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PRòLEG

El pensament cristià, com qualsevol altre pensament, evoluciona, i ho fa com una 
mena de secreció dels fets que marquen la vida de les persones. En aquest cas, el pen-
sament cristià és, en primer lloc, allò que viuen i pensen els cristians, homes i dones, 
en un període determinat de la història humana i, per tant, el món de les idees i dels 
sentiments, dels valors i dels interessos, dels patiments i de les esperances d’aquests 
homes i dones que, d’altra banda, estan afectats necessàriament per la cosmovisió que 
genera i imposa el pensament que segrega el mateix cristianisme.

Un llibre com aquest i una col·lecció com aquesta, que vol recordar l’evolució del 
pensament cristià, ha de mirar de reflectir l’enriquiment i les eventuals perversions 
que aquest pensament ha experimentat en un període determinat en relació amb el 
model originari, és a dir, amb el pensament del cristianisme in statu nascendi, en el seu 
origen. Des de la perspectiva de la fe cristiana, la història és un «lloc teològic», és a 
dir, és l’espai on convergeixen Déu i l’home amb vista a la construcció del regne. La 
història, en aquest sentit, és un moviment rectilini, certament en forma de zig-zag, 
que avança atreta per allò que coneixem com a futur escatològic. D’aturades, n’hi ha, 
i, també, de retrocessos, i cal veure’ls molt bé —cal veure’n les causes. Cal veure per-
què el pensament cristià, el pensament «pensat» i «viscut» pels cristians i cristianes en 
un moment determinat de la història i el pensament del cristianisme com a tal s’han 
aturat o han retrocedit respecte al seu model originari.

El període que analitza aquest llibre s’inicia amb la «protesta» dels prínceps ale-
manys partidaris de Luter contra la política religiosa (i no religiosa!) de l’empera-
dor Carles —entorn de l’any 1526— i continua amb la guerra dels Trenta anys 
(1618-1648), que es perllongarà d’alguna manera fins a finals del segle xvii amb 
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 l’anomenada crisi de la consciència europea, un període, doncs, que inclou l’hegemo-
nia espanyola durant la segona meitat del segle xvi, amb l’afegitó de les guerres de 
religió a França i el regnat d’Isabel I d’Anglaterra, i té com a punt final la guerra de la 
lliga d’Augsburg, que començà el 1688 i que acabà amb la pau de Rijswijk (1697). 

És un període clarament «cristià», dominat per la Reforma i la Contrareforma. 
Cal considerar-lo, d’alguna manera, com la prolongació de l’edat mitjana i del cristia-
nisme de l’edat mitjana. El pensament cristià, malgrat les diferències entre catòlics i 
protestants, continua essent un «pensament únic». No hi ha un canvi substancial de 
paradigma; hi ha «només» dues maneres d’entendre el mateix paradigma: la forma 
catolicoromana, heretada del període anterior, i la forma evangelicoprotestant, que 
comptarà, com la forma anterior, amb la dificultat de saber i de voler obrir-se als 
valors de la «modernitat», que, a poc a poc, s’aniran fent camí.

• L’edat moderna comença en dates molt diferents, segons les preferències dels historia-
dors, preferències que responen a interessos molt diversos. En general, tanmateix, hom en 
situa l’inici en el descobriment d’Amèrica (1492) o en la Reforma luterana i, per tant, grosso 
modo, en l’època de l’humanisme i del Renaixement. Des de la perspectiva de la història de 
l’Església1 i de la història del cristianisme, n’hi ha que en situen l’inici en el concili de Trento 
(1545). Des la perspectiva, tanmateix, del pensament i, més en concret, del pensament cristià, 
l’inici de l’edat moderna s’hauria de situar, o així m’ho sembla, en la doble revolució, científica 
i filosòfica, representades bàsicament per Isaac Newton (1642-1727) i René Descartes (1596-
1650); per tant, en el segle xvii, l’època de grans filòsofs i de filòsofs matemàtics. En aquest 
cas, l’època moderna podria arribar fins al concili II del Vaticà, moment en el qual, a criteri 
de molts dels especialistes de la història del cristianisme, es posà fi a l’era de la cristiandat. Des 
d’aquesta perspectiva, caldria considerar el període immediatament anterior al concili com 
l’inici d’una nova era, la contemporània, de la història de l’Església.2

• De fet, el programa reformador de Luter no va traspassar el clima espiritual de l’edat 
mitjana: malgrat els canvis profunds operats pel moviment luterà, pel protestantisme re-
formador de Zwingli i Calví i l’anglicanisme d’Enric VIII, la religió continuà essent l’eix 
vertebrador de la societat. D’altra banda, Luter va haver de comprovar fins a quin punt 
l’entusiasme original reformador s’anava evaporant (moltes coses que havien d’haver canviat, 
no ho van fer: el «sacerdoci general» dels fidels, per exemple, no es va imposar i la separació 
entre clergues i laics es va mantenir), amb l’agreujament d’unes conseqüències polítiques que 

1 Giacomo Martina, autor de la Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni (Brescia, Morcelliana, 1995) divi-
deix aquesta època en quatre períodes: el de la revolució protestant i de la reforma catòlica, el de l’absolutisme, el del 
liberalisme i el del totalitarisme (vegeu el primer volum de l’obra, L’età della Riforma, pp. 28-33).

2 Joan Bada, en la seva Història del cristianisme a Catalunya (Vic/Lleida, Eumo Editorial i Pagès Editors, 2005), 
estableix una divisió diferent: «L’època de les reformes (segles xv-xvi)», «El segle de la religiositat i de la guerra (segle 
xvii)», «Un segle entre guerres» (de la guerra de Successió, 1705, a la guerra del Francès, 1814), «Seixanta anys difícils 
entre dues restauracions monàrquiques (1814-1874)», «De la restauració monàrquica a la Segona República (1874-
1931)», «De la guerra al maridatge (1931-1975)» i «Catalunya en la renovació conciliar i en la transició política 
(1975-2004)».

Josep Gil i ribas
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provocaren l’actuació de l’emperador contra la lliga Esmalcalda, al mateix temps que es feia 
cada vegada més palesa la ingerència dels prínceps que havien donat suport a la Reforma.

• Luter havia convocat els esperits «inconformistes», d’arrel medieval, però se li escaparen 
de les mans, com ho demostra l’afer de Thomas Müntzer i la guerra dels Camperols, de 1523. 
L’ideal de l’Església cristiana lliure, tal com Luter l’havia somiat, no fou dut a terme en l’àm-
bit del luteranisme, fins al punt que el príncep regional va acabar convertint-se en una mena 
de papa del territori. El calvinisme, al seu torn, no va saber aplicar el principi de la llibertat 
religiosa i en la Ginebra reformada hi hagué inquisició i tortura fins a la mort (el cas de Mi-
quel Servet n’és un exemple). I, pel que fa a l’anglicanisme, n’hi hauria prou de citar el cas de 
Thomas More, executat per ordre d’Enric VIII. Tampoc no podem oblidar la situació de la 
dona, que la Reforma no va saber capgirar: l’estructura social va continuar essent patriarcal, i 
la dona va ser sovint objecte de la «caça de bruixes». 

Malgrat no haver arribat a un canvi de paradigma, en aquest període es produeix 
el sorgiment d’un pensament autònom i emancipat, vinculat a l’esperit de l’humanis-
me renaixentista. Aquest esperit animà els papes, que, en tornar a Roma l’any 1429, 
trobaren la ciutat eterna amb un aspecte molt pitjor del que tenia quan van exiliar-se 
a avinyó; els papes inicien una restauració que culminaran els seus successors de la 
reforma catòlica.

• a poc a poc, el palau pontifici veu com atrau una població extraordinàriament diversi-
ficada, des dels ambaixadors fins als artistes i artesans, sense oblidar el món de les cortesanes. 
Les grans celebracions exigien edificis sumptuosos, i papes i cardenals rivalitzaren en la cons-
trucció de palaus magnífics i sorgiren les famoses vie i els no menys famosos ponti, que servi-
rien per millorar la circulació i evitar la fugida dels malfactors. L’obra de restauració comprèn 
evidentment la residència papal: quan Gregori XI torna a Roma l’any 1377 troba el Laterà en 
una situació tan desastrosa que decidí instal·lar-se al Vaticà, una decisió que els seus successors 
feren seva amb la conseqüència d’haver de restaurar també la basílica vaticana, que es trobava 
en una situació més que lamentable.

• ara bé, obres públiques, construccions de palaus i d’esglésies i festes costaven diners i 
calia millorar les finances, per la qual cosa els papes recorren a la «venda» dels càrrecs carde-
nalicis (Lleó X exigeix quantitats inimaginables per un capello) i a les indulgències, un afer 
que donarà ocasió a la «protesta» de Wittenberg. Romae omnia esse venalia, ‘a Roma es pot 
comprar qualsevol cosa’. aquesta dita podria ben bé resumir la situació de la cúria romana. 
a Roma hi havia, sens dubte, bons predicadors, però l’administració pontifícia gaudia d’una 
reputació pèssima. Les resplendors de la cort i els rumors dels escàndols afavorien la indig-
nació dels visitants, però sobretot dels creditors. La reforma era urgent, però impossible: la 
reformatio capitis topava amb el mur del diner!

Caldrà precisar millor el sentit i el significat de l’humanisme i del Renaixement. 
Ho faré en la «Introducció». En el cos del llibre, després de repassar els esdeveniments, 
diguem-ne, polítics que marquen el període (primer capítol), dedicarem un bon es-
pai a l’anàlisi de la Reforma i de la Contrareforma (segon capítol) i, finalment, re-
passarem l’evolució del pensament cristià (tercer capítol). Caldrà veure  l’especificitat 

Pròleg
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d’aquest pensament en contrast o en relació amb el pensament, diguem-ne, laic o 
secular de l’època, però també caldrà discernir els trets més significatius d’aquest 
pensament cristià «postmedieval», en comparació, sobretot, amb el pensament cristià 
pròpiament medieval.

Des d’aquesta perspectiva, a més dels factors eclesials, diguem-ne, «centrals» o 
«romans» que van contribuir a la configuració d’aquest pensament, haurem de fer 
atenció als factors derivats de la situació concreta dels diversos països i de les diverses 
cultures: la cultura germànica, la cultura anglosaxona, la cultura francesa i la cultura 
hispanoitaloportuguesa, i llurs àmbits d’influència fora d’Europa. En aquest sentit, 
i en relació amb aquesta diversitat, caldrà veure, en un primer capítol, a més dels 
aspectes comuns d’aquest pensament cristià «modern», els orígens i els desenvolupa-
ment d’allò que és específic en aquests grans àmbits culturals.

Com hem fet en els llibres anteriors, haurem de tenir en compte el pensament 
«pensat» i, per tant, el dels pensadors cristians de l’època i haurem d’analitzar el 
pensament «viscut», el dels homes i dones que, mantenint la fidelitat a l’evangeli (o 
intentant fer-ho), han hagut de cercar noves respostes concretes i viscudes als grans 
desafiaments de l’època, no sempre a l’empara de les orientacions oficials de llurs 
esglésies. 

El Catllar, novembre de 2010

Josep Gil i ribas
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El pensador cristià que més i millor ha encarnat el sentit de l’humanisme és, sens 
dubte, Erasme de Rotterdam, en el qual s’integren l’home de cultura i el cristià; ja 
n’hem parlat en el llibre anterior. Recordem que el seu famós Enchiridion (1503) és 
l’obra que més va contribuir a convertir-lo en el portaveu del moviment de reforma 
catòlic liberal, una obra en la qual el príncep dels humanistes es manifesta defensor de 
la vertadera llibertat, que Crist havia portat i havia protegit contra els fariseus, i que 
Pau havia defensat contra els judaïtzants, que volien reconduir l’Església del segle i 
al judaisme; i és clar que, per a ell, judaisme no volia dir un poble o una comunitat 
religiosa, sinó una actitud religiosa que ben bé podríem qualificar de «legalista».

• Erasme estava convençut que havia aconseguit arribar al nucli de l’evangeli i, com a 
conseqüència, pretenia dur a terme un programa reformador clarament «evangelista» («terce-
ra força») sense abandonar l’Església catòlica, un programa de reforma abans de la Reforma, 
una crida a la conversió també després de la gran crisi que ell, com pràcticament tothom, no 
havia sospitat, i que de forma satírica havia plasmat en l’Elogi de la follia.

• Les seves propostes de reforma coincideixen en cinc punts amb Luter: una ciència bíbli-
ca atenta al sentit literal de l’Escriptura, una teologia sistemàtica basada en les fonts i allibera-
da de les especulacions escolàstiques alienes a l’origen apostòlic de l’Església, una espiritualitat 
popular sense supersticions i encaminada a la comprensió de Jesucrist, un clergat al servei 
d’una Església de base laïcal i una jerarquia eclesiàstica ben alliberada dels excessos de tota 
mena en què havien caigut la majoria dels jerarques de l’Església, començant per l’«impiu» 
papa Juli II.

• Erasme, davant la crisi oberta per Luter, va voler mantenir-se neutral, i la seva actitud 
va ser: res contra Luter sense una anàlisi seriosa de la seva doctrina, però també res a favor de 

L’HuMaNISME
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l’humanisme

Luter, que, segons el seu punt de vista, havia tirat per terra moltes coses que més aviat hauria 
calgut conservar. En qualsevol cas, va treballar sense defallir per al consensus, la concòrdia 
entre ambdós bàndols, que, a partir de 1520, van seguir camins cada vegada més divergents.

Erasme entenia que el cristianisme autèntic no podia basar-se en el dret canònic, 
en el dogma de l’Església i en el sistema eclesiàstic, sinó en la Sagrada Escriptura i en el 
Crist vivent, és a dir, no el Crist d’una cristologia a la qual la jerarquia podia accedir per 
donar suport les seves pretensions, sinó el Jesús humà dels Evangelis que ha vençut el 
món no sobre la base de sil·logismes sinó d’actitud de servei i d’amor; un cristianis-
me fet d’humilitat, mansuetud, tolerància i d’esperit pacificador, que va anomenar 
filosofia de Crist o filosofia cristiana.

• Erasme va néixer l’any 1466 i provenia d’un medi que era essencialment el de l’època 
anterior. Era fill bastard d’un capellà i d’una rentadora i, com a tal, naturalment inclinat a 
seguir la via clerical. Després d’una etapa de formació, absolutament irregular, a redós dels 
Germans de la Vida Comuna, de Gerard Groote, va entrar en l’orde dels agustinians, per bé 
que mai no s’hi va integrar del tot. Esdevingué secretari del bisbe de Cambrai, que l’envià 
a la universitat de París, on dominava el món medieval —tingué com a deixebles Ignasi de 
Loiola i Joan Calví— i on va assenyalar les distàncies entre els humanistes i els puritans. La 
seva transformació intel·lectual s’esdevingué a Oxford, a partir de l’any 1499, on assistí a les 
lliçons impartides per John Colet, que li va fer entendre el sentit de la Carta de Sant Pau als 
Romans, i des d’aleshores va maldar per examinar personalment l’Escriptura, per la qual cosa 
va aprendre la llengua grega.

• Durant gairebé quaranta anys —Erasme morí el 1536— va escriure l’enorme volum de 
la seva obra, que obtingué una extraordinària difusió traduïda al txec, l’alemany, l’anglès, el 
francès, l’espanyol, l’italià i el portuguès. En la dècada de 1530 circulaven 300.000 exemplars 
del Nou Testament grec i més de 750.000 de les seves obres. L’emperador Carles el designà 
conseller polític i el papa Pau III li oferí el capel cardenalici. Com la majoria dels reformadors, 
va ignorar la classe clerical privilegiada i va actuar sempre com un laic, amb la secreta intenció 
de formar part de la direcció de l’Església, de la mateixa manera que entenia que la Bíblia era 
el centre de la comprensió cristiana, si es presentava en la seva forma autèntica i rebutjava el 
cristianisme, diguem-ne, mecànic (les indulgències, els peregrinatges, el privilegis especials, 
les misses per als difunts, l’activitat destinada a aconseguir la salvació mitjançant els «mèrits» 
obtinguts artificialment i, en general, a canvi de diner). Desconfiava de la teologia, les conclu-
sions dogmàtiques de la qual eren sovint el resultats de lectures defectuoses del text bíblic.

• Erasme era pacifista, no acceptava la doctrina de la «guerra justa» i va viure horroritzat 
la tragèdia de les guerres de religió. En aquest sentit no entenia ni acceptava Luter i fins al 
final de la seva vida es va mantenir al marge dels reformadors, que havien consolidat llur po-
sició amb el suport dels poders seculars. L’any 1526 el canceller imperial Mercurio Gattirana 
deia que veia la cristiandat dividida en tres parts: la romana, la luterana i la que cercava només 
la glòria de Déu i el benestar dels homes, que era el partit d’Erasme, una mena de «tercera 
església». Si Erasme hagués intentat formular les seves opinions una generació més tard, segur 
que hauria estat perseguit per l’emperador i excomunicat pel papa: no oblidem que l’any 
1546, deu anys després de la seva mort, el concili de Trento va declarar que la versió del Nou 
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Testament d’Erasme era anatema i el papa Pau IV va reclamar que totes les seves obres fossin 
cremades com a herètiques; però la seva presència sense limitacions hauria estat no menys 
incòmoda en la major part de l’Europa reformada. 

• En realitat, Erasme va navegar sobre la cresta de les ones del nou saber, que semblava 
oferir oportunitats il·limitades de progrés espiritual i intel·lectual i presagiava una reforma 
integral de la societat, dirigida des de dins per un moviment universal i voluntari; quelcom, 
d’altra banda, que va ser avortat per la divisió del cristianisme segons criteris obligatoris i 
oficials. Es formaren dos camps de batalla: un de reformat a mitges, que basava les seves afir-
macions exclusivament en l’Escriptura, i l’altre, no reformat, que es basava exclusivament en 
l’autoritat, i el resultat fou gairebé l’antítesi total del somni d’Erasme.

• Ja coneixem la història dels fets i les seves conseqüències. Com tots els reformadors, 
Erasme va començar ignorant l’existència d’una classe clerical privilegiada i, des del punt 
de vista intel·lectual, pertanyia a la tradició de Pelagi i Tertulià, que consideraven normal i 
desitjable que els laics participessin en la direcció de l’Església i que acceptaven gairebé per 
força l’existència d’intermediaris entre l’ànima cristiana i l’Escriptura. Erasme sostenia que 
l’Església necessitava una teologia alliberada de la mania de «definir», i per això mateix rebut-
java l’atmosfera de caça de bruixes, engendrada per la Inquisició i la recerca inacabable d’una 
certesa il·lusòria, àdhuc en els detalls, i defensava la tolerància fins que es reunís un concili 
universal i assolís la reunificació sobre una base sostinguda per la fe.

• Erasme va intentar mantenir-se neutral, però molt aviat va entendre que l’obsessió per 
la teologia definitòria feia impossible qualsevol entesa. Erasme posseïa una ment moderna, 
la qual cosa li comportava un avantatge, perquè li permetia manifestar-se en harmonia amb 
l’opinió progressista de les ciutats i li subministrava un públic internacional; però en certs as-
pectes era un desavantatge, perquè l’induïa a considerar superficialment les realitats del poder 
i la manera concreta de fer les coses. Concebia la reforma com un moviment internacional 
originat en el si de l’Església i conduït per una elit, però no es va adonar que els governants 
dels estats donarien suport a les reformes de l’Església fins a cert punt i d’acord amb les neces-
sitats financeres, i que això mateix pensava el papat. Hi havia, doncs, inicialment un conflicte 
d’interessos, un conflicte que es podia resoldre, com es va resoldre durant els segles xiv i xv, 
gràcies a l’actitud del papat, que, com hem vist, cedia constantment als governants part de la 
seva sobirania eclesiàstica. 

• Els estats anaven adquirint més prepotència; el papat, per tal d’impedir el seu debili-
tament cada vegada més accentuat, intentava crear una base de poder amb els seus propis 
estats de la Itàlia central. Podem observar aquest procés en el cas de Juli II, a qui Luter, com a 
conseqüència de la seva famosa visita a Roma, va qualificar de vampir; potser ho era, però en 
preferir el paper d’un comandant militar en lloc del d’un pontífex, seguia un criteri ben lògic. 
abans de la seva elecció havia promès la convocatòria d’un concili, però va comprendre que 
un esdeveniment reformador d’aquesta mena desmantellaria l’estructura financera del papat, 
i va preferir concertar acords bilaterals amb els prínceps. La pressió de l’ambient l’induí a 
crear nous cardenals, i a la celebració d’un concili, diguem-ne, cismàtic, va respondre amb la 
convocatòria del concili V del Laterà, de 1512, que no va servir per a res, fora de la signatura 
d’un nou concordat amb França, que atorgava a la corona francesa el control de l’Església del 
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seu país. Juli es va salvar, però els problemes financers del papat augmentaren. La solució era 
l’enriquiment simoníac, i és la que va adoptar.

Més endavant podrem refer tot el procés de la Reforma luterana. En aquest mo-
ment, convé que recordem l’impacte de l’escrit de Luter A la noblesa cristiana de la 
nació alemanya (1520), que era una invitació als prínceps perquè reformessin llur 
territori. Era un pas que preocupava molt Erasme, però que responia a la tradició 
constitucional cristiana medieval, en el sentit que el regnum corregís el sacerdotium. 

El clergat havia fracassat en l’execució de la seva tasca, que consistia a eliminar 
abusos; calia, doncs, recórrer a l’altre poder de l’Església, i Luter apel·lava des de l’au-
toritat clerical a l’autoritat civil, les dues dins el marc de la cristiandat. Però hi havia 
un gran perill en el criteri que Luter va adoptar i va aplicar en conseqüència. a la 
segona dècada del segle xvi, el poder de l’Estat estava augmentant visiblement a tot 
Europa: desplaçar l’autoritat clerical i confiar el lideratge de l’Església i l’arbitratge 
de la doctrina als governants era vigoritzar d’una manera gegantina un procés que ja 
estava carregat de perills per altres elements. 

• Erasme havia comprès la gravetat de la situació: de fet, els prínceps, no sols augmen-
taven enormement el seu poder, sinó que impedien la reforma de les mateixes estructures 
principesques, quelcom que es va posar de manifest quan la protesta luterana es va barrejar 
amb les protestes econòmiques i va produir-se la revolta camperola. D’altra banda, la majoria 
dels estadistes seculars creia que podia arribar-se a un compromís per obtenir la reconciliació, 
per a la qual cosa calia convocar un concili universal. 

• aquesta fou la política de Carles V des del principi de la controvèrsia. El seu propòsit 
principal era la reunificació d’alemanya, i va adonar-se que això només era possible si es 
restaurava la unitat religiosa. Tanmateix, per a la corona francesa el propòsit era la divisió 
permanent d’Alemanya, i per tant França va fer el que va poder per impedir la realització d’un 
concili satisfactori. Climent VII i el seus successor, Pau III, també estaven decidits a evitar un 
concili que, com bé advertien, acabaria destruint el poder papal. Luter tampoc no tenia cap 
interès en un concili.
 

• Però hi havia qui creia en aquesta solució, i aquests van provocar durant el període de 
1539 a 1541 tot un seguit de col·loquis amb la finalitat d’evitar l’escissió de la Reforma; però 
tot va acabar amb un gran fracàs, al qual van afegir-se els factors polítics: els francesos, els ducs 
bàvars i el papat per una part, i la lliga Esmalcalda de Luter i l’elector de Saxònia per una altra. 
D’altra banda, a l’època del concili de Trento el mateix moviment protestant estava profun-
dament dividit, al marge de la reforma calvinista, que anava per un altre camí i va assolir èxits 
fabulosos; de tal manera que a mitjan segle xvi hi havia a l’Occident tres formes de religió 
oficial: el catolicisme romà, la cristiandat estatal (luteranisme) i la teocràcia calvinista. De fet, 
des del principi, els tres grups cercaren la protecció de l’estructura de l’Estat per imposar un 
monopoli religiós fins a aconseguir el triomf de la fórmula cuius regio, talis religio, que es va 
arribar a acceptar amb la mateixa naturalitat que s’acceptava que, en un mateix territori, no 
hi podia haver dos sistemes judicials o dos exèrcits, i seguint la lògica de l’època havia de ser 
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el monarca, que estava revestit de la gràcia sacramental en virtut de la coronació, qui havia de 
dictaminar en la matèria.
 

• Tot això, ho veurem posteriorment, tant pel que fa a la Reforma com a la Contrarefor-
ma, com també la marxa, el recorregut i les conseqüències del concili de Trento, una de les 
quals, qui sap si la més important, fou la creació de la Companyia de Jesús. Els jesuïtes, amb 
la seva manera peculiar d’entendre la disciplina i l’obediència, es convertiren en l’instrument 
principal del papat tridentí per instaurar una política educacional a tots els nivells i a tots 
els països (els col·legis dels jesuïtes eren més eficaços i més econòmics que les fortaleses!), i 
esdevingueren la força més influent en el camp polític i militar. Als jesuïtes, s’atribueix aquell 
famós criteri, segons el qual, si estaven en joc els interessos catòlics, el codi moral podia 
perfectament quedar en suspens; si no era possible convertir un governant, calia eliminar-lo! 
No cal dir que les guerres de religió eren, si més no parcialment, el resultat d’aquesta política 
educacional.

• La identificació dels protestants amb els jueus a Espanya i la persecució de les bruixes 
a l’Europa septentrional són dues mostres de com el cisma cristià dels segles xvi i xvii i la 
passió religiosa que generà perjudicaren l’estructura de la civilització europea i retardaren el 
progrés de la raó. L’Església es convertí en un obstacle per al progrés tant a nivell econòmic 
com a nivell intel·lectual. Recordem que a l’inici de la Modernitat, els arguments contra els 
jueus esdevingueren més cruels, com ho demostren les butlles de Pau IV, Pius V i Cli ment VIII. 
Recordem que fou vigent a la Companyia de Jesús, des del segle xvi fins a l’any 1946, la 
prohibició d’admetre a l’orde els oriünds de raça hebrea. I val a dir que aquesta permanent 
persecució antisemita produí paradoxalment el gran potencials econòmic i financer dels 
jueus!

En relació amb Erasme hom pot parlar d’una «tercera força»,1 en la qual militaran 
humanistes i renaixentistes entre 1500 i 1648 i que es posarà al servei de la reforma 
de l’Església sobre la base de promoure el «coneixement», que es traduïa en la de-
núncia dels documents fraudulents, la presentació de textos completament exactes 
i autèntics, cosa que comportava examinar de nou aquests textos a la llum del nou 
coneixement per descobrir-ne el sentit vertader i, un cop establert definitivament el 
sentit de les Escriptures, eliminar de la vida i de les activitats de l’Església qualsevol 
mena de creença i de pràctica que no tenien el suport de l’autoritat bíblica o de l’Es-
glésia primitiva.

• En aquest període es produí la primera ruptura entre els intel·lectuals i les esglésies, 
i amb això podem veure encara la influència d’Erasme. Tots els qui, a ambdós costats de la 
barrera religiosa, treballaven a favor d’un compromís durant el període de 1538 a 1541 (Con-
tarini i Pole, del costat catòlic; Melanchton i Bucer, del costat protestant) eren essencialment 

1 La tercera força és una expressió formulada per l’historiador austríac Friedrich Heer en Die Dritte Kraft. Der 
europäische Humanismus zwischen den Fronten (Frankfurt, Fischer Verlag, 1959). Vegeu Hans Küng, El cristianismo. 
Esencia e historia (Madrid, Trotta, 1997), pp. 556-564. Aquesta expressió l’empra també Paul Johnson, en el seu 
llibre A History of Christianity (trad. castellana: Historia del cristianismo [Barcelona, Vergara, 2004], pp. 359-441).
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partidaris d’Erasme, és a dir, partidaris de la «tercera força», i és en aquest context on va anar 
adquirint més vigor el convenciment que calia considerar i tractar per separat les qüestions 
científiques i les qüestions religioses. Era el preu que calia pagar per posar fi al fanatisme con-
fessional. La «tercera força» mai no va assolir una organització internacional i sovint va actuar 
en la clandestinitat, sobretot durant els períodes de violència i de persecució; l’espai on va 
deixar sentir la seva veu fou el dels horrors de les guerres de religió i de la Inquisició, i la seva 
intenció era aconseguir una mena de via intermèdia.

• Tanmateix, un cop separades ciència i religió, calia evitar llur antagonisme, un antago-
nisme que projectava una ombra cada vegada més llarga sobre el món cristià que sorgia de les 
guerres de religió i començava a construir una nova teologia sobre la base de la raó. En qual-
sevol cas, i pel que fa al catolicisme, la situació estimulava i gairebé exigia una revisió a fons 
dels esquemes ideològics i operatius de la Contrareforma, amenaçada per la incompetència de 
la jerarquia i per l’actuació depredadora dels qui veien en l’Església una institució que podia 
ser utilitzada a favor propi. Són les elits que, malgrat els esforços sincers per purificar el culte 
d’elements folklòrics i màgics, feien la impressió d’haver oblidat els valors evangèlics, fins al 
punt que hom podia dir d’ells que eren «bons catòlics i mals cristians». 

• Recordem també que la «tercera força» estava relacionada amb els descobriments renai-
xentistes de textos perduts i, sobretot, amb les filosofies cabalístiques i hermètiques. aquesta 
situació dugué a la creença, molt difosa entre els intel·lectuals liberals del segle xvi, que existia 
un sistema de coneixement complet i definitiu, que abastava totes les arts i totes les ciències i 
que se centrava en el cristianisme, i que, un cop descobert, posaria fi a les disputes i les contro-
vèrsies religioses; calia, doncs, que els homes de bona voluntat i intel·ligents hi col·laboressin, 
però calia també guardar el secret, i aquesta condició va donar lloc a tot un seguit de societats 
secretes, de les quals formaren part personatges com Giordano Bruno, Philip Sidney, Roger 
Bacon o John Dee.
 

• Aquest darrer va traslladar l’any 1583 les seves activitats a la cort de l’emperador Ro-
dolf II a Praga, un àmbit que, fins a la victòria de la Contrareforma a la Muntanya Blanca 
(1620), fou el centre de l’activitat de la «tercera força». Carles V i els seus successors imperials 
havien maldat per reunir alemanya entorn d’un sistema religiós concertat. Maximilià II, per 
contra, es negà a permetre que el qualifiquessin de papista i de luterà; insistia que era «cristià» 
i va rebutjar rebre els últims sagraments catòlics. El seu successor Rodolf II, que va protegir 
l’anglès Dee, també ho va fer, i no és fàcil de classificar-lo com a catòlic o com a protestant.

La «tercera força» tenia una filosofia i una teoria del coneixement pròpies. Prevalia 
la creença general en un pla diví per a Europa, que només podia ser conegut a través 
de la revelació; la saviesa popular era considerada superficial, de la mateixa manera 
que considerava com a poc fiable el testimoni dels sentits. amb l’expansió de la filo-
sofia natural, es va entendre la convicció que l’intel·lecte instruït havia de substituir 
els profetes i els místics. Però no deixa de ser veritat que aquests personatges corrien 
el risc de ser perseguits a ambdues parts de la frontera religiosa. 

• En els països protestants tendien a ser políticament sospitosos; en els catòlics, el risc era 
la foguera. un dels qui intervingué en els experiments de Dee a Praga fou l’humanista florentí 
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Francesco Pucci, que acceptà la idea de l’anglès d’una «renovació imminent» del cristianisme, 
proposada per homes instruïts, que desplaçaria les faccions protestant i catòlica: va tenir la 
gosadia de proposar la bona nova a Itàlia; pel camí, a Salzburg, fou detingut, dut a Roma, 
jutjat i cremat (semblantment al que va passar a Bruno!).
 

• En cert sentit, les forces de la Contrareforma, sobretot els jesuïtes, odiaven els mem-
bres de la «tercera força» més que els protestants militants. La coronació d’Enric IV va sem-
blar a molts que iniciava una nova era de pau cristiana; després de la seva mort, la «tercera 
força» tendí a dipositar les esperances en Frederic V, l’elector palatí i el principal dels electors 
seculars de l’Imperi, com a campió de la causa ecumènica, sobretot pel fet d’haver-se casat 
amb Isabel, filla de Jaume I d’Anglaterra. L’any 1604, el rei Jaume deia al Parlament: «De-
sitjo de tot cor poder ser un dels membres d’una unitat cristiana tan general en religió que 
faci possible l’eliminació de les postures obstinades d’ambdós bàndols i l’assoliment de la 
via intermèdia, que és el centre i la perfecció de totes les coses.» La proposta fou transmesa 
al legat papal a París a través de l’ambaixador venecià Scaramelli, i així va arribar a Climent 
VIII, però el papa, malauradament, es va oposar a qualsevol solució que no fos l’adhesió del 
rei a la fe catòlica.
 

• A la «tercera força» s’afegiren els arminians holandesos i el venecià Paolo Sarpi, que 
estava relacionat amb Christian d’Anhalt, assessor principal de l’elector Frederic a Heildel-
berg; però tot se’n va anar en orris amb la gran victòria catòlica de la Muntanya Blanca. La 
«tercera força» va perdurar, esperant sempre el mil·lenni dels intel·lectuals. A final de 1640, 
Carles I d’anglaterra s’inclinà davant el Parlament, va suspendre la censura i esclatà un en-
tusiasme enorme polític i religiós. Novament, els homes i dones cregueren que havia arribat 
la «gran instauració» i que la cristiandat entrava en la reforma definitiva. Convé recordar la 
data: fou la darrera vegada que els homes posarien el renaixement del saber i la revolució 
política en un context essencialment cristià. Milton creia que Déu és el gran ordinador de 
totes les coses i que els mals que patien anglaterra, Escòcia i Irlanda desapareixerien en el 
moment en què s’aconseguís la reforma i la reunió de tota l’Església. Però aviat es comprovà 
que la nova  aurora s’esgotava sense el dia somniat. L’excitació intel·lectual generada durant 
els mesos d’hivern de 1640-1641 es veié dissipada per la guerra civil i els combats sectaris 
posteriors. Després de la dècada de 1640, ningú no creia ja en la possibilitat d’una reunifica-
ció de la cristiandat en una sola Església. I, de fet, la «tercera força» i la religió institucional 
se separaren definitivament.

 Per entendre millor la situació cal tenir en compte la persistència, entre el poble, 
de la por i de la credulitat; però tampoc no podem oblidar que, en el segle xvi, els 
intel·lectuals encara estaven convençuts de l’existència de bruixes i del poder del 
dimoni. Finalment, no podem menystenir el fet de la xarxa de parròquies, que mo-
nopolitzaven la vida comunitària de les persones i que marcaven la vida de la totalitat 
de la població

La racionalitat no va aconseguir imposar-se fins ben entrat el segle xvii, i ho va 
fer per la força de la personalitat de Galileu, nascut l’any 1564 a Pisa i professor a la 
universitat de Pàdua a partir de 1589. 
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Els fets que marquen l’evolució social i política d’aquest període previ a l’edat   
 moderna són els que van del regnat de Carles (com a Carles I a Espanya i com a 
Carles V a Alemanya) al regnat de Lluís XIV a França. Cal sumar-hi, evidentment, 
els fets esdevinguts, en el mateix període, a la resta d’Europa i, per extensió, als ter-
ritoris que Europa va haver d’abandonar a mans dels musulmans i, naturalment, als 
territoris conquerits per Europa, bàsicament al continent americà.

Tot això ho veurem en un primer article. L’evolució religiosa, que serà objecte del 
segon article, en aquest període, segueix molt de prop l’evolució social i política o, 
potser millor, més que seguir-la, la precedeix. En aquest cas, fixarem la nostra aten-
ció, bàsicament, en la Reforma i en la Contrareforma. Roma i el concili de Trento 
hauran d’ocupar l’epicentre de les nostres anàlisis.
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