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«Catalunya serà cristiana, o no serà.» La citació, tradi-
cionalment atribuïda a Torras i Bages, és completa-
ment apòcrifa: no es troba en cap escrit del cèlebre 
bisbe de Vic. I, tanmateix, reflecteix una opinió ben 
viva durant segles: la catalanitat implica una adscripció 
confessional determinada, de manera que identitat ca-
talana i fe catòlica arriben a semblar connaturals.

Sense menystenir la funció que la lluita contra els 
sarraïns a l’edat mitjana hagi pogut tenir en la formació 
d’aquesta identificació, en aquestes pàgines voldria cri-
dar l’atenció sobre el seu origen a l’edat moderna, en el 
marc de la contrareforma.

En els darrers anys, els historiadors d’aquesta època 
han utilitzat sovint la noció d’identitat confessional. 
Però, gairebé sempre, aquest concepte s’ha aplicat a 
territoris on coexistien, amb més o menys grau de vio-
lència, poblacions amb credos diferents. És el cas fran-
cès, on els calvinistes haurien adquirit una consciència 
de grup, una memòria col·lectiva i unes pautes cul- 
turals i de comportament específiques que pastors i 
consistoris tenien cura de preservar.1 Aquesta identitat 
confessional dels hugonots, seguint els criteris de la 
psicologia social, ha estat vista com el desig d’una mi-
noria qualificada d’adquirir cohesió interna, accepta-
ció política i visibilitat social en un ambient que, per 
ser majoritàriament catòlic, era hostil.2 És difícil tras-
lladar aquest concepte a la Catalunya del segle xvi, on 
l’expulsió dels jueus el 1492, la presència gairebé mar-
ginal dels protestants i el grau d’assimilació de la po-
blació morisca3 fan difícil destacar trets distintius exte-

1.  Raymond A. Mentzer, La construction de l’identité réfor-
mée aux xvi et xviie siècles: Le rôle des consistoires, París, Honoré 
Champion, 2006; Olivier Christin, Confesser sa foi: Conflits con-
fessionnels et identités religieuses dans l’Europe moderne (xvie-xviie  
siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2009.

2.  Mark Greengrass, però, posa en qüestió el caràcter «inter-
nacional» de la identitat calvinista, que, segons ell, anava sempre 
vinculada a altres identitats: Mark Greengrass, «The French Pastor- 
ate: Confessional Identity and Confessionalization in the Hugue-
not Minority, 1559-1685», a C. Scott Dixon i Luise Schorn- 
Schütte (ed.), The protestant clergy of early modern Europe, 
Houndmills, Palgrave Macmillan, 2003, p. 176-195.

3.  Un memorial de 1610 deia que «todos hablan la lengua 
catalana, como los demás poblados de cristianos viejos de Cata-
luña, sin que ninguno de ellos hable ni sepa hablar lengua arábiga 
[...] no visten ni usan ropas o vestiduras a la morisca, sino a la cata-
lana» (Josep Serrano, «Usos i pràctiques socials i religiosos dels 
moriscos d’Ascó, Benissanet i Miravet (1610)», Miscel·lània del 
Centre d’Estudis Comarcals de la Ribera d’Ebre (Flix), núm. 9 
(1993), p. 31-42). En general, Ignasi Fernández, «Los moriscos 

riors d’unes minories durament oprimides. Però potser 
es podria aplicar al grup majoritari: el catòlic. En efec-
te, la població catalana de l’alta edat moderna desen- 
volupà una forta consciència que la seva identitat  
implicava forçosament l’assumpció d’un catolicisme 
posttridentí, àdhuc per la defensa per tot arreu d’aques-
ta creença, manifestada de manera inequívoca per di-
versos signes exteriors.

1

El 1517, quan Martí Luter fa públiques a Wittemberg 
(Saxònia) les seves tesis contra les indulgències, ende- 
ga un moviment de profundes conseqüències per a la 
història europea. La ràpida expansió de la reforma i  
la resposta de l’Església catòlica (la contrareforma o 
reforma catòlica) configuren un nou mapa religiós, en 
el qual les diferents poblacions s’han de decantar, de 
grat o per força, per una de les diferents confessions 
existents.

Aquest procés coincideix amb la consolidació dels 
estats absolutistes, que, al segle xvi, estan desenvolu-
pant els seus mecanismes de poder. La voluntat dels 
reformadors religiosos (tant catòlics com protestants) 
de condicionar tots els aspectes de la vida col·lectiva 
(polítics i religiosos, però també culturals, morals, eco-
nòmics…) obliga el poder polític a intervenir-hi per 
no veure la seva capacitat de decisió seriosament dismi-
nuïda, fins i tot anul·lada. A la primera edat moderna, 
el rei que vulgui assegurar el seu poder ha de triar una 
confessió i treballar activament per consolidar-la en el 
seu regne, perquè és l’única manera que té de garantir 
el control sobre el procés. Al mateix temps, el sobirà 
podrà estendre el seu patrimoni gràcies als recursos del 
clergat i valdre’s de les xarxes eclesiàstiques per difon-
dre els seus missatges. En resulta la confessionalització, 
que és un procés de disciplinament social i d’intoleràn-
cia religiosa en el qual esglésies i monarquies actuen 
coordinadament imposant, des de dalt, unes determi-
nades pautes de creença i de comportament.4 Se’n deri-

en Cataluña: entre asimilación y destierro», a Antonio Moliner 
(ed.), La expulsión de los moriscos, Alella, Nabla, 2009, p. 211-233.

4.  Sobre els processos de confessionalització i de disciplina-
ment social, conformats a la dècada de 1970 pels estudiosos de 
l’Imperi germànic i àmpliament debatuts pels historiadors, la bibli-
ografia és abundant. Wolfgang Reinhard, «Pressures towards con-
fessionalization? Prolegomena to a theory of the confessional age», a 
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ven unes conseqüències que, més enllà de les variants 
territorials i teològiques, són estructuralment anàlo-
gues en el món protestant i en el catòlic: la confessió 
—la que sigui admesa— i el poder polític actuaran 
braç a braç en un procés cultural, social i polític que ha 
de beneficiar tant l’Església com el príncep.

Un dels trets de la confessionalització és la intole-
rància: només una religió és admesa en cada territori; 
les altres són prohibides i perseguides per institucions 
repressives (en el cas català, sobretot, la Inquisició),5 
que gairebé sempre tenen un caràcter eclesiàstic i polí-
tic alhora. En la mentalitat de l’època, la intolerància 
del príncep esdevé una font del seu poder.6

Una altra conseqüència, la que vull destacar aquí, és 
l’homogeneïtzació religiosa de les poblacions. Els apa-
rells polítics i eclesiàstics contribueixen a fer que la re-
ligió sigui un element constitutiu de la identitat terri-
torial. La confessionalitat esdevé pràcticament un 
element delimitador de la nacionalitat: gairebé per 
definició, els suecs han de ser luterans; els anglesos, 
anglicans; etc.7 Tot i que, com a reacció al paradigma 
de la confessionalització, alguns historiadors han cri-
dat recentment l’atenció sobre les iniciatives de convi-
vència confessional,8 cal reconèixer que la uniformitat 
religiosa és la norma a gairebé tots els regnes durant 
l’edat moderna. Fins i tot en el cas particular de França, 
Alain Tallon ha subratllat la importància del gal·licanis-

C. Scott Dixon, The German Reformation: The Essential Readings, 
Oxford, Blackwell, 1999, p. 17-192; Heinz Schilling, Religion, 
political culture and the emergence of the early modern society, Leiden, 
Nova York, Colònia, Brill, 1992; Paolo Prodi (cur.), Disciplina 
dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo 
ed età moderna, Bolonya, Il Mulino, 1994; Federico Palomo, «“Dis-
ciplina christiana.” Apuntes historiográficos en torno a la disciplina 
y el disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa 
de la alta edad moderna», Cuadernos de Historia Moderna (Madrid), 
núm. 18 (1997), p. 119-138; Ronald Po-Chia Hsia, «Disciplina 
social y catolicismo en la Europa de los siglos xvi y xvii», Manuscrits: 
Revista d’Història Moderna (Barcelona), núm. 25 (2007), p. 29-43; 
José Ignacio Ruiz-Rodríguez i Ígor Sosa, «El concepto de la “con-
fesionalización” en el marco de la historiografía germana», Studia 
Historica. Historia Moderna (Salamanca), núm. 29 (2007), p. 279-
305; José Martínez i Carlos Javier de Carlos, Religión, política y 
tolerancia en la Europa moderna, Madrid, Polifemo, 2011.

5.  El primer procés inquisitorial per protestantisme incoat pel 
Tribunal de la Inquisició de Barcelona va tenir lloc el 1539. Joan 
Bada, La Inquisició a Catalunya: Segles xiii-xix, Barcelona, Barcano-
va, 1992, p. 62.

6.  Ignasi Fernández Terricabras, «Les bases ideològiques: 
la confessionalització i la intolerància religiosa a l’Europa moderna 
(segles xvi-xvii)», a Agustí Alcoberro (ed.), Per bruixa i metzine-
ra: La cacera de bruixes a Catalunya, Barcelona, Museu d’Història 
de Catalunya, 2007, p. 56-69.

7.  Una revisió de les diferents situacions a Europa amb abun-
dant bibliografia, a Pierre-Jean Souriac i René Souriac, Les af-
frontements religieux en Europe: Du début du xvie siècle au milieu du 
xviie siècle, París, Balin, 2008, p. 320-405.

8.  C. Scott Dixon, Dagmar Freist i Mark Greengrass 
(ed.), Living with religious diversity in early-modern Europe, Surrey, 
Ashgate, 2012.

me en la formació d’una consciència nacional clara-
ment singularitzada.9 Als ulls de la immensa majoria 
dels homes i dones europeus dels segles xvi i xvii, 
sembla que no hi pot haver nació si no hi ha unitat 
religiosa. De fet, la vinculació entre la religió i la na- 
cionalitat ha estat un dels arguments més forts en la 
famosa resposta d’Adrian Hastings a la no menys cone-
guda tesi d’Eric J. Hobsbawm sobre la inexistència de 
nacions abans del segle xix. El mateix Hastings subrat-
lla la relació, per exemple, entre el nacionalisme anglès 
i la reforma anglicana o entre el nacionalisme serbi i el 
cristianisme ortodox.10

Quan, com en el cas de la monarquia hispànica, un 
mateix sobirà ha de regnar sobre territoris diversos que 
la genètica i les armes han posat sota el seu poder, no es 
pot descurar aquest factor religiós en les temptatives de 
forjar una identitat política comuna.

Tot i que el títol de Reis Catòlics havia estat con- 
cedit per Alexandre VI a Ferran d’Aragó i a Isabel de 
Castella el 1496, en atenció sobretot a llurs actuacions 
contra els musulmans i els jueus, els Habsburg ompli-
ran aquest títol d’un nou contingut en el marc de la 
contrareforma.11 Per als consellers del rei, l’oposició als 
protestants (els heretges) s’equipara a la lluita contra 
l’islam (els infidels) i la monarquia hispànica esdevé la 
monarquia catòlica per antonomàsia, fins al punt que 
avui molts historiadors utilitzen aquestes dues expres-
sions com a sinònimes. Els Habsburg, catòlics devots, 
veuran en la religió un factor aglutinant i unificador 
dels diferents territoris que governen.12

 9.  Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux 
en France au xvie siècle, París, Presses Universitaires de France, 
2002. L’autor no comparteix les idees de Myriam Yardeni, La 
conscience nationale en France pendant les guerres de religion (1559-
1598), Lovaina, París, Nauwelaerts, 1971.

10.  Adrian Hastings, La construcción de las nacionalidades, 
Madrid, Cambridge University Press, 2000.

11.  Pablo Fernández Albaladejo, «Rey Católico: gestación 
y metamorfosis de un título», a Luis Antonio Ribot, El Tratado de 
Tordesillas y su época: Congreso Internacional de Historia, vol. i, Ma-
drid, Sociedad Estatal V Centenario del Tratado de Tordesillas, 
1995, p. 209-216.

12.  Christian Hermann, «Multinationale Habsbourg et uni-
versalisme chrétien», a Christian Hermann (coord.), Le premier 
âge de l’état en Espagne, París, Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1989, p. 407-414; Pablo Fernández Albaladejo, 
«Católicos antes que ciudadanos: gestión de una “política española” 
en los comienzos de la Edad Moderna», a José Ignacio Fortea 
(ed.), Imágenes de la diversidad: El mundo urbano en la Corona de 
Castilla (siglos xvi-xvii), Santander, Universidad de Cantabria, 1997, 
p. 103-127; Laura Manzano, «Los fundamentos de la obediencia: 
la religión como máximo vínculo entre los reinos de la Monarquía 
Católica. El ejemplo de los Países Bajos en la década de 1640», a 
Alicia Esteban, Servir al rey en la monarquía de los Austrias: Medios, 
fines y logros del servicio al soberano en los siglos xvi y xvii, Madrid, 
Sílex, 2012, p. 147-161. La construcció del monestir de San Lo-
renzo de El Escorial i la col·lecció de relíquies de tots els territoris 
que Felip II hi guardava han estat interpretades com un instrument 
de construcció d’una «identitat monàrquica, espiritual i nacional»; 
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de recordar sempre la famosa frase que Felip II va es-
criure al papa Pius V quan va esclatar la revolta dels 
Països Baixos, que tenia una forta motivació calvinista: 
«Antes preferiría perder mis Estados y cien vidas que 
tuviese, que reinar sobre herejes».16

2

El Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i 
Cerdanya són, des de la mort de Ferran II el 1516, un 
integrant més, i no pas el més influent, d’aquesta vasta 
monarquia hispànica fermament compromesa en la 
defensa del catolicisme. Des de la conclusió del Conci-
li de Trento, si no abans, a tota la monarquia les auto-
ritats eclesiàstiques i polítiques treballen activament 
per fer arrelar un catolicisme clarament tridentí. Però 
molts testimonis demostren que, als ulls del monarca  
i dels seus consellers, Catalunya es troba en unes cir-
cumstàncies singularment greus que obliguen a fer-hi 
un esforç suplementari d’adoctrinament religiós.

La primera circumstància és la proximitat amb 
França, on el calvinisme ha penetrat amb força, sobre-
tot entre les elits, i les guerres de religió sacsegen el 
regne. A Madrid, el risc que els hugonots s’introduei-
xin a Catalunya sembla ben real. Valgui l’exemple del 
que diu el 1566 un home molt allunyat de la situació 
catalana, el bisbe de Còrdova, Francisco de Rojas y 
Sandoval, demanant al rei que reforci l’estructura in-
quisitorial als Pirineus:

Porque la mayor fuerza de estos Reinos son los 
Montes Pirineos, y si estos se dañasen con la herejía, la 
libertad que con ellos predican es tan pegajosa como 
hemos visto, pues en tan breve tiempo se ha dañado 
todo, considere Vuestra Majestad cuán dañoso sería 
esto para los negocios de la Iglesia y de Vuestra Majes-
tad, pues se apoderaban los herejes de las mayores fuer-
zas de estos reinos y de gente muy hábil y muy útil para 
el servicio de Vuestra Majestad, así por la tierra como 
por la mar.17

Els prelats catalans també demanen l’auxili reial.  
El 1561, després d’haver creuat tot el sud de França per 
assistir al Concili de Trento, el bisbe de Barcelona, 
Guillem Caçador, escriu a Felip II esfereït per tot el 
que ha presenciat:

Sols suplicaré a Vostra Majestat [...] se recorde quant 
veïna sia Catalunya en aquest tan horrible incendi, del 

la Cristiandad» y la paz con el turco, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2004.

16.  Manuel Fernández Álvarez, Felipe II y su tiempo, Ma-
drid, Espasa, 1998, p. 382. La millor biografia és Geoffrey Parker, 
Felipe II: La biografía definitiva, Barcelona, Planeta, 2010.

17.  Archivo y Biblioteca de Francisco Zabálburu (Madrid), 
carpeta 129, f. 153, Advertiments del bisbe de Còrdova.

Carles V, seguint l’ideari polític medieval que fa de 
l’emperador el cap militar de la cristiandat, abraça amb 
força la defensa del catolicisme. Sentirà una intensa 
decepció amb la Pau d’Augsburg de 1555, que, volent 
assolir la coexistència de catòlics i luterans a l’interior 
del Sacre Imperi Romanogermànic, sanciona la divisa 
«Cuius regio, eius religio». Cal entendre que aquest 
principi no reposa sobre factors individuals, sinó sobre 
una base institucional: no és que la religió dels súbdits 
quedi a mercè d’una decisió personal del monarca, 
menys o més arbitrària, sinó que l’estat implantat pel 
monarca que governa la regio s’identifica amb l’Església 
que hi predica la religio. Als ulls de tots els europeus, 
l’exemple de França, dessagnada per vuit cruels guerres 
de religió entre 1562 i 1598, és la mostra evident dels 
desastres que poden sobrevenir quan uns monarques 
dèbils no aconsegueixen imposar una sola fe i han de 
tolerar credos diversos als seus regnes.

A la monarquia hispànica, quan Carles V abdica  
el 1556, el seu fill Felip II, el líder de la branca hispànica 
dels Habsburg, és qui més clarament adopta un discurs 
obertament imperial, de defensa a ultrança del cato- 
licisme, que, a Viena, ni Ferran I (l’artífex de la pau  
de 1555) ni el seu fill Maximilià II no poden seguir per 
por de trencar el delicat equilibri negociat a Augs-
burg.13 Els decrets del Concili de Trento (1545-1563) 
seran ràpidament acceptats per Felip II; el 1564, el rei 
ordena aplicar-los no només als bisbes i als superiors 
dels ordes religiosos, sinó també als jutges laics i als 
delegats del poder regi.14 A tota la monarquia hispà- 
nica, el Concili de Trento no és només una norma  
religiosa, sinó també una llei civil. Pecat i delicte s’iden-
tifiquen i, de la mateixa manera, revolta i heretgia sem-
blen anar juntes.

L’aparell de propaganda de Felip II no deixarà mai 
d’exalçar aquesta figura de paladí de la cristiandat, tot  
i que, com ha demostrat, entre d’altres, María José 
Rodríguez-Salgado, la pràctica política del monarca en 
les relacions internacionals sigui sovint més pragmàti-
ca del que es pensa.15 I als biògrafs del monarca els plau 

Guy Lazurg, «Possessing the sacred: monarchy and identity in 
Philip II’s relic collection at the Escorial», Renaissance Quarterly 
(Chicago), núm. LX-1 (2007), p. 58-93.

13.  Sylvène Édouard, L’Empire imaginaire de Philippe II: 
Pouvoir des images et discours du pouvoir sous les Habsbourg d’Espag-
ne au xvie siècle, París, Honoré Champion, 2005; Friederich Edel-
mayer, «El Sacro Imperio y la Monarquía Católica», a José Javier 
Ruiz, Las vecindades de las monarquías ibéricas, Madrid, Red Co-
lumnaria, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 81-101.

14.  Ignasi Fernández, Felipe II y el clero secular: La aplicación 
del Concilio de Trento, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemo-
ración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000. A més, a 
Catalunya, el concili provincial de 1564-1566, celebrat sota la 
presidència de l’arquebisbe de Tarragona i amb un fort control re-
ial, acceptarà els decrets de Trento com a norma eclesiàstica: Joan 
Bada, Situació religiosa de Barcelona en el segle xvi, Barcelona,  
Facultat de Teologia de Catalunya, 1970, p. 181-211.

15.  María José Rodríguez-Salgado, Felipe II, el «Paladín de 
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gun error en la Fe».21 El 1615, el bisbe de Vic, Andrés 
de San Jerónimo, es plany que els rectors de la seva  
diòcesi, amenaçats de mort pels bandolers, no gosen 
viure a les seves parròquies ni acudir a la seu per entre-
vistar-se amb el bisbe.22

En suma, a la cort hom tem que els protestants 
francesos, molt presents a territoris propers com el 
comtat de Foix, puguin valdre’s de la immigració oc- 
citana, de les quadrilles de bandolers, de la manca de 
control de les autoritats sobre certes regions i de la 
pretesa ignorància de les poblacions rurals i, molt prin-
cipalment, muntanyenques, per arrelar a Catalunya 
com ja ho havien fet a França. En efecte, les descrip- 
cions que hi arriben no poden ser més alarmants: «Lo 
que más me angustia es que estamos vecinos de los lu-
teranos y témese que so color de bandoleros no entren 
este verano [...]. Témese que no traigan algunos predi-
cadores luteranos para del todo pervertir la tierra, que 
está llena de ignorancia», escriu des de Puigcerdà un 
frare dominic al seu provincial el 1565.23

Catalunya apareix com un territori especialment 
vulnerable no només des del punt de vista polític o 
militar, sinó també religiós, i això duu l’Església i la 
Corona a intensificar mesures de catolització de la so- 
cietat que també es donen en altres territoris i que al 
Principat són aplicades amb particular energia.

Així, la xarxa inquisitorial a Catalunya és sistemàti-
cament reforçada, malgrat la resistència que la Inquisi-
ció troba entre les classes dirigents catalanes, que la 
consideraven una institució judicial i política al servei 
de la Corona que infringia les constitucions catalanes. 
Tots els historiadors de la Inquisició destaquen que els 
tribunals de Barcelona i de Saragossa (del qual depèn la 
diòcesi de Lleida) es distingeixen dels altres tribunals 
de districte per la seva preocupació gairebé obsessiva 
pels francesos, que són objecte d’una especial vigilàn-
cia: segons les dades de Joan Bada, el 13,86 % dels 
processos del Tribunal de Barcelona són per luteranis-
me, paraula que per a la Inquisició comprenia totes les 
confessions protestants.24 La història de la reforma a 

21.  Archivo y Biblioteca de Francisco Zabálburu (Ma- 
drid), carpeta 177, f. 75 (el bisbe d’Urgell a Felip II, 12.02.1589) i 
79 (el capítol catedralici de la Seu d’Urgell a Felip II, 10.11.1588).

22.  Citat per Henry Kamen, Canvi cultural a la societat del 
Segle d’Or: Catalunya i Castella, segles xvi-xvii, Lleida, Pagès Editors, 
1998, p. 278.

23.  Archivo General de Simancas, Estado-Aragón, 332, s. f., 
carta al provincial Juan Izquierdo, 01.06.1565.

24.  Joan Bada, La Inquisició..., 1992, p. 134. Per posar un 
contraexemple, al Tribunal de Toledo només un 7,3 % dels proces-
sos entre 1561 i 1620 són contra «luterans». Elisabeth Balancy, 
«Les immigrés français devant le tribunal de l’Inquisition de Barce-
lone», a Les français en Espagne à l’époque moderne, Tolosa de Llen-
guadoc, Centre National de la Recherche Scientifique, 1990,  
p. 45-69; Juan Blázquez Miguel, La Inquisición en Cataluña:  
El Tribunal del Santo Oficio de Barcelona, 1487-1820, Toledo, Ar-
cano, 1990; William Monter, La otra Inquisición: La Inquisición 
española en la Corona de Aragón, Navarra, el País Vasco y Sicilia, 

qual se ha de tenir molt gran temor en tots los regnes 
d’Espanya.18

La presència a la Catalunya moderna d’una impor-
tantíssima immigració occitana, que hi aflueix regular-
ment entre 1490 i 1630, apareix com un agreujant 
considerable. Hi ha parròquies catalanes on el nombre 
d’homes francesos als registres de matrimonis supera  
el 20 %. Tot i que els estudis actuals ja han demostrat 
que la gran majoria d’aquests immigrants provenen de 
les zones catòliques de França, la por que entre ells 
s’infiltrin pastors i predicadors calvinistes és constant. 
Com exposa Òscar Jané en aquestes mateixes pàgines, 
al llarg de l’edat moderna la contraidentitat francesa 
actua com un estereotip que cerca reforçar la identitat 
catalana. I els francesos són sistemàticament vistos 
com a heretges protestants,19 la qual cosa els oposa, 
gairebé automàticament, als catalans, que són catòlics 
devots. 

Per si no n’hi hagués prou, cal afegir-hi el problema 
del bandolerisme, tan estès a la Catalunya dels se- 
gles xvi i xvii. Sense entrar en el debat sobre les seves 
causes, ens interessa destacar que la violència i la con-
flictivitat generalitzada pel bandolerisme impedeixen 
no només el control polític, sinó també el control reli-
giós del territori.20

Tenim nombrosos testimonis de rectors de parrò-
quies que han de fugir o que es veuen condicionats per 
la divisió entre bàndols: «será imposible poder dar un 
paso por este obispado que no demos en las manos de 
los bandoleros», adverteix a Felip II el bisbe d’Urgell, 
Andreu Capella, el 1589. Un any abans, el seu capítol 
catedralici ha escrit: «Estan les coses de la comarca i 
frontera de França tan mal parades que puix la gent 
facinerosa i gascons amb gran seguretat i sens recel de 
contradicció captiven los capellans, oprimint-los en 
gran manera per conseguir d’ells majors rescats, obli-
gant als Rectors dels llogarets que escapen d’apartar-se, 
deixant ses Residències. Tenim por no sie principi d’al-

18.  Archivo General de Simancas, Estado-Aragón, 328, s. f., 
el bisbe de Barcelona a Felip II, 30.11.1561.

19.  Bertrand Haan, «L’affirmation d’un sentiment national 
espagnol face à la France du début des guerres de religion», a Alain 
Tallon (ed.), Le sentiment national dans l’Europe méridionale  
aux xvie et xviie siècles, Madrid, Casa de Velázquez, 2007, p. 75-90, 
particularment p. 79-82.

20.  Xavier Torres, «Bandolerisme catalan et protestantisme 
français (xvie-xviie siècles). Image et réalité», a Michel Brunet, 
Serge Brunet i Claudine Pailhes (dir.), Tolérance et solidarités dans 
les Pays Pyrénéens, Foix, Archives Départamentales de l’Ariège, 
1998, p. 391-412; Patrice Poujade, «Conflictualité, solidarités et 
relations frontalières dans les Pyrénées (v. 1550 - v. 1650)», a 
Conseil Général Ariège (dir.), Tolérance et solidarités dans les 
Pays Pyrénéens, Foix, Archives Départamentales de l’Ariège, 1998, 
p. 431-447; Patrice Poujade, Le voisin et le migrant: Hommes et 
circulations dans les Pyrénées modernes, xvie-xixe siècle, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2011.
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encarregats d’instruir els habitants de les poblacions 
properes als monestirs. Altres rendes monàstiques són 
annexades als salaris del mestrescola de la catedral de 
Lleida, amb jurisdicció sobre els estudiants de la ciutat, 
i de diversos professors de la universitat. També es pre-
tén crear un seminari diocesà a Urgell, que hauria de 
servir per disposar a les parròquies d’una clerecia ben 
formada, i augmentar les rendes dels convents d’agus-
tins de la Seu d’Urgell i de dominics de Tremp, des dels 
quals s’envien predicadors a les comarques veïnes.

3

El procés d’identificació del catolicisme amb la catala-
nitat, tan sostingudament mantingut, va tenir èxit.  
Al segle xvii la religió catòlica figura, al costat d’altres 
elements com la llengua o una cultura jurídica cons- 
titucional pròpia,27 com un component fonamental, 
inequívoc i inevitable de la identitat catalana. Escrits, 
sermons, processons o festivitats de tota mena són oca-
sions per expressar i consolidar aquesta identitat a tra-
vés de la religiositat.28

Prenem el cas del culte als sants, que a tota l’Europa 
catòlica esdevé un tema amb el qual fàcilment es vin-
cula la devoció religiosa amb la identitat política, o, 
com mostren Xavier Torres i Ricard Expósito, amb una 
religió cívica que reforça la cohesió social i política.29 
Catalunya, on els sants són omnipresents fins i tot en 
la vida quotidiana, tant en la seva interpretació ortodo-
xa com en aquelles que són titllades de supersticioses,30 
no n’és una excepció.

La canonització, el 1601, per Climent VIII del do-
minic Ramon de Penyafort, un sant català, provoca a 
Barcelona un esclat festiu amb pocs precedents. Des 
del 10 de maig fins al 10 d’agost hi ha tota mena de 
celebracions i de processons de parròquies, gremis i 
corporacions vinguts d’arreu per venerar les despulles 

27.  Antoni Simon i Tarrés, Els orígens ideològics de la Revolu-
ció Catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1999.

28.  Especialment el sermó que la Diputació del General en-
carrega cada any el 23 d’abril a un predicador distingit amb motiu 
de la festivitat de Sant Jordi i que sovint és imprès; Xavier Torres i 
Ricard Expósito, «Els sermons de Sant Jordi de la Diputació de 
Catalunya: literatura i religió cívica», a  Sònia Boadas (ed.), Litera-
tura en la Guerra de los Treinta Años, Vigo, Academia del Hispanis-
mo, 2012, p. 129-150.

29.  Xavier Torres i Ricard Expósito, «Els sermons de Sant 
Jordi de la Diputació de Catalunya: literatura i religió cívica»,  
a Sònia Boadas (ed.), Literatura en la Guerra de los Treinta Años,  
p. 129-150. Per al conjunt d’Europa, vegeu també Sofia Boesch 
Gajano i Raimondo Michetti (ed.), Europa sacra: Raccolte agio-
grafiche e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età Moderna, 
Roma, Carocci, 2002.

30.  Martí Gelabertó, La palabra del predicador: Contrarre-
forma y superstición en Cataluña (siglos xvii-xviii), Lleida, Mile- 
nio, 2005, p. 176-225.

Catalunya encara resta per fer. En la gran majoria dels 
casos, els processos inquisitorials són contra soldats o 
comerciants estrangers, per la qual cosa hom pot pen-
sar que la reforma no va arrelar a Catalunya, però estu-
dis recents sobre les xarxes heterodoxes a Aragó o sobre 
algun reformat català donen peu a pensar que aquesta 
hipòtesi hauria de ser confirmada o descartada mitjan-
çant noves recerques arxivístiques.25

Amb la repressió no n’hi ha prou. A la segona mei-
tat del segle xvi, la Corona endega un procés de reor-
ganització dels recursos eclesiàstics catalans per fer-los 
més efectius en l’adoctrinament de la població i en la 
detecció de qualsevol heretgia. Des d’aquest punt de 
vista, l’actuació més radical és la reforma monàstica  
de 1592, quan Climent VIII autoritza una operació 
llargament planificada per Felip II i els seus conse-
llers.26 El Papa suprimeix els canonges regulars de sant 
Agustí, que disposaven de quaranta-tres esglésies a Ca-
talunya, i prescriu noves regles per als benedictins de la 
Congregació Claustral Tarraconense i Cesaraugustana, 
que agrupa una seixantena de monestirs benedictins a 
Catalunya, una vintena dels quals desapareixen. Això 
no només permet concentrar els monjos en un nombre 
més reduït de cenobis més fàcilment controlables, sinó 
que allibera un seguit de rendes eclesiàstiques que se-
ran destinades a projectes reformadors. Així, els béns 
dels monestirs extingits serveixen per sufragar la crea-
ció de la nova diòcesi de Solsona, fundada el 1593 tot 
disminuint els territoris dels bisbats d’Urgell i de Vic, 
la qual cosa permet augmentar la vigilància sobre la 
població i la capacitat de reacció enfront del calvinisme 
francès. També es paga amb aquells el nou col·legi de 
Sant Benet de Lleida, on els monjos benedictins po-
dran viure mentre es formen en la universitat més pres-
tigiosa del Principat; després, aquests monjos seran 

Barcelona, Crítica, 1992; Henry Kamen, Canvi cultural a la socie-
tat..., 1998, p. 281-363. Aquesta atenció també es dóna al Tribunal 
de la Inquisició de Saragossa: Christine Langé, «L’immigration 
française en Aragon, xvie siècle et première moitié du xviie siècle», 
a Les français en Espagne à l’époque moderne, Tolosa de Llenguadoc, 
Centre National de la Recherche Scientifique, 1990, p. 25-43.

25.  El reformat català més important és Pere Galès, fill d’Ull-
decona (1537-1595), que va arribar a ser professor a Ginebra i 
morí pres per la Inquisició; Antonio Fernández i Doris Moreno, 
Protestantes, visionarios, profetas y místicos, Barcelona, Debolsi- 
llo, 2005, p. 127-133. Per al cas aragonès: Michel Boeglin, «As-
pectos de la Reforma en Aragón a finales del reinado del Empera-
dor. El proceso del rector Miguel Monterde», Manuscrits: Revista 
d’Història Moderna (Barcelona), núm. 30 (2012), p. 139-159.

26.  Ignasi Fernández Terricabras, «Catalunya, “frontera 
d’heretges”. Reformes monàstiques i reorganització dels recursos 
eclesiàstics catalans per Felip II», Pedralbes: Revista d’Història Mo-
derna (Barcelona), núm. 18 (1) (1998), p. 547-556. Vegeu també 
Antoni Pladevall, «Les transformacions i canvis en l’estructura 
monàstica de Catalunya l’any 1592», a Josep Maria Sans i Travé i 
Francesc Balada (coord.), Miscel·lània en honor del doctor Casimir 
Martí, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1994,  
p. 390-397.
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quies competeixen per demostrar la superioritat del 
seu catolicisme: és el més antic, el més genuí, el menys 
corromput per l’heretgia...36

La vinculació d’aquest culte als sants amb la lluita 
confessional és popularitzada per predicadors i artistes, 
per processons i per textos o imatges divulgatius.37 Per 
exemple, l’any 1614, quan la beatificació de santa Te-
resa de Jesús se celebra a tota la monarquia hispànica 
amb festes impulsades principalment per la Corona i 
per l’orde del Carmel. A Perpinyà, a la plaça del Puig, 
s’hi disposen dos escenaris enfrontats: en el primer hi 
ha una nau amb les imatges de la Mare de Déu del 
Carme i de santa Teresa; en el segon, dues figures que 
representen Martí Luter i Joan Calví, els líders protes-
tants, envoltats dels seus sequaços. Arribada la nit, la 
multitud congregada pot veure com:

[...] por un cordelito muy sutil partieron a un mismo 
tiempo dos rayos de fuego de la imagen de Nuestra 
Señora y de nuestra Santa Madre (Santa Teresa), y con 
grandísima presteza se prendió en las figuras de los dos 
herejes, los cuales comenzaron a disparar de sus cuerpos 
tantos tiros y a despedir tanta cantidad extendiendo el 
fuego a los demás herejes y arrojando mucho por sus 
bocas y despidiendo infinidad de cohetes tronadores, se 
prendió también en la nao, haciéndose todo ceniza, con 
grande gusto y grita de la gente que allí estaba. Parecie-
ron en la otra nave muchas luces de cera blanca, con que 
las dos imágenes quedaron como dos resplandecientes 
soles, tañéndose muchos juegos de chirimías.38

Les escenografies de batalles són habituals a les fes-
tivitats populars de l’època, però el més comú és mos-
trar-hi lluites entre moros i cristians.39 Sembla clar el 
sentit propagandístic de la representació pirotècnica a 
Perpinyà, prop de la frontera francesa: la victòria de la 
Mare de Déu i d’una santa molt vinculada a la monar-
quia hispànica sobre els protestants que desafien l’Es-
glésia catòlica i, entre altres coses, contesten la venera-
ció deguda a les seves vencedores.

la España de los siglos xvi y xvii», Revista de Historia Jerónimo Zu-
rita (Saragossa), núm. 85 (2010),  p. 39-74.

36.  Ignasi Fernández Terricabras, «La foi et le rang: l’argu-
mentation religieuse dans les traités pour la préséance du roi de 
France de François Pithou et d’Eustache de Refuge (xvie-xviie 
siècles)», Revue d’Histoire de l’Église de France (Turnhout), núm. 96 
(2010), p. 415-428.

37.  Pep Valsalobre, «Elements per a una Catalunya sacra: 
sobre alguns aspectes de l’hagiografia de l’edat moderna catalana», 
a Marinela Garcia i M. Àngels Llorca (ed.), Vides medievals de 
sants: Difusió, tradició i llegenda, Alacant, Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana, 2012.

38.  Diego de San José, Compendio de las solenes fiestas que en 
toda España se hicieron en la beatificacion de N.B.M. Teresa de Jesús, 
Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1615.

39. Maria Garganté, Festa, arquitectura i devoció a la Catalu-
nya del Barroc, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montser- 
rat, 2011.

mortals del sant, conservades al convent de Santa Ca-
terina.31 Els nombrosos textos impresos aleshores per 
deixar-ne memòria insisteixen en l’origen català del 
sant i en el lloc preeminent que la canonització dóna a 
la ciutat de Barcelona sobre altres ciutats del món.32

Des d’aleshores, explica Xavier Torres, la ciutat de 
Barcelona i per extensió tot el Principat es llancen a 
una campanya de recerca de relíquies i de sol·licituds  
de canonitzacions que volen ser al mateix temps ex-
pressió de la grandesa de la ciutat i de la fermesa reli- 
giosa dels seus habitants, la catolicitat dels quals és 
pràcticament un acte identitari: no haver conegut mai 
l’heretgia esdevé, efectivament, una de les màximes 
distincions barcelonines.33

Compendiant tot aquest fervor hagiogràfic, el do-
minic Antoni Vicenç Domènec escriu el 1602 la Histo-
ria general de los santos, y varones ilustres en santidad del 
Principado de Cataluña, després, diu, de set anys de 
feina «por todos los lugares, iglesias y archivos de Cata-
luña», i en fa una reedició, corregida i augmentada,  
el 1630. Hi recompta vuitanta-quatre sants canonit-
zats i trenta-quatre als quals es retia culte tot i no haver 
estat reconeguts oficialment per Roma.34 És clar que, 
parafrasejant Orwell amb ironia, a Catalunya hi ha uns 
sants més sants que d’altres: determinades devocions 
amb unes connotacions polítiques clares (Mare de Déu 
de Montserrat, sant Jordi, santa Eulàlia…) resulten ser 
extremadament populars.

Tot això no és un tret exclusiu ni de Barcelona ni de 
Catalunya. Un altre dominic, Juan de Marieta, havia 
publicat el 1596 una relació de 17.780 sants espa-
nyols.35 A l’Europa moderna, moltes ciutats i monar-

31.  Iayme Rebullosa, Relación de las grandes fiestas que en 
esta ciudad de Barcelona se han hecho a la canonización de su hijo San 
Ramon de Peñafort, de la Orden de Predicadores, Barcelona, Im-
premta de Jaume Cendrat, 1601.

32.  Henry Ettinghausen, «De la noticia a la prensa (San 
Raimundo de Peñafort, Barcelona, 1601)», a Christoph Stro- 
setzki (ed.), Actas del V Congreso de la Asociación Internacional 
Siglo de Oro, Madrid, Iberoamericana, i Frankfurt, Vervuert, 
2001, p. 490-502.

33.  Xavier Torres, «La nació i el temple. Patriotisme i Con-
trareforma a la Catalunya moderna», Pedralbes: Revista d’Història 
Moderna (Barcelona), núm. 28 (1) (2008), p. 85-102; Xavier Tor-
res, «La ciutat dels sants: Barcelona i la historiografia de la Contra-
reforma», Barcelona Quaderns d’Història (Barcelona), núm. 20 
(2014), p. 77-104.

34.  Antonio Vicente Domènec, Historia general de los santos, 
y varones ilustres en santidad del Principado de Cataluña, 2a ed., 
Girona, G. Garrich, 1630. El recompte dels sants, a Martí Gela-
bertó, «Culto de los santos y sociedad en la Cataluña del Antiguo 
Régimen (s. xvi-xviii)», Historia Social (València), núm. 13 
(1992), p. 3-22; José Luis Betrán Moya, «Culto y devoción en la 
Cataluña barroca», Revista de Historia Jerónimo Zurita (Saragossa), 
núm. 85 (2010), p. 95-132.

35.  Citat per Xavier Torres, «La ciutat dels sants: Barcelona 
i la historiografia de la Contrareforma», Barcelona Quaderns d’His-
tòria, núm. 20 (2014), p. 77-104. En general, José Ignacio Gómez, 
«Los santos patronos y la identidad de las comunidades locales en 
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trar, y hauran pogut advertir los qui són anats per altres 
regnes. Bé mostren esta virtut los sants naturals y indíge-
nes de Catalunya.43

De la mateixa manera, Esteve de Corbera deixa clar 
que, al Principat de Catalunya, «en la antigüedad y 
pureza de la Fe, en el culto y observancia de la Reli-
gión, en la majestad y adorno de los Templos, en la 
devoción y puntualidad al servicio de las cosas divinas 
ninguna se le aventaja», com es manifesta, per exem-
ple, en el nombre dels sants: «¿qué mayor gloria de la 
Nación Catalana que verse favorecida con tantos Pa-
trones Tutelares en el Cielo?».44

Les idees discutides per aquests historiadors amb 
una certa prudència, tot i que sempre amb les limita- 
cions dels marcs epistemològics de la historiografia de 
l’època,45 són després popularitzades per predicadors i 
escriptors sense tants miraments. I s’arriba així a l’afir-
mació que mai no hi ha hagut catalans heretges. La 
idea és falsa, és clar,46 però el seu potencial cohesiu i 
identitari és altíssim.

El 1600, el jesuïta Pere Gil, un dels eclesiàstics i 
intel·lectuals més influents del seu moment, ho expres-
sa clarament quan descriu el caràcter dels catalans a la 
seva Geografia de Catalunya:

En lo que toca a la fe catòlica i religió cristiana són 
tan ferms i tan enemics de les noves invencions dels infi-
dels i heretges que, havent tants anys com ha que tenen 
per espai quasi quaranta llegües veïns als heretges de 
França, mai l’heretgia és entrada en Catalunya, ni s’és 
trobat algun català que’s sia fet heretge. La qual firmesa i 
constància en la fe i religió cristiana, que se funda en la 
naturalesa, però, no’s deu atribuir tant a la inclinació 
natural e indústria humana, quant a la gràcia sobrenatu-
ral y misericòrdia divina, y per ço a Déu principalment, 
y no a la nació catalana, s’ha de dar esta alabança.47

43.  Onofre Manescal, Sermó vulgarment anomenat del Sere-
níssim Senyor Don Iaume Segon, Barcelona, Sebastià de Corme- 
llas, 1602, f. 72. Sobre aquest text, Lurdes Estruch, «El Sermó 
Patriòtic d’Onofre Manescal (1597/1602)», Butlletí de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona), vol. 51 (2007-
2008), p. 145-197.

44.  Estevan de Corbera, Cataluña ilustrada, Nàpols, Anto-
nino Gramignani, 1678, p. 3 i 15. El manuscrit va ser escrit cap  
al 1630.

45.  Xavier Baró i Queralt, La historiografia catalana en el 
segle del Barroc (1585-1709), Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2009, especialment p. 73-75. Pep Valsalobre, «La 
historiografia literària catalana moderna: un passat difícil, un pre-
sent prometedor», a Eulàlia Miralles (cur.), Del Cinccents al Set-
cents: Tres-cents anys de literatura catalana, Bellcaire d’Empordà, 
Vitel·la, 2010, p. 111-122.

46.  Recordeu l’impacte causat per la publicació de Jordi  
Ventura, Els heretges catalans, Barcelona, Selecta, 1963, amb  
carta-pròleg del pare Miquel Batllori.

47.  Josep Iglésies, Pere Gil, S. J. (1551-1622) i la seva Geo-
grafia de Catalunya: Seguit de la transcripció del Libre primer de la 
historia Cathalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2002,  

4

Ara bé: a l’edat moderna, els esforços per aglutinar en 
un projecte comú els diferents territoris agrupats sota 
una mateixa monarquia generen també, com a reacció, 
la necessitat de reforçar la pròpia identitat i de distin-
gir-la de la dels altres súbdits del monarca compartit.40 
I si el catolicisme actua com a vector d’unificació dels 
territoris heterogenis aplegats a la monarquia hispàni-
ca, molts pensadors catalans defensen l’especificitat i la 
supremacia del catolicisme de la seva terra. Això ser-
veix per reforçar encara més la identificació entre la 
confessionalitat i la naturalesa catalana i, de retruc, per 
distingir-la d’un catolicisme castellà més malmenat al 
llarg de la història.

A finals del segle xvi i inicis del segle xvii, cronistes 
i historiadors com Jeroni Pujades, Esteve de Corbera o 
Martí i Viladamor donen per cert que sant Pau i sant 
Jaume van viatjar a Catalunya abans que a Castella i 
que van implantar-hi el cristianisme, de manera que els 
catalans van ser el primer poble cristià de la Penínsu-
la.41 La reivindicació dels catalans com a poble elegit 
per Déu, de la qual tracta el professor Antoni Simon  
en aquest llibre, pot ser entesa en el mateix context.  
De manera semblant, les llegendes de Guifré el Pilós  
o d’Otger Cataló no tenen només un sentit polític per 
explicar l’origen de la nació, de les constitucions o de la 
noblesa catalana. Són també la manera de reivindicar 
que el cristianisme no ha estat mai expulsat de Catalu-
nya, la qual cosa marca una diferència clara amb Cas-
tella, que ha viscut una oprobiosa cesura en forma de 
dominació musulmana.42

Per exemple, en el sermó d’Onofre Manescal en 
memòria de l’ànima de Jaume II que els diputats del 
General encarregaren el 1597, imprès el 1602, hi diu:

Ninguna cosa ennobleix tant una terra com profes-
sar-se en ella molta virtut i recolliment. Per lo qual no 
pot deixar de ser alabada Catalunya, per la molta virtut 
que en ella sempre s’ha professat. La fe ha estat sempre 
en son punt, que és lo fonament de tota virtut i santedat. 
En lo que és recolliment, ha portat sempre ventatge a les 
demés nacions, la Catalana, com l’experiència pot mos-

40.  Diversos exemples a José Javier Ruiz, «Las percepciones 
de la monarquía hispánica como un proyecto universal», a Pedro 
Cardim i Gaetano Sabatini (ed.), Antonio Vieira, Roma e o univer-
salismo das monarquias portuguesa e espanhola, Lisboa, Biblioteca 
do Centro de História de Além-Mar, 2011, p. 29-52.

41.  Pedro Calixto Ramírez deia, però, exactament les matei-
xes coses del regne d’Aragó el 1616; Pablo Fernández Albalade-
jo, Materia de España: Cultura política e identidad en la España 
moderna, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 75.

42.  Jordi Cortadella, La història antiga en la historiografia 
catalana, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1992; 
Jesús Villanueva, Política y discurso histórico en la España del si- 
glo xvii: Las polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña, Sant 
Vicent del Raspeig, Universidad de Alicante, 2004. Antoni Simon 
i Tarrés, Els orígens..., 1999.
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Els pamfletistes de l’època utilitzen repetidament la 
presència de soldats protestants en els exèrcits hispà-
nics, els atacs d’aquests contra la població i, sobretot, 
episodis com el saqueig i la crema d’esglésies per bas-
tir-hi una argumentació religiosa: cal lluitar en defensa 
de la veritable fe catòlica contra l’exèrcit d’heretges que 
incendia esglésies, profana l’eucaristia i ultratja les 
imatges dels sants.51

La Proclamación católica redactada el 1640 pel frare 
agustí Gaspar Sala, a petició dels consellers de la ciutat 
de Barcelona, atribueix inequívocament les victòries 
dels catalans sobre els exèrcits de Felip IV a la provi-
dència de Déu, que així els agraeix llur fidelitat a la fe 
catòlica. El seu text no és un tractat teòric ni històric, 
sinó un opuscle de batalla, de propaganda, reeditat 
diverses vegades i traduït al francès, al portuguès i al 
neerlandès. Sala hi recull totes les teories sobre l’origen 
diferenciat i singular del catolicisme català sense la 
moderació dels historiadors: no només els catalans són 
els successors del fill de Noè que no va participar en la 
construcció de la diabòlica torre de Babel, no només 
s’havien deslliurat tots sols de la dominació musulma-
na abans de demanar l’auxili dels reis francs, sinó que 
eren els primers cristians del continent:

Apenas llegó la fama del Mesías a Cataluña, cuando 
partieron muchos de esta Provincia para verle, como lo 
testifican escrituras auténticas y tradiciones muy recibi-
das [...]. Por esta Provincia dio principio Santiago a la 
cosecha apostólica, consagró el primer Obispo de Es-
paña, etc. Ni hay [que] decir que lo dejó para la vuelta, 
pudiéndole dar principio en el primer ingreso: porque 
en la conversión de las almas, lo que hoy se podía hacer, 
no lo dejaban los Apóstoles para mañana. Desde aquella 
antigüedad hasta estos tiempos, jamás se eclipsó la fe en 
Cataluña […]. Por los Catalanes goza España el santo 
Tribunal de la Inquisición.

I, per descomptat,

No se conoce ningun Catalán heresiarca: porque Vi-
gilancio, que comenzó a derramar su ponzoña en este 
Principado, san Jerónimo declara que era Francés, y que 
los Catalanes, en descubrir su venenosa doctrina, le des-
terraron a Francia. Es Cataluña piedra de toque, donde 
los fingidos sectarios muestran presto la bajeza del metal 
de sus errores: es sol resplandeciente su fe, y a sus rayos, 
cual Águila examina los polluelos, arrojando de sí los que 
degeneran de la católica casta […] porque así como hay 
islas que ni crían sabandijas ponzoñosas ni en ellas viven 

51.  La Revolució Catalana de 1640 no és una guerra de reli-
gió, sinó un enfrontament amb clares causes polítiques i socials. 
Tanmateix, el factor religiós hi apareix sovint, com ha analitzat 
Antoni Simon i Tarrés, «Un alboroto católico: el factor religiós en 
la revolució catalana de 1640», Pedralbes: Revista d’Història Moder-
na (Barcelona), núm. 23 (2) (2003), p. 123-146.

El text de Gil restà manuscrit, però altres autors 
donen a entendre el mateix en tipus d’impremta. És el 
cas del dominic Jaume Rebullosa, amic de Pere Gil, 
que en la seva traducció al castellà de les Relationi uni-
versali del cèlebre jesuïta piemontès Giovanni Botero, 
publicada el 1603, afegeix diversos fragments de sa 
pròpia mà sobre Catalunya. Així, Rebullosa lloa la reli-
giositat de Catalunya:

[…] como lo muestra su entereza en la fe, estando 
tan vezina de hereges, las enormes cruces levantadas por 
las encrucijadas y caminos, los muchos lugares píos y de 
devoción que hay por todas partes, la magnificencia  
de sus Templos y el particular gusto con que acuden a 
ellos para oir la palabra de Dios.48

El 1628, el jurista perpinyanès Andreu Bosc afirma 
que «des de dita predicació de S. Pau i S. Jaume fins la 
present era, mai s’és perduda la Fe de Crist» al Princi-
pat ni, particularment, als Comtats, perquè a causa de 
la invasió musulmana els cristians es van refugiar als 
Pirineus, mai no van ser conquerits i, després, des 
d’allà van expulsar els musulmans. Fins i tot la Inqui- 
sició espanyola, fundada a Catalunya, gairebé no hi té 
processos per incoar en comparació amb les nacions 
estranyes. Això és:

[…] evident prova quan Zeladors i observants són 
(els catalans) de la Fe, tenint l’ocasió i perill tan veí de la 
nació Francesa tan infecta i contaminada com tots sa-
bem. Tot s’ha d’atribuir a la ferma, constant i antiquís-
sima Fe, puix poden blasonar, no sols de les primícies de 
la Cristiandat d’Espanya, com està provat, però també 
del principi que es rebé la Santa Inquisició en tota Es- 
panya.49

La difusió popular d’aquestes idees queda constata-
da pel fet que les reprèn com a plenament establertes la 
publicística catalana durant la Guerra dels Segadors.50 

p. 272. Les descripcions encomiàstiques del caràcter dels habitants 
d’un territori són habituals en aquests textos anomenats corografies, 
que barregen història i geografia: Agustí Alcoberro (ed.), Identi-
tat i territori: Textos geogràfics del Renaixement, Barcelona, Universi-
tat de Barcelona, i Vic, Eumo, 2000; Vicenç M. Rosselló i Ver-
ger, «Al servei de la història. Els cronistes (entre les “excel·lències” 
valencianes i Ptolemeu)», Afers (Catarroja), núm. 74 (2013),  
p. 35-50.

48.  Montserrat Casas, «Recepción e influencia de las Rela- 
ciones universales de Giovanni Botero en España», a María de las 
Nieves Muñiz (ed.), La traduzione della letteratura italiana in 
Spagna (1300-1939), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007, 
p. 405-428. La traducció de Rebullosa serà reeditada el 1622.

49.  Andreu Bosc, Sumari, índex o epítome dels admirables  
i nobilíssims títols d’honor de Catalunya, Rosselló i Cerdanya (Per- 
pinyà, 1628), ed. facsímil, Barcelona, Curial, 1974, p. 33-35.

50.  Xavier Torres, «La nació i el temple. Patriotisme i Con-
trareforma a la Catalunya moderna», Pedralbes: Revista d’Història 
Moderna, núm. 28 (1) (2008), p. 85-102. 
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Potser no hi ha altra nació entera i sòlidament cris- 
tiana com fou Catalunya. La infusió de la gràcia divina 
es féu en una raça forta, entenimentada i activa, per la 
qual cosa l’element humà, fecundat en aquell element 
diví, produí una virtut i energia que es desenrotllà en 
una organització resistent i harmònica.54

La reivindicació d’un passat cristià gloriós es fa pa-
lesa en les reconstruccions dels monestirs de Ripoll55  
i de Sant Martí del Canigó. Aquesta, començada  
el 1902, és impulsada amb gran determinació pel bisbe 
de Perpinyà, Carsalade Du Pont (1900-1932), amb la 
intenció d’estimular el sentiment catalanista dels seus 
feligresos contra la legislació laïcista de la III República 
francesa.56 El nacionalisme predominant en el clergat 
català serà un motiu de preocupació constant tant a 
Madrid com al Vaticà, especialment sota la dictadu- 
ra de Primo de Rivera i també sota la de Franco, durant 
la qual serveix, alhora, per aixoplugar moviments 
d’oposició política al règim.57 La identificació del cata-
là com a fervent catòlic, configurada inequívocament 
als segles xvi i xvii en el marc de la lluita contra el 
protestantisme, encara tindrà un llarg recorregut.

54.  Josep Torras i Bages, La tradició catalana, Barcelona, 
Edicions 62, La Caixa, 1981, p. 33.

55.  Jordi Figuerola i Garreta, El bisbe Morgades i la forma-
ció de l’Església catalana contemporània, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 399-463.

56.  Jean-François Galinier-Pallerola, «Le Canigou: préci-
fice affreux ou montagne sacrée? Ruine et reconstruction de l’ab-
baye Saint-Martin», a Serge Brunet, Dominique Julia i Nicole 
Lemaitre (ed.), Montagnes sacrées d’Europe: Actes du colloque «Reli-
gion et montagnes», París, Université Paris I, 2005, p. 325-337.

57.  Es fa ben palesa aquesta preocupació en els articles aple-
gats per Joan Bada, Societat i Església a Catalunya: Cent anys entre 
constitucions i dictadures (1876-1978), Barcelona, Facultat de Teo-
logia de Catalunya, 2011.

las advenedizas, así Cataluña, ni produce sectarios, ni los 
sufre mucho tiempo.52

5

L’assumpció pels rebels catalans el 1640 de l’ideal de 
defensa de la fe catòlica enfront de l’heretgia, que fins 
aleshores havia caracteritzat la monarquia hispànica, fa 
pensar que el procés de confessionalització o, si es vol, 
de catolització de la catalanitat havia reeixit. La identi-
tat catalana quedava assimilada, entre altres elements, 
al catolicisme tridentí.

No és la finalitat d’aquestes pàgines resseguir l’evo-
lució d’aquesta identificació en els segles posteriors, 
però és indubtable el seu ressò en molts episodis i textos 
de la història de Catalunya. L’argumentació religiosa és 
utilitzada per filipistes i austriacistes a la Guerra de 
Successió, tot intentant equiparar la causa pròpia a la 
de Déu i de l’Església.53 La relació entre confessiona- 
litat i nacionalitat continua sent clau a l’edat contem-
porània, no només en episodis bèl·lics, com la Guerra 
del Francès, les guerres carlines o la Guerra Civil. En 
temps de pau, l’Església catalana insisteix també en la 
seva identificació nacional, ara ja no tant per aturar  
el protestantisme com per fer front al liberalisme, al 
laïcisme o als moviments obrers. Les afirmacions del  
bisbe Torras i Bages el 1892 recorden les del jesuïta 
Pere Gil el 1600:

52.  Gaspar Sala, Proclamación católica a la Magestad Piadosa 
de Filipe el Grande, ed. a cura d’Antoni Simon i Tarrés i Karsten 
Neumann, Barcelona, Base, 2003, p. 8-11.

53.  David González, Guerra de religión entre príncipes cató-
licos: El discurso del cambio dinástico en España y América, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2002; Guillaume Hanotin, «Dimension 
religieuse et accents prophétiques de la guerre de Succession d’Es-
pagne», Revue d’Histoire Diplomatique (París), núm. 126 (2012-
2013), p. 265-282.
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