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La	 decadència	 del	 Poder	 de	 l’Església	 i	 la	 fossilització	 del	Missatge	 i	 la	
Doctrina	cristianes	durant	el	segle	XIV	

Del	cristisme	a	la	cristiandat	i	d’aquí	al	cristianisme	

Han	passat	tres	segles	de	cristisme	(s.	I-IV)	i	deu	segles	de	cristiandat	(s.	IV-XV):	quinze	
segles	 en	 total.	 Contemplar-los	 i	 considerar-los	 globalment,	 permetrà	 entendre	 la	
ruptura	de	continuïtat	que	estableix	al	 llarg	de	 les	nostres	cinc	darrers	centúries	(XV-
XX)	de	cristianisme	(catòlic	i	protestant)	i	el	difícil	i	lent	esforç	del	pensar	que	porten	a	
terme	un	reduït	nombre	d’humans	a	partir	del	segle	XV.			

En	 el	 segle	 XIII	 s’experimentà	 el	 “màxim	 poder	 del	 papat	 i	 de	 l’Església”,	 tant	
temporalment	 com	 doctrinalment,	 mentre	 el	 missatge	 només	 el	 mantenien	 grups	
marginals.	 Pensar	 durant	 aquests	 segles	 fora	 del	 solc	 autoritarista	 de	 l’Església	 no	
només	constituïa		heretgia,	era	deliri	i	delicte.	

A	partir	del	segle	XIV	i	durant	el	XV,	en	la	història	del	pensar	(genealogia	de	les	idees)		
s’inicia	 amb	 el	 Renaixement	 i	 l’humanisme	 una	 incipient	 fase	 de	 “secularització	 del	
pensament”1,	 alhora	 que	 alguns,	 pocs,	 en	 el	 segle	 XVI,	 es	 van	 donar	 permís	 per	
repensar	la		superfície	cristiana	medieval	 	 i	començar	a	arrencar	la	crosta	que	s’havia	
format.	

Però	 això,	 repensar	 i	 dir-ho,	 lògicament	 només	 fou	 possible	 una	 vegada	 primer	
afeblida	(s.XIV-XV)	i	desprès	exhaurida	(s.	XVI)	 la	gran	i	opressiva	civilització	medieval	
cristiana	(la	cristiandat),	 i	només	en	 localitats	 i	circumstàncies	en	 les	que	 la	sobirania	

																																																													
1	José	María	Valverde,	Pequeña	historia	del	pensamiento	occidental,	Ariel,	Barna.,	2008	(1989),	p.	77.		
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temporal	no	estigués	absolutament	subordinada	 	al	poder	repressor	de	 l’Església	 (en	
algun	dels	380	petits	estats	germànics	i	en	la	desena	de	ciutats	estats	del	nord	d’Itàlia,	
però	 no	 en	 la	 resta	 de	 la	 cristiandat	 occidental,	 on	 amb	 una	 església	 per	 cada	 180	
habitants	s’exercia	un	control	absolut	sobre	el	pensar	i	el	comportar-se).		

Els	mil	anys	d’Edat	Mitjana	(mil	anys)	no	han	estat	favorables	pel	pensar;	no	és	època	
de	filòsofs,	és	època	de		doctrina,	de	fe	en	el	missatge,	d’obediència	i	violència.	

																																			

La	qüestió	del	Poder.	L’exili	d’Avinyò		i	el	Cisma	d’Occident	(1305-1417)	

En	el	segle	XIV	(1305-1417)	la	cristiandat	va	haver	d’assistir	a	l’espectacle	d’un	papat	
titella	 assentat	 a	 Avinyó	 (França)	 (“captiveri	 de	 l’Església”)2	 i	 a	 la	 simultaneïtat	 de	
papes	i	antipapes	(“cisma	d’Occident”)	disputant-se	el	poder	de	l’Església.	

El	que	segueix	és	una	breu	sinopsi	d’aquests	desgavells:	

1. Després	de	la	mort	del	papa	franciscà	Nicolas	IV	[1288-1292],	la	seu	pontifícia	
quedà	 vacant	 durant	 dos	 anys	 a	 causa	dels	 enfrontaments	 entre	 els	 sobirans	
europeus	i	les	grans	famílies	de	Roma	per	la	designació	d’un	successor	al	papat.	

2. Finalment,	Carles	 II	d’Anjou,	el	coix,	 rei	de	Nàpols	3	 (1254-1209)	assegué	a	un	
vell	ermità,	Pietro	da	Morrone,	a	la	“càtedra	de	Pere”	amb	el	nom	de	Celestí	V	
[1294].	 Cinc	 mesos	 després,	 el	 nou	 papa	 es	 tragué	 de	 sobre	 la	 luxosa	
vestimenta,	s’assegué	a	terra,	anuncià	la	seva	dimissió	i	retornà	a	la	seva	cova.4			

3. Començà	 immediatament	 el	 difícil	 papat	 de	 Bonifaci	 VIII	 [1294-1303].	 Els	
“espirituals”,	 franciscans	 dissidents	 als	 que	 l’efímer	 Celestí	 V	 ha	 alliberat	 de	
l’obediència	 a	 la	 seva	 Ordre,	 declaren	 antipapa	 a	 Bonifaci	 VIII.	 Felip	 el	 Bell	
[1285-1305],	 rei	 de	 França,	 exigeix	 que	 l’Església	 tributi	 a	 l’Estat.	 El	 papa	 ho		
prohibeix	(butlles	Clericis	 laicos	 i	Unam	Sanctam).	Felip	el	Bell	envia	a	Roma	a	
Guillem	de	Nogaret	amb	l’odre	de	fer	presoner	al	papa.	Aquest	excomunica	al	
rei	de	França.	Nogaret	fa	presoner	al	papa,	que	és	torturat	i	vexat.	El	poble	de	
Roma	 l’allibera	 i	 les	 tropes	 franceses	 i	 els	 col·laboracionistes	 romans	 fugen.	
Bonifaci	VIII	mor	al	mes	d’aquests	fets.	

4. Benet	 XI	 [1303-1304]	 aixeca	 l’excomunió	 al	 rei	 de	 França	 i	 mor	
inesperadament.	

5. Durant	11	mesos,	el	col·legi	cardenalici,	reunit	a	Perugia,	no	aconseguir	escollir	
nou	 papa.	 L’acord	 final	 es	 pren	 a	 França:	 Felip	 el	 Bell	 imposa	 com	 papa	 a	

																																																													
2	 J.M.	Gonzalez-Cremona	 i	 P,D.	Gonzales-Nogales,	o.c.,	 105-122.	El	període	d’Avinyó	estigué	qualificat	
també	de	“captivitat	de	Babilonia”	i	al	papa	de	“dona	escarlata	de	Babilonia”	i	“gran	Ramera”,	evocant	
textos	apocalíptics.	
3	 		Oficialment	es	titulava	rei	de	Jerusalem	i	Sicília,	duc	de	 la	Pulla,	príncep	de	Càpua,	 i	d'Acaia,	comte	
d'Anjou,	Provença,	Forcalquier	i	Piemont,	...	
4	Fou	el	primer	papa	dimissionari.	Morí	el	1296.		
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l’arquebisbe	de	Bordeus,	el	qual,	amb	el	nom	de	Climent	V	[1305-1314],	es	fa		
coronar	 a	 Lió	 i	 fixa	 la	 seva	 residència	 a	 Avinyó.	 Comença	 el	 període	 de	
“captiveri	 de	 l’Església”,	 que	es	perllongarà	durant	70	anys.	 És	durant	 aquest	
papat	que	té	lloc	la	condemna,	dissolució	i	expropiació	de	bens	de	l’Ordre	del	
Temple	i	l’ajusticiament	dels	seus	membres.	

6. Totalment	 dependents	 dels	 reis	 de	 França,	 segueix	 un	 reguitzell	 de	 papes	
instal·lats	 a	Avinyó:	 Joan	XXII	 [1316-1334],	Benet	XII	 [1334-1342],	Climent	VI	
[1342-1352],	 Inocenci	VI	 [1352-1362],	Urbà	V	 [1362-1370]	 i	Gregori	XI	 [1370-
1378].		

7. Gregori	 XI,	 sota	 pressió	 de	 la	 jove	monja	 dominica	 Catalina	 de	 Siena	 (1347-
1380)5,	de	Petrarca	i	de	la	monja	sueca	Brigida	(fundadora,	a	Roma,	de	l’ordre	
de	Sant	Salvador)	tornà	a	Roma	l’any	1377.	Morí	al	cap	d’un	any.		

8. Mentre,	a	Avinyó,	havien	escollit	un	antipapa	(Climent	VII	[1378-1394]),	fill	del	
comte	de	Ginebra.		

9. El	mateix	 any	que	a	Avinyó	han	 fet	 papa	a	Climent	VII,	 a	Roma,	 sota	el	 clam	
“¡Romà	el	volem!”,	17	cardenals	escullen	un	altre	papa,	Urbà	VI	 [1378-1389].	
Un	 papa	 altament	 conflictiu,	 guerrer	 i	 sanguinari,	 que	 aconsegueix	 morir	
enverinat.	

10. Durant	mig	segle	la	cristiandat	disposa,	simultàniament,	de	papes	i	d’antipapes:			

• A	 Roma:	 Bonifaci	 IX	 [1389-1404],	 Inocenci	 VII	 [1404-1406],	 Gregori	 XII	
[1406-1415],	 el	 segon	papa	dimisionari;	 i	Martí	V	 [1417-1431]	 i	Nicolàs	V	
[1328-1330].	Tots	ells	considerat	papes	“autèntics”	o	legítims.	

• A	Avinyó:	Climent	VII	 [1378-1394],	Benet	XIII	 [1394-1423]	 -	el	papa	Luna,	
que	 acabà	 resistint	 a	 Peníscola)-	 6,	 Climent	 VIII	 [1423-1429],	 Benet	 XIV	
[1425-1429]	i	Benet	XIV	bis	[1430-1437].	

• A	Pisa:	Alexandre	V	 [1409-1410	 -papa	 colpista,	 que	obliga	 a	Gregori	 XII	 a	
refugiar-se	 a	 Rímini,	mentre	 Benet	 XIII	 es	 fa	 fort	 a	 Peníscola-	 i	 Joan	 XXIII	
[1410-1415].		

Per	 uns	 anys	 coincideixen	 sobre	 la	 Terra	 3	 papes	 (Inocenci	 VII	 [1404-1406],	
Benet	XIII	[1394-1423]	i	Alexandre	V	[1409-1410]).7	

11. 	Segimon	I	(1368.1437),	emperador	del	Sacre	Imperi	Romanogermànic,	havent	
aconseguit	unificar	els	seus	estats,	convocà	els	monarques	cristians	d’Europa	i	
els	cardenals	de	les	“tres	obediències”	(l’Església	tricèfala)	a	celebrar	un	Concili	
a	 la	 ciutat	de	Constança.	 El	 1413	 s’inaugura	 el	 Concili,	 presidit	 per	 Joan	XXIII	

																																																													
5	Fundadora	de	l’anorèxia	nerviosa	(o	mental).		
6	Els	responsables	principals	del	Compromís	de	Casp	(1412),	set	dels	nou	compromisaris	encapçalats	per	
Vicens	Ferrer,	segueixen	ordes	de	Benet	XIII.		
7	Josep	Pla,	a	Aigua	de	mar,	O.C.	vol.	2,	p.	626,	escriu	al	respecte:	“La	conya,	ara,	és	tricéfala”.		



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMª	Uyà	

	

	 511	

(fugit	a	Alemanya	després	del	sac	de	Roma	perpetrat	per	Nàpols).		Preveient	un	
resultat	advers	a	la	confirmació	del	seu	papat	(a	causa	de	l’oposició	envers	ell	
dels	delegats	conciliars	d’Alemanya,	 Itàlia,	Espanya,	Anglaterra	 i	 França),	 Joan	
XXIII	 s’escapà.	 El	 Concili,	 aleshores,	 reconeix	 els	 drets	 de	 Gregori	 XII,	 però	
aquest	 renúncia.	 És	 deposa	 a	 Benet	 XIII	 i	 se’l	 condemna	 per	 “cismàtic	 i	
heretge”.	S’ha	acabat	el	Cisma	d’Occident.	

12. Martí	V	[1417-1431]	és	escollit	papa,	instal·lant-se	primer	a	Màntua	i	desprès	a	
Florència,	tornant	el	papat	finalment	a	Roma.		

Total:	112	anys	(1305-1417)	de	decadència	màxima	del	poder	de	l’Església,	amb	oblit	
de	 la	doctrina	 i	 pràctica	 inexistència	dels	missatge	 (sense	anar	més	enllà	del	 tòpics).		
Tot	 això	 pagat	 pels	 de	 sempre:	 el	 poble	 menut	 de	 la	 cristiandat,	 els	 camperols	
bàsicament,	doncs,	cal	no	oblidar-ho,	l’Església	papista	continua	essent	una	perfecte	i	
dura	 organització	 feudal,	 dotada	 d’unes	 sòlides	 estructures	 d’Estat,8	 que	 sobreviu	
gràcies	 als	 abusos	 fiscals	 que	 practica	 sistemàticament	 per	 mitjà	 de	 dues	 potents	
forces:		

• la	 força	material,	 integrada	 per	 una	 extraordinàriament	 eficaç	 tropa	 de	
recaptadors	 pontificis	 que	 actuen	 sense	 cap	 mena	 de	 contemplacions	
cobrant	la	substitució	dels	delmes	en	espècies,	en	monedes,	expropiant,	...9	

• la	 força	 “espiritual”,	 basada	 en	 extorsions,	 excomunions,	 negació	 dels	
sagraments	o	d’enterrament	en	terreny	sacre,	...	

Una	decadència	de	poder,	però,	que	no	es	traduí	en	manca	d’ostentosa		fastuositat	en	
la	 cort	 d’Avinyó	 i	 en	 les	 corresponents	 delegacions	 pontifícies	 ni	 en	 les	 seus	
alternatives	dels	antipapes.10	Resumint	aquesta	orientació,	és	màximament	il·lustrativa	
la	 divisa	 de	 Climent	 VI	 (el	 “papa	 corrupte	 al	 màxim”):	 “Prodigar	 els	 beneficis	 i	 els	
gestos”.	

A	 les	 dues	 forces	 intrínseques	 que	 alimenten	 l’economia	 de	 l’Església	 de	 sempre	
(recaptació	i	extorsió),	s’hi	suma	en	els	temps	d’Avinyó	la	força	extrínseca	de	l’Església-
mercat	 (els	 negocis	 dels	 cardenals	 i	 prelats	 i	 les	 comissions	 cobrades	 pels	 papes):	 la	
corrupció	i	el	suborn.	Avinyó	es	converteix	en	una	gran	plaça	financera	on	s’instal·len	a	

																																																													
8	Abans	de	l’exili	d’Avinyó,	l’Estat	Pontifici	(és	a	dir:	el	papat)	era	la	quarta	potència	econòmica	d’Europa	
(de	la	cristiandat)	en	quan	a	rendes	després	dels	reis	de	França,	d’Anglaterra	i	de	Nàpols.	En	desplaçar-
se	el	papat	de	Roma	a	Avinyó,	també	el	segueix	la	gran	cort	pontifícia:	la	Càmera	apostòlica	(finances	i	
recaptació	 d’impostos),	 la	 Cancelleria	 (correus	 i	 diplomàcia),	 la	 Penitenciaria	 (compliment	 de	
condemnes	 i	absolucions),	el	Tribunal	de	 la	Rota	(justícia),	 la	Casa	de	 la	moneda	(emissió	de	dinerari),		
l’Studium	 (educació	 i	 ensenyament),	 la	 Casa	 del	 Papa	 (serveis)	 i	 la	 Policia	 papal	 (porters,	 sergents,	
escuders).	
9	Tot	això	sumat	als	fiscos	reials	i	feudals	laics.	
10	 El	 1336,	 Benet	 XII,	 fa	 construir	 a	 Avinyó	 el	 sumptuós	 Palau	 dels	 Papes	 que	 encara	 es	 conserva,	
planejant	 com	 definitiu	 el	 destí	 del	 govern	 de	 l’Església	 i	 conscient	 de	 les	 avantatges	 geopolítiques	
d’Avinyó	sobre	Roma	(millor	situació	geogràfica,	sense	la	muralla	dels	Alps;	protecció	del	rei	de	França	i	
lluny	de	les	constants	intrigues	dels	senyors	de	Roma).	
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gran	 escala	 companyies	 comercials,	 banques	 i	 agencies	 de	 canvi.	 El	 papat	 negocia	
concordats	 amb	 les	 nacions,	 paral·lelament	 amb	 pactes	 de	 comerç	 preferent	 o	 de	
monopoli.	

En	definitiva,	un	episodi	més,	certament	també	ignominiós,	de	la	història	de	l’Església,	
avui	oblidat	o	reduït	a	anècdota,	mentre	desenes	de	milers	de	turistes	distrets	visiten	
les	parets	del	palau	dels	Papes	d’Avinyó	o	el	desmantellat	castell	de	Peníscola.	

	

	La	qüestió	del	missatge	i	de	la	fe	durant	el	Quatrocento	(segle	XV),	més	
enllà	de	la	façana11	

“El	papat	i	el	concili,	malgrat	tot,	no	són	més	que	la	façana.	Importa	esgratinyar	la	vida	
profunda	dels	cristians”.12	En	fer-ho,	però,	el	panorama	és	“pessimista”:	devastació	de	
les	esglésies	per	causa	de	les	guerres,	epidèmies	(gran	pesta	de	l’any	1348)	i	violències	
de	 tota	 mena,	 fenòmens	 que	 determinen	 una	 magna	 caiguda	 demogràfica	 i	 les	
subseqüents	 crisis	 econòmiques,	 acompanyades	 d’enduriment	 de	 la	 pressió	 fiscal;	
ignorància	 i	 immoralitat	 del	 clergat,	 incúria	 dels	 bisbes,	 desorganització	 de	 la	 vida	
parroquial	 per	 ingerència	de	 les	ordres	mendicants,	 abandó	de	 la	pràctica	 (religiosa)	
per	part	dels	fidels,	....	13	En	definitiva	una	religió	oficial,	imperant	i	“a	la	vista”,		amb	un	
papat	i	la	seva	cort	exhibint-se	de	forma	fastuosa,	mantenint	una	doctrina	dogmàtica	i	
esclerotitzada”14,	 mentre	 grups	 marginals	 i	 dispersos,	 allunyats	 de	 les	 jerarquies	
eclesials,	 cerquen	 trobar	 sortida	 al	 missatge	 i	 sentit	 a	 la	 seva	 fe	 en	 una	 atmosfera	
d’austeritat	i	de	recolliment	interior.	

Les	 teologies	 de	 Duns	 Scoto	 (1266-1308),	 de	 Guillem	 d’Ockham	 (1300-1349)	 o	 d’un	
Bradwardine	(1290	–	1349)	obligaren	a	alguns	humans	a	donar	un	significatiu	salt	per	
aconseguir	 un	 Déu	 altre	 que	 el	 monopolitzat	 i	 caricaturitzat	 per	 l’Església	 oficial.15	
Desataquen	en	aquest	 sentit	els	místics	 (l’elit	dels	devots,	 la	 invasió	mística),	 amb	el		
mestre	 Eckhart	 (1260-1328)	 i	 Ruysbroeck	 (+1366)	 com	 exemplars	 de	 dissidència.	 I	
també	el	moviment	de		la	devotio	moderna	(finals	s.	XIV),	la	Comunitat	de	Goenendale	
o	 la	Fraternitat	 dels	 germans	 de	 la	 vida	 en	 comú	 de	Deventer	 (acollidors	 de	 l’infant	
Desideri	Erasme),	fraternitat	a	 la	qual	pertanyia	Tomàs	de	Kempis	(1380-1471),	autor	
de	 la	 famosa	 Imitació	 de	 Crist16,...	 Tots	 exponents	 clars	 d’intenses	 respostes	
alternatives	a	l’esclerotitzada	religiositat	oficial.	

Així	mateix,	la	devoció	del	baix	poble	(religió	de	la	docta	ignorància)	es	concentra	en	el	

																																																													
11	Johan	Huinzinga,	El	otoño	de	la	Edad	Media.	Estudios	sobre	la	forma	de	la	vida	y	del	espíritu	durante	
los	siglos	XIV	y	XV	en	Francia	y	en	los	Países	Bajos,	Alianza,	Madrid,	1990	(1923),	468	p.		
12Jacques	Le	Goff,	“El		cristianisme	medieval	....”,	o.c.	p.183.	
13	Paul	Adam	,	La	vie	paroissiale	en	France	au	XIV	siecle,	Sirey,	París,	1964.		
14	J.	Le	Goff.	O.c.	p.	185.		
15	J.	Le	Goff,	o.c.	p.	184	
16	Tomás	de	Kempis,	Imitación	de	Cristo,	Ed.	Balmes,	Barna.,	1957,	623	p.		
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recordatori	de	la	mort	física	(el	memento	mori)	i	en	la	por	al	més	enllà	(vigent	des	de	
Gilgamesh).	Però	de	la	por	al	Judici	Final,	que	haurà	de	dictaminar	en	darrera	instància	
la	salvació	o	condemna	de	l’ànima,	es	passa	ara	a	la	preocupació	obsessiva	en	el	Judici	
Particular	 que	 tindrà	 lloc	 immediatament	 postmortem.	 És	 el	 moment	 dels	 tractats	
sobre	l’Ars	moriendi	(l’art	de	morir)	i	de	les	danses	macabres.17	

La	 riquíssima,	 i	 sovint	 patètica,	 iconografia	 de	 l’art	 gòtic	 és	 un	 fidel	 i	 permanent	
testimoni	de	la	forma	com	l’època	tenia	incorporat	el	Missatge.18		

	

																																																													
17	P.	Marie-Bernard,	La	Danse	Macabre	de	la	Chaise-Dieu	dans	son	contexte	artístique	et	religieux,	Ed.	A.	
La	Casdènne,	La	Chaise-Dieu,	1993,	44	p.		
18	Joaquim	Jubert	Gruart,	“El	fet	de	morir	i	el	destí	de	l’ànima	a	l’edat	mitjana.	A	propòsit	del	retaule	de	
Sant	Miquel	de	Cruïlles¨	a	7	MD’A	a	fons,	Museu	d’Art	de	Girona,	Girona,	1997,	pp.	15-50.			


