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Pensar	en	els	segles	XVI-XVII	

Reforma	i	Contrareforma	

J.	Jubert	Gruart	

	

La	cristiandat	del	Cinquecento	

El	gran	gir	en	 la	història	d’Occident:	 l’aparició	d’una	segona	religió	oficial	 i	 la	 fi	del	
monopoli	catòlic-romà	

	

El	conciliarisme,	un		intent	fracassat	de	Reforma	des	de	dins	de	l’Església	

Sense	resolt	el	problema	de	“les	tres	obediències”	(a	Benet	XIII,	a	Gregori	XII	o	a	Joan	
XXIII)	i	amb	el	papat	encara	no	retornat	a	Roma,	a	l’Església,	que	s’esforça	en	unificar-
se,	se	li	presenta	un	nou	problema:	la	proposta	formulada	en	el	Concili	de	Constança	
(1414-1418)	sobre	si	la	superioritat	del	Papa	o	del	Concili	en	el	govern	de	l’Església.	A	
la	 Vª	 sessió	 (6	 d’abril),	 sense	 la	 presència	 del	 pontífex	 sobrevivent	 (Joan	 XIII)	 però	
“congregats	 legítimament	 en	 l’Esperit	 Sant...	 i	 rebent	 la	 potestat	 immediata	 de	
Jesucrist”,	es	decretà	que	tota	l’Església,	els	Papes	inclosos	(“in	capite	et	in	membris”),	
deuen	obediència	al	sant	Concili.	És	a	dir:	una	església	constitucional	i	no	monàrquica	
absolutista.	 El	 “rapte	 d’Avinyó”	 i,	 sobretot,	 el	 “cisma	 d’Occident”	 han	 demostrat,	
argumenten	 els	 legats	 conciliaristes,	 la	 prescindibilitat	 del	 papat	 i	 la	 seva	 inutilitat	 i	
perjudicabilitat.	Malgrat	 un	papa	 a	Avinyó	o	 a	Roma,	 dos	 papes	o	 inclús	 tres	 papes,	
l’Església	i	la	cristiandat	han	sobreviscut.	
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A	l’any	1417,	el	concili	de	Constança	(Baden-Württemberg,	Alemanya)			decreta:		

1. Que	els	Concilis	es	convocaran	cada	5	anys.		

2. Que	el	Concili	ostenta	“el	ple	dret”	de	l’Església.		

3. Que	el	Concili	té	potestat	per	destituir	i	escollir	papes.		

En	conseqüència	es	deposà	a	Joan	XIII,	s’acceptà	la	renúncia	de	Gregori	XII	i	es	deposà	
Benet	XIII,	escollint	a	Martí	V	[1417-1431]	nou	papa	de	l’Església	conciliar.	Així	mateix	
el	 concili	 ordena	 (sessió	 XV,	 6	 de	 juliol)	 condemnar	 a	 Jean	 Hus	 a	 morir	 la	 foguera	
(sentència	que	es	va	complir	aquell	mateix	dia).	

A	l’any	1421	Martí	V	convoca	un	nou	concili,	però	és	boicotejat	pels	bisbes	convocats.		

Amb	 el	 nomenament	 d’un	 nou	 papa,	 Eugeni	 IV	 [1431-1447],	 i	 la	 convocatòria	 d’un	
concili	 a	 Basilea,	 amb	 dues	 faccions	 radicalment	 enfrontades,	 s’entra	 en	 risc	 de	
produir-se	 un	 nou	 cisma.	 El	 sínode	 fa	 una	 aferrissada	 proposta	 de	 reforma	 de	
l’Església:	 abolició	 de	 les	 annates1,	 assegurar	 als	 jueus	 conversos	 la	 conservació	 del	
seus	bens,	condemna	absoluta	de	la	simonia2,	prohibició	de	celebrar	balls	i	espectacles	
dins	 de	 les	 esglésies,	 obligació	 del	 celibat	 dels	 clergues,	 obligació	 de	 que	 els	 càrrecs	
eclesiàstics	resideixin	a	les	seves	seus,	...,	abolició	de	quasi	totes	les	prerrogatives	que	
gaudeixen	 papes,	 cardenals	 i	 bisbes,	 aconseguir	 la	 immediata	 reconciliació	 amb	
l’Església	grega,	...	i	establir	una	seu	del	papat	diferent	a	la	de	Roma	(Florència,	Basilea	
o	 retorn	 a	 Avinyó).	 El	 papa,	 expulsat	 de	 Roma,	 s’instal·la	 a	 Ferrara;	 els	 concilaristes	
decideixen	 continuar	 a	 Basilea.	 Eugeni	 IV	 és	 declarat	 heretge	 i	 cismàtic	 (1439).	 Es	
designa	un	nou	papa,	Felix	V,	declarat	immediatament	antipapa.	Eugeni	IV	es	trasllada	
a	 Florència	 i	 funda	 una	 “escola	 de	 clergues”	 (clar	 antecedent	 dels	 Seminaris	 que	
naixeran	amb	la	Contrareforma)	i	es	comporta	com	un	papa	del	Renaixement	reunint	
en	 la	 seva	 cort	 als	 artistes	 més	 destacats	 del	 moment	 (Donatello,	 fra	 Angelico,	
Brunelleschi,	...)	i	empren	importants	obres	arquitectòniques.		

En	 l’apartat	 dels	 “papes	 renaixentistes”	 (v.supra)	 ja	 hem	 fet	 esment	 i	 notícia	 dels		
papes	que	succeïren	a	Eugeni		IV,	instal·lats	ja	tots	ells	definitivament	a	Roma.		

Amb	el	moviment	conciliarista	i	el	renovat	triomf	de	l’Església	tradicional	intensament	
corrupta	 i	 amb	 un	 clergat	 secular	 majoritàriament	 inculte	 i	 fanatitzat,	 la	 necessària	
reforma	de	les	institucions	i	de	la	doctrina	hagué	de	seguir	altres	camins.				

	

																																																													
1	Impost	o	gravamen		que	cobrava	la	Càmera	papal	als	que	obtenien	prebendes	eclesiàstiques.	
2	Compra-venda	de	càrrecs	eclesiàstics.	
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La	Reforma	protestant3	

El	tema	de	les	indulgències	

Així	 com	 “el	 Renaixement”	 començà	 a	 Itàlia,	 el	moviment	 conegut	 pels	 historiadors	
com	“la	Reforma”	començà	a	Alemanya.	

El	 factor	 detonant	 del	 que	 serà,	 fins	 avui,	 una	 definitiva	 ruptura	 de	 la	 cristiandat	
occidental	és	la	qüestió	del	mercat	de	les	indulgències.	

Un	cristià		podia	salvar-se	eternament	per	la	suma	de	la	redempció	feta	per	Crist	i	per	
haver	estat	convenientment	batejat,	haver	portat	una	existència	absolutament	neta	de	
tot	pecat	 i	complir	amb	tots	els	manaments	 inherents	a	 la	doctrina	de	la	Santa	Mare	
Església.	Una	empresa	a	totes	llums	molt	difícil.	Tot	i	així,	hi	havia	una	forma	de	lliurar-
se	de	les	penes	terribles	del	purgatori4	o,	definitives	(per	tota	la	eternitat)	de	l’infern:	
la	compra,	a	l’Església,	o	la	obtenció	de	les	anomenades	“indulgències”	redemptores.	
Es	 podien	 “guanyar”	 indulgències	 -que	 estalviarien	 dies,	mesos,	 anys	 o	 centúries	 de	
cremar	de	“dia	i	nit”-	peregrinant		a	Roma,	Jerusalem,	Santiago,	...	fet	que	comportava	
una	 considerable	 font	 d’ingressos,	 absolutament	 monopolitzada	 per	 l’omnipresent	 i	
extens	 aparell	 de	 l’Església.5	 Una	 altra	 modalitat	 d’obtenir	 indulgències	 consistí	 en	
comprar,	a	l’Església,	“vals	de	descompte”	genèricament	coneguts	com	“indulgències”.	
És	famosa	la	caricaturesca	Taxa	Camarae,	atribuïda	al	papa	Lleó	X	[1513-1521]6	i	amb	
l’objectiu	de	finançar	la	cort	fastuosa	d’un	Mèdici	aixecat	al	papat	i	el	cost	de	la	Capella	
Sixtina,	on	detalla	el	preu	a	pagar	per	 lliurar-se	de	 les	penes	postmortem	a	causa	de	
tota	 mena	 de	 “pecats	 carnals”,	 violacions,	 robatoris,	 maltractes,	 assassinats	 ...	
comesos	o	per	cometre.	

El	cert	és	que	es	muntà	un	autèntic	mercat	de	venda	d’indulgències	al	llarg	i	ample	de	
tota	la	cristiandat	occidental.	Un	tal	Albrecht	(1490-1545),	de	25	anys	d’edat,7	compra	
primer	al	papat	de	 	Roma,	per	24.000	ducats,	 l’arquebisbat	de	Magdeburg	 (Principat	
eclesiàstic	del	Sacre	 Imperi	 Romanogermànic),	 gestionant	 i	 aconseguint	 que	 la	 Banca	
Fugger	adquireix	en	exclusiva	la	venda	d’indulgències,	amb	una	comissió	50%,	durant	8	
anys.	Al	front	de	l’empresa,	com	agent	comercial,	s’hi	posà	el		dominic	Johann	TETZEL,	
secundat	per	tota	una	minió	de	frares	predicadors.	

Algú,	però,	diu	“prou!”.	Entre	altres	l’anglès		John	Wycliffe	(1320-1384),	el	txec	Jan	Hus	
(1369-1415)8	i	l’alemany	Martí	Luter	(1483-1546).	

																																																													
3	Richard	Stauffer,	 “La	Reforma	y	 los	protestantes”,	 a	 	H-Ch.	Puech	 (dir),	La	 religiones	 constituidas	en	
occidente	y	sus	contracorrientes,	I,	Siglo	XXI,	Madrid,	1984	(1972),	pp.	253-	375.		E.O.	James,	Historia	de	
las	religiones,	Alianza,	Madrid,	1993	(1956),	pp.	197-201).	
4	Jacques	Le	Goff,	El	nacimiento	del	Purgatorio,	Taurus,	Madrid,	1989	(1981),	449	p.		
5	P.	Caucci	von	Sauken	(ed.),	Roma,	Santiago,	Jerusalén,	Lumwerg,	Barna./Madrid,	1999,	384	p.		
6	Nascut	Giovanni	di	Lorenzo	de	Mèdici	senyor	de	Florència	entre	1512	i	1513,	abans	d’esdevenir	papa.		
7	El	que	avui	s’anomena	“un	jove	emprenedor”.	
8	Amb	el	cost	de	la	foguera.	
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Martí	Luter	(1483-1546)9			

El	1517,	Luter,	frare	agustí,	trenca	amb	Roma	fent	públiques	les	seves	famoses	95	Tesis	
de	Wittenberg	(Saxònia).	Cinc	anys	més	tard,	el	1522,	rep	la	condemna	papal.	El	1529	
es	 sumen	 a	 la	 “protesta”	 de	 Luter	 contra	 l’Església	 catòlica	 romana	 alguns	 prínceps	
electors	 alemanys,	 provocant	 que	 l’emperador	 Carles,	 el	 15	 de	març,	 convoqui	 una	
“dieta”	a	Espira	 i	es	decideix	fer	efectiu	un	edicte,	proclamat	a	Worms	8	anys	abans,	
contra	Luter,	obligant-lo	a	retractar-se	o,	cas	de	no	fer-ho,	declarar-lo	heretge.		

El	 25	 d’abril,	 després	 de	 nombrosos	 incidents,	 diferents	 electors	 (representants	 dels	
380	estats	 i	ciutats	de	 l’Imperi)	signen	davant	de	dos	notaris	una	protesta	 contra	els	
acords	 que	 s’han	 pres	 a	 Espira	 “en	 matèria”	 religiosa.	 El	 moviment	 de	 protesta	
(protestant)	 que	 donarà	 lloc	 a	 la	 Reforma	 i	 a	 l’escissió	 de	 l’església	 occidental	 s’ha	
posat	irreversiblement	en	marxa.	

	

Luter	i	el	dubte	referent	a	la	salvació	o	condemna	personal	(l’angoixa	de	
l’època)	

La	gran	preocupació	obsessiva	de	Luter	és	¿com	es	mereix	la	gràcia?	La	justificació	de	
la	salvació	és	per	Luter	una	qüestió	exclusivament	depenent	de	la	voluntat	(només	Déu	
actua).	Déu	no	jutja	els	teus	pecats	o	bones	obres,	ni	molt	menys	accepta	que	els	seus	
representants	a	la	Terra	–el	papat	i	 l’Església-	et	puguin	vendre	aquesta	“salvació”.	Si	
Déu	et	concedeix	la	fe	(la	gràcia	de	la	fe),	estàs	salvat.	Per	tant,	estàs	des	de	sempre,	
predestinat		a	tenir	fe	i	salvar-te	o	no	(i	condemnar-te).	Una	idea	turmentadora.	

	

El	luteranisme	com	idea		

1. L’humà	no	pot	 salvar-se	per	mèrits	propis.	 El	que	 salva	no	 són	 les	obres	 	 (tal	
com	postulava	la	doctrina	de	Pere).		

2. L’humà	només	pot	salvar-se	per	la	gràcia	divina	(retorn	a	la	doctrina	de	Pau).	

3. La	gràcia	salvífica,	però,	no	és	per	tothom;	només	és	pels	“escollits”.		

4. Ser	escollit	no	és	ni	un	atzar	ni	un	caprici	divins.	És	qüestió	de	“preeminència”	
de	Déu:	totpoderós,	Déu	ho	sap	tot	(incloent	tot	el	que	passarà);	sap,	per	tant,	
si	 jo/tu	 a	 causa	 de	 les	 nostres	 obres/comportaments	 serem	 o	 no	 serem	
mereixedors	 de	 salvar-nos.	 Per	 tant,	 preeminentment,	 només	 dona	 la	 gràcia	
(salvífica)	a	aquells	que	es	salvaran,	seran	salvats.		

5. Evidentment,	la	gràcia		(salvació)	no	es	pot	comprar	(per	indulgències).		
																																																													
9	 Juan	C.	Weiss,	Lutero,	 Tipografia	 La	 Educación,	Barna.,	 s/d.,	 61p.	 Thomas	Carlyle,	Los	héroes,	 Sarpe,	
Madrid,	1985	(	1840),	pp.	137-169,		
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Zwingli		(1484-1531),	la	Reforma	Suiza10	

Zurich	 fou	 el	 segon	 gran	 centre	 de	 la	 Reforma,	 capitanejada	 pel	 clergue,	 rector	 de	
parròquia,	 capellà	 castrense,	 predicador	 i	 humanista	 seguidor	 d’Erasme	 Huldrych					
Zwingli.	 A	 diferència	 de	 Luter	 no	 estigué	 turmentat	 per	 la	 qüestió	 de	 la	 salvació	
personal	 sinó	per	aconseguir	una	“vida	espiritual”	plena.	Tocat	per	 “la	gràcia”	divina	
durant	una	epidèmia	de	pesta,	renuncià		a	una	pensió	pontifícia	i	adoptà	l’esperit	de	la	
Reforma,	 desenganyat	 de	 les	 possibilitats	 de	 canvi	 preconitzades	 per	 Erasme.	 No	
admet	 cap	 autoritat	 legítima	 altra	 que	 “les	 escriptures”	 bíbliques.	 El	 gener	 de	 1523	
redacta	i	proclama	77	tesis.	Nega	el	caràcter	sacrificial	de	l’Eucaristia	(“això	és	el	meu	
cos”	 significa	per	 Zwingli	 “això	és	 com	 si	 fos	 el	meu	 cos”,	 deduït	 a	partir	 de	 l’anàlisi	
filològic	que	fa	dels	textos	nou	testamentaris	i	no	de	la	lectura	literal).	El	consell	de	la	
ciutat,	d’acord	amb	el	reformador	local,	acordà	la	supressió	de	les	 imatges	religioses,	
es	 secularitzaren	 els	 convents	 i	 s’entregaren	 els	 seus	 bens	 a	 la	 beneficència	 pública,	
s’abolí	 la	 missa,	 es	 crea	 una	 escola	 d’exegesi	 bíblica,...	 Luter	 el	 fa	 el	 seu	 més	 gran	
enemic.		

Mort	en	combat	contra	cantons	suïssos	fidels	a	l’Església	catòlica	romana.	

	

Calví	(1509-1564),	la	reforma	francesa11	

Jean	Cauvin,	humanista	virat	a	convençut	que	“l’individu	no	és	res	per	si	mateix,	sinó	
només	en	la	mesura	en	que	és	un	instrument	de	la	voluntat	de	Déu”,	dogmàtic,	fanàtic,	
dictador,	 assassí,	 “papa	 de	 Ginebra”,...	 neix	 a	 Noyon	 (França).	 El	 pare,	 secretari	 del	
bisbe,	 li	 compra	 el	 benefici	 d’una	 capellania	 de	 la	 catedral	 de	Noyon	 que	 li	 permet,	
amb	 14	 anys	 d’edat,	 finançar-se	 estudis	 a	 París.	 Obté	 el	 títol	 de	 magister	 artium	
(mestre	 en	 arts)	 als	 19	 anys	 d’edat,	 havent	 adquirit	 un	 coneixement	 incipient	 del	
corpus	 doctrinal	 emanant	 dels	 pares	 de	 l’Església,	 sant	 Agustí	 en	 particular,	 i	 de	 la	
teologia	ortodoxa	dogmàtica.	Per	exigència	paterna	passa	a	estudis	de	jurisprudència	a	
Orleans	 i	 desprès	 a	 Bourgues.	 És	 aquí	 on	 s’adhereix	 a	 l’ideal	 humanista	 (època	
d’amistat	amb	Rabelais	i	altres	humanistes).	El	1531,	mort	el	pare,	retorna	a	París	amb	
l’objectiu	 d’aprofundir	 en	 l’humanisme	 i	 escriu	 un	 comentari	 al	 De	 clementis	 de	
Sèneca,	 on	 exhibeix	 un	 extens	 coneixement	 de	 l’antiguitat	 llatina	 i	 domini	 dels	
mètodes	 exegètics	 crítics	 filològics,	 històrics	 i	 filosòfics,	 alhora	 que	 una	 manifesta	
“independència	de	pensament”.	 Tot	 d’una,	 a	 finals	 de	 l’any	1533,	 Calví	 experimenta	
una	 sobtada	“conversió”	o	 “pressa	de	consciència”,	directament	provocada	per	Déu,	

																																																													
10	Henri-Charles	Puech,	Las	religiones	constiutidas	en	occidente	y	sus	contracorrientes,	vol.	 I,	Siglo	XXI,	
Madrid,	1984	(1972),	pp.	279-284.	Evangelista	Vilanova,	Historia	de	la	teología	cristiana,	vol.	II,	Herder,	
Barna.,	1989,	pp.	328-352.		
11	Richard	Stauffer,	“La	reforma	y	los	protestantismos”,	a	H.C.	Puech,	o.c.,	pp.293-300.	E.	Vilanova,	o.c.	
pp.	345-409.		
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de	 la	 necessitat	 de	 reformar	 l’Església.	 Té	 24	 anys	 i	 dedicarà	 la	 resta	 de	 la	 seva	
existència	 (fins	 la	 seva	mort	als	55	anys)	a	aquest	objectiu:	 restaurar	 la	vera	 religió	 i	
lluitar	 contra	 els	 impii	 idolàtrics	 de	 l’Església	 romana.	 Trenca	 totalment	 amb	
l’humanisme	 i	 adopta	 la	 doctrina	 de	 la	 predestinació	 de	 l’humà	 i	 la	 seva	 total	
dependència	de	Déu.	Els	seus	objectius,	a	partir	d’ara,	són:	lluitar	per	la	gloria	de	Déu	
Pare,		l’honor	de	Jesucrist	i	el	poder	de	l’Esperit	Sant	(doctrina	trinitària),	per	la	puresa	
de	l’Evangeli	i	per	la	integritat	de	l’Església.	

El	periple	d’aquest	convers	 intensament	 fanatitzat	 (mena	o	nova	versió	de	sant	Pau)	
passa	per	Basilea,	Ferrara,	París,...	per	acabar	a		Ginebra).	El	1537	(amb	28	anys	d’edat)	
proposa	als	18.000	habitants	de	la	ciutat	la	celebració	d’un	“referèndum”:	¿Voleu	viure	
d’acord	amb	els	Evangelis?	o	¿Preferiu	el	regne	del	papa	al	regne	de	Jesucrist?	Proposa	
als	ginebrins	que	si	guanya	 la	primera	opció,	aquesta	sigui	vinculant	 i	que	els	que	no	
l’acceptin	siguin	obligats	a	exiliar-se.	Les	eleccions	del	febrer	de	1538	les	guanyen	els	
opositors	a	Calví	 i	el	 seu	aliat	Faren,	essent	els	obligats	a	abandonar	 la	ciutat	 (abril).	
Estància	 a	 Estrasburg	 (Alsàcia),	 on	 exerceix	 de	 predicador	 de	 la	 comunitat	 francesa	
protestant,	 reescriu	 la	 seva	 obra	 cabdal	 Institutio	 i	 redacta	 una	 nova	 ordenació	
litúrgica.	 Participa	 en	 diferents	 col·loquis	 religiosos	 celebrats	 a	 Frankfurt	 (1939),	
Worms	 (1540-41),	 Ratisbona	 (1541),...	 Es	 distància	 cada	 vegada	 més	 no	 sols	 del	
tradicionalisme	catòlic	sinó	també	de	les	Esglésies	luteranes,	les	quals	considera	estan	
excessivament	o	completament	vinculades		al	poder	polític	dels	“prínceps”,	forjant-se	
així	el	seu	ideal	d’un	estat-església.		

Finalment,	 després	 de	 múltiples	 vicissituds,	 el	 setembre	 de	 151,	 Calví	 retorna	
definitivament	a	Ginebra.	Dos	mesos	més	tard,	el	novembre,	els	consellers	de	la	ciutat	
accepten	el	seu	“nou	ordre	eclesiàstic”	(Les	ordenances	eclesiàstiques)	i	s’estableix	una	
nova	 regulació	 del	 culte	 “selon	 le	 costume	 de	 l’Êglise	 ancienne”,	 seguint	 l’exemple	
alsacià	i	el	model	de	les	“monarquies	episcopals”	del	cristianisme	primitiu	(v.	supra	pp.	
415-418).	 L’Església	 de	 Ginebra	 resta	 formada	 per	 la	 següent	 estructura	 jeràrquica:	
pasteurs	 (predicadors),	docteurs	 (mestres),	anciens	 (presbiters)	 i	diacres	 (diaques).	El	
caràcter	autoritari	de	Calví	es	posa	ràpidament	de	manifest	amb	l’enfrontament	amb	
Castellion	 (1543)12	 i	 dramàticament	 en	 el	 cas	 de	Miquel	 Servet	 (v.	 infra).	 Per	 tal	 de	
reprimir	tota	dissidència	o	desviació	mínima	es	crea	un	régime	de	Police	ecclésiastique.	

A	 partir	 del	 moment	 que	 els	 calvinistes	 guanyen	 les	 eleccions	 del	 gener	 de	 1555	
(derrotant	 als	 “llibertins”),	 el	 consistori	 municipal	 esdevé	 el	 govern	 d’una	 ciutat-
església.	 Es	 funda,	 el	 1559,	 un	 dels	 somnis	 de	 Calví:	 una	 Acadèmia	 d’estudis	
“superiors”,	 amb	 una	 schola	 privata	 (on	 s’ensenya	 llatí,	 grec	 i	 filosofia)	 i	 una	 schola	
publica	 (on	 s’ensenya	 grec,	 hebreu,	 filosofia,	 literatura,	 exegesi	 i	 dogmàtica).	 Una	 i	
altre	compten,	a	la	mort	de	Calví,	amb	1.200		i	300	alumnes,	respectivament.	
																																																													
12	 Stefan	Zweig,	Castellio	 contra	Calvino.	Conciencia	 contra	 violencia,	Acantilado,	Barna.,	 2001	 /1976),	
252	p.		
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El	cas	de	l’antitrinitari	Miquel	Servet	(1511-1553)	

En	 la	difícil	 aventura	del	pensar,	 Servet	 representa	per	 fi	una	veu	crítica	a	 l’absurda,	
rocambolesca	 i	 dogmàtica	 doctrina	 de	 la	 Trinitat,	 que	 pagà	 començant	 per	 essent	
empresonat	 per	 la	 Inquisició	 catòlica	 i	 acabant	 	 cremat	 viu,	 amb	 “llenya	 verda”,	 pel	
reformador	i	assassí	Calví	(el	“papa	de	Ginebra”).	

Servet,	 aragonès13,	 llest	 (infant	 precoç),	 multidisciplinari	 (matemàtic,	 geògraf,	
meteoròleg,	 astrònom	 i	 astròleg,	metge,	descobridor	de	 la	 circulació	pulmonar	de	 la	
sang,	 professor	 universitari,	 humanista	 i	 renaixentista,	 erasmista,	 teòleg	 aficionat	 i	
apassionat,	 ...)	 “reuneix	 en	 una	 sola	 persona	 el	 Renaixement	 i	 l’ala	 esquerra	 de	 la	
Reforma”14.	

Amb	14-15	anys	d’edat,	protegit	per	l’erasmià	Joan	de	Quintana	(mallorquí,	confessor	
de	l’emperador	Carles	V)	cursa	estudis	de	jurisprudència	a	la	Universitat	de	Tolosa	del	
Llanguedoc	 (1525-1526),	 on	 ja	 té	 problemes	 amb	 la	 Inquisició	 per	 qüestions	
relacionades	amb	el	tema	de	la	Trinitat	(un	tema	que	mai	abandonarà	i	que	li	causarà	
morir	a	la	foguera).	

El	1531	publica	De	 trinitatis	 erroribus	 i	 l’any	 següent	Dialogorum	de	 trinitate.	 En	ells	
rebutja	 la	 teorització	 escolàstica	 i	 proposa	 reprendre	 el	 fil	 de	 la	 qüestió	 trinitària	
remuntant-se	a	Tertilià	i	Ireneu.	L’Església,	segons	Servet,	s’ha	inventat	i	ha	embolicat	
tot	plegat	amb	una	falsa	història	(extreta	de	la	filosofia	grega)	que,	de	fet,	destrueix	la	
vertadera	 i	 essencial	 unitat	 de	 Déu:	 la	 doctrina	 trinitària	 oficial	 és,	 per	 Servet,	 un	
“triteisme”,	una	adoració	a	tres	ídols.	Més:	la	doctrina	de	les	“dues	natures”	de	Crist	és	
un	atemptat	contra	la	seva	divinitat.	Proposa	que	es	deixi	de	fer		“teologia	metafísica”	i	
que	la	doctrina	es	fonamenti	només	en	la	exegesi	de	les	Escriptures,	on	la	història	de	la	
salvació	 hi	 està	 explícitament	 revelada:	 abans	 de	 la	 seva	 encarnació,	 a	 Crist	 se	
l’anomena	Verb	i	és	etern;	després	de	la	seva	unió	amb	l’humà	Jesús,	se	l’anomena	Fill	
i	no	és	etern.	Seguint	a	Tertulià,	argumenta	Servet	que	tot	el	fals	embolic	de	la	Trinitat	
s’origina	per	no	comprendre	(els	teòlegs)	que	només	hi	ha	una	“persona”	divina	que	té	
diferents	ocupacions	 (fases	o	modus	de	 l’activitat,	administracions	o	dispensationes).	
Resolt	amb	aquesta	argumentació	el	problema	del	Verb	i	del	Fill,	calia	resoldre	qui	és	
l’Esperit	Sant:	és	simplement	 l’Esperit	de	Déu	que	actua	en	els	nostres	cors	(“fora	de	
l’Esperit	de	Déu	en	nosaltres,	no	hi	ha	Esperit	Sant”).	Quan	al	tema	del	Pare:	a	Déu	se	
l’anomena	Pare,	perquè	és	Pare	de	tota	la	llum	(“Déu	ens	envia	la	seva	llum,	i	aquesta	
llum	és	Déu	mateix”).15	Pare,	Fill	i	Esperit	Sant	no	són,	per	tant,	tres	“persones”,	no	són	
adjectivacions:	 són	 dispensacions	 de	 Déu.	 No	 hi	 ha	 cap	 “preexistència	 de	 la	 segona	

																																																													
13	Nascut	a	Villanueva	de	Sigena,	província	d’Osca	i	del	bisbat	de	Lleida.	
14	R.H.	Bainton,	Servet,	el	hereje	perseguido,	Madrid,	1973,	p.	24.	
15	V.	Evangelista	Vilanova,	Historia	de	la	teologia	cristiana,	II.	Prerreforma,	reformas	y	contrarreformas,	
Ed.	Herder,	Barna.,	1989,	p.509-510.	
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persona	de	 la	 divinitat”	 (tesis	 paulina;	 v.	 supra	 p.	 384-387)	 )	 pel	 fet	 que	no	hi	 ha	ni	
“segona	persona”	 i	 “dues	natures”	del	Fill	encarnat.	Hi	ha	Déu,	essència	de	 totes	 les	
coses,	Ell	és	el	ser	i	la	forma	de	tot	(“en	la	fusta,	és	la	fusta”).	

Tot	 això,	 com	 és	 fàcilment	 deduïble,	 li	 comportà	 continuats	 problemes	 amb	 la	
Inquisició	catòlica.	Per	aquest	motiu,	el	1533	(amb	22	anys	d’edat),	adopta	una	nova	
identitat	i,	sota	el	nom	de	Michel	de	Villeneuve,	inicia	un	llarg	recorregut	per	Europa,	
exercint	de	metge,	corrector	de	galerades	i	de	geògraf.	Per	fi,	el	1540	(29	anys	d’edat),	
s’estableix	a	Vienne	durant	12	anys,	treballant	a	 l’editorial	Trechsel,	sota	 la	protecció	
de	l’arquebisbe	Pierre	Palmier.		

El	1553	(43	anys)	publica	Christianismi	restitutio,	és	a	dir:	com	restituir	el	cristianisme,	
esmenant	 no	 sols	 el	 cristianisme	 de	 l’Església	 romana	 sinó	 també	 	 el	 de	 la	 reforma	
protestant.		

La	 reacció	 i	 animadversió	 del	 protestantisme	 calvinista	 contra	 Servet	 fou,	 en	 molt,	
superior	 a	 la	 de	 església	 catòlica.	 En	 tractar	 de	 “la	 relació	 de	 l’humà	 amb	 l’Etern”,	
l’argument	de	Servet	és	simple:	Jesús	era	un	home	al	que	se	li	uní	(encarnà)	Crist	(amb	
el	resultat	de	Jesús-Crist);	queda	amb	això,	segons	Servet,	plenament	“demostrat	que	
l’humà	pot	aixecar-se	 fins	a	Déu	 i	 compartir	 amb	ell	 la	 via	 eterna”.	 És	 a	dir,	 suprem	
anatema:	l’humà	no	té	necessitat	de	cap	mediador!	L’humà,	com	la	fusta,	 la	pedra,...	
com	 tot,	 té	 una	 innata	 qualitat	 divina,	 permanent;	 hi	 ha	 una	 homousia	 de	 l’ànima	
humana	amb	Déu	i	això	li	permet	actuar	conjuntament	amb	Déu.	

Coincideix	Servet	amb	la	doctrina	catòlica	respecte	a	la	salvació	per	les	obres	(tesis	o	
doctrina	 de	 Pere;	 v.	 supra.	 p.	 388).	 Servet	 era	 humanista	 quan	 a	 la	 convicció	 de	 la	
dignitat	de	l’ésser	humà	i	el	seu	poder	per	unir-se	amb	Déu.	

Quan	 als	 principals	 corrents	 o	 moviments	 sorgits	 de	 la	 Reforma,	 Servet	 coincidia	
només	 amb	 els	 anabaptistes16	 (causants	 de	 la	 guerra	 del	 camperols	 [1524-1525]),	
rebutjant	la	dependència	de	qualsevol	poder	o	dictat	temporal	o	eclesial	altra	que	la	fe	
personal.		

Un	dels	grans	errors	estratègics	de	Servet	fou	confiar	que	podria	convèncer	a	Calví,	a	
qui	 havia	 conegut	 durant	 les	 seves	 estades	 a	 París.	 Amb	 aquesta	 ingènua	 finalitat,	
Servet	remet	repetides	epístoles,	sub	sigillo	secreti,		al		“papa	de	Ginebre”,	fent	servir	
d’intermediari	 un	 llibreter	 de	 Lió	 (de	 nom	 Frellon).	 En	 elles	 commina	 al	 dràstic	
reformador	i	dictador	teocràtic	a	desmantellar	el	dogma	de	la	Trinitat.	 Intolerant	a	la	
més	mínim	crítica,	la	ira	de	Calví	esclata	en	rebre,	transmès	per	Servet,	un	exemplar	de	
la	seva	famosa	Institutio	religionis	Chistianae	ricament	comentat	en	notes	manuscrites	
on	 s’hi	 senyalen	 i	 comenten	els	nombrosos	errors	que,	a	 criteri	de	 l’aragonès,	 conté	

																																																													
16	El	baptisme	s’ha	de	realitzar	a	l’edat	adulta	(el	baptisme		imposat		a	un	infant	no	té	cap	valor).	
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l’obra	de	Calví.	Tot	i	que	li	arriba	la	ferotge	irritació	de	Calví,	redacta	de	nou	seves	tesis	
i	 arguments	 antitrinitaris	 en	 un	 llibre	 que	 titula,	 provocadorament,	 Chistianismi	
Restitutio,	explicitant	el	seu	manifest	anticalvinisme.	Manuscrit	que	fa	arribar	al	mateix	
Calví,	signant		la	seva		sentència	de	mort.	

Calví	interromp	tota	comunicació	amb	Servet,	però	intriga	per	tal	que	sigui	la	Inquisició	
catòlica	 –la	 seva	 més	 arxienemiga-	 qui	 es	 faci	 càrrec	 de	 l’heretge.	 Espantat,	 Servet	
reclama	a	Calví,	que	li	retorni	al	manuscrit	(afegint:	“i	que	et	vagi	bé!	Però	si	de	veritat	
creus	 que	 el	 Papa	 és	 l’Anticrist,	 has	 de	 tenir	 també	 la	 certesa	 de	 que	 la	 Santíssima	
Trinitat	i	el	Baptisme,	que	formen	part	de	la	doctrina	papal,	són	dogmes	del	dimoni”17.	

Servet,	 culpable	 de	 declarar	 fals	 el	 dogma	 de	 la	 Trinitat	 (les	 tres	 hipòstasis),	
incompatible	amb	la	unitat	de	l’essència	divina,	fou	finalment	empresonat	en	el	Palau	
del	Delfinat	de	Vienne18	per	l’inquisidor	catòlic	francès	Mateo	Ory,	prèvia	consulta	amb	
el	 cardenal	 Tournon	 i	 l’arquebisbe	 Palmier	 (tot	 per	 expressa	 instigació	 de	 l’heretge	
Calví!).	Per	mitjà	de	suborn,	el	dia	7	d’abril,	a	les	4	de	la	matinada,	Servet	aconsegueix	
escapar-se	de	 la	presó.	Jutjat	en	absència,	és	condemnat	a	“ser	cremat	viu	a	foc	 lent	
fins	que	el	seu	cos	es	converteixi	en	cendres”,	junt	amb	tots	els	seus	llibres	i	paper,	a	
més	 confiscar-li	 tots	 els	 bens,	 imposar-li	 importants	 multes.	 Planejant	 refugiar-se	 a	
Espanya,	cometent	la	incomprensible	barroeria	de	passar	per	Ginebra	i	fer-se	present	
en	una	prèdica	de	Calví,	on	fou	reconegut	i	empresonat.	Després	de	nous	judicis,	el	dia	
27	d’octubre	de	1553,	Miquel	Servet	és	finalment	cremat	viu	a	les	afores	de	Ginebra.		

És	 evident	 que	 la	 Reforma	 fou	 en	 algun	 aspecte	 poc	 reformista,	 tant	 intolerant	 i	
assassina	 com	 l’Església	 catòlica-novament	 romana.	 La	 “Guerra	 dels	 camperols”	 a	
Alemanya	 i	 la	 famosa	“Nit	de	Sant	Bartomeu”	 (matança	dels	hugonots)	a	França	són	
dos	 exemple	 prou	 manifestos	 i	 brutals	 de	 les	 guerres	 de	 religió	 que	 van	 esclatar	 a	
Europa	al	llarg	de	tot	el	segle	XVI;	l’assassinat	de	Miquel	Servet,	cremat	viu	a	la	foguera	
per	l’Església	protestant	Suiza	(calvinista)	és,	també,	un	dramàtic	i	particular	exemple.		

	

De	 com	 el	 protestantisme	 com	 idea	 funda	 la	 nova	 religió	 del	 món	
modern:	el	capitalisme	

No	 ets	 un	 predestinat	 “perquè	 sí”.	 Ets	 (o	 no	 ets)	 un	 predestinat	 (a	 salvar-te)	 per	
presciència	 (saviesa	 màxima)	 divina.	 En	 conseqüència,	 en	 un	 “món”	 totalment	
controlat	per	la	total	informació	que	té	Déu	de	tot	(de	tot	plegat),	l’èxit	-		triomf		(en	
aquesta	vida)	és	un	segur	senyal	inequívoc	de	predestinació.	Qüestió	de	lògica.	

																																																													
17	 Stefan	Zweig,	Castellio	 contra	Calvino.	Conciencia	 contra	 violencia,	Acantilado,	Barna.,	 2001	 /1976),	
252	p.	
18	Actual	regió		d'Alvèrnia-Roine-Alps	(França).	
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Amb	el	 triomf	del	 luteranisme	es	produeix	 	un	gir	 radical,	 absolut,	 “copernicà”	en	el	
cristianisme	pràctic.	S’elimina	d’un	cop	tota	la		idea	macabre	de	la	necessitat	de	patir	i	
renunciar	a	tot,	d’abandó	del	“món”,	de	mortificació,	sacrifici,	“santificació”,	...	per	tal	
d’obtenir,	 merèixer	 o	 comprar	 la	 salvació	 eterna.	 Per	 tant	 podem	 prescindir	 de	
convents	 -	 presons,	 fora	 silicis,	 penitències,	 dejunis,	 abstinències	 i	mortificacions	 de	
tota	 mena.	 Fora	 tenebrosos	 “retirs	 espirituals”,	 processons	 de	 Setmana	 Santa,	 de	
flagel·lants...	Fora	intermediaris	monopolistes	papals,	dogmàtics	i	amenaçadors.		

Entendrem	 el	 capitalisme	 si	 entenem	 el	 protestantisme;	 no	 entendrem	 el	
protestantisme	 sense	 la	 seva	 versió	 magnificada:	 els	 EE.UU.	 Entendrem	 Europa	 si	
sabem	de	que	va	el	catolicisme.	

[Vostè,	 abans	 de	 triar	 ateisme,	 si	 hagués	 pogut	 triar,	 què	 hauria	 triat	 com	 religió	
imposada:	¿catolicisme	o	protestantisme?].	

	

La	Reforma	en	el	punt	de	mira	del	flâneur	

La	Reforma	que	el	flâneur		dempeus		en	el	replà	davant	de	la	finestra	ha	vist	passar,	no	
fou	 el	 que	 assegut	 li	 havien	 venut	 i	 s’ha	 globalment	 escrit	 en	 els	 llibres	 d’Història	
progressistes,	 on	 és	 presentada,	 implícitament	 (tasca	 del	 lector)	 o	 explícitament	
(lectura	de	l’autor),	com	un	“moviment	emancipador”,	portador	d’un	“esperit	lliberal”	i	
facilitador	d’	“experiències	religioses	íntimes”.		En	el	seu	inici,	en	la	seva	gestació	i	en	
les	 seves	 conseqüències,	 “la	 Reforma	 representa,	 pel	 contrari,	 un	 moviment	
radicalment	conservador	(...)	No	pretenia	emancipar	a	 l’individu,	al	contrari,	pretenia	
establir	 en	el	món	un	ordre	 cristià	que	 l’Església	 catòlica,	 convertida	als	 seus	ulls	 en	
una	 institució	 temporal,	 era	 incapaç	 de	 mantenir”.19	 Els	 reformadors	 no	 només	
rebutjaren	la	fastuositat	de	l’Església	i	cercaren	restablir	la	suposada	puresa	original	de	
les	primeres	comunitats	cristianes,	sinó	que	sobretot	rebutjaren	en	bloc	el	 retorn	als	
autors,	“pagans”,	de	 l’antiguitat	clàssica	grega	 i	 romana,	 l’ideal	de	 l’Humanisme,	que	
feren	dels	“textos	sagrats”,	la	Bíblia	(antic	i	Nou	Testament),		la	única	referència	a	tenir	
en	 compte,	 configurant	 un	 genuí	 integrisme	 radical	 cristià	 (ben	 exemplificat	 en	 la	
església	 calvinista	 i	 en	 el	 corrent	 puritanista	 anglosaxó)	 i	 iconoclasta,	 que	 superà	 en	
alguns	 aspectes	 a	 la	 intolerància	 de	 l’Església	 catòlica.	 La	 multiplicitat	 d’esglésies,		
sectes	 i	 dissidències	 que	 configuren	 el	 protestantisme	 i	 l’absència	 d’una	 rígida	
jerarquització	 centralista	eclesial,	permeten	establir	un	 sorprenent	paral·lelisme	amb	
l’islamisme.	

En	 la	 seva	 acceptació	 de	 la	 literalitat	 de	 la	 Torah	 (Antic	 Testament)	 en	 igualtat	 de	
categoria	 sagrada	 i	 font	 de	missatge	 i	 doctrina	 que	 el	 Evangelis	 (Nou	 Testament),	 la	

																																																													
19	Id.	pp.	251-2.		
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Reforma	en	els	seus	inici	esdevé	fermament	fonamentalista.	De	fet,	la	Reforma	reprèn	
la	 configuració	 de	 la	 “secta	 jueva”	 dels	 crististes	 primers,	 considerant	 “gentils”	 als	
renaixentistes	 i	humanistes.	La	Reforma,	en	el	 seu	 integrisme	 i	 severitat,	 “provocà	 la	
censura	 d’allò	 fantàstic	 i,	 en	 conseqüència,	 una	 profunda	modificació	 de	 l’imaginari	
humà”.20	

	

La	Contrareforma	catòlica	

El	compromís	que	l’Església	del	segle	XIV,	i	especialment	el	papat,	adquireixen	des	del	
principi	amb	el	Renaixement21,	durà	el	que	durà	el	Renaixement:	poc.	La	reforma	de	
l’Església	 (que	 els	 historiadors	 han	 etiquetat	 de	 Contrareforma)	 fou	 també,	 de	 la	
mateixa	 manera	 que	 la	 Reforma	 luterana	 i	 protestant	 en	 general,	 una	 reacció	
antirenaixentista.		

Es	 intents	de	reforma	de	la	“vida	interior”	(protagonitzada	entre	altres	per	Tomàs	de	
Kempis	 (1380-1471)	 i	 la	 seva	 Imitació	 de	 Crist22,	 pel	 moviments	 de	 la	 “Devoció	
Moderna”	d’Holanda	o	la	Pia	associació	dels	Germans	de	la	vida	comuna...)23	o	des	de	
dins	 de	 l’estructura	 de	 la	mateixa	 Església,	 com	el	 conciliarisme,	 ...	 abocaren	 tots	 al	
fracàs.	

	

La	contrareforma	catòlica	com	idea		

Els	 “punt	 forts”	 teòrics	 que	 obligaren	 a	 la	 intel·ligència	 de	 l’Església	 catòlica	 a	
reaccionar	 davant	 del	 repte	 “protestant”	 i	 que	 inspiraren	 la	 “contrareforma”	 i,	 en	
definitiva	a	la	seva	supervivència,	foren	a	grans	trets:		

1. No	hi	ha	justificació	ni	predestinació.	L’humà	és	indigne	i	lliure.	

2. Les	obres	humanes	tenen	valor	per	la	salvació,	però	no	són	imprescindibles	ni	
suficients.	

3. Només	l’Església	té	la	clau	de	la	salvació	(penitència,	indulgències,	donacions..).		

																																																													
20	Culiano,	254.		
	21	J.	Le	Goff,	o.c.	.p.	189.	
22	Tomàs	de	Kempis,	Imitación	de	Cristo,	Ed.	Balmes,	Barna.,	1957.	
23	Objectiu	dels	quals	era	arribar	a	Déu	no	per	 l’especulació	doctrinal	 sinó	per	“la	 reforma	 interior	de	
l’ànima”.	
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La	 Contrareforma	 a	 la	 pràctica:	 Concili	 de	 Trento	 (1545-1563)	 o	 la	
fossilització	de	la	doctrina	

“Els	 papes	 i	 la	 Cúria	 romana	 foren	 els	 darrers	 en	 percaçar-se	 de	 la	 necessitat	 de	
reformar-se	 a	 si	mateixos	 i	 només	ho	 varen	 fer	 quan	 s’hi	 van	 veure	 arrossegats	 a	 la	
reforma	(de	l’Església)	pels	esdeveniments	interns	i	externs”.24	

Pau	III	[	1534-1549],	entre	el	1536	i	el	1545,	convocà	en	diferents	ocasions	un	concili,	
fracassant	 cada	 vegada.	 Finalment,	 però,	 el	 13	 de	 desembre	 de	 1545,	 aconseguí	
inaugurar-se	a	la	ciutat	de	Trento.	Interromput	en	diferents	ocasions	i	obligat	a	canviar	
de	seu,	el	concili	es	desenvolupà	en	tres	etapes	(1945-47;	1551-1552;	1562-1563),	sota	
els	pontificats	de	l’esmentat	Pau	III,	de	Juli	III	[1550-1555],	de	Marcel	II	[1555],	de	Pau	
IV	[1555-1559]	i	de	Piu	IV	[1559-1560].	

Les	interrupcions	i	canvis	de	localització	del	Concili	es	degueren	tant	a	desastres	com	la	
pesta	com	a	ingerències	polítiques	o	baralles	sagnants	(amb	morts)	durant	les	sessions	
conciliars.		

En	el	seu	conjunt	els	principals	decrets	promulgats	pel	“sacrosant	ecumènic	i	universal	
Concili	de	Trento,	legítimament	reunit	en	l’Esperit	Sant”	foren:		

1. Acceptar	i	proclamar	de	nou	el	Símbol	tradicional	de	la	Fe	Catòlica,	segons	les	
fórmules	 dels	 concilis	 de	Nicea	 (325)	 i	 de	 Constantinoble	 (381)	 (v.	 supra,	 pp.	
404-5,	424-5)	i	el	Laterà	IV	(pp.	481-83).	

2. Les	 úniques	 fonts	 de	 Revelació	 són	 els	 llibres	 de	 la	 Sagrada	 Escriptura	 i	 la	
Tradició.		

3. Es	declara	“autèntica”	l’edició	denominada	Vulgata	de	la	Bíblia25.	

4. Es	 prohibeix	 interpretar	 les	 Sagrades	 Escriptures,	 llevat	 que	 ho	 faci	 la	 “Santa	
Mare	Església”		en	“el	sentir”	dels	Papes.	

5. Confirmació	de	l’existència	i	natura	del	“pecat	original”.	

6. Es	 condemna	 per	 anatema	 a	 tot	 aquell	 que	 digui	 que	 els	 humans	 es	 poden	
salvar	per	les	seves	obres	o	per	la	sola	fe	sense	la	“divina	gràcia	de	Crist	Jesús”.		

7. Sobre	els	sagraments	en	general	i	els	del	baptisme	dels	nadons,	la	confirmació	
dels	 adolescents,	 l’ordenació	 dels	 clergues,	 l’Eucaristia,	 la	 Penitència	 i	 la	
Extremunció		en	particular.	

																																																													
24	Angel	Fàbrega	y	Grau,	Historia	de	los	concilios	ecuménicos,	Ed.	Balmes,	Barna.,	p.	275.		
25	La	dels	errors	posats	en	evidència	per	Valla,	...	
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8. Autèntica	 doctrina	 sobre	 la	 presència	 real	 de	 Jesucrist	 en	 la	 Eucaristia	 (la	
transsubstanciació).	

9. Regulació	del	Sant	Sacrifici	de	la	Missa.		

10. Aprovació	de	redacció	de	l’Índex	de	llibres	prohibits.		

11. Obligació	de	residència	dels	bisbes	en	les	seves	diòcesis.		

12. Exclusió	de	rebre	ordres	sagrades	“a	qui	no	tingui	capacitat	de	mantenir-se”.	

13. Supressió	dels	“Col·lectors	d’indulgències”.	

14. Declaració	del	matrimoni	“únic	i	indissoluble”.	

15. Formes	d’escollir	a	bisbes	i	cardenals.	

16. Vigència	del	Purgatori.	

17. Nou	decret	sobre	les	indulgències,	dejunis	i	“festes	de	guardar”.	

18. Fixació	del	Catecisme,	del	Breviari	i	del	Missal.		

	

L’	 Humanisme	 després	 del	 Concili	 de	 Trento,	 fora	 d’Itàlia	 i	 dins	 de	 la	
contrareforma		

Michel	Eyquem,	conegut	com	Michel	de	Montaigne	(1533-1592)	

Humanista	 en	 dos	 dels	 tres	 sentits	 de	 l’etiqueta:	 com	 lector	 meticulós	 dels	 autors	
clàssics	 de	 l’antiguitat	 (posats	 al	 seu	 abasts	 pels	 transcriptors,	 traductors	 i	 editors	
renaixentistes	italians)	i	com	observador	i	narrador	(assaig	de	descripció)	de	la	natura	i	
condició	humana.	D’aquella	antiguitat	n’incorpora	posicionaments	escèptics,	estoics	 i	
epicuris,	 integrats	 tots	 –com	 és	 constant	 i	 característic	 de	 l’època-,	 encara,	 en	 “un	
marc	 general	 cristià	 (catòlic),	 de	 caràcter	 fideista”26.	 A	 la	 fi:	 moralista-ètic,	
individualista,	en	la	línea	(avançada)	iniciada	per	Giovanni	Pico	della	Mirandola.	

Escèptic,	 en	 el	 sentit	 en	 ser	 plenament	 conscient	 de	 la	 impotència	 de	 la	 raó	 per	
aconseguir	la	“manca	d’ignorància”.	

Individualista	o	singularista:	No	hi	ha	una	natura	humana	universal.	Cada	humà	és	un	
cas	particular	d’un	universal.	Cada	individu	és	singular.	Si	volem	saber	quelcom	sobre	
la	 condició	 humana,	 l’únic	 que	 podem	 fer	 és	 observar	 els	 humans	 i	 descriure’ls	 en	
totes	 les	 circumstàncies	 que	 es	 vagin	 produint	 (fer	 de	 flâneur,	 doncs).	 “Cada	 humà	
porta	la	forma	entera	de	la	humana	condició”	en	la	qual	hi	ha	un	plus	de	singularitat.	
Una	 versió	 antropocèntrica	 de	 la	 zoocèntrica	 formulada	 dos	mil	 anys	 abans	 per	 Lao	

																																																													
26	J.	Olesti	Vila,	o.c.,	p.	154.		
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Tse).27	Per	tant:	“no	som	iguals”,	som	singulars	i	múltiples.	També	s’avança	a	Jean	Itard	
en	 enunciar	 que	 l’individu	 no	 és	 un	 “donat”	 i	 que	 el	 Jo	 és	 un	 devenir,	 que	 el	 Jo	 (la	
persona)	es	desenvolupa,	canvia,	es	va	fent.	“No	descric	l’ésser.	Descric	el	pas”	(el	pas,	
canvi,	de	l’ésser).	El	Jo,	assaja	Montaigne,	és	allò	que	el	constitueix:	les	meves	accions	i	
pensaments;	el	Jo	va	fent-se	mentre	experimento,	sento,	actuo,	penso,...passo	(passa	
un	Jo).	“Jo	no	he	fet	el	meu	llibre	més	que	del	que	el	meu	llibre	m’ha	fet”.	Tota	acció,	
pensament,...	és	“consubstancial	al	seu	autor”.28	Anem	essent,	diem	avui,	per	assaig	i	
error;	 escollint,	 tal	 com	 ho	 deixà	 escrit	 Giovanni	 Pico	 della	 Mirandola.	 “El	 ser	 es	
conjuga	 (s’escriu	 i	 es	descriu)	 en	gerundi”,en	 	 el	 d’aquest	 altre	humanisme	que	 serà	
l’existencialisme.	

Moralista-ètic,	doncs	no	estic	determinat	(predeterminat,	predestinat)	i,	per	tant,	si	el	
que	faig	soc	Jo,	soc	responsable	de	tot	el	que	faig.	

Cinc	cents	anys	més	tard,	des	de	la	plataforma	etològica,	es	dirà	exactament	el	mateix:	
“es	comporten	els	individus,	no	els	gens”.29	

El	valor	de	la	vida	individual	(“cada	existència	és	única”).	El	valor	de	la	relació	amb	mi-
mateix	 (no	 pas	 amb	 Déu).	 ¿Com	 he	 de	 comportar-me?	 (segons	 mi-mateix).	
Responsable	 davant	mi-mateix	 (i	 ningú	més).	 El	 valor	 de	 l’amistat	 (pocs).	 Cap	 culpa,	
cap	gràcia,	cap	perdó,...	La	felicitat:	aquí	i	ara	(amb	l’autoconeixement).		

Humanista	 existencialista,	 també,	 en	 proposar	 que	 tot	 és	 contingent	 i	 res	 és	
essencial/substancial.	 Tot	 és	 possible,	 inclús	 allò	 aparentment	 impossible	 que	 forma	
part	 del	 contingut	 doctrinal	 d’una	 religió.	Un	 escèptic	 que	 deixa	 oberta	 la	 porta	 per	
que	hi	hagi	lloc	per	la	fe!	

El	canvi	(en	el	pensar)	s’ha	produït.	El	pensar	(ni	que	sigui	d’uns	pocs)	no	és	ja	únic	.	Un	
pensar	 humanista	 aquí	 i	 un	 altre	 allà,	 llegint-se	mútuament	 i	 fent	 un	 nou	 pas	 en	 la	
difícil	i	lenta	tasca	d’anar	repensant	el	vell	i	pensant	de	nou.		

	

Giordano	Bruno	(1548-1600)	

Neix	a	Nola	(“el	Nolano”,	tal	com	a	ell	mateix	li	plau	denominar-se),	poblet	al	peu	del	
Vesuvi	(Nàpols).	Als	15	anys	d’edat	(1563)	ingressà	al		convent	dominic	de	Nàpols	(on	
hi	 ha	 enterrat	 Tomàs	d’Aquino).	 El	 1576	 (28	 anys	d’edat)	 és	 acusat	 d’heretge,	 penja	
l’hàbit	dominic	i	comença	el	seu	ininterromput	camí	itinerant	per	una	Europa	convulsa	
per	 les	 reformes,	 a	 la	 cerca	 d’una	 càtedra	 on	 impartir	 el	 seu	 complex	 pensament.	

																																																													
27	“Tot	l’animal	està	en	l’humà,	però	l’humà	no	és	tot	animal”.	Axioma	que	va	passar		ser-ho	de	l’etologia	
(v.	Conrad	Lorenz).	
28	Assaigs	,	llibre	II,	18.	
29	David	Barash,	El	comportamiento	animal	del	hombre,	Ed.	ATE,	Barna.,	1981	(1979),	p.	45.		



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

	

	
	

549	

Assaja	infructuosament	i	perillosament	a	la	Ginebra	Calvinista.	Durant	2	anys,	a	Tolosa	
del	 Llenguadoc,	 imparteix	 classes	 sobre	 la	Esfera	 de	Giovanni	 di	 Sacrobosco;	 però	el	
seu	objectiu	és	París,	on	hi	arriba	a	finals	de	1581,	amb	35	anys	d’edat,	amb	un	sistema	
teològic	 -filosòfic	 força	 complet	 i	 amb	el	 planificat	 objectiu	 de	 donar-se	 a	 conèixer	 i	
aconseguir	 el	 favor,	 protecció,	 adhesió	 i	 finançament	 d’Enric	 III	 al	 seu	 projecte	 de	
reforma	 de	 l’Església	 per	 mitjà	 de	 la	 recuperació	 (renaixement)	 d’una	 “religió”	
alternativa	 basada	 en	 el	 Corpus	 Hermeticum	 (traduït	 al	 llatí	 per	 Marcilo	 Ficino,	 per	
encàrrec	de	Cosme	de	Mèdici).	A	París,	imparteix	conferències	públiques	i	publica	dos	
llibres	(De	umbris	idearum	i	Cantus	ciarcaues)	sobre	“l’art	de	la	memòria”.	

El	mètode	consisteix	en	sobrepassar	parts	successives	d’un	discurs	(Remes	o	blocs	de	
conceptes	 que	 cal	 dir	 sobre	 un	 Tema)	 en	 diferents	 i	 adjacents	 llocs	 (imatges)	 d’un		
edifici	 ben	 conegut	 i	 transitat	 (memoritzar-los	 en	diferents	 estances	 i	 dins	d’elles	 en	
diferents	 objectes.	 Altres,	 com	Metrodoro	 de	 Scepsis,	 feien	 servir	 el	 Zodiac	 amb	 el	
mateix	 objectiu.	 Es	 tracta	 d’un	 tema	 posat	 de	 nou	 de	moda	 per	 alguns	 humanistes	
neoplatònics	 i	 hermetistes	 sota	 l’etiqueta	 d’art	 màgic	 o	 hermètic	 i	 de	 pretesa	
procedència	antiquíssima	egípcia.	Es	 tracta,	però,	d’un	mètode	mnemotècnic	emprat	
pels	oradors	senatorials	romans,	ben	referenciat	per		Ciceró	i	Quintilià,	però	també	per	
altres	autors	clàssics	 i	novament	 recuperat	durat	 l’Edat	Mitjana,	 recomanat	pel	papa	
Albert	Magne	i	per	Tomàs	d’Aquino.	Per	Bruno,	però,	seguint	a	Ficino	(De	vita	coelitus	
comparanda)	el	mètode	té	una	altra	funció	o	“poder”	(més	enllà	de	l’estratègicament	
mnemotècnic),	 fent	 servir	 l’ordre	 còsmic	 astrològic	 construït	 (imatges	 màgiques	 o	
talismàniques)	 com	a	 lloc	 de	 dipòsit	 dels	 conceptes	 i,	 d’aquesta	 forma,	 evocar	 o	 fer	
sorgir	(activant-les)	imatges	fonamentals	i	arquetípiques	(impreses	“a	priori”,	però	no	
conscients	 i	 inabastables	 per	 la	 raó	 limitada);	 en	 definitiva:	 “reflexió	 de	 l’Univers	 en	
l’interior	de	la	ment”.	D’aquesta	forma,	el	mag	(és	a	dir	Bruno),	podia	arribar	a	adquirir	
coneixements	i	poders	en	consonància	amb	els	del	Cosmos.	30	

És	evident	l’absolut	error	de	qualificar	a	Bruno		com	“naturalista”	posseït	per		l’”horror	
al	 sobrenatural”,	 tant	 com	 ajustat	 als	 fets	 fer-lo	 defensor	 de	 l’“autonomia	 del	
pensament,	 enfront	 dels	 dogmes,	 absurds,	 de	 l’església	 catòlica”	 (sense	 negligir	 o	
silenciar	la	paral·lela	fantasia	de	la	seva	doctrina	alternativa).		

− La	Terra	no	és	el	centre	de	l’Univers	(adherit	a	l’heliocentrisme	copernicà).	De	
fet	hi	 ha	 altres	 sistemes	 solars;	més:	 l’Univers	 és	 infinit	 i	 no	 té,	 per	 tant,	 cap	
centre	(adherit	a	Nicolàs	de	Cusa).	

− Més:	 Déu	 és	 immanent	 a	 l’Univers;	 Déu	 i	món	 son	 el	mateix	 (panteisme);	 la	
realitat	(tot)	està	feta	d’expressions	particulars	de	la	substància	divina.		

																																																													
30	V.		Frances	A.	Yates,	Giordano	Bruno	y	la	tradición	hermética,	Ariel,	Barna.,	1983	(1964),	p.	224	s.	
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Anà	massa	lluny:	acabà	jutjat	i	declarat	heretge,	torturat	i	cremat	(viu)	per	la	Inquisició	
papal,	manifestació	de	la	continuïtat/represa	de	la	intolerància	i	brutalitat	de	l’Església	
cristiana	 romana	 a	 l’any	 1600,	 trenta	 set	 anys	 després	 de	 la	 clausura	 del	 Concili	 de	
Trento	[1545-1563].		

La	imatge	o	idea	del	món	(Univers),	malgrat	la	ferotge	repressió,	està	canviant.		

	

Alguns	efectes	del	post-concili		

− Fundació	de	càtedres	de	Sagrada	Escriptura.	

− Bisbes	i	rectors	tenen	l’obligació	de	predicar	“la	paraula	divina”.	

− Obligació	del	“beneficiats	menors”	de	residir	en	el	lloc	on	tenen	el	“benefici”.	

− Obligació	dels	bisbes	de	residir	a	la	diòcesis	i	seu	(palau).	

− Prohibició	d’acular	bisbats,	beneficis	“curats”	i	Patronats.	

− Normativa	sobre	l’elecció	de	bisbes	i	cardenals.	

− Normativa	sobre	l’ordenació	de	clergues.	

− No	es	donaran	ordres	sagrades	a	qui	no	disposi	d’un	“benefici”	o	possibilitat	de	
mantenir-se	per	si	mateix.		

− Condicions	referents	a	edat,	aspecte	físic	i	intel·ligència	per	ser	ordenat.		

− Creació	de	Seminaris.	

− Redacció	d’un	Índex	de	llibres	prohibits.	

− Aprovació	de	celebrar	misses	en	les	que	només	combregui	el	celebrant.		

− Els	pàrvuls	no	tenen	obligació	de	combregar	per	poder-se	salvar.	

− Normativa	 sobre	 la	 qualitat	 de	 l’aigua	 que	 ha	 de	 barrejar-se	 amb	 el	 vi	 en	 la	
consagració.	

− Prohibició	de	celebrar	missa	en	llengua	vulgar.		

− Obligació	d’explicar,	en	llengua	vulgar,	els	“misteris	de	la	missa”	al	poble.	

− Regulació	de	les	“visites	episcopals”	(cada	3	anys).	

− Decret	sobre	com	s’ha	d’”observar”	la	missa.	

− Reforma	canònica	del	matrimoni	(un	i	indissoluble).	

− Sobre	les	relíquies.		

− Sobre	indulgències	i	dejunis.		

− Redacció	normativitzada	del	Catecisme,	Breviari	i	Missal.		
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Nota	sobre	l’Índex	de	llibres	prohibits	de	l’any	1551	

La	Bíblia,	tant	en	llatí	com	en	llegues	vulgars;	només	s’autoritzen	publicacions	parcials	i	
seleccionades,	sense	que	continguin	gloses	referents	a	la	“justificació”	(per	la	fe).	

En	el	marc	de	l’intens	debat	que	ocupa	al	Concili	de	Trento,	el	valencià	Frederic	Furió	
Ceriol	defensa,	a	la	Universitat	de	Lovaina,	un	diàleg	llatí	defensant	la	conveniència	de	
la	traducció	de	la	Bíblia	en	llengües	vernacles	(la	Bíblia	en	pla).31	L’argument	de	Furió	
és	simple:	el	mateix	Jesús,	els	apòstols	i	els	evangelistes	empraren	la	llengua	del	poble	
al	 qual	 s’adreçaven;	 a	 més,	 si	 només	 els	 obtusos	 teòlegs	 poden	 tenir	 accés	 a	 la	
“doctrina	cristiana”,	no	ens	estranyem	i	queixem	de	l’escassetat	de	bons	predicadors	
que	pateix	la	cristiandat	(posant	com	exemple	el	fet	que	en	el	seu	país	valencià	hi	havia	
sis-cents	pobles	on	feia	anys	que	ningú	no	havia	predicat”).	El	seu	interlocutor,	“el	molt	
ortodox	Bononia”,	argumenta	que	si	tothom	llegia	les	Escriptures	es	corria	el	perill	de	
cansar-se’n	aviat	i	que,	en	tot	cas,	la	lectura	s’havia	de	prohibir	a	les	dones,	doncs	es	
corria	 el	 risc	 de	 que	 es	 distraguessin	 de	 filar	 (tot	 això	 en	 el	 si	 d’una	 població	
majoritàriament	analfabeta).		

Evidentment,	a	l’Espanya	imperial	de	Carles	V	(“el	desert	hispànic”)	el	llibre	de	Furió	no	
tingué	cap	incidència:	la	posició	oficial	(defensada	per	la	Inquisició)	fou	que	“divulgar	la	
Bíblia	era	sembrat	l’heretgia”.	

	

Reforma	i	contrareforma	ens	els	països	catalans	

Els	 pocs	 humanistes	 que	 en	 els	 països	 catalans	 s’adheriren	 a	 la	 Reforma	 protestant	
hauran	de	fugir	a	terres	estrangeres,	contrastant	amb	la	tolerància	que	tingueren	 les	
petites	 comunitats	 reformades	 existents	 en	 el	 territori	 castellà	 (Toledo,	 Sevilla	 i	
Valladolid).	 Catalunya	havia	 perdut	 “l’humanisme	 viu	 i	 poderós	 del	 temps	de	 Joan	 I,	
anterior	 d’un	 segle	 a	 	 l’humanisme	 castellà.32	 “Sembla	 que,	 fins	 i	 tot,	 ni	 tan	 sols	
curiositat	o	inquietud	religiosa		hi	havia	al	Principat”.33	

	

Balanç	final	(la	mirada	del	flâneur)		

Tant	 la	 Reforma	 com	 la	 Contrareforma	 són	 antirenaixentistes.	 “Sense	mai	 haver-ho	
volgut	 reconèixer,	 les	 grans	 religions	 d’Occident	 (protestantisme	 i	 catolicisme)	 ja	 no	
porten	una	 lluita	 solitària.	 L’una	 al	 costat	 de	 l’altra,	 construeixen	un	edifici	 comú:	 la	
cultura	occidental	moderna.	 La	 cultura	pagana	del	 Renaixement	ha	estat	 vençuda:	 a	
																																																													
31	Frederic	Furió	Ceriol,	Bononia	sive	de	libris	sacris	in	vernaculam	linguam,	Basilea,	1556.	
32	Miquel	Batllori,	Vuit	segles	de	cultura	catalana	a	Europa,	Barna,	1958,	pp.56-71.	
33	Jordi	Ventura,	o.c.,	p.	123.	
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això	ha	contribuït	per	igual	catòlics	i	protestants,	sense	donar-se	compte	que,	lluny	de	
lluitar	entre	ells,	han	lliurat	batalla	a	un	enemic	comú”.34	

Tot	i	això,	en	les	Guerres	de	religió	que	tenen	lloc	entre	catòlics	i	protestants	a	França	
durant	 26	 anys	 (1562	 -	 1598)	 es	 comptabilitzen	 tres	 milions	 de	 morts35.	 En	 la	
guerra/revolta	 dels	 protestants	 del	 nord	 dels	 Països	 Baixos	 contra	 Espanya	 (1566-
1609),	el	duc	d’Alba	fa	executar	18.600	rebels.	Total	100.000	morts	(8.000	dels	quals	
en	el	sac	d’Anvers).	

	

	

	

	

																																																													
34	Ioan	P.	Culiano,	Eros	y	magia	en	el	Renacimiento.	1484,		Ed.	Siruela,	Madrid,	1999	(1984),	pp.	255-6.	
35	Tants	com	per	causa	de	les	Croades,	al	llarg	de	200	anys	(1095-1291).	


