en
comú l'estampació com a procediment tecnològic de llur materialitat física, perseguien
deixar constància, bé mitjançant la paraula o bé mitjançant la imatge plàstica, de les
expressions i facetes festives que, en efecte, eren realment efímeres, com ara les
processons, els retaules, els arcs triomfals, els cadafals commemoratius, etc.
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Un altre fet destacat a Catalunya és que al segle XVIII es va generalitzar la composició i
l'estampació masiva de goigs. Hi hagué, però, encara un altre factor que, sens dubte, va
resultar determinant per a l'èxit d'aquells fulls solts: el seu valor com a estampa
devocional xlviii . Els fulls de goigs contenen, a més del text literari, la imatge del
personatge o misteri sagrat al qual va adreçada la composició, de manera que reuneixen
dues manifestacions artístiques en un únic document: el text poètic, que és tant com dir
la pregària, i la imatge religiosa. Ben probablement no era el text poètic, que en realitat
pocs fidels podien encara llegir i que -per tant- es transmetia per tradició oral, el qui
atorgava a aquests fulls llur valor devocional, sinó que els venia conferit sobretot per la
representació de la imatge sagrada, la qual, en darrera instància, també era la que els
permetia identificar-los i distingir-los.
Si al llarg de l'època moderna comparem la producció gràfica catalana amb I'europea,
observem nombrosos punts de contacte. Un dels aspectes més significatius és la
presència de models o referents comuns al servei d'una funcionalitat molt semblant,
aspectes que, per altra part, indiquen un considerable flux interregional i zonal
d'estampes.
A la Catalunya dels segles XVII i XVIII els obradors, com els de Llorenç Déu, dels
Abadal, dels Jolis o de Bernat Pla, eren de petites dimensions amb dues o tres premses;
eren, per tant, tallers modestos, lluny de la brillantor tipogràfica de Lyon, Venècia o
Anvers. Aquests obradors catalans -i els seus gravadors- assortien la demanda local de
qualitat baixa o discreta. Els productes més sofisticats provenien, en gran part, dels
grans centres gràfics europeus esmentats.
En referència a la producció iconogràfica, els gravadors europeus van compartir un
ampli ventall tipològic: estampes devocionals, calendaris, naips, alfabets, butlles,
romanços, cartells, auques...Però, sens dubte, el gruix més important, sobretot als països
catòlics, foren els gravats sacres. Moltes estampes devocionals estaven dedicades a
Maria, a Crist o als sants. Als països protestants, com Holanda, la situació era diferent.
A Amsterdam, el centre principal, al segle XVI es gravaven estampes religioses, però el
progrés de la reforma luterana va parar la fabricació d'imatges de devoció catòlica i es
va centrar sobretot en escenes de 1'Antic i del Nou Testament.
La hipòtesi incial, doncs, es confirma. Durant l'Època moderna, no hi ha Bíblies a
l'abast de la població a Catalunya, si existeixen s'han de cremar i tenir-ne és signe
d'heretgia. Només l'Església pot interpretar l'Escriptura i la població només la coneix
per transmissió oral. El Concili de Trento impulsa el culte a la Mare de Déu, al camí de
la redempció (Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist) i als sants. Per tant, els gravats
giren al voltant d'aquests temes i no sobre l'Antic o el Nou Testaments, els quals, en
canvi, són divulgats en països i comunitats protestants. S'imposa que la religió del
súbdit és la del seu senyor i, per tant, els catalans estan en el bàndol catòlic.
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Agraïments
Aquest treball no hauria estat possible sense el treball, i els treballs, de molts altres.
Perque només tots junts podem fer avançar la ciència i la cultura, sabent-nos una baula
en el camí dels sers humans vers el coneixement.

Per als diferents capítols del treball he tingut especialment en compte a:
-Vicente Moreno Cullellxlix per a l'apartat sobre la Inquisició a Catalunya,
-International Lutheran Councill per les informacions que m'han ajudat a entendre els
principis i els actes de la Reforma protestant,
-Anthony Bluntli que em va desbrosar el camí per entendre la relació entre el Concili de
Trento i l'art religiós,
-l'Enciclopèdia Catòlica que em va permetre conèixer la valoració que es fa de la figura
de Martí Luter des del catolicisme,
-María del Mar Ramírez Alvarado lii , que em va donar pistes sobre el joc de la
propaganda en temps de la Reforma i de la Contrareforma,
-Sílvia Canalda i Cristina Fontcubertaliii, per la seva sensibilitat respecte dels temes de
llengua, identitat i religió,
-Joan Carles Gomis Corellliv, que em va obrir la porta per endinçar-me en el món dels
goigs i les imatges devocionals,
-Immaculada Sociaslvlvi, perquè amb els seus textos he començat a establir lligams entre
la cultura gràfica europea i catalana i perquè també m'ha permès de conèixer millor els
llinatges de gravadors catalans de l'època moderna,
-Tots els altres autors que consten en el llistat de referències.

Gràcies els hi dono, gràcies els hi siguin donades per la feina que han fet, que fan i que
alguns encara poden fer al servei de la cultura.
I gràcies a tots aquells que pugueu llegir aquest treball.
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