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En el volum anterior parlava de l’era de la raó. Allò que fou anunciat en el segle xvii 
s’acomplí en el xviii. Fou un acompliment triomfal que, tanmateix, amagava o no 
tenia prou en compte els canvis revolucionaris que s’anaven covant, i que esclataren 
a final de segle. Em refereixo, entre altres coses, a l’ordre, l’autoritat i la disciplina 
i, en una paraula, tota la magnificència que fou emprada pels prínceps absolutistes 
per refermar llur poder. Em refereixo també a tot el que l’Església catòlica va voler 
mantenir, en estructura institucional i en pensament, per tal d’assegurar la seva 
hegemonia, però que, en aquest cas, va topar amb la «revolució de la raó», una raó, 
la gran raó, que s’imposarà en el segle xviii i que acabarà senyorejant, no sense vio-
lència, en el segle xix.

En aquest volum, el setè de la col·lecció, voldria centrar l’atenció en l’era de la 
revolució, un període que va de la Revolució Francesa, de l’any 1789, a la revolució 
de 1848. Són, doncs, seixanta anys durant els quals l’Ancien Régime va experimentar 
tot un seguit de sotracs, per bé que, al final, va sobreviure sotmès als dictàmens de 
l’era de la restauració.1 La «revolució» no va néixer per generació espontània; caldrà 
veure, doncs, les causes de tot ordre que varen provocar-ne l’aparició. I, de la revolu-
ció, m’interessen les raons de fons, unes raons que tenen diverses lectures, entre les 
quals, com és natural, subratllaré la que constitueix la base i l’entramat del pensa-
ment cristià de l’època.

1 En parlo a bastament al volum vuitè, que porta per títol Que creguin de grat o per força.

PRòLEG
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En un llibre com aquest, el lector no hi trobarà —no hi pot trobar— una expo-
sició detallada de la història política, social i cultural de l’època, ni de la història de 
l’Església, ni de la història de la teologia. Hi trobarà una mena de síntesi que recull 
les dades més significatives d’aquestes històries. La meva aportació personal girarà en-
torn de la «recepció» cristiana de la mateixa «revolució», una «recepció» que marcarà 
el rumb de l’evolució del pensament cristià en aquests anys.

L’àmbit geogràfic on es va situar el volum anterior va ser França. França és també 
el punt de partença d’aquest volum, però immediatament ens situarem en l’àmbit 
centreeuropeu, on faran acte de presència els moviments culturals de més relleu, 
és a dir, el romanticisme i l’idealisme. El segle xviii és el segle de la il·lustració, i la 
il·lustració comença essent francesa per convertir-se en l’Aufklärung germànic, on 
arribà a la plenitud (i també a la desaparició).

És en aquest període quan emergeix un fet cultural de gran transcendència: el 
tractament filosòfic de la religió. Les dades d’aquesta «filosofia de la religió» ocu-
paran les pàgines de la Introducció del llibre.2 Penso, però, que l’autosuficiència 
del pensament «oficial» de l’Església catòlica (i el de les altres esglésies i confessions 
cristianes) va fer que es perdés l’oportunitat d’eixamplar l’horitzó «religiós» del cris-
tianisme, de la mateixa manera que aquesta mateixa autosuficiència, ja ben entrat 
el segle xix —ho veurem en el volum següent—, no li va permetre, a aquest pensa-
ment, recuperar l’horitzó «social» del mateix cristianisme.

Com en cada volum de la col·lecció, dedicaré un primer capítol a l’evolució dels 
fets. Voldria dir, d’entrada, que l’acabament de la Guerra dels Set Anys, l’any 1763, 
marca el començament d’una etapa en la qual es produirà tot un seguit d’esdeveni-
ments: la gran expansió comercial i la revolució industrial a la Gran Bretanya, un 
augment demogràfic molt considerable a tot Europa, la ruptura amb les estructures 
de l’Antic Règim per la revolució de 1789 a França, i, a l’altra banda de l’Atlàntic, la 
independència de les colònies i la formació de la nova república nord-americana. A 
aquests esdeveniments, cal sumar-n’hi altres del mateix signe, per bé que de menor 
volum, com ara les revoltes populars a Ginebra, els moviments de reforma social i 
política a les illes Britàniques, els aixecaments a les Províncies Unides, a Bèlgica, i, a 
casa nostra, els fets que giren entorn de l’any 1787: l’esgotament tràgic del regnat de 
Carles III.

• Aquests fets van donar pas a una nova era al món occidental des de la darreria del segle 
xviii fins als primers anys del segle xix. L’expressió «Antic Règim» fou posada en circulació a 

2 En cada volum escric una «Introducció», que ben bé podria ser un capítol més del llibre. Si no ho faig és 
perquè, generalment, el tema d’aquestes «introduccions» és un tema, diguem-ne, transversal, que sovint depassa 
els límits «històrics» de cada volum, un tema que, al meu entendre, constitueix un aspecte nuclear de l’evolució del 
pensament cristià.

Segona emancipació del pensament.indb   10 22/07/12   13:00



11

Pròleg

la França revolucionària per Barnave,3 un polític i historiador que va viure els fets, per anome-
nar el sistema vigent abans de 1789, amb la voluntat de condemnar el conjunt d’institucions 
i principis vigents a la societat d’aquells temps; com a contraposició es va encunyar l’expressió 
«Nou Règim» per parlar del sistema que es va inaugurar després. Per extensió, als altres països 
occidentals també s’ha anomenat així l’etapa anterior a les revolucions liberals, les quals van 
marcar la ruptura amb un ordre de coses establert, un ordre que en molts casos datava de 
l’edat mitjana i que ja no servia per a satisfer les necessitats del moment.

• Qu’est-ce le tiers état? és el títol d’un pamflet de l’any 1789, escrit per l’eclesiàstic i polític 
francès Emmanuel-Joseph Sièyes, comte de Sièyes (1748-1836),4 per descriure un dels tres 
estaments bàsics de la societat feudal i de l’Antic Règim, una població sense privilegis, que en 
castellà equival a estado llano, pueblo llano o pueblo, que es correspon al mot llatí plebs; per bé 
que en el llibre l’expressió té el significat de «nació» completa, que no necessita els altres dos 
estats privilegiats de la «noblesa» i del «clergat». En la denominació s’hi inclouen els campe-
rols, sotmesos al règim senyorial (els rics —propietaris i jornalers— i els jornalers), i sobretot 
els burgesos, la població ciutadana, composta d’artesans, organitzats en gremis o confraries, 
i comerciants o mercaders (organitzats en guildes o hansa, congregats en fires), a més de la 
simple plebs urbana, sense poder polític ni prestigi social.

• La Revolució Francesa fou interpretada pels seus protagonistes de quatre maneres di-
ferents. Els «constitucionalistes» eren partidaris d’una monarquia moderada per una consti-
tució: foren el grup dominant en la primera etapa de la revolució i a aquest grup pertanyen 
mirabeau5 i La Fayette.6 Els «girondins» eren els representants de l’alta burgesia i republicans 
moderats, partidaris de dur a terme una revolució regida per la llei, que s’inclinaven per donar 
més importància a les iniciatives de les províncies enfront del govern de París: segons ells, les 
idees revolucionàries són universals i, per tant, aplicables arreu, i la seva figura més destacada 
fou Brissot.7 Els «jacobins» eren els representats de la burgesia mitjana i les classes populars 
(sans-culottes), que pretenien controlar una revolució regida pels fets: eren centralistes i es-
taven disposats a limitar la propietat privada i la llibertat individual, i les seves figures més 
representatives són Danton8 i Robespierre.9 Els cordeliers o demòcrates, el sector més exaltat, 
sense representació en l’Assemblea, eren els qui propugnaven el sufragi universal i la sobirania 
del poble, que actuaven al carrer, però que en cap moment no tingueren el poder: la seva figu-
ra més representativa és Marat.10 Val a dir que, en l’àmbit religiós, els eclesiàstics es dividiren 
en dos grups: els «juramentats», que donaven suport a la revolució, i els «reaccionaris», que hi 
anaven en contra.

3 Antoine Pierre Joseph Marie Barnave (1761-1793).
4 Sièyes (2003).
5 Honoré Gabriel Riqueti, marquès de Mirabeau (1749-1791).
6 Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motie, marquès de La Fayette (1757-1834).
7 Jacques Pierre Brissot de Warville (1754-1793).
8 George Jacques Danton (1759-1794).
9 Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (1758-1794).
10 Jean-Paul Marat (1743-1793).
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En el segle xviii, l’impuls renovador nascut de la Reforma s’anava aclimatant al 
ritme del temps. De fet, els ideals que inspiraren l’obra de Luter s’anaren apaivagant 
i diluint a mesura que s’imposaven els reptes d’una situació política absolutament 
indefugible per al progrés i consolidació del protestantisme. D’altra banda, el cato-
licisme del segle xviii mostrarà signes de decadència tant en l’àmbit de vida com en 
l’àmbit de pensament. La influència dels enciclopedistes fou decisiva en un doble 
sentit. En primer lloc, perquè posava al descobert les mancances, diguem-ne, racio-
nals de la fe catòlica i, en segon lloc, perquè provocava progressivament la resistència 
militant dels quadres dirigents del catolicisme.

Dedicaré un segon capítol a l’evolució de les idees. L’era de la raó va posar en 
circulació tot un seguit d’idees que marcaren l’evolució social i política del món, 
més enllà de l’època que coneixem amb el nom d’edat moderna. Els pensadors de 
la il·lustració feren, de la recerca de la felicitat, la finalitat última de tots els homes 
—aspiració repetida sovint per la tradició cristiana occidental—, i van proposar, per 
arribar-hi, el camí d’un procés filosòfic basat en l’exaltació de la raó, en primer lloc, 
però també en l’exaltació de la natura, i van formular tot un seguit de principis que 
van obrir camí a la moderna metodologia de les ciències humanes, com ara la psico-
logia i la sociologia.

Finalment, en un tercer capítol, revisarem l’evolució del pensament cristià, prò-
piament dit, en aquest mateix període. És la qüestió medul·lar del llibre. Tindrem 
ocasió de comprovar com la «segona emancipació del pensament», que es produeix 
en aquest període, deixa pràcticament fora de joc el pensament cristià, diguem-ne, 
oficial. Però el pensament cristià, en mans del poder —hi haurà, evidentment, un 
«altre» pensament que reflectirà de forma eminent l’esperit evangèlic—, reaccionarà 
com a perdedor, i el pensament perdedor acostuma a ser un pensament endurit i im-
misericordiós amb qualsevol pensament que, ni que sigui de nom, vulgui expressar-se 
de forma diferent. Caldrà veure-ho.

El Catllar, juliol de 2011
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L’EmaNCIPaCIó DEL PENSamENT
SoBRE La RELIGIó

En aquesta «segona emancipació del pensament» hi figura, en un lloc preemi-
nent, l’emancipació del pensament que pensa la religió, emancipació, vull dir, de 
l’observança estrictament teològica o de la teologia positiva basada en la revelació 
(per tant, la teologia derivada de les tres grans religions monoteistes: el judaisme, el 
cristianisme i l’islam); emancipació que arrenca des de dins de la teologia «natural», 
coneguda com a deisme.

Des del principi, la religió havia ocupat un lloc important en la reflexió teològica: 
havia ocupat un lloc important en l’apologètica, interessada per demostrar la «veri-
tat» del cristianisme, i en la teologia moral, que s’ha preocupat tradicionalment per 
investigar els continguts de la religió com a virtut; a més, en les discussions entorn 
de l’anomenada teologia natural, sempre hi ha estat present la qüestió del Déu de la 
religió, sobretot en la versió moderna de la teologia filosòfica, especialment en el medi 
anglosaxó. Parlo, en tot cas, de la teologia de la religió, i no pas de les religions. amb 
tot, cal dir que l’interès de la teologia pel fenomen religiós és relativament nou, ja 
que la religió arriba a la reflexió teològica dels nostres dies després de passar per un 
procés secularitzador.

• Vull dir que la mateixa teologia, en el moment d’entrar en el debat sobre la re-
ligió —debat plantejat per la filosofia i per les ciències de la religió—, s’ha vist obligada a 
replantejar la seva essència. És innegable que són moltes les coses que han canviat i que estan 
canviant en els nostres dies, i, pel que fa a la teologia, sembla que l’impuls que rebé, més o 
menys a contracor, de la Modernitat l’ha deixada exhausta i privada d’un horitzó definit, sen-
se que siguin suficients, per veure-hi clar, els intents, repetits i contradictoris, de l’anomenada 
teologia postmoderna. En tot cas, el primer que ha de fer la teologia, en iniciar un «discurs 
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teològic» sobre la religió, és prendre consciència de l’especificitat del discurs que li és propi. 
Només aleshores la teologia podrà «veure» la matèria sobre la qual vol exercir la seva tasca 
d’il·luminació i de discerniment, des de la perspectiva, posem per cas, de la fe cristiana.

• Parlo de la religió que existeix. És a dir, la religió que «viuen» i «manifesten» els «homes 
religiosos»; la religió, vull dir, que «es troba» i que «inspira» les activitats de tot tipus que 
poden i han de ser anomenades religioses. Però és també la religió que «s’encarna», de forma 
institucional i històrica, en les diverses tradicions religioses vigents en l’actualitat, i, per tant, 
també i principalment, en la tradició judeocristiana. És la religió que «estructura» les convic-
cions i les pràctiques rituals i ètiques dels homes i dones que pertanyen a les religions avui 
existents, i, per tant, també i principalment, al cristianisme. En una paraula: es tracta de la 
religió que s’expressa en l’acte religiós.

• A la teologia li interessa investigar el sentit i la influència de la religió en la vida dels cre-
ients; li interessa trobar el sentit salvífic de la religiositat i de la religió, entenent per «religiositat» 
el conjunt situacional de l’home davant la transcendència, i entenent la «religió» com l’enri-
quiment i la purificació de la relació home-Déu en termes de resposta de l’home a la crida de 
Déu i de fidelitat, resposta que s’expressa en forma visible i comunitària, creïble per a creients 
i no creients, i en termes de projecte històric de vida per tal d’adorar Déu i relacionar-se amb 
els germans. Naturalment, aquesta tasca teològica suposa l’afirmació i el reconeixement de 
l’especificitat d’allò que és religiós, la qual cosa és discutida, des de la «modernitat», per amplis 
sectors del pensament humà.1

• Estic convençut que la reflexió teològica no pot oblidar el component antropològic de 
la religió, i que ha de revisar a fons la situació actual de la religió tal com és viscuda en amplis 
sectors d’homes i dones que continuen pensant que són religiosos. Estic convençut que la 
teologia, dins l’horitzó de saber qualificat per la fe religiosa en general i per la fe cristiana en 
particular, s’ha d’interessar pels problemes que la interrogació filosòfica suscita. En aquest 
sentit, en l’elaboració d’una teologia de la religió, és imprescindible l’atenció a les dades que 
pot proporcionar la reflexió estrictament filosòfica, especialment la reflexió filosòfica sensible 
a la proliferació de les «ciències» de la religió2 (que sovint extrapolen les dades «positives» 

1 És innegable la tendència «culturalista» del nostre temps, la tendència, vull dir, d’una mentalitat que pretén 
comprendre totes les coses des de la cultura. Segons la mentalitat moderna, els fenòmens humans tenen l’origen en 
situacions culturals heretades i els fenòmens culturals són radicalment històrics i, per tant, sotmesos als processos de 
canvi. La religió, des d’aquesta perspectiva, seria un fet històric dependent de les condicions socials, econòmiques 
i culturals de la humanitat o de les condicions psicològiques de l’individu que no s’adapta fàcilment a les noves 
situacions: un fet patològic destinat a ser superat pel creixement o progrés de la humanitat, un fet que obligaria a 
una militància contra la religió. Des d’aquesta perspectiva, la religió, com a fet diferencial i específic, no existiria. I 
des d’aquesta perspectiva, les manifestacions i les conviccions religioses que encara perduren serien fruit d’un passat 
encara no totalment superat, o bé una mena de retorn al passat, una mena de fonamentalisme involucionista al servei 
d’un passat que es resisteix a deixar-se enterrar per l’home modern.

2 En realitat, la qüestió de les “ciències” de la religió és molt complexa. En tot cas, vull referir-me principalment a 
la sociologia i a la psicologia. Davant l’enorme proliferació d’aquests estudis, més o menys ben intencionats, vull citar 
dues obres emblemàtiques: la d’Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, i la de William James, 
The varieties of religious experience.
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convertint-les en dades «filosòfiques»), que reclama un espai propi i que facilita les coses a la 
reflexió teològica.

Voldria presentar els diversos tractaments que la religió ha rebut des de fora de 
la teologia, tractaments que, en la major part, cal qualificar-los de filosòfics, i que jo 
agrupo en dos apartats: la crítica de la religió i la morfologia de la religió. A aquests 
tractaments, cal afegir-hi el tractament pròpiament científic, que, a part de la «histò-
ria», concentro en la sociologia i la psicologia. Finalment, parlaré de la filosofia de la 
religió pròpiament dita.

El cert és que la religió, en mans de la filosofia, s’ha vist alliberada de les estretors 
de la reflexió teològica. És en aquest sentit que parlo d’emancipació, per bé que, en 
el fons del fons, aquest alliberament ha suposat, per a la religió, haver de renunciar 
a la seva concreció històrica per convertir-se en una abstracció gairebé sublim, però 
abstracció comptat i debatut, abstracció en definitiva.

1. TEoLoGIA I FILoSoFIA

Karl Löwith3 ens ha proporcionat una anàlisi molt reeixida de les implicacions 
entre teologia i filosofia; no cal dir que aquest autor, un dels crítics de la religió més 
importants d’avui dia, malda per una completa emancipació de la filosofia respecte 
a la tradició cristiana. Pere Lluís Font, pel seu compte, ens ofereix una contraposició 
aclaridora, encara que ell diu que és «una mica simplificada», entre la teologia —que 
ell entén com a teologia dogmàtica o fonamental— i la filosofia de la religió. Segons 
Pere Lluís, es podria dir:

a) que la teologia parla de Déu, és a dir, de l’objecte de la religió, mentre que la filosofia de 
la religió no parla, almenys directament, de Déu, sinó de la religió mateix;
b) que la teologia té un objectiu primàriament religiós, mentre que la filosofia de la religió 
no té un objectiu religiós (ni parareligiós ni antireligiós), sinó que es proposa entendre la 
religió;
c) que la teologia és confessional, és a dir, té el seu criteri darrer en la tradició religiosa 
del teòleg, mentre que la filosofia de la religió és aconfessional, és a dir, fa un tractament 
racional i autònom del fenomen religiós, independentment de la postura religiosa (o anti-
religiosa, o areligiosa) del filòsof;
d) que la teologia pressuposa la fe, mentre que la filosofia de la religió no parteix d’aquest 
pressupòsit (com tampoc del pressupòsit contrari).4

De fet, la confrontació entre teologia i filosofia es dóna en dos àmbits; en primer 
lloc, davant el problema de Déu i, en segon lloc, davant la religió. En el primer cas, 

3 El pensament de Löwith es troba sobretot a Vorträge uns Abhanlungen. Zur Kritik der christlichen überllieferung, 
Stuttgart, 1966, i Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche, Göttingen, 1967. Vegeu 
Weger (1986).

4 Lluís Font (1981: 13).
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ens trobem amb la doctrina filosòfica de Déu, que veurem en el cos del llibre. Per cert, 
en aquesta matèria, el raonament de Pannenberg és extraordinàriament suggeridor. 
Pannenberg, que s’ha preocupat per assenyalar les característiques de les «ciències de 
l’esperit», ha repassat els diversos intents de presentar la teologia com a ciència po-
sitiva: recorda que Schleiermacher introdueix aquesta valoració de la teologia, però 
reconeix que la comprensió de la teologia com a ciència de Déu inclou dificultats se-
rioses, dificultats que només es resolen a partir de l’experiència del món i de l’home.

• El raonament de Pannenberg és suggeridor si ens adonem que la totalitat de la realitat 
no pot fer-se present en la nostra experiència d’una manera acabada; és suggeridor sobretot 
quan afirma que «la realitat de Déu es fa present només a l’interior d’aquestes experiències 
particulars de sentit», per la qual cosa arriba a dir que la teologia, precisament com a ciència 
de Déu, és ciència de la religió, per tal com la «totalitat de sentit», com a manifestació de la 
realitat divina, només es fa explícita en l’experiència religiosa històrica.5 Tanmateix, resta l’in-
terrogant de si aquest raonament dóna resposta a tots els plantejaments que una teologia de 
la religió sembla que hauria d’afrontar, i, en tot cas, no es veu prou clar que aquest tractament 
teològic de la religió es diferenciï adequadament del tractament filosòfic.

• En aquest sentit, serà bo d’escoltar el punt de vista d’Henry Duméry.6 aquest autor, 
després d’apropiar-se una de les més clàssiques definicions de la teologia,7 d’acord amb la 
tradició tomista,8 blasma la filosofia objectivista que sovint ha emprat la teologia, filosofia 
que ha creat una mena de racionalisme religiós.9 Duméry creu possible una altra manera 
d’entendre la teologia, com una mena de rèplica a escala superior del saber filosòfic, sobre 
la base de concebre el sobrenatural —el lumen fidei— com una facultat o òrgan supernu-
merari atribuït a la consciència. Duméry entén aquest lumen fidei com una mirada peculiar 
de l’esperit (la noèse husserliana), que té per correspondència un noema objectiu (fora de 
l’esperit) en el món i en la història. I és en aquest punt on hi ha la diferència entre la filosofia 
i la teologia; el filòsof, com a llum, només té la raó. I ha d’explicar tot el que fa referència 
a l’home sense passar per cap mena d’intuïció especial que li proporcioni noves maneres de 
sentir i d’entendre.

5 Pannenberg (1981: 322-323).
6 En parlo, de Duméry, en el volum novè de la col·lecció, De la «Mort de Déu» a la discreta elegància del 

Ressuscitat, p. 311. Ho faig de la mà de Juan Martín Velasco, Montserrat Coll i Calaf, autèntica especialista en la 
matèria, i Henk van Luijik.

7 Vegeu Duméry (1959: 241-261): «La philosophie n’est que la médiatrice indispensable entre la science et 
l’existence pour empêcher la première de déshumaniser la seconde» (p. 241); «La philosophie de la religion est le 
point de vue du tout sur le tout, tandis que les spécialités positives ne son que des points de vue fragmentaires sur 
le tout» (p. 252); la teologia és «une discipline où, à partir de la Révélation et sous sa lumière, les vérités de la religion 
chrétienne se trouvent interprétées, élaborées et ordonnées en un corps de connaissances» (p. 341). 

8 Duméry (1959: 261-267).
9 Vegeu Duméry (1956). Si la teologia és l’expressió intel·lectual de la relació entre Déu i l’home assolida a partir 

del material de fets i textos, que l’acte de fe transfigura en signes i en proves de la presència de Déu en l’home i en la 
seva història, la teologia esdevé una mena d’epistemologia per estructurar racionalment l’experiència de fe, i aquesta 
teologia és irreductible a la filosofia.
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A França, l’Església catòlica va patir les conseqüències en béns i en vides humanes 
de la Revolució Francesa. Tanmateix, de la prova, l’Església catòlica en sortí global-
ment encoratjada per continuar el seu camí, malgrat l’entrada en vigor de la Constitu-
ció civil del clergat. A França, de la lluita contra l’Església es va passar a l’atac directe al 
papat, de la mà del Directori, on era amo absolut Napoleó Bonaparte, el qual envaí la 
Romanya i obligà Pius VI a signar un armistici a Bolonya l’any 1796, que el forçava 
a cedir Bolonya, Ferrara i Ancona, a més de pagar uns tributs molt considerables.

Pel que fa a Espanya, el segle xix fou un segle conflictiu i perturbador. La Guer-
ra del Francès fou percebuda com una guerra religiosa, o així l’exaltaren clergues i 
bisbes, molts dels quals foren presidents de les juntes provincials. Josep Bonaparte 
va respectar la confessionalitat de l’Estat, però no va dubtar a actuar segons el model 
regalista, suprimint la Inquisició, desamortitzant els béns dels religiosos, tot i que 
s’atorgaren pensions als exclaustrats.

Per als afrancesats, els monjos i els frares constituïen la resistència fanàtica a la 
reforma il·lustrada. Hi hagué, certament, clergues que maldaren per la renovació de 
l’Església a partir dels principis liberals, però, en general, els nomenaments episcopals 
del rei Bonaparte no foren acceptats pels capítols respectius i tingueren poca efectivi-
tat. El rei Josep va manifestar un interès especial per la subsistència del clergat secular, 
amb la qual cosa va atreure l’animositat del clergat regular.
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aRTICLE PRImER:
L’EVoLUCIó DELS FETS PoLÍTICS I SoCIALS

 Els fets polítics i socials de període que contempla aquest llibre tenen l’epicentre 
en la França revolucionària i en l’Imperi napoleònic. Naturalment, caldrà repassar, 
ni que sigui de forma molt breu, aquests esdeveniments, amb totes les conseqüències 
que comportaren.

1. ELS ESDEVENIMENTS DE FINAL DE SEGLE I DE CoMENçAMENTS 
DEL S. XIX

El 14 de juliol de 1790, la festa de la Federació, a França, semblava que unia el 
rei i els estaments de la societat francesa en proclamar la fe en el futur del regne; 
el malentès era profund i radicava en la situació del clergat que, en haver perdut els 
seus béns, havia deixat de tenir existència autònoma dins l’Estat i havia convertit 
els seus membres en funcionaris remunerats. El 12 de juliol de 1790, l’Assemblea 
votà la constitució civil del clergat, a la qual Pius VI responia amb una clara condem-
na. A partir d’aleshores, els «juramentats» o constitucionals, condemnats per Roma, 
s’oposaren als «refractaris», els quals romangueren fidels al rei.

El rei, presoner a la capital i enemic de les mesures preses per l’assemblea, aban-
donà París amb la seva família el 21 de juny de 1791, però fou detingut i reconduït 
a París. El poble sospitava que el monarca havia volgut unir-se a les tropes estran-
geres i reconquerir París per la força; de fet, el 27 d’agost, l’emperador Leopold II 
d’Àustria i el rei de Prússia confirmaren l’opinió popular en signar la declaració de 
Pillnitz, en la qual amenaçaven els revolucionaris amb una intervenció militar. A 
partir d’aleshores, la monarquia constitucional era només una ficció; a partir del 
30 de setembre de 1791, la guerra semblava inevitable. El 20 de juny de 1792 el poble 
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envaí les Tulleries, i el rei fou suspès de les seves funcions. I França, amenaçada per 
tots cantons, necessitava noves institucions.

Ara bé en aquell drama fascinant de la Revolució, el Terror fou un capítol molt 
especial (1792-1794), i el Terror va donar els seus fruits a finals de l’any 1793: els 
exèrcits francesos s’oposaren als avenços de l’enemic, i França va deixar de ser una 
fortalesa assetjada i, com a conseqüència, es va desencadenar una repressió implaca-
ble, però els problemes socials i econòmics quedaven sense resoldre i els més radicals 
pretengueren una nova jornada revolucionària el 4 de març de 1794; però foren 
detinguts i executats el 24 de març del mateix any. A aquest atac contra l’esquerra 
va seguir-hi una advertència a la dreta, els qui reclamaven la fi del Terror i el retorn 
de les llibertats individuals. Robespierre, que era l’amo de la situació, va fer executar 
Danton, i la dictadura del govern revolucionari i la centralització es reforçaren, però 
Robespierre va començar a suscitar sospites: el 27 de juliol fou arrestat i, l’endemà, 
guillotinat.

L’any 1789, la Revolució va atraure moltes simpaties. A Alemanya, el filòsof Kant 
es mantenia informat de tot el que passava a París i el poeta Klopstock va celebrar la 
presa de la Bastilla amb una oda a la llibertat. A Zurich, el pintor Füssli i el pedagog 
Pestalozzi fundaren el «cercle de lectura» que, considerat «jacobí», va desvetllar aviat 
les sospites de l’autoritat. A la Gran Bretanya, la popularitat de la Revolució fou im-
mensa, però fou celebrada especialment per les nacions oprimides com Polònia, Bo-
hèmia, Grècia i Hongria. Els sobirans, mentrestant, començaren a témer l’exemple 
subversiu, però fou l’amor a la llibertat i a la igualtat revolucionàries el que desvetllà 
a Europa els sentiments nacionals.

Els esdeveniments francesos van marcar la història d’Europa. A Espanya, la Re-
volució, que va coincidir amb l’inici del regnat de Carles IV, va frenar el procés 
reformista de la il·lustració i va actuar sobre la crisi política interna espanyola fins a 
desembocar en la guerra contra la Convenció i l’ascens al poder de Godoy. La pau de 
Basilea i l’aliança amb la França del Directori reordenaren les relacions internacionals 
d’Espanya i provocaren l’enfrontament amb la Gran Bretanya.

L’actuació de Napoleó fou formidable. En menys de tres anys, el primer cònsol 
reorganitzà l’administració, la justícia, les finances i l’ensenyament. La firma, amb el 
papa Pius VII, d’un concordat que reconeixia la religió catòlica com la de la majoria 
dels francesos va solucionar els problemes religiosos, si més no d’entrada. Els últims 
opositors republicans al nou règim foren deportats i s’autoritzà el retorn de 52.000 
emigrats. Bonaparte, que exercia una intensa activitat personal, es féu imprescin-
dible. El consolat fou la darrera etapa vers el poder suprem. L’imperi instaurat per 
Napoleó, a partir de la seva coronació a Notre-Dame per Pius VII el 2 de desembre 
de 1804, va tenir la virtut de desvetllar els nacionalismes.

Després de les guerres napoleòniques, va irrompre de forma general la nostàlgia 
dels «bells temps antics», i se sovintejaren els intents per restaurar el paradigma antic 
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tant en l’àmbit protestant com en el catòlic. Precisament fou per a les esglésies una 
temptació molt gran la d’aprofitar el gir o la tendència de la Santa Aliança.

1.1 la revolució Francesa

A l’occident europeu, la fórmula del despotisme il·lustrat no va tenir gaire èxit, 
fora d’Espanya i Portugal. A alguns països, com Anglaterra i Holanda, no calia, puix 
que la majoria de les reformes ja les havia aconseguides la burgesia feia temps. A 
França, Lluís XV va poder comprovar aviat que la burgesia francesa era massa forta i 
perillosa per poder jugar-hi i enganyar-la amb falses promeses o mitges veritats.

Lluís XV es casà, l’any 1725, amb maria Leszczynska, filla del rei de Polònia, 
llavors a l’exili; però el seu successor fou el seu nét, que regnà amb el nom de Lluís 
XVI, i la pujada al tron de Lluís XVI el 1774 va coincidir amb una crisi econòmica 
greu, a causa especialment de les males collites de 1773-1774, que provocaren reper-
cussions desfavorables en l’economia agrària i en la indústria tèxtil; els anys 1778 i 
1779, noves collites escasses van fer pujar un altre cop els preus i va aparèixer un gran 
malestar social. El monarca va proposar un programa de «revolució des de dalt», però 
les reformes van perjudicar els interessos dels privilegiats, i van fracassar.

El malestar de tots els sectors era evident. El 5 de maig de 1789 el rei va inaugurar 
els Estats Generals. El primer assumpte que es va plantejar va ser la reivindicació del 
tercer estat de tenir, a partir d’aquell moment, un vot per cap, i no com fins llavors un 
vot per estament que el deixava sempre en minoria davant la noblesa i el clergat. La 
noblesa liberal i el baix clergat se sentien més a prop del tercer estat, els representants 
dels quals eren els burgesos, que no dels seus respectius estaments. L’alt clergat i la 
major part de l’aristocràcia eren conservadors i partidaris de continuar amb el sistema 
antic. El 17 de juny, el tercer estat es va considerar el representant de la major part 
de la nació i va constituir-se en Assemblea Nacional. Havia començat la «revolució 
des de baix» i es va precipitar la transferència de poder que havia de donar pas a la 
caiguda violenta de l’antic Règim.

1.1.1 La Revolució Francesa: primera etapa (1789-1791)

Lluís XVI confiava que la nova assemblea fos capaç de trobar una sortida a la 
situació en què es trobava l’erari públic. Creia que només s’hi discutiria l’assumpte 
dels impostos, però es va trobar que des dels escons s’exigia la reducció del poder reial 
i la supressió dels privilegis. S’havia encès una flama que només s’havia d’extingir en 
la foguera de la Revolució. La corona va acceptar la doble representació que exigia el 
tercer estat i van començar els preparatius per a la campanya electoral: les eleccions 
van fer-se a la primavera de 1789 i la composició de l’Assemblea que en va resultar 
va afavorir l’impuls renovador. Però les coses es complicaren en produir-se el 14 de 
juliol la revolta popular que, després de saquejar els Invàlids, va assaltar la fortalesa 
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de la Bastilla, utilitzada com a presó i considerada el símbol del despotisme reial. 
Fou aleshores quan els electors del tercer estat van nomenar el Comitè Permanent de 
París, que es va transformar en Comuna i la milícia burgesa va passar a ser la Guàrdia 
Nacional.

• En els escons del tercer estat es va produir el triomf exclusiu de la burgesia, i el baix 
clergat va predominar entre els representants de l’estament eclesiàstic. En l’estament nobiliari, 
la majoria va obtenir-la el partit aristocràtic, poc disposat a cedir en les seves prerrogatives. 
Les masses populars urbanes i els camperols, sectors molt poc formats políticament i amb poc 
poder de convocatòria, no hi estaven representats. El 17 de juny de 1789 el tercer estat es va 
constituir en Assemblea Nacional, i el 19 s’hi afegia el clergat, mentre la noblesa i la monar-
quia s’atrinxeraven en les seves posicions. Davant la impossibilitat de conciliació, Lluís XVI 
va ordenar que es tanqués la sala de reunions; però, decidits a arribar fins al final, els represen-
tants del tercer estat van reunir-se en un altre lloc, i tots els assistents, menys un, van jurar no 
dissoldre’s fins haver dotat el poble d’una Constitució. El 27 de juny, la minoria del clergat i la 
noblesa es van unir al tercer estat i el 9 de juliol l’assemblea es va declarar constituent: s’havia 
imposat el principi de la sobirania nacional.

• Lluís XVI va sancionar els resultats de la revolta popular i la noblesa va començar a 
emigrar. Per la seva banda, l’Assemblea Constituent va continuar els seus treballs reformistes 
i el 26 d’agost de 1789 va ser aprovada la Declaració de drets de l’home i del ciutadà. Lluís 
XVI continuava poc predisposat a acceptar-ho i va abstenir-se de sancionar les decisions de 
l’Assemblea. El que no va poder evitar és que les masses populars, els sans-culottes, l’obli-
guessin a abandonar Versalles i traslladar-se a París, conjuntament amb l’assemblea Consti-
tuent. L’exemple de la capital es va estendre ràpidament al camp i els camperols, desitjosos 
de deslliurar-se de la pressió senyorial, van prendre les armes i van assaltar palaus i castells. 
El poble de París continuava sofrint les conseqüències del mal abastament i la corresponent 
pujada de preus, i Lluís XVI, en previsió d’aldarulls, va fer cridar el regiment de Flandes. 
Corrien rumors d’involució, i la multitud va envair l’Ajuntament i va organitzar una marxa 
cap a Versalles que presentava totes les característiques d’un motí de subsistències. Es tractava, 
explícitament, de demanar pa al rei. Espantat, Lluís XVI va tractar de calmar els ànims amb 
la sanció de totes les disposicions aprovades per l’assemblea. Continuava, però, negant-se a 
traslladar-se a París. La multitud va envair el palau la matinada del dia 8, i el monarca, forçat 
per les circumstàncies, va haver d’acceptar la realitat i traslladar la seva residència a la capital. 
La tornada fou dramàtica, envoltat el seguici reial de la gentada envalentida que no va estal-
viar-li les burles ni el desacatament.

• L’Assemblea va derogar els drets feudals i va establir la igualtat jurídica de tots els fran-
cesos, va suprimir de cop privilegis que tenien segles; d’altres es van considerar redimibles. Els 
delmes de l’Església es van suprimir sense indemnització i també va quedar abolida la venda 
d’oficis públics. A partir d’aquest moment, tots els ciutadans, sense distinció, eren admesos 
a totes les feines i dignitats eclesiàstiques, civils i militars. El repte principal era elaborar una 
constitució. La idea que anés precedida d’una declaració de drets, proposada per La Fayette, 
acabat de ser nomenat cap de la Guàrdia Nacional i embolcallat del prestigi de la seva partici-
pació en la Guerra de la Independència americana, va tirar endavant i, després d’haver consi-
derat diversos projectes, es va escollir el del mateix La Fayette, que va ser aprovat el 26 d’agost.
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• La situació política es va transformar radicalment. La tendència monarquitzant que 
havia sorgit dins del partit patriota, que pretenia retallar les atribucions de la corona a l’estil 
del sistema britànic, no va prosperar. Tampoc no va tenir èxit La Fayette en l’intent d’associar 
aristòcrates amb burgesos, de manera que a aquest sector no li va quedar cap més remei que 
buscar el suport de les masses populars, i tot feia sospitar que tot acabaria amb una victòria 
explícita de les noves forces, presumiblement incontrolables, nascudes de la Revolució.

• L’Assemblea es va reunir a partir d’ara a les Tulleries; els demòcrates, representants de 
la petita burgesia, van anar radicalitzant-se guiats per Robespierre, Sieyès i La Fayette; 
paral·lelament, els distints grups van reunir-se, a banda de l’Assemblea, i van néixer els clubs, 
germen dels futurs partits polítics. Se’n van destacar tres, els quals van adoptar els noms del 
lloc on es trobaven: el dels jacobins o bretons, el dels cordeliers o franciscans (al qual perta-
nyien, per exemple, Danton i Marat) i el dels feuillants o cistercencs.

Un cop proclamada la Declaració de drets de l’home i del ciutadà, va caldre fer 
front a problemes més materials, el més urgent dels quals era el financer. El rei, però, 
desbordat pels esdeveniments, va decidir fugir: l’intent va fracassar i la comitiva reial 
va ser detinguda de manera humiliant a Varennes (20 de juny del 1791), quan estava 
a punt d’arribar a la Lorena. La fugida del rei va encendre els ànims i va exacerbar 
també els sentiments antimonàrquics. Enmig d’aquest clima, l’Assemblea va aprovar 
el text constitucional el 13 de setembre de 1791, influït més pels constitucionals 
que pels demòcrates i fidel a l’esperit de la Declaració de drets.

1.1.2 La Revolució Francesa: segona etapa (1791-1792)

L’assemblea Constituent, un cop acabada la tasca que tenia encomanada, es va 
dissoldre, i els seus membres van decidir no presentar-se a la reelecció. L’1 d’octubre 
de 1791 va quedar constituïda la nova Assemblea amb una composició extraordinà-
riament heterogènia: els defensors de la monarquia constitucional i dels interessos de 
la burgesia financera, els representants de la burgesia mitjana i mercantil i, al mig, un 
sector intermedi, equidistant dels dos extrems, i tot això en un clima d’efervescència 
política atiada per grups doctrinals. Però l’heterogeneïtat era la nota comuna, sense 
oblidar que encara quedaven defensors de l’Antic Règim.

Els més compromesos havien fugit a l’estranger, però des d’allí i amb el suport, 
dels de dintre, de sectors afins, es dedicaven a encoratjar la contrarevolució. Les seves 
activitats van contribuir a excitar els ànims amb l’obstrucció de les reformes adop-
tades pels nous responsables de l’Estat. L’intent de fuga de Lluís XVI, frustrat per la 
detenció a Varennes, va augmentar la confusió: mentre els aristòcrates veien el rei 
desbordat per la situació i sempre a favor de l’Antic Règim, els jacobins el feien res-
ponsable de retardar l’aplicació de les mesures reformadores i líder natural dels ene-
mics de la constitució. mentrestant, la situació econòmica continuava essent crítica: 
la baixada dels salaris i el malestar dels camperols, units a la reacció impulsada pel 
clergat refractari i la noblesa emigrada, feien cada cop més factible una intervenció 
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