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Resum
El procés de la Reforma catòlica, endegat després del Concili de Trento (1545-1563), va tenir èxit en alguns territoris europeus, però en d’altres no aconseguí canviar la religiositat ni la moral existents. Pel que fa als territoris de parla catalana,
no es pot encara arribar a una resposta definitiva sobre l’èxit o el fracàs de la Reforma catòlica. Però ja sabem que hi va
haver una intensa campanya reformadora del rei, de les autoritats eclesiàstiques i d’una part important del clergat regular,
incrementada per la por que el veïnatge amb França i la immigració occitana afavorissin la penetració del calvinisme.
S’esmerçaren molts recursos en la propagació dels dogmes catòlics i en la reforma del clergat, tal com havien estat definits
durant i després del Concili de Trento. D’altres elements, però, dificultaven el procés, en particular el bandolerisme i la
presència de moriscos. Es pot formular la hipòtesi que a les zones amb una forta presència urbana la Reforma catòlica
s’imposà a mitjà termini, però que va patir més dificultats a les serralades i a les zones més rurals i aïllades, malgrat els esforços dels reformadors.
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De la Contrareforma a la confessiona
lització*

L’Església catòlica reaccionà lentament davant els reptes
plantejats per Martí Luter i la Reforma a partir del 1517.
El continu transvasament de fidels a les noves esglésies
forçà finalment la Santa Seu a convocar un concili. Els
bisbes reunits a Trento (1545-1563) aprovaren un conjunt de decrets que fixaven clarament el dogma catòlic i
assenyalaven el camí que havia de seguir la reforma del
catolicisme.1 Després, els papes de la segona meitat del segle xvi no solament desenvoluparen els preceptes conciliars, sinó que completaren aspectes sobre els quals el concili no s’havia pronunciat, tot donant la seva fesomia
específica al catolicisme de l’època,2 que tradicionalment
ha estat denominada Contrareforma o Reforma catòlica.3
L’acció del Concili de Trento no es limità a definir els
dogmes catòlics enfront dels atacs luterans. Els bisbes
eren conscients que calia donar satisfacció a les aspira
cions de reforma de sectors molt importants de la població i posar remei a la degradació del clergat, que havia estat una causa fonamental de l’expansió de la Reforma. El
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Concili de Trento fixà clarament l’atenció pastoral de la
població, la cura animarum, com l’objectiu prioritari de
l’Església catòlica. Per a això dissenyà una estructura molt
clara, en la qual els bisbes, ara obligats a residir a les seves
diòcesis, havien de vigilar l’actuació dels rectors de parròquia, també sotmesos a residència; els rectors, al seu torn,
estaven obligats a instruir els fidels en les veritats de la fe
tal com les havia establert el concili (sobretot a través del
catecisme i de la predicació) i a administrar-los els sagraments (incloent-hi l’obligació de combregar i confessar
almenys un cop a l’any). El bisbe esdevenia el motor bàsic
de l’aplicació de les reformes a cada diòcesi i per això el
concili reforçava molt els seus poders, especialment de jurisdicció.4 La voluntat de dignificar el clergat, tant el secular com el regular, que hauria d’auxiliar aquests bisbes era
evident en molts decrets (obligació de vestir hàbit, creació
de seminaris, clausura obligatòria de les monges, etc.). El
laic, al final de la cadena, era vist com el receptor passiu
dels dogmes i de les instruccions del clergat. L’Església
dissenyada a Trento era una Església molt clerical i molt
jerarquitzada.
A la dècada del 1980, la historiografia es va veure en
condicions de superar les categories, aparentment excloents, de Reforma i Contrareforma mitjançant el concepte
de confessionalització.5 Els teòrics de la confessionalització insistien en les semblances en certs comportaments de
les confessions catòlica, luterana i calvinista, més que no
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pas en allò que les diferenciava. En particular, paraven
atenció a la posició de l’Estat, que, immers en una dinàmica absolutista, no podia restar al marge del conflicte confessional: tot monarca, per conservar el seu poder, havia
d’intervenir donant suport a una de les confessions i imposant-la tant per mitjans persuasius com repressius,
prohibint de forma intolerant les altres.6
Al començament del segle xxi, sembla que el concepte
de confessionalització no acaba de suscitar la unanimitat.
Hom discuteix si implica una concepció massa vertical i
jerarquitzada de les creences, si difumina la importància
de les diferències entre les confessions, si es pot aplicar
més enllà de la pugna confessional de l’Imperi germànic...7 S’han formulat noves paraules: Ronnie Po-Chia
Hsia prefereix «Catholic Renewal» i John W. O’Malley
proposa «Early Modern Catholicism».8 En espera d’un
nou terme que susciti el consens, Contrareforma i Reforma catòlica, amb tot el seu bagatge historiogràfic al darrere però ja sense la càrrega ideològica, continuen sent utilitzats, sovint com a sinònims, pels historiadors del
catolicisme posterior a Trento.9

Èxit o fracàs?
Més enllà de les discussions sobre el nom del procés, altres debats han marcat el treball dels historiadors sobre el
catolicisme als segles xvi i xvii. Un dels més interessants
ha estat la discussió sobre la capacitat de propagació de les
noves —o renovades— doctrines confessionals enmig
d’un marc de creences populars sòlidament establertes
des de temps medievals. Ja el 1975, Gerald Strauss havia
plantejat la qüestió en el món luterà: segons ell, l’esforç
d’adoctrinament havia acabat en un fracàs i la major part
dels evangèlics continuaven ignorant al segle xvi aspectes
fonamentals de la teologia reformada. La causa principal
era la persistència de cultes màgics anteriors a les noves
confessions, les quals semblaven massa abstractes i dogmàtiques a la majoria de la població.10 El 1992, Geoffrey
Parker va contraposar aquesta sensació de fracàs, generalitzada en el món reformat, a l’èxit de les campanyes catòliques d’adoctrinament. Parker atribuïa aquest èxit a l’acceptació per part del catolicisme d’algunes pràctiques i
costums tradicionals (culte a les relíquies, processons, pelegrinatge), a la utilització de tota mena de recursos adoctrinadors (impremta i predicació, és clar, però també el
teatre, les arts visuals, etc.) i a la deliberada simplificació
dels propis continguts teològics quan eren presentats a la
massa del poble.11
Divuit anys després de l’article de Parker, el panorama
que dibuixen els estudis sobre diversos territoris de l’Europa occidental és molt divers. Hi ha territoris on el sistema jeràrquic implantat a Trento funciona eficaçment. Tenen un clergat nombrós, moralment digne, culturalment
instruït, que vetlla per la transmissió de la doctrina als feligresos. Segons tots els indicadors, els laics tenen un bon
nivell de coneixement dels fonaments del catolicisme
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posttridentí i mostren afecció a les devocions, creences i
conductes que les autoritats eclesiàstiques esperen d’ells.
En canvi, hi ha zones que no encaixen gens en aquest patró: territoris on una jerarquia ineficaç no aconsegueix
imposar a la població aspectes bàsics de la Reforma catòlica, com la distinció entre el món sagrat i el profà, el celibat
sacerdotal, l’assistència a la missa dominical, la confessió
anual, etc. A certs llocs persisteix una religiositat amplament majoritària que, seguint la terminologia de William
A. Christian, se sol anomenar «religiositat local».12
En un recent article hem formulat com a hipòtesi de
treball que alguns factors podien ser determinants per a
l’èxit de la Reforma catòlica: l’existència d’un relleu pla o
ondulat, amb bones vies de comunicació; el predomini
d’una xarxa urbana, amb un hàbitat concentrat; la implantació d’un sistema econòmic amb un alt nivell de comercialització dels productes. Com a norma general,
aquests factors haurien afavorit la circulació cultural ràpida
i, consegüentment, haurien facilitat la capacitat d’adoctrinament de la població per part de l’Església catòlica. En
canvi, un relleu accidentat, un poblament dispers i una
producció orientada cap a l’autoconsum menen a pensar,
sense caure però en cap determinisme geogràfic, en grups
humans més isolats i refractaris a les novetats ideològiques que poguessin venir de l’exterior.13
Són aplicables aquests criteris als territoris de parla catalana? Hi va tenir èxit la Reforma catòlica? Ja disposem
tant de monografies, que citarem al llarg de l’article, com
d’algunes obres de síntesi14 que presenten allò que sabem
del catolicisme dels segles xvi i xvii. Tanmateix encara
no tenim un coneixement suficient per a poder fixar el
mapa i els ritmes de penetració de la Reforma catòlica, si
és que va tenir lloc.
L’aportació més suggestiva, des d’aquest punt de vista,
ha estat la de Henry Kamen. Segons ell, un cop superat
l’impuls de la primera generació conciliar, que s’esgota
vers el 1580, perviu molt majoritàriament una religiositat
que no passa per l’administració dels sagraments ni pel
tipus de culte de la Contrareforma, sinó que manté rituals
i pràctiques comunitàries populars heretades de les generacions anteriors. A la Catalunya descrita per Kamen, la
inquisició, la Corona o el clergat no controlen el territori i
no són capaços d’imposar les seves formes de pràctica religiosa ni les seves pautes morals —en matèria de sexualitat, per exemple—. Hi sobreviu còmodament un catolicisme tradicional de base medieval, rural i popular en
detriment de la religió oficial i institucionalitzada que voldrien propagar les autoritats civils i eclesiàstiques. «In Catalonia the campaign of the Church against traditional
subcultures and communal practices which had always
formed part of traditional religion, seems largely to have
failed because no radical change took place in the social
framework within which those practices existed; and the
Church had to content itself with a slow assertion of external discipline from above, in the areas it could most directly control or where it could count on the collabora
tion of secular authority», escriu Kamen.15

15/09/11 17:50

La implantació de la Reforma catòlica a les terres de parla catalana (1563-1700). Un procés reeixit?

En el cas de la Catalunya Nord, Raymond Sala ha anat
un xic més enllà. Per a Sala, existeix una «religiositat catalana» tradicional que, a despit d’algunes modificacions,
resisteix les reformes del segle xvi, el gal·licanisme del segle xvii, la Il·lustració del segle xviii i reneix amb força
després de la Revolució Francesa.16
La tesi de Kamen contrasta, però, amb la situació que
presenten els estudis sobre la religiositat catalana al segle
xviii, en particular l’obra de Joaquim M. Puigvert. De les
seves recerques es dedueix que al Segle de les Llums l’Església controla bé el territori i les formes de sociabilitat
local (parròquies, confraries...). Els bisbes es recolzen en
un clergat secular instruït, disciplinat i econòmicament
solvent, ben relacionat amb les classes benestants del país,
de les quals procedeix.17
Per això, disset anys després de l’obra de Henry Kamen,
és hora de tornar a plantejar la qüestió de l’èxit o del fracàs
de la Reforma catòlica a Catalunya i, més generalment, als
territoris de parla catalana. Al meu entendre, Kamen generalitza al conjunt de Catalunya exemples molt concrets relatius a zones rurals o de muntanya, que estan sobrerepresentades en els seus treballs. La religiositat no podia ser
viscuda de la mateixa manera a les valls dels Pirineus o a
contrades isolades de l’interior que a la xarxa urbana que
s’estava vertebrant a gran velocitat a la Catalunya del segle
xvi, segons les investigacions més recents.18 A les ciutats hi
havia un excés d’oferta religiosa i uns mecanismes de pressió ideològica sobre la població davant dels quals els feligresos difícilment podien romandre impassibles. Per
exemple, a mitjan segle xvi, Barcelona tenia set parrò
quies, tretze comunitats religioses masculines, dos capítols
de canonges (la catedral i una col·legiata) i tretze comunitats religioses femenines per a satisfer les necessitats espirituals d’uns trenta mil habitants.19
El debat no està tancat i caldran noves investigacions
amb un abast geogràfic i cronològic ben determinat per a
aproximar-nos a una solució.20 Però ja estem en condi
cions de valorar els factors que hi podien influir, com, a més
del desplegament de la xarxa urbana a la qual ens hem referit, l’esforç ingent de les autoritats eclesiàstiques catalanes per introduir la Reforma catòlica, la proximitat de la
frontera amb França, la difusió del bandolerisme i la presència d’importants contingents de població morisca.

La insistència de les autoritats
eclesiàstiques
Els territoris de parla catalana no estigueren gaire representats al Concili de Trento. Entre els assistents al concili
dels quals coneixem l’origen, hi havia dotze valencians,
onze catalans i tres mallorquins; aquesta xifra inclou no
solament els bisbes i els superiors dels ordes religiosos,
sinó també les persones sense vot, com ara teòlegs, diplomàtics, consellers dels bisbes, etc. Quant als bisbes, a la
primera etapa (1545-1548) hi va participar el bisbe de
Mallorca, Giovanni Battista Campeggio, que mai no va
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posar els peus a la seva diòcesi. A la segona etapa del concili (1551-1552) hi prengueren part, a més de Campeggio,
el bisbe d’Elna, el de Sogorb i tres bisbes auxiliars. Només
a la tercera etapa del concili (1561-1563) hi participaren
sis bisbes de diòcesis catalanes i el de Sogorb.21 Alguns
d’ells van sobresortir en els debats, com el bisbe auxiliar
de Barcelona Joan Jubí, el de Tortosa, Martín de Córdoba,
o el bisbe de Lleida, Antoni Agustí, però cap d’ells no va
exercir un rol determinant.22
Aquesta migradesa de la participació a Trento contrasta
amb la rapidesa amb la qual el concili fou acceptat i començat a aplicar. Després de la confirmació del concili per
Pius IV i de la seva acceptació per Felip II, el 1564, l’arquebisbe de Tarragona Ferran de Lloaces convocà un concili
provincial per rebre els decrets del concili ecumènic a la
seva província eclesiàstica. Una ordre taxativa del rei, però,
ordenà suspendre’l. El monarca volia que aquests primers
concilis provincials posteriors a Trento es desenvolupessin tots sota el seu estricte control. Finalment, entre el 1565
i el 1566 van tenir lloc el concili provincial de Tarragona,
amb la participació dels bisbes de Catalunya, i el concili
provincial de València, amb l’assistència dels bisbes dels
regnes de València i de Mallorca. A tots dos concilis hi assistiren agents reials que controlaren estrictament el
desenvolupament dels debats i la redacció de les consti
tucions provincials.23 Les apel·lacions que els capítols catedralicis, gelosos de la pèrdua de la seva autonomia a mans
dels bisbes, interposaren davant de la cúria romana no invalidaren el gruix de les decisions conciliars.24
Els bisbes es convertien, com hem dit, en un instrument bàsic per a la implantació de la Reforma catòlica. El
rei els nomenava per concessió papal des del 1523. Després del concili, Felip II va assumir plenament el model de
bisbe ideal de la Reforma catòlica, cercant bisbes no sols
personalment i moralment dignes, sinó amb graduació
universitària i que haguessin donat mostres de la seva capacitat de govern. Bisbes que fossin capaços de visitar les
parròquies, supervisar els confessors i predicadors, controlar els mestres d’escola, proveir els càrrecs eclesiàstics
amb els candidats idonis sense favoritismes, perseguir a
través dels tribunals diocesans les faltes de clergues i laics,
detectar els casos d’heretgia i advertir-ne la inquisició, socórrer els pobres i impulsar les obres de beneficència, etc.
Per això va ser una anomalia que l’illa d’Eivissa continués
formant part de l’arxidiòcesi de Tarragona, lluny del control de l’arquebisbe. En tot cas, el nivell cultural i religiós
de l’episcopat va millorar extraordinàriament a la segona
meitat del segle xvi, en què trobem personatges tan rellevants com l’arquebisbe de València sant Joan de Ribera
(1568-1611), el bisbe d’Urgell Andreu Capella o el bisbe
de Lleida (1561-1576) i arquebisbe de Tarragona (15761586) Antoni Agustí.25
En temps de Felip II, a Catalunya hi ha quaranta-sis
nomenaments de bisbes dels quals coneixem el lloc de
naixement: en vint-i-sis casos són designats catalans; en
vuit, aragonesos; en cinc, valencians; en un, un mallorquí,
i només en sis casos són bisbes castellans. Però la designa-
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ció de bisbes castellans s’incrementarà al llarg de l’època
moderna. Segons les investigacions de Joan Bada, entre el
1563 i el 1640, el 41,6 % dels bisbes de les seus catalanes
són catalans. Entre el 1640 i el 1715, aquesta xifra puja al
47,8 %.26 El procés és més acusat al regne de València: només en cinc dels setze nomenaments de bisbes Felip II va
triar bisbes nadius. La majoria eren de la Corona de Castella (en vuit casos), però també hi va haver un bisbe navarrès i dos de catalans.27
En el cas de Catalunya, una important tradició conci
liar i sinodal, pràcticament única a tots els territoris catòlics, va ser utilitzada pels bisbes per a implantar les reformes tridentines. Entre el 1567 i el 1598 se celebraren nou
concilis provincials, i un cada cinc anys fins al 1757, excepte en temps de guerra. En aquests concilis s’aprovaren
moltes mesures en el més estricte esperit tridentí, relatives
a la litúrgia, la situació dels clergues, la predicació o la
promoció de noves devocions.28 En canvi, a la província
de València no hi va haver cap altre concili provincial durant la resta de l’època moderna.
Al costat dels concilis provincials, els sínodes diocesans
es van celebrar regularment. En els sínodes el bisbe es reunia amb els clergues de la seva diòcesi, escoltava els seus
parers i els comunicava les seves directrius. Així es regulaven les activitats de les parròquies, les pràctiques sacramentals, la vida del clergat, les festes diocesanes, etc.
També a la diòcesi de l’Alguer, on es van celebrar quatre
sínodes entre el 1564 i el 1586, aquesta va ser una institució fonamental.29
En paral·lel a la reforma del clergat secular, el clergat
regular, de més clar sentit contrareformista, coneix una
expansió sense precedents, tant a Catalunya30 com a València31 i a Mallorca.32
Entre els primers membres de la Companyia de Jesús,
fundada per sant Ignasi de Loiola el 1540, destacaven personatges de parla catalana com el mallorquí Jeroni Nadal o
el valencià sant Francesc de Borja. No és estrany, doncs,
que els jesuïtes hi fundessin col·legis ràpidament, començant pel de València el 1544. La primera universitat europea de la Companyia va ser la de Gandia, creada el 1547.
En canvi, els escolapis, fundats a Roma per un sacerdot
aragonès del bisbat d’Urgell, sant Josep de Calassanç, s’expandiren ràpidament per Itàlia i l’Europa central, però no
aconseguiren consolidar una fundació estable a la Corona
d’Aragó fins a la creació del col·legi de Moià, el 1683.
Els carmelites descalços fundaren un convent a Barcelona el 1586 i un altre a València el 1589; a totes dues ciutats, les carmelites descalces creades per santa Teresa de
Jesús van establir-s’hi també el 1588. Els caputxins, sorgits a Itàlia el 1528, van arribar a Barcelona el 1578, amb el
suport de la municipalitat. Conegueren una expansió fulgurant: tenien vint-i-un convents l’any 1600.33 Tot i que
no pogueren fundar a València fins al 1597, per culpa de
les traves que els posà Felip II, el 1611 posseïen ja tretze
comunitats a tot el regne.
En efecte, la reforma dels ordes regulars es va veure pertorbada per la interferència de motius polítics. Aquest va
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ser el cas de la supressió dels franciscans conventuals a petició de la Corona el 1567,34 de l’oposició de Felip II a l’expansió dels caputxins fora de Catalunya35 o de la negativa
del rei a acceptar la creació d’una província franciscana
recol·lecta amb les cases de recol·lecció que l’orde de Sant
Francesc tenia a Catalunya i a València.36 També va ser la
causa que el rei impulsés la presència a la Corona d’Aragó
de religiosos castellans dels moviments reformats, com en
el cas dels agustins,37 o fins i tot que intentés imposar-ne la
superioritat als religiosos de parla catalana, com en el cas
dels mercedaris.38 La Corona no tan sols estava interessada
a impulsar les reformes religioses, sinó també a millorar les
seves estructures de control polític sobre el clergat, espe
cialment en els territoris de la Corona d’Aragó. En el procés
de reformes religioses calia combinar els dos factors, la qual
cosa no sempre s’aconseguí de manera harmònica.
Malgrat algunes tibantors i alguns problemes, els nous
ordes o ordes reformats impulsaren la Reforma catòlica a
través de les seves esglésies, col·legis i publicacions. La
seva tasca com a confessors i predicadors no pot ser menystinguda, especialment en el moment de les missions, de
les quals parlarem més endavant.

Els mitjans d’adoctrinament
És difícil comprovar l’èxit d’aquesta gegantina temptativa
d’aculturació. L’historiador no té mecanismes per a penetrar a l’interior de les consciències i conèixer el grau de
sinceritat i de convicció d’una persona en adherir-se a determinats postulats. A Catalunya, a més, no disposem de
documentació que ha estat molt útil a d’altres territoris,
com els interrogatoris de la inquisició emprats per Sara
Nalle i per Jean-Pierre Dedieu per escatir el grau de coneixement dels rudiments de la fe per part dels reus del Sant
Ofici.39 Plantejar-se l’èxit de la Reforma catòlica a Catalunya equival, doncs, a preguntar-se què sabem sobre els
instruments dels quals disposava el clergat per a adoctrinar el conjunt de la població.
El Concili de Trento va ordenar als bisbes vetllar especialment per la realització de la predicació a totes les parròquies i per la seva adequació a l’ortodòxia. Als territoris
de parla catalana, això implica plantejar-se la qüestió de la
llengua de la predicació. Hi ha molts testimonis que mostren que la influència de la retòrica barroca va fer que alguns predicadors, nadius o forasters, prediquessin en castellà, a la recerca d’una més gran ostentació i elegància.
Això podia perjudicar seriosament la capacitat de comunicació de l’Església catòlica. Cal recordar que tota la litúrgia catòlica era en llatí i que les edicions de les Sagrades
Escriptures en llengües vernacles estaven prohibides. El
sermó es revelava com el moment fonamental de transmissió dels continguts bíblics i de les veritats de la fe a la
massa de la població adulta. La predicació esdevenia un
dels mass media de l’època.
A Catalunya, el concili provincial del 1591 va manar
que el catecisme i la predicació es fessin en català a Cata-
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lunya, en «la llengua materna i natural d’aquell Regne» a
les terres aragoneses del bisbat de Lleida i «en llengua valenciana» als territoris valencians del bisbat de Tortosa.
La persistència de la predicació en castellà va fer que el
concili provincial del 1636 repetís aquestes ordres.40 Però
la predicació en castellà, en major o menor grau, devia
subsistir, perquè el sínode diocesà de Tortosa del 1687 encara es veia en l’obligació d’insistir sobre l’ús exclusiu del
català a la predicació. A Mallorca no hi ha referències dels
bisbes a la predicació en castellà fins al segle xviii.41
Al regne de València, en canvi, l’evolució sembla haver
estat diferent. Segons Vicent Pitarch, es produí una situació de diglòssia. L’aristocràcia, l’alta clerecia i els sectors
més benestants de la burgesia urbana demanaven sermons en castellà. Com que els sínodes diocesans no van
prohibir aquesta predicació, s’arribà a una situació de
«dualitat»: els sermons «de prestigi», bàsicament a les
grans ciutats, eren predicats en castellà, mentre que els
sermons «de rutina», sobretot a les zones rurals, eren pronunciats en català.42
El compliment de les directrius emanades dels concilis
provincials i dels sínodes diocesans, ja fos sobre la llengua
o sobre d’altres qüestions, era verificat a les visites pastorals. Aquestes van ser una eina fonamental per a controlar
l’actuació del clergat parroquial. El bisbe personalment o
un visitador enviat per ell inspeccionava els llocs de culte,
així com l’estat religiós i moral del clergat i del laïcat de
cada parròquia de la seva diòcesi.43 S’ha objectat sovint
que aquestes visites van ser massa breus i irregulars per a
ser eficaces. Però estudis recents mostren que fins i tot zones rurals i de muntanya van ser constantment visitades i,
sobretot, que l’èxit de la visita no depenia de la realització
d’una inspecció en concret més o menys minuciosa, sinó
de la seva reiteració insistent durant més d’un segle. Els
bisbes de Girona, segons les dades de Xavier Solà, ordenen aproximadament una visita cada quatre anys entre el
1588 i el 1699, i els de Vic en fan una cada dos anys i vuit
mesos, com a mitjana, entre el 1589 i el 1647.44 A l’illa de
Mallorca, entre el 1561 i el 1604, van tenir lloc onze visites
pastorals.45
Les missions populars són un moviment que ha desvetllat una gran atenció dels historiadors als darrers anys,
però del qual tenim encara poc coneixement a les zones
de parla catalana. Les missions eren campanyes intensives
d’adoctrinament que es feien en una parròquia durant
uns quants dies. Clergues regulars vinguts de fora complementaven així la tasca del clergat parroquial submergint temporalment la població en un ambient abrandat,
ple de sermons, misses, confessions, oracions, explica
cions de la doctrina cristiana, etc. En el cas de Catalunya,
Martí Gelabertó ha mostrat que les missions van ser una
eina de primer ordre en l’intent de reformar conductes
heterodoxes de les classes populars. Ell sosté, amb una tesi
altament suggestiva, que a Catalunya no hi va haver una
imposició d’una cultura eclesiàstica oficial sobre la religiositat popular, sinó un «procés de substitució»46 de les creences i pràctiques tradicionals per cerimònies catòliques
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acceptables des del punt de vista dels reformadors. Progressivament, certes nocions populars sobre bruixeria,
màgia, festivitats o guarició de malalties van ser desterrades o modificades per conciliar-les amb l’ortodòxia de la
Contrareforma. Els missioners esdevenien així una mena
d’intermediaris culturals entre els neguits espirituals de la
pagesia catalana i les aspiracions reformistes de la jerarquia catòlica.
Coneixem millor les taxes d’alfabetització a la Catalunya del segle xviii que a la de les centúries anteriors.47 Tot
i així, també sabem que les publicacions religioses són les
més nombroses en els inventaris post mortem dels habitants de Barcelona al segle xvi, no solament entre els clergues, sinó en tots els grups socials i professionals que posseïen llibres, cosa que inclou els nobles, els juristes, els
metges, els notaris, els mercaders i àdhuc els artesans. A
més de la producció editorial específica per part dels clergues (sermonaris, missals, breviaris...), hi havia llibres i
opuscles que arribaven a totes les classes socials, com els
llibres d’hores, els catecismes, les Ars Moriendi, les vides
de Crist o de sants... Segons Manuel Peña, a Barcelona es
mantingué una producció impresa en català important,
gairebé majoritària fins al 1570, mentre que a València les
edicions en castellà van ser més nombroses. Els llibres en
llatí mantingueren la seva importància i foren majoritaris
a Barcelona entre el 1561 i el 1570.48
La fundació dels seminaris, que el Concili de Trento
havia establert com una eina fonamental per a la dignificació del clergat, no fou eficaç. Allà on els bisbes van
aconseguir crear-los, els seminaris tingueren sovint una
vida esllanguida i pocs alumnes.49 La formació del clergat
continuà fent-se per les vies tradicionals (família, escoles
catedralícies...) o mitjançant els col·legis de jesuïtes. El
fracàs en els intents de creació dels seminaris ens parla de
l’existència de sectors clericals contraris a la reforma, la
posició dels quals caldria estudiar, especialment a l’entorn
dels capítols catedralicis50 o a l’interior d’ordes religiosos.51
Predicació i missions van ser un factor decisiu en la implantació de noves devocions que recollien l’esperit reli
giós contrareformista i l’exaltació dels sants, posats en
qüestió pels protestants. Per exemple, els dominics es van
distingir en la difusió del rés del rosari, institucionalitzat
gràcies a les confraries de la Mare de Déu del Roser, i del
culte a l’Eucaristia, a través de les confraries de la Minerva. Arreu van sorgir capelles consagrades a la Mare de
Déu dels Dolors i a les ànimes del Purgatori i van assolir
una gran importància les processons del Corpus. En una
data tan tardana com el 1771, segons el cens de confraries
ordenat pel comte d’Aranda, el 97,27 % dels llocs del corregiment de Girona i el 98 % de les parròquies del corregiment de Vic que depenien del bisbat de Vic tenien una
confraria del Roser.52
El culte als sants més difosos per la Reforma catòlica
s’estengué per esglésies i capelles53 dins el marc del creixement arquitectònic de les esglésies catalanes que es prolongà almenys fins al 1640.54 Caldria escatir, però, si
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aquesta difusió es féu en detriment de devocions ante
riors. És conegut, per exemple, que al Rosselló el culte a
sant Galdric, el patró tradicional dels pagesos, va ser substituït per la devoció a sant Isidre llaurador, la canonització
del qual havia estat impulsada pel rei el 1622.55
L’estudi de les visites pastorals56 i de la prolífica iconografia deixada pel culte als sants en forma de retaules,57
gravats, estampes, etc. haurà de permetre fixar el mapa i la
cronologia de la difusió d’aquestes devocions, en un terreny comú als historiadors i als historiadors de l’art.58
L’estudi, per exemple, dels goigs obre el camp a una investigació interdisciplinària des de la història, la teologia,
l’antropologia, la filologia i la història de l’art.59 Els goigs
són poesies religioses dedicades als sants, a la Mare de
Déu o a Crist.
Les devocions propiciaven una litúrgia vistosa i solemne, que incloïa la celebració de processons amb danses,
representacions teatrals i arquitectures efímeres. Els pelegrinatges i les romeries, que les autoritats intentaven regular, eren molt populars i al costat de centres que atreien
pelegrins dels pobles veïns, hi havia santuaris, com el de
Montserrat, de renom internacional.60
Però la fe en el poder benefactor i mitjancer dels sants i
de la Verge tenia un revers, la creença en les bruixes: persones, sobretot dones, que, a causa d’un pacte amb el dimoni, podien causar desgràcies. Tant les autoritats eclesiàstiques com les civils —i aquestes a vegades amb
particular duresa— reprimiren la bruixeria. Agustí Alcoberro calcula que entre el 1616 i el 1622, en el moment àlgid de la cacera de bruixes, unes quatre-centes víctimes
van ser executades a Catalunya.61
La repressió no se circumscrivia a les bruixes. Totes les
formes de religiositat que no tenien cabuda en els estrets
marges del catolicisme de la Reforma catòlica van ser perseguides amb força. La inquisició i els tribunals eclesiàstics imposaven una religiositat formal i de consentiment
passiu, castigant tota inclinació cap al misticisme, cap al
protagonisme dels laics en la vida religiosa o cap a creences considerades heterodoxes.62
Dissortadament, cal dir que en tots aquests apartats el
nostre coneixement encara té moltes llacunes. No només
hi ha temes com les predicacions, la iconografia religiosa
o les missions que deixen encara un ampli ventall a futures recerques; també hi ha qüestions que estan protagonitzant el debat historiogràfic sobre la Reforma catòlica a
molts països i que resten per estudiar a la Corona d’Aragó: l’ús de la confessió63 o dels catecismes en la transmissió de la doctrina,64 el control eclesiàstic de l’educació primària i secundària, la subjecció dels pelegrins als patrons
contrareformistes, etc.

El veïnatge protestant i el bandolerisme
La Reforma protestant no arrelà als territoris de parla catalana. Situacions com les de l’aragonès de la Franja Miquel Servet o del català Pere Galès són casos individuals i
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aïllats.65 Els reis disposaven d’una maquinària repressiva
ben organitzada: al segle xvi, la inquisició moderna, que
havia estat fundada el 1478 per perseguir els conversos
d’origen jueu, va ser reorientada per detectar i jutjar, entre d’altres, els protestants. El primer procés inquisitorial
per luteranisme va tenir lloc a València el 1524, a Mallorca el 1531 i a Barcelona el 1539. L’apogeu de la persecució
es va produir entre el 1560 i el 1565, enmig de l’atmosfera
febril desencadenada pel descobriment de cenacles protestants a Valladolid i a Sevilla: un 36 % dels processats
aleshores pel Tribunal de la Inquisició de Barcelona van
ser acusats de protestantisme.66
En el cas català, hi havia un factor determinant: la frontera amb França, dessagnada durant la segona meitat del
segle xvi per les guerres entre catòlics i calvinistes, era vista com un perill objectiu. A través dels Pirineus, els predicadors hugonots podien entrar a Catalunya i difondre les
seves idees.
Les autoritats eclesiàstiques enviaven contínuament
missatges de preocupació a la Corona. Per exemple, el bisbe de Barcelona, Guillem Caçador, escrivia a Felip II el
1561, després d’haver travessat França per anar a Trento:
«Sols suplicaré a Vostra Majestat [...] se recorde quant veï
na sia Cathaluña en aquest tan horrible incendi, del qual
se ha de tenir molt gran temor en tos los regnes d’España.»67 I un personatge a priori tan allunyat de la frontera com el bisbe de Còrdova, Cristóbal de Rojas y de Sandoval, es veia en l’obligació d’advertir al monarca: «La
mayor fuerza de estos Reynos son los Montes Pirineos, y
si estos se dañasen con la herejía [...], considere Vuestra
Majestad cuán dañoso sería.»68 El rei mateix se n’havia
convençut i el 1588 descrivia així al papa la diòcesi d’Urgell: «tan grande y tan áspera y de frontera de herejes.»69
L’existència d’un corrent continu d’immigració occitana entre el 1490 i el 1630 augmentava la preocupació de
les autoritats.70 Però sembla que l’acollida d’aquests nouvinguts va ser, en general, bona. Un dels mecanismes bàsics d’integració va ser la seva inserció en la xarxa parroquial i de confraries catalana, afavorida per la presència
nombrosa de capellans francesos a Catalunya.71
Als ulls de les autoritats, la introducció dels hugonots
es podia veure afavorida per la presència de colles de bandolers. No volem entrar ara en la discussió sobre l’origen
del bandolerisme endèmic a la Catalunya dels segles xvi i
xvii, més ben conegut que el bandolerisme valencià o balear. Sí que podem, però, constatar que la falta de control
de les autoritats sobre el territori era vista com un factor
propiciador de l’expansió d’heretgies. Un frare dominic
escrivia des de Puigcerdà al seu provincial el 1565: «Lo
que más me angustia es que estamos vecinos de los luteranos y témese que so color de bandoleros no entren este
verano [...]. Témese que no traigan algunos predicadores
luteranos para del todo pervertir la tierra, que está llena
de ignorancia.»72
La identificació entre el bandoler català i l’immigrant
occità era un lloc comú als documents de l’època: «De las
quatro partes de los bandoleros que perturban la paz pú-
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blica de este Principado, las tres son de gascones y gente
fronteriza de Francia», escrivia el carmelita Josep Serrano
al començament del segle xvii. Els historiadors actuals
han demostrat que aquestes afirmacions eren inexactes,
però cal deixar constància de com influïen en la mentalitat col·lectiva de la població catalana —i de les autoritats— de l’època.73
Tanmateix la inestabilitat social que generava el bandolerisme podia afectar greument la tasca pastoral del
clergat en pro de la Reforma catòlica. «Será imposible poder dar un paso por este obispado que no demos en las
manos de los bandoleros», escrivia el bisbe d’Urgell, Andreu Capella, a Felip II, el 1589.74 No és un cas aïllat el del
sacerdot Pere Font, nomenat rector de la parròquia de
Tàrrega el 1591, que, tot just arribat a la seva destinació,
rebia visites de quadrilles de bandolers que el comminaven a declarar si volia ser nyerro o cadell, és a dir, a prendre partit per un dels dos bàndols que dividien la societat
catalana del moment.75
Els testimonis de clergues que han de fugir dels seus
domicilis per la coacció de bandolers són nombrosos. El
capítol de la catedral d’Urgell deia el 1588: «Estan las cosas de la comarca y frontera de França tan mal parades
que puy la gente facinorosa y gascons ab gran seguretat y
sens recel de contradichió captivan los capellans, oprimintlos en gran manera per conseguir dells majors rescats, obligant als Rectors dels logarets que escapen de
apartarse dexant ses Residencies. Tenim por no sie principi de algun error en la Fe.»76 El 1615, el bisbe de Vic, Andrés de San Jerónimo, lamentava que els rectors no gosaven acudir quan els convocava per por dels bandolers i
que molts s’havien allunyat de llurs parròquies perquè estaven amenaçats de mort.77
Encara més, coneixem bastants casos de clergues implicats ells mateixos en les lluites de bandolers. A Catalunya existia àdhuc una jurisdicció especial, el Tribunal del
Breu Apostòlic, per jutjar aquests casos.78 El cas extrem és
el de Francesc Robuster, bisbe d’Elna (1591-1598) i de Vic
(1598-1607), que es distingí per la seva vinculació amb els
cadells, utilitzant els bandolers en les seves lluites amb
els canonges de la catedral fins al punt que els seus detractors l’acusaven d’instigar un assassinat.79 Els monjos catalans de Montserrat utilitzaren també bandolers per expulsar de l’abadia els monjos castellans el 1585, en el clímax
d’una constant rivalitat entre ambdós grups.80
La sensació d’inestabilitat era especialment aguda als
Pirineus. Com gairebé totes les serralades europees, les
zones muntanyoses eren vistes com a territoris de difícil
accés als reformadors religiosos. Les descripcions dels pobladors d’aquests territoris com a supersticiosos o ignorants amaguen en realitat la seva reticència a acceptar les
noves doctrines. El 1581, el doctor Pedro Hervás informava a la Corona que entre Sobrarb i la Cerdanya, la gent vivia sense «quien los predique e instruya en las cosas de
nuestra Santa Fe.»81 El carmelita descalç Joan de Jesús es
planyia a Felip II el 1590 «de la ignorancia grande que tienen i falta de doctrina» al bisbat d’Urgell.82 A zones com
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Andorra, que depenia del bisbe d’Urgell, o la Vall d’Aran,
sotmesa al bisbat de Comenge, hi va haver problemes per
la introducció de les pautes de creença i de conducta de la
Reforma catòlica, en part per l’existència d’institucions
clericals específiques vinculades a les famílies locals que
dificultaven la implantació de l’estructura jeràrquica definida a Trento.83
La Corona no va romandre inactiva davant els senyals
d’alerta que li arribaven de les autoritats eclesiàstiques catalanes. D’una banda, va reforçar els mecanismes repressius. Tots els historiadors de la inquisició destaquen que
els tribunals de Barcelona i de Saragossa, del qual depenia
la diòcesi de Lleida, es distingiren dels d’altres districtes
per la seva preocupació gairebé obsessiva pels francesos,
que van ser objecte d’una severa vigilància.84 El 13,86 %
dels processos incoats pel Tribunal del Sant Ofici de Barcelona són per «luteranisme», mot que per a la inquisició
englobava totes les branques protestants, mentre que, per
exemple, al tribunal de Toledo només un 7,3 % dels processos entre el 1561 i el 1620 estaven protagonitzats per
«luterans». Tanmateix els processos inquisitorials mostren que el protestantisme no arrelà a Catalunya: en una
gran majoria dels casos, els acusats són soldats o comerciants estrangers de pas per Catalunya.
Però l’actuació política no es limità a la repressió inquisitorial. L’esforç pastoral que hem descrit a l’apartat anterior respon també a la mateixa preocupació. L’actuació
decidida de bisbes, ordes religiosos i clergat secular no
perdia de vista el veïnatge amb França. La voluntat de disposar a la zona fronterera d’unes diòcesis més reduïdes,
que poguessin ser fàcilment controlables pels bisbes, si
tuats ara en primera línia de la detecció de l’heretgia, conduí a la creació de les diòcesis de Barbastre i Jaca el 1571,
tot fraccionant la diòcesi d’Osca, i el 1593 a la fundació del
bisbat de Solsona, per tal de reduir les circumscripcions
de Vic i d’Urgell.85
És remarcable que Catalunya sigui l’únic territori sota
el patronat reial de Felip II en el qual predominen els bisbes juristes sobre els teòlegs. El Concili de Trento havia
manat que tots els bisbes fossin graduats universitaris. Al
segle xvi es considerava que els titulats en teologia eren
més aptes per a vetllar per la bona administració dels sagraments i la correcta predicació de la doctrina; en canvi,
els diplomats en dret canònic serien millors per a detectar
o investigar l’heretgia i per a mantenir la pau social i l’ordre a les seves diòcesis. Entre els bisbes triats per Felip II al
regne de València, inclosa la diòcesi de Tortosa, catorze
eren teòlegs i set eren juristes; entre els nomenats a les diò
cesis catalanes, sense tenir en compte la de Tortosa, hi
havia cinc teòlegs i nou juristes. Mentre que a València
l’esforç adoctrinador sobre els moriscos, al qual ens referirem tot seguit, obligava a designar teòlegs, les peculiaritats socials, polítiques i institucionals de Catalunya condicionaven l’elecció de bisbes juristes. També al bisbat de
Mallorca, on es temia que calia fer front a una suposada
ignorància religiosa de la població, els dos bisbes nomenats per Felip II van ser teòlegs.86
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En part per la mateixa raó, la presència entre els bisbes
de la Corona d’Aragó d’antics inquisidors és més nombrosa que a la Corona de Castella. Els inquisidors estaven
molt més familiaritzats amb els problemes que plantejaven tant els bandolers com els «luterans» i els moriscos.87
Simultàniament, es va procedir a una reorganització
dels recursos eclesiàstics al Pirineu i al Prepirineu utilitzant els béns dels benedictins i dels canonges regulars de
Sant Agustí. A proposta de Felip II, el papa Climent VIII
aprovà, el 1592, la supressió dels canonges regulars de
Sant Agustí, que disposaven de quaranta-tres esglésies a
Catalunya, i el reagrupament de les seixanta comunitats
benedictines de la Congregació Claustral Tarraconense i
Cesaraugustana, una vintena de les quals desapareixeria.
En una operació política i religiosa de profundes conseqüències, es remodelava completament la xarxa monàstica de la Catalunya Vella, forjada lentament durant l’edat
mitjana. D’aquesta manera, no tan sols es podia evitar la
dispersió dels monjos per molts monestirs de zones rurals, més difícilment controlables, sinó que s’alliberaven
un seguit de rendes eclesiàstiques que serien destinades a
impulsar la Reforma catòlica. Amb els béns dels monestirs desapareguts es va finançar la creació de la diòcesi de
Solsona, del seminari de la Seu d’Urgell, per disposar
d’un clergat instruït a les zones de muntanya, i del nou
col·legi de l’orde de Sant Benet a Lleida, que havia de permetre formar a la universitat monjos que després instruirien els habitants de les poblacions properes als monestirs. També es destinaren rendes a finançar el convent
d’agustins de la Seu d’Urgell i el convent de dominics de
Tremp, des dels quals s’enviaven predicadors a les àrees
veïnes, així com a millorar els ingressos de la Universitat
de Lleida.88

Els moriscos
La presència d’importants contingents de població d’origen musulmà va ser un altre element que va distorsionar
els esforços per a propagar la Reforma catòlica. Els moriscos eren els cristians descendents dels musulmans que havien romàs a la península Ibèrica sota la dominació cristiana,
anomenats mudèjars. Després que durant les Germanies
els revoltats forcessin el bateig de molts d’aquests mudèjars, Carles V decidí el 1525 que tots els musulmans de la
Corona d’Aragó fossin batejats. Oficialment i per la força,
els mudèjars desapareixien i tots passaven a ser nominalment cristians, i, doncs, moriscos.
La qüestió afectava diferentment els territoris de parla
catalana. A Mallorca, tots els musulmans havien estat foragitats durant la conquesta cristiana. La relació de la població de les Illes amb l’islam s’articulava només a través
de les ràtzies dels otomans i els barbarescos i del retorn
dels renegats, els cristians que durant estades en territoris
musulmans s’havien convertit a l’islam.89 A Mallorca, la
discriminació d’origen religiós afectava durament sobretot els descendents dels jueus, anomenats xuetes.90
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A Catalunya va quedar un nucli molt reduït de moriscos, tot just uns cinc mil a l’inici del segle xvii. Pocs si
considerem que no arribaven a ser el dos per cent de la
població catalana, però localment importants perquè es
concentraven en uns pocs pobles de la Ribera d’Ebre i del
Segrià. Encara desconeixem molts elements de la història
dels moriscos catalans, però és possible que un percentatge important dels que vivien a les Terres de l’Ebre estiguessin en un procés d’assimilació més fort que els moriscos valencians o aragonesos.91
Al regne de València els moriscos eren aproximadament 125.000 al començament del segle xvi, xifra que
equivalia a una tercera part de la població. Tot i que dispersos pel territori, majoritàriament es concentraven a les
valls de l’interior i habitaven pobles de senyoria on pràcticament tota la població era morisca.92 Lògicament, a València la qüestió de la seva conversió al cristianisme es va
plantejar amb molta força.
El bateig forçat dels moriscos plantejava molts problemes. Com aconseguir que els moriscos es tornessin bons
cristians de la nit al dia? Encara més: era possible fer-ho?
Era plausible que abandonessin pràctiques i creences tradicionals en les quals la religió es barrejava amb trets
identitaris, culturals i socials? No continuarien practicant
els ritus de l’islam, secularment arrelats, d’una manera
més o menys oberta? Al cap i a la fi, no només s’exigia dels
moriscos que oïssin missa, rebessin els sagraments i
aprenguessin la doctrina cristiana; també se’ls demanava
canviar els seus vestits i la seva llengua, consumir aliments
que fins aleshores els estaven vedats o evitar els banys
—per posar fi a les ablucions—; en definitiva, desarrelar
una cosmovisió que havien mantingut durant segles.93
Al llarg dels gairebé cent anys que transcorren entre les
Germanies i l’expulsió dels moriscos, les autoritats civils i
religioses oscil·laren entre dues polítiques per respondre
aquests interrogants: d’una banda, les campanyes d’adoctrinament i d’aculturació; d’altra banda, quan aquestes es
consideraven condemnades al fracàs, els projectes de dispersió dels moriscos per trencar la seva cohesió social i
cultural, àdhuc els plans per a la seva expulsió. En aquesta
darrera visió pesava tant el pessimisme respecte a la capacitat persuasiva de l’Església com la por que els moriscos
s’aliessin amb els otomans i els barbarescos per portar la
guerra al cor de la Monarquia hispànica.94
La pressió sobre la població morisca va ser un element
bàsic per a justificar la reforma dels límits diocesans: la
creació del bisbat d’Oriola (1564), que permetia fer coincidir els límits polítics i eclesiàstics del regne de València
amb el de Múrcia, i la divisió dels bisbats de Sogorb i Albarrasí (1577).95 Tot i així, encara coneixem poc els projectes d’adoctrinament dels bisbes del regne de València.
Aquests es basaven en dos pilars: les rectories de moriscos
i les missions.
Les rectories dels pobles de moriscos, desplegades des
dels anys 1534-1535, estaven molt minsament dotades.
Els esforços d’alguns bisbes més conscients del problema
foren debades no solament per la resistència morisca,
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sinó també per falta de braços executors. És el cas, per
exemple, de les instruccions per a la predicació als moriscos i del catecisme bilingüe àrab-castellà, publicats el 1566
per l’arquebisbe de València Martín Pérez de Ayala.96
Poca cosa podia fer un capellà sol i mal pagat, a càrrec
d’una església sovint en estat precari, enmig d’una comunitat íntegrament —o quasi— morisca. El reforç de la tasca d’aquests rectors en forma de missions de durada efímera, encomanades normalment al clergat regular, no va
ser eficaç, malgrat l’ús dels mitjans habituals dels missioners.97 Però, normalment, ni rectors ni missioners parlaven l’algaravia, la llengua pròpia dels moriscos valencians,
molts dels quals —sobretot les dones— no coneixien ni el
castellà ni el català. La tasca dels col·legis especials per a
nens moriscos, com el que regentaven els dominics a Tortosa,98 tampoc no va ser significativa.
La persuasió era complementada amb la repressió. A
cada poble, un agutzil vetllava junt amb el rector pel compliment dels preceptes cristians. En els casos més greus, el
Tribunal de la Inquisició de València, del qual depenia
també la diòcesi de Tortosa, perseguí amb força els moriscos sospitosos de practicar l’islam d’amagat. El seu objectiu
principal eren els alfaquís, és a dir, els líders de les comunitats morisques que tenien coneixements més o menys precisos de la llei islàmica. Tot i això, la pressió cristiana i en
particular de la inquisició no era benvista per la noblesa valenciana, que obtenia una part important de les seves rendes dels drets que pagaven els moriscos. Per això, l’acció de
la inquisició no va ser contínua: el 1543 s’inhibí de la persecució dels moriscos, però a partir del 1567, dins el marc de
la política de confessionalització de la Monarquia hispànica, la reprengué amb una particular cruesa. Entre el 1566 i
el 1620, segons Raphaël Carrasco, el 73,5 % dels processos
de la inquisició valenciana són contra els moriscos.99
L’arquebisbe sant Joan de Ribera emprengué al principi del seu mandat diverses mesures per a millorar la situació, entre les quals l’augment de les rendes dels rectors.
Però la migradesa dels resultats obtinguts va fer que a partir de la dècada del 1580 esdevingués un dels principals
partidaris de l’expulsió dels moriscos, enfrontant-se als
nobles que els defensaven. En canvi, el bisbe de Sogorb
(1599-1609), Feliciano de Figueroa, va posar en pràctica
fins a l’últim moment mesures d’evangelització.100 Els
moriscos —i els seus senyors feudals— repetien incansablement que necessitaven més temps i més recursos per a
ser correctament instruïts en el cristianisme.
El 1609, per ordre de Felip III, els moriscos van ser expulsats de València i el 1610, de Catalunya i d’Aragó. La
decisió d’exiliar-los sancionava el fracàs d’una política
pastoral i mostrava la capacitat de resistència i la fidelitat
a la seva identitat de les comunitats morisques.

Conclusió
El fracàs de la política envers els moriscos no es pot extrapolar a les campanyes d’adoctrinament dels cristians vells.
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Al capdavall de l’estat de la qüestió que hem intentat esbossar, hom constata que estem encara lluny d’establir un
mapa clar i una cronologia precisa de la penetració de la
Reforma catòlica als territoris de parla catalana. Tanmateix podem apuntar que la situació no era la mateixa a les
zones més urbanitzades, com bona part de Catalunya o de
l’arxidiòcesi de València, que a les terres més rurals i
muntanyoses. En el cas de les illes Balears, per exemple,
coneixem la situació de Palma, però sabem molt poc de la
resta de l’illa, i encara menys de Menorca o d’Eivissa.
A les ciutats i les seves rodalies, l’oferta religiosa de la
Reforma catòlica era abundant, tant gràcies a la xarxa parroquial com a la presència de nombroses fundacions d’ordes religiosos i a la vigilància de la Inquisició. L’administració de sagraments, les predicacions i les sessions de
catequesi, la producció d’obres literàries i artístiques
de temàtica religiosa, l’acció de les confraries, les processons i altres activitats litúrgiques tenien lloc amb normalitat i, a mitjà termini, segurament amb èxit.
A la ruralia, però, hi havia factors que objectivament dificultaven la difusió de les reformes religioses: els problemes de desplaçament, la menor ràtio clergues/laics, el bandolerisme que impedia el desenvolupament d’una acció
pastoral, la presència massiva dels moriscos al regne de
València... Les autoritats civils i eclesiàstiques eren conscients d’aquesta situació, agreujada, segons el seu punt de
vista, per la proximitat dels hugonots, que podien aprofitar el corrent d’immigració francesa per a introduir-se a
Catalunya. Per això el rei, les autoritats locals, els bisbes i
molts sectors del clergat redoblaren els seus esforços adoctrinadors per imposar un real procés d’aculturació al conjunt de la població. El reforç de l’acció de la Inquisició, la
creació de diòcesis més petites i controlables, la reiteració
de les visites pastorals dels bisbes o dels seus agents, la reforma de la xarxa monàstica, l’impuls a les missions de religiosos i altres mesures de la mateixa sensibilitat anaven
dirigides específicament a fer front a aquests problemes.
Caldrà, però, esperar encara nous estudis per a determinar
si aquest procés d’aculturació va ser completament reeixit.
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