
LA VIDA RELIGIOSA POPULAR A CATALUNYA A L'EPOCA DE 
CARLES III (1) 

Joan Bada 

Em proposo en aquesta comunicació exposar una serie d 'indicadors de la vida religiosa 
a Catalunya, per poder oferir-ne després unes breus conelusions. Aquests indicadors, que ver
tebren per tant la comunicació, són: 1) rogatives; 2) devocions; 3) culte; 4) comportament del 
poble des de la perspectiva cristiana; 5) literatura religiosa en catala. 

1. Rogatives 

En aquest període podem agrupar les rogatives en tres blocs: a) referents a la família 
reíal; b) referents· a la política rcíal; c) referents a fenomens naturals. No cal dir que els dos 
primers blocs són sempre al dictat de les ordres reials o deis seus funcionaris i, per tant, són 
comunes a tots els bisbats, variant únicamentla forma de fcr-les d'acord amb els condiciona
ments urbans o rurals de cadascun d'ells. 

a) Referents a la família reial 

Tractant-se d'un Congrés motivat pel bicentenari de Caries III deu ser logic comenr.;ar 
per les rogatives que tingueren lloc amb motiu de I'inici del seu regnat (2). El 22 de setembre 
del 1759 el bisbe circulava, d'acord amb la carta rebuda del capita general, l'ordre de cele
bracions festives amb motiu d'haver estat proclamat reí el día 24. El dia 25 tindria lloc el Te 
Deum a la catedral i l'endema, organitzat per la Reial Audiencia, a Sta. Maria del Mar; les 
esglésies barcelonines haurien de tocar les campancs el 25 en sentir les de la Catedral el 26 
en sentir les salves de l'artilleria. El 18 d'octubre va tenir lloc la visita de Caries a la Catedral 

1.- Aquesl lema ha estal IraClal en part per F. TORT, el Obispo de Barcelona, fosep Climent i Avinent, Barcelona 
(Edi!. Balmes), 1978, i per mi maleix a L' Església de Barcelona en la cr;s; de l'AnlÍc Regim. Barcelona (Facullal 
de Tea!. de Catalunya) 1986; la primera arriba fins a la dimissió del bisbc Climenl (1775) i la segona recull dades 
a partir de 1790. Aquí renuncio, doncs, al que ja es diu en ambdues, sobretot referent a la vida litúrgica, exceple en 
alguns casos i presenlo la recerca feta en el Arxius Diocesans de Barcelona i Vic -un bisbal urba i un bisbat rural
deis fans referents al període de CarIes IIJ. De \' Arxiu dioccsa de Barcelona (ADB) els fans consultals són Com
munium (C) vals. 105-115 i Gratiarum (G) vols. 81-88, i de l'Arxiu Episcopal de Vic (AEV) els lligalls 1228-
1236,1306,1701-1703,2033 i les consueles d' Alpens, Gurb, Vallcarcara i Vidra, que responen a tipologies rurals 
diverses de comunilals crislianes d'aquell momen!. 

2.- ADB-C, 105, fols. 323-339. 
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per prendre possessió de la eanongia reial (3), tot i que fou, eom diu el cronista, una rapida 
visita, que no li permeté ni tan sois visitar el Santíssim; tres dies després, sense ser-hi present 
el rei, es féu una nova celebració d'acció de gracies (4). 

A partir d'aquest moment la primera vegada que es tornaren afer rogatives per ordre 
del rei no fou pas per un motiu tan alegre. El 24 de setembrc del 1760 comenr.;aren les rogati
ves per demanar la salut de la reina Amalia de Saxonia, que esdevingueren funerals el 31 
d' octubre; s' establí el toe a morts per a les cinc de la tarda de l' 1 de novembre i el cant d' una 
absolta a totes les parroquies, d'altra banda els sacerdots, que volguessin celebrar una missa, 
a més del memento que era obligatori per a tots, podien percebre 7 sous de caritat. Mesos 
després l' Ajuntament organitza també unes solemnes excquies preparades pel toe de campa
nes de ~ütes les esglésies -trenta-una- de la ciutat durant tres dies i el cant d'absoltes a les de 
religiosos -dinou- (5). Altres exequies decretades foren per la mort de la reina mare, que tin
gueren !loc el 25 de juliol del 1766 amb el mateix estil que les anteriors (6). 

Quasi totes les altres fan referencia als embarassos i parts de la princesa d' AstÚries. La 
forma és sempre la mateixa: algun o alguns mesos abans del part s'establia l'oració ritual pro 
muliere pregnanle, i un cop nascut l' infant es tenia la celebració festiva d 'acció de gracies 
amb Te Deum i repic de campanes. He pogut així resseguir els naixements de: Caries Cli
ment (1771-1774), de Carlota Joaquima (1775-1830), de Maria Llu'isa (1777-1782), de Maria 
Amalia (1777-1788), de Caries Eusebi (1780-1783), de Maria Llu'isa (1782-1824), deIs bes
sons Caries i Felip (1783-1784), de Ferran (1784-1833) i de Caries M"Isidre (1788-1855) (7). 
També es troba una pregaria pel rei i acció de gracies pel seu govern pel dia de final de l'any 
1781 (8) i la pregaria per la salut de l'infant Caries Eusebi l'any 1783 (9). 

Les exequies per Caries III logicament tanquen aquest període. Es celebraren el 29 de 
gener del 1789, preparades pels toes de campanes de costum durant tres dies (10). 

b) Referents a la política reial 

Quatre van ser les vegades que fets bel.lics, de major o menor importancia, van motivar 
les rogatives a tota la península i, per tant, també a Catalunya. La primera fou la guerra con
tra Anglaterra i Portugal, fruit del primer pacte de família (15 d'agost del 1761) i que acaba 
amb el Tractat de París del 10 de febrer del 1763; ambdós fets van convertir-se en rogatives, 
que establien el patró de com serien en temps de guerra: col.lecta litúrgica pel temps de gue
rra, missa celebrada davant del Santíssim exposat i cant de les lletanies majors, per torn a to
tes les esglésies de la ciutat -iniciat en aquest cas el 4 de juliol del 1762 i dura fins al 10 de 
setembre-, cant del Te Deum amb el corresponent repic de campan es en saber-se la signatura 
de la pau (11). El mateix esquema seguiren les decretades el 21 d'agost del 1782 per la gue-

3.- De I'acte en queda constancia en un quadre d'autor anónim, situat avui a la sala capitular. 
4.- El cronista, que és molt detallista, ens diu també que el rei no havia volgut dosscr, que va haver de ser retirat; que 

arriba amb una hora de retard; que els punts de Hum foren 2582 (1491 ciris i 991 pal-matories). En una circular di
rigida a1s rectors de parroquies properes al camÍ reial s' els manava tocar les campanes i fer altres obsequis al rei en 
el seu viatge cap a Madrid, el 20 d'octubre. 

5.- ADB-C, 105, fols. 523, 542 i 106, fol. 49. 
6.- ADB-C, 107, fol. 328. 
7.- ADB-C, 108, fol. 480; 109, fol. 454; 110, fol. 304; 111, fol. 93 i 278; 112, fol. 138; 113, fols. 279,338 i 529; 114, 

fol. 619. 
8.- ADB-C, 112, fol. 56. 
9.- ADB-C, 113, fol. 220. 

10.- ADB-C, lIS, fol. 112 ss. el dia abans del funeral les campan es tocaren des d'un quart de cinc de la tarda fins al
capvespre i el 29 al matí de dos quarts de nou fins a dos quarts de dcu, hora de comen~ar l'ofici a la catedral. 

Jl.- ADB-C, 106, fol. 293 i 450. 
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rra contra Gibraltar, en el context de la guerra de Franr;a i Espanya contra Anglaterra donant 
suport a la independencia de les colonies d' America, que permeté almenys recuperar Menor
ca, per la pau de Versalles (12). Una variant presenta la rogativa amb moti u de la guerra con
tra el Marroc -després del setge de Melilla, ordenal pel solda marroquí Sidi Muhammed-ben 
Abdallah, i la posterior campanya d' AIger, del 1775; degut a ser guerra contra infidels i no 
entre cristians l' oració pel temps de guerra és substilu'ida per la col.lecta contra els pagans i 
no es celebra la missa davant del Santíssim (13). 

c) Fenomens natural s 

Si exceptuem la recitació de l'oració contra cls terratremols, ordenada el 22 d'abril del 
1761 amb motiu del que afecta la ciutat de forma lleu malgrat fos amb repetició el dia 20 
(14); la decretada contra la pesta deIs animals que dura del 25 de maig al 7 de juliol del 1783 
(15), o contra la plaga de I'oruga I'any 1786 (16), o l'acció de gracies per agrair que un llamp 
caigut en el pou del m'agatzem de la pólvora no hagués ocasional cap mal (17), totes les altres 
fan referencia a la pluja: per la se va necessitat o pel seu excés, acompanyada de temporals, 
que feien perillar les collites. Seguir-les i valorar-ne la scva duració o importancia penso que 
aporta dades climatologiques que poden fer un servei més enlla del de pur indicador religiós. 

Rogatives per la pluja, importants per duració i solemnital, ambdues coses van juntes, 
les trobem els anys 1764 -es diu que afecta a tOl el Principat-, 1770 -es remarca que la neces
sitat ho és tant pels camps com per les fonts i els pouS-, 1775, 1778, 1780, 1788 i menors en 
lrobem els anys 1774, 1776, 1779 i 1781 (18). L'analisi del primer grupajuda a entendre els 
seus mecanismes d'organització i de celebraci6. Tant a Vic com a Barcelona la iniciativa co
rresponia al' Ajuntament de la ciutat, que les dcmanava al Capítol catedral, aquest en valora
va I'oportunitat i aleshores comunicava la decisió lant als regidors com al bisbe, a qui corres
ponia aleshores donar les disposicions canoniques pertinents. Aquesl procés no deixava de 
portar dificultats: a Barcelona el 1764 va haver-hi un fort enfrontament amb els prohoms del 
gremi deIs hortelans, que eren els qui tenien l'exclusiva de petició a l' Ajuntament (19); a 
Vic, on I'anunci el feia l'Ajuntament a toc de campanata pel carrer, esclata un fort i llarg 
conflicte quan el bisbe Veyan, com acerrim episcopalisla, volgué recuperar les seves atribu
cions enfront d'ambdós capítols, eclesiastic i ciutada (20). 

Segons les necessitats eren les rogatives, que en el seu grau més senzill consistien úni
cament en la recitació de la col.lecta rilual per demanar pluja; quan no n 'hi havia prou s 'afe
gien les lletanies majors i si encara no plovia, a Barcelona s'anava a buscar en processó el 
cos de' santa Madrona a la seva capella de Montju"ic i es porlava a la catedral, on acudien en 
dies successius processionalmentles parroquies i comunilals rcligioses. Si la pluja no arriba
va el Capítol i l' Ajuntament decidien visitar les Cambres Angelicals (Valldonzella, Sto Agus
tí, Sta. Maria del Pi, Ntra. Sra. del Carme, Ntra. Sra. de la Merce, Jonqueres i Sta. Maria del 

12.- ADB-C, 113, fol. 16 i 338-341. 
13.- ADB-C, 109, fol. 494 i 112, fol. 4. 
14.- ADB-C, 106, fol. 50, el terratremol fou benigne. 
15.- ADB-C, 113, fol. 217. 
16.- ADB-C, 114, fol. 174 i 193, la rogativa va durar un mes a partir del 29 de mar~. 
17.- ADB-C, 114, fol. 459, 18 de setembre de 1787. 
18.- cfr. ADB-C, 106, fol. 785; 108, fol. 303; 109, fol. 349 i 442; 110, fol. 75; 111, fols. 1-2, 143-289 i 295; 112, fol. 

46: 113, fol. 547; 114, fol. 608 i 704. 
19.- ADB-C, 106, fol. 785, l'Ajuntament dcsprés deIs dics dc pluja no \'a demanar I'acció de gracies i el poble es va 

impacientar perque aquesta durava excessivament, van incrcpar cls prohoms i aquests incoaren el procés per a 
celebrar I'acció de gracies, i la pluja es va acabar. 

20.- AEV-1306, tot un lIigall sobre la qüestió que arriba fins a la Cort i dura fins a finals de segle. 
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Mar) (21). Un pas més era visitar encara les cinc esglésies vinculades a les cinc llagues de 
Jesucrist (Hospital General, St. Francesc, monestir de Jerusalem, Sta. Caterina, Montsió). Les 
de l'any 1775 tingueren especial solemnitat ja que a les cinc processons de la tarda, de cada 
un deis llocs a la catedral de la qual almaLÍ havia sortit la processó cap a cada una d'elles, hi 
anaren 274 donzelles i 74 peniteTlts -" alguns arrastrant cadenes" -, a la segona 1200 i 230 pe
nitents, portadors de 216 atxes, a la tercera 1400 dones amb 200 penitents, molLs d'ells amb 
cadenes, i 100 atxes, portant una imatge de la Verge del Roser "vestida de color de vellut ne
gre" (22), a la quarta 954 dones "totes des('al('cs" i vestides de negre amb 500 atxes. En arri
bar la pluja es cantava el Te Deum, es deia durant tres dies I'oració d'acció de gracíes i es 
retornava el cos de santa Madrona a la seva capella. 

Les rogatives del 1778 presentaren una variant en escaure' s per la festa de la Creu de 
Maíg -día 3-, día en el qualla tradició sobretot a les zones rurals era fer la benedícció del ter
me, tot i que aquesta practica salia [er-se per protegir-se contra les tempestes. El cronista 
episcopal ens la descríu així: "hisque la bandera de Sta. Eulalia, ganferons de la Seu, lo St. 
ChrislO de la Sang y confrarias y creu sola de la Catedral per la Portal Major; y baixant per 
les escales seguian les comunitats pcr son ordre cantant les lIetanies majors, passant per los 
carrers deis Archs, Pla~a Nova, Canuda, pujallt per les Canaletes a la Muralla vers lo Cuer
po de Guardia del cap deis Tallas; y havent-se construir un tablado en lo fortí, lo pujaren 
per la part del Portal del Angel y baxaren per la part contraria; quedant-se solament en ell 
lo CapÍlol, Clero de la Catedral y Ajuntament, dura la funció una hora y acabada se canta 
Te Deum, que se continuara cantant, com també la processó continua marxant, baixanl per 
la baxada del Seminari, 101 lo carer deis Tallers, Ramblas, carrer de Portaferrisa, Boters i 
Plar;a Nova" (23). 

Les rogatives contra les tempestes i per demanar el bon temps estan quasi sempre vin
culades al temps de les coHites, de tal manera que tant les consuetes com els decrets episco
pals acaben d'establir-les permanentment de la Creu de maig -dia tres- a la Creu de setembre 
-dia catorze-, si bé aquestes molles vegades s'allargaven fins a mitjans d'octubre. A part, 
dones, d'aquestes ens trobem deeretades també els anys 1762 (desembre), 1763 (novembre), 
1766 (novembre i desembre), 1783 (novembre), 1784 (abril), 1785 (gener fíns abril), 1787 
(gener i febrer) (24). Normalment també consistíen en la col.lecta ritual per demanar el bon 
temps i s'afegien les I1etanies; de vegades es [eia la benedicció del terme (25). 

21.- A cada una d'elles es celebrava una missa diferent: de l'an'unciaci6, del naixement, de l'epifania, de pasqua, de 
defensió (sic.), de l'Esperit sant, i de I'assumpció. 

22.- ADB-C, 109, fol. 443 ss. simultaniament es feu missió general a I'oratori de sant Felip Neri i es suspengueren les 
comedies públíques. 

23.- ADB-C,III,fol.l-2. 
24.- ADB-C, 106, fol. 386; 107, fol. 383; 113, fol. 325 i 566-578; 114, fol. 608. Les de 1766, 1784, 1785 i 1787 reves

tiren especial solemnitat degut també a la seva importancia. 
25.- A Historia deIs Paisos Catatans, vol. llI, pago 53 sésmenten pestes pels anys 1761 i 1777 i fams pels anys 1763-

64 i 1788089, cap d'aquests fets deixara rastre en les rogatives, el que no deixa de ser estrany. 
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2. Devocions 

Sota aquest epígraf incloc com a subindicadors de la religiositat popular: a) les confra
ries, b) el cuIte als sants, c) altres centres d'interes religiós. 

a) Confraries i germandats 

Aquestes agrupacions estables de fidels per promoure el euIte a misteris trinitaris, cris
tologics, marians o de sants i que cal disLingir sempre que les administracions que tenien cura 
deis altars a totes les parroquies, urbanes i rurals, estaven ja en aquesta estapa practicament 
fundades en la seva majoria. Mentre la de la Minerva és present arreu, trobem duranl el rcg
nat carolí l'erecció d'algunes dedicad es al Roser -Eleda (1768), Cubelles (1776), Foix 
(1771), Marmella (1784), Cabrils (1788)- que anaven cobrinl tota la diocesi de Barcelona de 
manera que a finals de segle només a 31 parroquies no conSla documentalment la seva exis
tencia, (1); d' altres als Dolors de Maria -SI. Celoni (1768) i Cardedeu (1777)- (2), i un conjunt 
a les Animes del Purgatori -St. Vicen<; deIs Horts (1761), Sl. Boi (1762), Capellades (1762), 
St. Celoni (1766), Sl. Andreu de Palomar (1778), Terrassa (1767)- (3). 

La vida de les confraries no sempre era pacífica i s'arribava fins i tot a enfrontamenls 
oberts i a l'escissió (4). Font de conflictGs era la presencia de di verses confraries a una matei
xa església i en els seus actes de culle, sohrelol a les processons. La documcntació episcopal 
barcelonina ens ofereix una concordia signada entre lotes les confraries i administracions de 
Sta. Maria de Badalona, l'any 1782, l'analisi de la qual pot servir-nos per entendre'n d'alLres. 
El conflicle s'havia provocal per la precedencia lanl a I'hora de fer la capla dominical com 
en les proces~ons; la qualitat de les persones assistents a la reunió ens indica ben clarament la 
projecció i importancia que lenien aquesles qüesLions: hi eren presenls el batlle amb tolS els 
regidors, els diputats, el 'síndic personer de la parroquia, els obrers i els administradors de les 
nou advocacions (Roser, Dolors, Sl. Pere, St. Sebastia, SlS. Anloni abal i Isidre, St. Joan, 
Ntra. Sra. de Gracia, St. Anastasi, St. Antoni de Pildua) i el metode fou cridar a testificar qua
lre persones majors de 70 anys per arribar a la següenl resolució presa no per via judicial sinó 
del costum: la preferencia en el dia de la propia festa pertany a l'administració que la celebra 
i que· va en primer lloc després deis obrers ((a qui de drel loca y se deu tota preferencia". 
després la Minerva, els Dolors, St. loan, bací de les Animes, Roser, Sl. Pere, St. Sebastia, Sts. 
Antoni abal i Isidre, Ntra. Sra. de Gracia, Sl. Anastasi i St. Anloni de Pildua; en les proces
son s ellloc preeminent, és a dir, portanl les alxes voltant el tabernacle l'ocupen els adminis
tradors de la capella que fa la resta i després els del Roser i els Dolors, seguint els altres (5). 

A part d'aixo, la documentació reflecleix encara altres problemes, que motiven modifi
cacions de les ordinacions. Un de comú era la prohibició de treballar el dia de la festadel 
patró, el que en un calendari ja prou pie de jornades feslives no laborables, era carregós: el 15 
de mar<; del 1776 el bisbe Valladares els comunicava que d'acord amb el decret de la Reial 
Audiencia, del 1774, les festes patronals podien ser traslladades al diumenge o altre dia fesliu 

1.- ABC-G, fol. 364; 254; 86, fol. 308; 87, fol. 218; 88, fol. ISO 
2.- ABC-G 83, fol. 317; 84, fol. 338. 
3.- ABC-G 82, fol. 46, 113, 140; 83, fol. 133 i 275; 86, fol. 61. El quadre resultant de cofradies a J. Bada, O.C., pago 

272, ss. 
4.- ADB-G 81, fol. 501 i 522 ss., l'escissió de la cofradia de 1\tra. Sra. de la Font de al Salut a I'esglesia de I'Esperit 

Sant Ce. Nou) d'on en surt una altra sota la rnateixa advocació a l'esglesia deis agustinians (Riera de St. loan). 
5.- ADB-G 86, fol. 382 ss. la concordia establia també que la missa major deis dies de festa seria a les IOn del malí 

per facilitar-ne I'assistencia al que vivicn lIuny. Scmblants disposicions es troben a AEV-1233 fol. 180 sta. Maria 
de Copons, 1771 
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(6). AItres problemes prapis d'aquell moment foren: el canvi de nom de la confraria de Ntra. 
Sra. de l'Espelma, que passa a denominar-se de la Palma, ja que l'aItre nom era una corrupte
la (7); la de la Bona mort de Sta. Caterina, que establí un horari més comode per la missa de 
comunió (8); la del Sl. Ángel custodi que cedia a J' Ajuntament l'administració de la capella 
del Portal de J' Ángel (9); la de Sl. Antoni de Padua, que deixava el convent de Jesús per a 
instal.lar-se en els trinitaris calr;ats (10); la del Sl. Crist de Natzaret (Valldonzella), que torna
ria a fer la pracessó a cinc esglésies de la ciutat (Montsió, Sl. Gaieta, el Pi, Sl. Josep, Bonsuc
cés), que era obligatoria després de la commutació decretada pel bisbe J'any 1768 de la pro
cessó estatutaria a Ntra. Sra. del Coll (11). Més comuna era la preocupació per atreure naus 
confrares variant el sistema d'insaculació i obrint a tots els estaments els carrecs directius, 
així ho feren la Minerva de Mataró (1756), la de Sta. Lutgardis de Valldonzella (1758) 1 la de 
la Sang del Pi (1758) (12). 

Aquesta mateixa preocupació per atreure confraries, obertament confessada en el prae
mi de moItes de les ordinacions, determina J'augment de les Germandats, vinculades a les 
confraries, posades sota la mateixa advocació i normalment amb els mateixos carrecs direc
tÍus. Es funden en aquest període: St. Raimon de Pcnyafort a la Mcrce (1754), Sl. Roc als tri
nitarÍs calr;ats (1756), St. Albert als carmelitcs calr;ats (1759), Ntra. Sra. de la Font de la Sa
lut a J'església de l'Esperit Sant (1760), St. Crist de la Santa Espina al Pi (1761), Ntra. Sra. 
del Remei als trinitaris calr;ats (1763), St. Bonifaci als franciscans de St. Francesc (1763), la 
Divina Pastora als caputxins (1763), Ntra. Sra. de la Pietat a St. Miquel del Port (1765) i una 
dedicada exclusivament a la clerecia de la parroquia de St. Cugat del Rec (1772) (13). 

Normalment s'obliga a una quota d'entrada bastant diversa (8 S., 1 s. 6d., 1 11. lOs., 15s. 
5d., 3 ptes. de plata, 15s.) i a una altra de permanencia que gira entre 2 i 4 sous, abonada per 
mesos. Els subsidis de malaltia solen ser entre 6 i 8 sous, un cop superats els sis mesos de la 
inscripció, i en alguns casos s'estableixen subsidis també per fractures i operacions quirúrgi
ques, excloent-se la bogeria i el que denominaríem medicina preventiva ("purgar-se, san
grar-se") com també el temps de servei al rei i I'absencia del Principat; I'assisttmcia medica, 
almenys una visita al dia, hi és compresa i també s'estableixen subsidis per defunció. 

Ellímit d'edat per I'ingrés oscil.la entre els 40 anys (Nra. Sra. del Remei) i els 50 (St. 
Raimon de Penyafort), i s'arriba fins i tot a demanar prava documental (St. Raimon de Pen
yafort). Els organs de governs solen ser: Consell General, que s'aplega una vegada a I'any 
essent exigit un quorum del 20% de membres, amb capacitat per a decidir sobre quotes i sub
sidis, donar possessió deis carrecs i actuar amb notari (14); Junta Magna, formada pels ofi
cials actuals i els elegits per a J'any següent; Junta mensual, formada pels 4 oficials, els infer
mers i zeladors, que decideix sobre les admissions. Dues d'elles són exclusives: la de St. Roc 
pcls habitants del carrer d'en Roca i la de St. Cugat per la propia clerecia (15). Grups socials 

6.- ADB-C 1 lO, fol. 44. 
7.- ADB-C 81, fol. 288, any 1757. 
8.- ADB-C 82, fol. 65, any 1761, pel desembre a les 8, febrer-mar~ i oetubre-novembre a dos quarts de vuil, abril a 

selembre a les 7. 
9.- ADB-G 83, fol. 271, l'aeord de I'Ajunlament, que fou qui prengué la iniciativa és del 16 d'octubre. 

10.- ADB-C 86, fol. 120. any 1779. 
11.- ADB-G 86, fol. any 1780. 
12.- ADB-G 81, fol. 93, 325 i 369. 
13.- ADB-G 81, fol. 41, 152,437,501; 82, fol. 24,202,227,251,361; 83, fol. 253 les diverses ordinacions. 
14.- Les dades de les peticions d'aprovació ens donen les xifres següents com assistents a cada Consell: (Ntra. Sra. de 

la Pietat), 46 (S!. Raimon), 35 (Divina Pastora), 30 (S!. Ángel i tercer oedre eannclitii). 21 (SI. Roe). 
15.- Aquesta presenta molt altes quotes d'ingrés -35 IIs.- i de subsidis -4 lis. 12 s.- diaris. eompreses le dues visites diii 

Ties del metge miixim aulorilza!. 
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exclosos d'algunes d'aquesles gcrmanclals -no ,'adclucix la raó, lol i que en alguns casos és 
evidenl- són: lacais (3), lreballadors d'indianes "per lo motiu de ser malaltissos" (2), meslres 
de cases (2), mariners (2), colxers (2), lraginers, moliners, honelans, fuslers, carnissers, laver
ners, carrelers, camalics, legisles, capellans, frares, molcrs i la de Sl. Bonifaci diu gencrica
menl "els oficis vi/s". 

b) El culLe als sanL" 

Confraries i germandals són ja un exponcnl deIs "san/s preferí/s". Aquí voldria posar 
en relleu la forla presencia de relíquies que arriben a Barcelona, generalmenl per via maríti
ma i de les quals els seus porladors, majormenl religiosos, demanen el reconeixemenl de 
l'aUlcnlica per pan de I'aulorilal eclcsiasLica barcelonina i així poder-les donar a alLres lIocs 
pcr a difondre devocions. El primer bloc de relíquies J'ofereixen els marlirs de les calacom
bes, en aquells mometllS en procés de descoberla, i que arriben a ser 334 les presenlades; 
quasi sempre hi figura él nom de la calacomba de procedencia i s'especifica la pan del cos al 
qual perlan y i la seva mida. Un alLre grup de relíquies perlanyen a sants més moderns; enlre 
1755-1791 n'arriben deIs sanls: Llorenr; de Brindisi (5), LluÍs Gonzaga i Felip Neri (4), Joana 
Fremiol de Chanlal, Vicenr; de Paül i Anloni de Padua (3), Andreu Avel.lí, Ignasi de Loiola, 
Francesc de Paula, Pasqual Bayló, GaieÜl, Camil de Lel.lis (2), Francesc de Sales, Tomas 
d'Aquino, Josep de Calassanr;; Salvador d'Hona, Joan de Oéu, Vicenr; Ferrer, Josep de Cu
perlino i Teresa (1). Un tercer grup el formen les relíquies curioses, maxirn rccordant que ens 
trobem en plena il.1ustració i que ja Feijóo i alLres han fel una forla crítica a algunes d' elles; 
són les següenls: del pal.li de Sanl Josep (6), de Sl. Joan Bla. (5) (16), de Sl. Jaume i Sl. Pere 
(3), del vel de la Mare de Oéu (2), de Sla. Anna (2), del bressol del nen Jesús, de la columna 
de la flagel.lació, de Sl. Joaquim i de Sl. Pau. Finalmenl, 68 fragmenls del lignum crucis arri
baren a Barcelona (17). No és d'eslranyar que en els decrels de visila pasloral s'hi trobin fre
qüenls referencies a les relíquies i malgral el que acabem de dir a la seva veracilal (18). O'al
lra banda, el desig de lenir relíquies d'algun sanl, en aquesl cas de Sl. Pere Nolasc, motiva sis 
dies de rogalives quan en enderrocar-se I 'església velIa de la Merce es confiava lrobar les 
despulles del sant (19); o bé es compartien les que es lenien com feren els mercedaris en en
viar als seus germans de Buenos Aires el cíngol de Sla. Maria de Cervelló (20). 

Un altre elcmenl a considerar són els vOls de pobles. Val a dir que en aquesta etapa no 
se'n lroben de nous, cosa molL explicable si lenim presenl que aulomalicamenl el dia del VOl 
esdevenia de preceple amb loles les seves conseqücncies, entre elles la prohibició de lreba
llar, i el calendari festiu ja eslava prou carregal en aquclls momCnls. AIguns pobles n'havien 
acumulal diversos alllarg de la hisloria (21) i no scmprc cls complien com ho demoslra I'exi
gencia d'alguns visÍladors (22). 

16.- Tres son generiques, dues es presenten com part del crani. 
17.- Cfr. ADB-G 81-88 passim; en el convent deis eaputxins de sla. :vIadrona hi havia 130 rellquies, 87 de les quals 

eren de martirs. ADB-G 87, do\. 130 l'elenc complct deis noms. 
18.- AEV-1234, fol. a SI. Salvador de MOntoliu (1775).eI visitador urgeix que una relíquia que esfa passar ser deis sls. 

Abdó i Senen, d'especial devoció entre els pagesos, sigui nencrada com de sI. Víctor, que és el nom que consta. 
19.- ADB-C \07, fa\. 556, les rogatives tingueren lIoe del 12 al 17 d'octubre del 1767, pero les despulles no apareguc

reno 
20.- ADB-G 88, fol. 195, la cerimonia es feu el 18 d'abriI1767, de la narració sabem que eslava lancada en una doble 

urna O arca, l'exterior tancada amb tres claus i I'inteiror amb quatre, que guardaven respeetivament I'Ajuntament, 
el Capítol catedral, el prior deis cercedaris i el marques d'¡\itona. 

2\.- AEV-1229, fol. 77 sI. Martí de Tous en tenia tres: sI. Isidre, sI. Sebastia i sI. Roe. 
22.- AEV-1229, visita pastoral de l'any 1757 a I'oficiliatat de VIC. 
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La voluntat d'afcgir nous noms al santoral catala es manifesta amb els processos dioce
~:ans de beatificació del prevere Joan Oriol (23), de la religiosa Ángela Margarida Serafina, 
fundadora de les caputxines a la Península (24) i la conclusió, amb la bcatificació, del vigata 
Miquel deis Sants (1779). 

<:) AIguns altres centres d'interes pietós 

Unes ratlles més amunt parlava de la important presencia de relíquies de la Vera-Creu, 
amb la qual es feia la bencdicció del terme i que lotes les parroquies procuraven, doncs, tenir. 
Es nota en aquell moment a tot Catalunya el manteniment de la devoció al Sant Crist i a la 
Passió, que ja venia del segle anterior com en són expressió la devoció als sants Crists de Pie
ra i Balaguer, el de la Majestat de Caldes de Montbui; d'acord amb la butlla de Benel XVI 
s!urgia ara a posar a la trona un crucifix per a estimular la devoció deis fidels i en record de 
l'hora de la mort de Jesús la practica de resar cinc parenostres i avemaries a les tres de la tar
da deis divendres, moment que els rectors havien de recordar amb el toc de campana (25). 
lrambé estimulava aquesta devoció la lectura de la passió des de la creu de maig a la de se
tembre, que s'havia de fer abans de la missa advertint previament al poble amb el toc de 
campana (25). Dues altres devocions cristod:ntriques agafaren tembé relleu: el 12 de setem
bre del 1757 el bisbe Sales proclamava, d'acord amb els prescripcions romanes, la festivitat 
del Sagrat Cor el divendres després de I'octava de Corpus (27) i el 14 de juny del 1775 el bis
be Climent establia de forma definitiva la practica de les Quaranta Hores, que de manera es
porMica s'havia iniciat a darreries del segle XVI amb l'arribada deis caputxins al Principat i 
que ara el papa Climent XIV havia concedit de manera estable; la nova disposició inclola 
també, d'aquí la seva importancia, la prohibició de fer exposicions del Santíssim, que havien 
proliferat excessivament fins a esdevenir una practica devocional individual (28). 

Tothom coneix dos fets referents a la Immaculada: la controversia entre escoles teologi
qucs no s'havia apagat i la vinculació de Caries III al corrent immaculista. El 1767 el rei 
aconseguia del papa q~e tots els dissabtes de I'any, no impcdits per festa, es poguessin recitar 
l'ofici i missa de la Immaculada com feien els franciscans, així com la incorporació de la in
vocació mater immaculata a la lletania lauretana, i cap al final del seu regnat volgué recordar 
l'obligació de celebrar amb octava la festa a tots els territoris de la monarquia com havia es
tat conccdit el 1761 (29). 

Un altre centre d'interes ja antic i que es manté amb for¡;a és la devoció a les Animes. 
Ja hem vist com la concordia de Badalona donava un lloc preferent al bací de les Animes, del 
qual tenia cura el baciner, que rceoUia les ofrenes en diners o especies (30). Un esfor¡; nota
ble es feia per la celebració del Novenari d' Animes: vespres de difunts, rosari, novena i plati
ca moral; a 'poc a poc s'havien anat intercalant cants, que els convertiren en autentics recitals 

23.- ADB-G 83, fol. 168 i 84, fol. 27, el 31 de gener del 1767 es tanca el procés de noni cultu, i s'inicia el d'escriptis, 
que conclús ellO de juny del 1769 era enviat a Roma en aquesta data. 
24.- ADB-G 87m fol. 10-11, e d'agost del 1782, contiLució del tribunal. 
25.- AEV-1234, visita pastorall'any 1775. . 
26.- AEV-Vidra 1/3, la cosueta ens diu que el Lext era a clecció del sacerdot, que es IIcgia abans de la missa matinal els 
dies festius i que s'encenia el ciri pasqual durant la seva recitació. 
27.- ADB-G 81, fol. 176. 
28.- ADB-G, fol. 112, la xconcessió era del 30 d'abril del 1774 i el bisbe aprofiLa I'oportunitat per fer un sermó moral 
s'Jbre el vestit masculí i femení;" per evitar despcses innecesssaries esLablcix que només s'encenguin 14 ciris i prohibeix 
ccantar oratoria com era costum. 
29.- ADB-C 107, fol. 469 ss. i 115, fol. 23, 18 juliol 1788. 
30.- AEV-Vidra 1/3 el rector I'avaluava d'acosrd amb el preu del blat i publicava el nombre de misses que celebraria. 
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musicals, quedant en segon terme la finalitat primaria i allargantla seva durada. Aixo sobre
tot fou la preocupació principal deIs bisbes, en el context de la campan ya de respecte als 
1I0cs sagrats. la el 1762 el bisDe pretengué que s'acabessin a la posta de sol (31). L'ofensÍva 
forta fou el 1783: el bisbe Valladares va instar a traslladar-ne la seva celebració al matí, pero 
l'oposició deis obrers de les set parroquies urbanes al.legant que aixo no era factible, I'obliga 
afer marxa enrera, tot establint que l'hora de I'acabament havia de ser a dos quarts de sis de 
la tarda i prohibí totalmentles intervencions musicals (32). 

Si així es desenvolupava la devoció a les Animes del Purgatori, aquesta preocupació 
pcls difunts es manifesta en aItres aspectes: sovintejant les concessions pontifícies d 'altar pri
vilegiat a les parrOquies, capelles de les confraries i deis cementiris (33), així com els decrets 
deis visitadors perque els marmessors siguin urgits a fer celebrar les misses d'enterrament, 
les de novenari o novenal, i les d'aniversari o de cap d'any, que la majoria de fidels deixaven 
establertes en el seu testament i que quedaven recollides en els llibres d'obits. En aquesta Ií
nia trobem encara la preocupació pels ajusticiats: el bisbe de Barcelona per animar els seus 
diocesans a complir vers ells aquesta obra de misericordia els concedia 40 die s d'indulgencia 
si anaven a acompanyar en processó llurs despulles des del punt d'ajusticiament -es citen el 
Coll deIs Forcats de la Creu coberta (Sta. Eulalia de I'Hospitalet), el ColI de la Trinitat a Fi
nestrelles (St. Andreu del Palomar) i un altre punt a la parroquia de St. Adria del Besos- fins 
a l' església del Pi, on la confraria de la Sang tenia cura del seu sepeli, i donaven alguna al
moina per a la celebració de sufragis (34). 

3. Culte 

Sota aquest epígraf incloc: a) els llocs, b) les celebracions. 

a) EIs llocs 

En aquest període la majoria de parroquies estan ja establertes i les que a causa del crei
xement demografic apareixeran en el segle XIX, consten ja majoritariament com a sufraga
nies de les parroquies amb quasi tota la seva estructura, llevat d'estar dotades de pila baptis
mal, dret parroquial exclusiu. EIs decrets de visita insisteixen en les reparacions, amplia
cions, erecció de campanars, decoració interna i sobretot, arra n de la nova iegislació, la cons
trucció de cementiris a l'aire lliure. Deixant de banda I'enumeració detallada d'aquestes mo
dificacions, que sobrepassen la lIargaria d 'aquesta comunicació, queda ciar que ens trobem 
en una etapa constructora important, per a la qual es fa recurs moItes vegades -sobretot a les 
zones rurals- a la prestació del treball personal els dies festius, després de I 'assistencia a mis
sa, pero que no exclou altres mitjans com per exemple obligar al pagament d'una quantitat 
determinada a canvi del permís de sepultura a l'església, en l'etapa anterior a la prohibició 

31.- ADB-C 106, fol. 350,6 novembre 1762. 
32.-' ADB-C 113, fol. 217, 229 i 318 i G. 87, fol. 116, el decret final és del 18 d'octubre i la petició deis obrers s'havia 

fet quatre dies abans: al.legavan que la gent de les cof radies, fabriques i cases de comery, qie eran els que paga
ven, no podien assistir-hi i que, d'altra banda, el culte propi de les e,glesies parroquials -missa major, viinics i en
terraments- no deixaven temp per celebrar-los al matÍ. 

33.- ADB-C liD, fol. 348, Barcelona II desembre 1777, la concessió s'anava renovant cada septeni, 
34.- ADB-C, fol. 43, 385, 23 de mar~ 1776 i 2 d'abril 1778. 
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carolina (1). Aquesta voluntat constructora, comuna a la resta de la Península, determina a la 
monarquia a crear l'Academia de San Fernando i, a partir de l'incendi de Covadonga, ordena 
que en les construccions no es fes servir la fusta sinó pedra i marbre -facil de trobar a tot el 
regne i que evitava els daurats, que amb els temps s'ennegrien-, que podria ser substitu'it per 
l'estucat si hi havia raons economiques; en previsió que aquestes mesures augmentarien en
cara més les construccions i per garantir-nc el bon gust els projectes haurien de ser enviats a 
l'esmentada Academia per la seva aprovació (2). D'altra banda, quan faltaven els recursos 
propis es procurava d'aconseguir-Ios amb recaptes pel país; els abusos que es cometien obli
garen a recordar la disposició de l'any 1757, que les prohibia, a excepció de Santiago de 
Compostela i el Pilar de Saragossa, que podien recaptar a lOt el regne i Montserrat quepodia 
fer-ho " tot el Principat (3). 

En aquesta Hnia, ni que sigui en lO menor, cal tenir present la concessió en el període 
1755-1791 del permís d'erecció de 263 oratoris privats i 59 capelles semipúbliques, obertes, 
per tant, al culte en les arees rurals, on estaven situades ja que majoritariament eren concedi
des a propietaris de terres, principals beneficiaris, de manera que fins i tot podien tancar-ne 
les portes si I'excés de fidels pertorbava la celebració (4). 

Un altre lloc de culte important eren les ermites -37 a Barcelona, prop de 20 a Vic-, que 
lenien ermita permament; laic, amb habit, amb obligació de resar el rosari diariament d 'aten
dre els fidels, amb nomenament episcopal. De les 37 barcelonines les dedicacions eren: 2 a la 
SanLÍssima Trinitat (Finestrelles a Sl. Andreu de Palomar i Sitges), i al Salvador (Caldes de 
Montbui); 11 a la Mare de Déu (el Corredor de Llinars), el Remei (Caldes de Montbui i d'Es
trac), Salas (Viladecans), Loreto (Llavaneres), Port (Barcelona), Font de la Salut (Sabadell), 
Arenas (Sl. Feliu de Castellar), Pontarró (MarlOrell), Cisa (Premia), Bruguers (Gava); 2 a 
'sant Miquel (de Benviure a Sl. Boi i d'Aramprunya a Gava); 7 a apostols (St. Simó de Mata
ró, Sl. Pere de St. Boi, St. Bertomeu (i St. Antoni) d'Orrius, St. Pere (i Sta. Madrona) de Pa
piol, Sl. Mateu a Premia, St. Pau a Montmany, Santiago d' Alfou; 10 a sants (St. Llorens a Sl. 
Climent del Llobregat, St. Jeroni a RiudebiLlles, Sl. Ermengol a Abrera, St. Liceri o Llc'ir a 
Vilamajor, Sl. Hilari a Vilanova del Camí, Sl. Llop a Dosrius, Sl. Sadumí a Gava, Sl. Antoni 
a Cervelló, Sl. Joan Bta. a Vilanova, Sl. Cebria a Sl. Genís deis Agudells), i 4 a santes (Sta. 
Barbara a Sl. Boi, Sta. Margarida a Terrassa, Sta. Candida a Orpí, Sta. Eulalia a Provensana). 

Finalment, cal recordar la preocupació de les autoritats de l'epoca per treure de les es
glesies i de les seves proximitats el cementiri. El bisbe Climent, a Barcelona, ja n'havia edifi
cat un de general el 1775 (5), pero el decret reial del 3 d'abril deL 1787 urgí a fer-ho malgrat 
les reticencies que hi havia per part del poble, que volia recordar els seus morts -cosa facil de 

1.- AEV-1228, fol. 174 i 1229, fol. 140, en el primer cas, que correspon a Torelló (SI. Felix) s'obliga a donar 60 lis. 
pel relaule (1755) i en el segon, a SI. Sadumí de Sovella, 50 lis. per les obres de l'església (1758). O'enlre les 
obres d'ampliació deslacables hi lrobem la de la Mer cé de Barcelona: el 25 d'abril de 1765 el canonge Josep 
Nadal, en nom del bisbe malalt de la vista, col.loca la primera pedra, en presencia del capita general, marqués de 
Mina, i moltes altres aulorilats -el cronista les enumera loles-; les mides de l'església que s'havien enderrocal eren 
160 per 45 pams, i les capelles lalerals de 14,5 pams de largilTia i les de la nova serian 234 per 54 pams, i 27 la 
lIargilTia de les capelles cfr. AOB-C, fol. 64 ss. El pam barceloní equivalía a 194 milímilres. 

2.- AOB-C 110, fol. 346, Barcelona 6 dcsembrc 1777, comunicació episcopal donant a coneixer la carta de Florida
blanca del 25 de novembre. 

3.- AOB-C 113, fol. 202 SS., Madrid, 6 mar\; 1783, Pedro Escolano -obispo de Barcelona-. 
4.- AEV-1234, fol. 209, sI. Martí de Viladrau, 1779, a la capella de Nlra. Sra de I'Arola amb massa genl añ lemps 

de la collita de les cantanyes. 
5.- AOB-C 109, 426 ss., 13 mar\;, cronia de la benedicció, feta sota unes carpes d'indianes: esta situal a 130 vares 

més enlla del Llalzarel, a l' Arenal, lenia 90 per 45 canes, estava envoltat per una tanca de 10 pams d"a\;aria, 
una capella dedicada al Crisl de I'agonia i va costar més de 2000 lls. catalanes. 

468 



fer en anar a la parroquia i assegurar-Ios el cant de les absolles cada diumenge com es feia 
previa aportació economica fos en diner fos en especie, normalment pa (6). Mentreslanl es 
troben moItes disposicions per garanlir el respecle al cemenliri, prohibint-hi I'entrada d'ani
mals apasturar, ordenant I'aixecamenl de parels, prohibintla celebració de balls o jocs en les 
seves proximitatsOo' . 

Per tal de subratllar aquesta dimensió de respecle als !locs sagrats vénen una serie de 
disposicions de les quals aquí n 'exposo algunes: prohibició de f er servir la paret de l' església 
pel joc de pilota (7), prohibició de jugar a canes davant l'església i més en concret en el co
munidor (8), prohibició de fer ball a l'església i també al seu atri (9), prohibició d'entrar mal 
vestils o amb vestits ridículs o de poca modestia -homes i dones- ni que sigui en el temps de 
la sega (10), prohibició d'entrar homes i músics amb els cabells trenats o recollits amb relS 
(17); a I'interior de les esglésies es prohibeix pujar cal9als, ja sigui amb sabates o amb es par
denyes, damunt els allars ni que sigui per adornar-los (12), es prohibeix, sobrelOt a les dones, 
pujar al cor per segufr. els oficis així com repenjar-se als alLars o deixar damunt d'ells barreL<; 
i mantellines (13), també que les dones allelin els seus fills "mos/ranl els pi/s escandalosa
menl" (14), no es permel pujar al presbileri a ningú, nens inclosos (15). La preocupació per la 
neteja apareix en la disposició d'escombrar i Oo, (7) Oo' periodicament (16) i de mantenir nelS 
els camins pels quals el rector ha de passar per anar a celebrar a les sufraganies o a portar-hi 
els sagraments (17). 

b) Les celebracions 

Abans d'enlrar a exposar algunes de les peculiarilals valla pena de tenir presents altres 
disposicions prohibitives, que també modifiquen l'esLiI d'algunes celebracions. L'edicle bar
celoní per la Setmana Santa de l'any 1758 prohibí als flagel.lanlS fer-ho davant la gent per 
raó que moltes vegades quedaven esquitxals de sang, pero cls edictes del 1776 i 1784 con ver
tiren la prohibició en absoluta, i el darrer d'ells s'estenia a fer visites als monuments amb 
habit de pcnitenl així com quedaven lambé prohibides les evolucions que els cenlurions o 
"arma/s" feien davant el monumenl, el dijous sant, prohibició aquesta que dos anys més lard 
esdevingué absoluta (18). EIs esmentats edicles prohibien també: "aportar barres de ferro al 
coll amb els brar;os es/esos, ves/ir-se i /ligar-se amb cardes d' espart"; portar-se bancs o altre 
tipus de seient per evitar les xerrameques; ordenaven el tancamenl de les esglésies de nou del 
vespre a quatre de la malinada i recordaven que lola penilencia extra no podia fer-se sense 

6.- ADR-C 114, fol. 393, sI. Boi del Llobregat (visita pastoral), 11 maig 1787 
7.- AEV-1233, fol. 77, sI. Jaume de Montpalau 1769, la prohibició s'havia fet ja el 1474 sota pena de lO lis., ara es 

commina els rectors de denunciar els transgressors als batlles. 
8.- AEV-1233, fol. 42, sI. Andreu de Castellnou, 1769,2 lis. de multa aplicades a la fábrica de l'església. 
9.- ADB-C, fol. 1,28 abril 1778, el vicari general als batlles d'Esplugues, Sarria i sI. Just a fer cumplir la Pragmatica 

de 20 febrer 1777 amb moliu de la festa de SI. Pere. 
10.- AEV -1233, fol. 91, sta. Maria de Guardiolada, 1769. 
11.- AEV-1233, fol. 205, Castellnou, 1771, pena d'una lliura de cera. 
12.- AEV-1229, fol. 42, 51. Jaume de Calaf, 1757, cal descalsoar-se i aleshores vigilar de no trepitjar l'ara. 
13.-AEV-1233, fol. 129, Granollers de la pLANA, 1770. 
14.- AEV-1229, fol. 8 i 1233, fol. 152, Sta. Maria de Copons 1757 i sta. Eulalia Pardines 1771. 
15.- AE V-1234, fol. 11, sta. Maria d'lgualada 1769 i 1775. 
16.- AEV-1234, fol. 121 i 138, sta. Maria de Moia i sta. Maria de Manresa 1775. 
17.- AEV-1229, fol. 39, SI. Pons de Padres, sufragania de Sta. Maria de Molsasa, 1757, el bisbe els diu que si no ho fan 

i es queixen de que el rector no hi va no els fara caso 
18.- ADB-C 114, fol. 80, 30 marso 1786. 
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permís del confessor. A l'exterior, per les nombroses processons d'aquests die s els edictes 
manen sempre: l'hora maxima d'acabar-les és les deu del vespre, la recomanació és que ho 
facin al toc d'oració; evitar les discusions per les precedencies i que l'ordre d'atxes i altres 
:;ímbols estigui determinat i consensuat abans de fer les processons; prohibició a les dones de 
prendre-hi part ni que sigui cobertes i tapades; preocupació perque els infants que feien l'a
Ilunci de la Passió ho fessin bé i sense rebre propines (I9); prohibició de dances i gegants 
(20). 

A partir de Trento s'accentua la uniformitat celebrativa a l'Església occidental, per aixo 
aquí es tracta de posar en relleu algunes de les peculiaritats, que aporten les consuetes parro
quials de l'epoca, de les quals cal tenir presents les determinacions propies, a vegades degu
des a fU'1dacions particulars que no poden extrapolar-se a al tres parroquies, per aixo i per la 
limitació propia de la comunicació em refereixo només al quadre general, extrapolable amb 
mínimes variacions, que en alguns casos ja notaré (21). 

Les grans festes de l'any litúrgic solien tenir com a característiques propies, a pan de la 
~;olemnitat de la missa major, l'ofertori que es feia en aquesta tot besant la vera-creu, la imat
ge de Jesús o de Maria, la relíquia del sant protector, i de la forma següent: "Lo sacerdol sens 
bonele pren la vera-creu, imalge o reliquiari, y se posa en la grada més alla del presbiteri 
davanl lo alIar de SI. Hilari, o del Roser (lo que lambé se observa quan se fa lo oiferlori de 
algun hospilal o allre lloch pio) y dona a adorar als homens la vera-creu, reliquiari o imal
ge, y acabanl de oiferir los homens, baxa a mitja església y fa adorar la vera-creu reliquia, o 
imalge a las dones, y mentras adoran los homens y las donas va dienl amb veu moderada la 
invilalOri de las malinas de aquell dia". Repetidament els visitadors hagueren d'intervenir 
per regular el dret de precedencia a l'hora de l'ofertori i també de les processons, que en
frontava els amos deis masos (22). A la tarda solia haver-hi arreu el cant solemne de vespres, 
que suplia el rosari en alguns casos, i de completes. La majoria d'aquestes solemnitats, les 
comunes i les propies deis sants patrons, tenien també processó, molt freqüents d'altra banda, 
21 les quals s'hi sumaven les que es feien fora deis límits de la propia parroquia (23). 

Pels diumenges durant l'any trobem constancia del cant de les absoltes pels difunts, al
gunes de fundació altres manuals, que no podien superar el número de quatre; a Vallcarcara 
es parla també de la benedicció del pa, que després era repartit sota el nom de pa benei"l. A la 
Larda és freqüent el rés del rosari -a Vallcarcara el rector diu que alla no és costum- l'hora del 
q¡ual solia ser entre dues i tres; a Alpens el rés era doble: abans de la missa major i a la tarda, 
amb hora diversa segons fos dia festiu amb permís de treballar o sense (24). Deis quatre di u-

19.- ADB-C 105, fol. 42 (1758), fol. 397 (1760) i 113, fol. 396, 25 mar~ 1784. 
20.- ADB-C 111, fol. 324, Reial Cedula de 21 juliol 1780, la prohibició inicialment era per Madrid, pero s'estengué a 

tot el regne. 
21.- Treballo aquí amb els consuetes de Riudellots de la Selva, publicada per Puigvert (cfr. J.M. PUIGVERT, Una pa

rroquia catalana del s. XVIII a través de la seva consueta, Barcelona -Fundació Vives- 1986, on es PO! !Tobar 
també la poca bibliografia existent sobre el tema) i les inedites d' Alpens, Gurb, Vallclrcara i Vidra, totes elles a 
l' Arxiu Episcopal de Vic, tot recordant que per Barcelona ciutat tenim Costums i tradicions religiosos de Barcelo
na, "cala ix de sastre", a cura de J.M. MARTI-LL. BONET-1. JUNCOS A, Barcelona 1987. 

22.- AEV-1229, fol. 11, SI. Martí de Granera, 1757 i 1233, fol. 134, SI. Esteve de Tavemoles, 1771. 
23.- Els de Gurb anaven a la Pietat de Vic (dimarts de Pasqua) a la Gleva (dia de SI. Miquel de maig) a part les anades 

a Sta. Anna (dia de Sto Marc), SI. Pau (dia de Sts. Felip i Jaume), I'Esperan~a i SI. Jaume, dins els límits parro
quials. 

24.- En el primer cas era un quart abans del toc d'oració, en el segon a les tres. 
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menges mensuals el primer estava dedicat al Roser, amb processó, i el tercer a la Minerva, és 
a dir, a l'eucaristia, que de fet era el més solemne de tots: la missa major es celebra va davant 
el Santíssim exposat i la processó repetia I'itinerari de la de Corpus, que era el recorregut 
més lIarg i el que es feia a les processons més ~olemnes. 

A les consuetes consultades tots els dissabtes de I 'any es feia la funció sabatina, és a dir, 
el cant de la Salve Regina, substitu'ida a vcgades pel cant de l'antífona mariana corresponent 
al temps litúrgico 

Alllarg de I'any les festes amb més relleu, avui practicament desaparegudes, són les de 
la Mare de Déu del Roser i del Rosari, i les de la Sta. Creu. La primera es celebrava un diu
menge de maig, el primer o el segon prcferentmcnt, i es feia amb tota solemnitat, inclosos els 
músics, el pagament deis quals corria a carrec de l'administració, pero subsidiariament als 
administradors del seu propi peculi, i que porta a regular per part de l'autoritat episcopal si 
els músics podien o no tocar a la missa i a la festa popular posterior (25). La festa del Rosari 
es feia el primer diumenge d'octubre de forma semblant. El 3 de maig es celebrava amb tota 
solemnitat la primera festa de la Sta. Creu amb processó per beneir el terme, que continuava 
fent-se tots els diumenges fins a la festa de la Sta. Creu de setembre (dia 14) i que anava 
acompanyada de la recitació de la passió segons els diversos evangelistes a opció del rector, 
ja diariament ja dominicalment. No cal dir, pero, que també els dies 1-2 de novembre, Tots 
Sants i els Difunts, ocupen un Uoc de reUeu a les consuetes, on queda establert el ritual fune
rari amb les concrecions economiques corresponents, ja que era una de les més notables fonts 
d'ingressos deIs rectors i de I'obra. Evidentment que també les festes deIs sants protectors i 
patrons ocupen un 1I0c important, si bé I'esquema celebratiu és comú: vespres i completes de 
vigília, misses matinal i major, processó (a vegades), vespres. 

A Alpens es feia un novenari a St. Francesc Xavier a partir del tres de maf(; (26) i el 29 
d'abril, amb moti u de la fe sta de St. Pere Martir, es feia la festa de I'olivera i a RiudelIots de 
la Selva, a finals d'agost, es celebrava una festa amb motiu de c10ure el temps de la collita. 
Arreu el primer de gener es donaven a concixer les dades estadístiques sagramentals de I 'any 
anterior. 

Logicament els dos grans cicles litúrgics -quaresma/pasqua i advent/nadal- deixen també 
ampli rastre a les consuetes. Arreu s'obre la qua resma amb la imposició de la cendra, feta 
abans de la missa del dimecres d'aquest nom, així com el salpas els primers dies de la setma
na santa (27), 1''' ofici de tenebres" i la processó del dijous sant a la tarda i la nit (28). El 
tema de la predicació quaresmal és més variat ja que va vinculat a I 'existencia de fundacions: 
tots solen tenir-la els diumenges de quaresma i el divendres sant; el pagament del predicador 
quan no és una fundació -Riudellots en tenia una de 15 lls. per disset sermons- anava a carrec 
de l'obra, pero si no hi havia diners es recorria a una talla especial controlada pel batlle o, 
com en el cas d' Alpens a recursos enginyosos, com ara "arreplega algunes llonganises". 
Únicament a Riudellots trobem, també de fundació, el rés diari del rosari durant la quaresma 

25.- A Valldrcara el rector decidí el 1789 fixar-Ia el tercer diumenge de maig ni que s'escaigués la Pentecosta, en qual 
cas es celebrava el Roser; les raons són: "reparant que regularment s· allargava fora de son temps i que era oca
sió de que la festa se feya amb molt poca assistencia, perque la majar part deis parroquians eren a segar o al 
Valles, y despues regularment a la Plana de Vich". 

26.- És I'avu; anomenada novena de la gracia. 
27.- L'almoina del salpas lanl a Riudellols com a Vic es donava en ... (?) ... : 12 els massos principals, entre 6 i 4 pels 

mitjans, lliure pels pobres, lIibertat, que també solien tcnir els habitants del nucli del poble. 
28.- A Riudellols es fa després de la posta de sol i acaba amb el sermó de passió, mentre que a Vidra i Gurb es fa a 

tarda, ; en aquesta darrera s'acaba amb el rosari després del sermó, 101 abans de les nou. 
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i a Vallcarcara la benedicció del pa destinat a almoines, el dilluns de passió. El cicle d'ad
vent-nadal presenta poques novetats treta la forma de celebrar el Nadal. El més solemne i 
proper a la forma actual és el el de Gurb i Vidra: repic de campanes a les nou, les deu i les 
dotze, a continuació maitines i missa del gall, segona missa a trenc d'alba i, a les onze, missa 
major; a Alpens i Vallcarcara: a les quatre maitines i missa del gall, segona missa a punta de 
sol, ofici a l'hora de la missa major; a Riudellots, on hi havia dos capellans, comen~a a les 
cinc amb el Te Deum i la missa del- gall i el resident diu les altres dues misses seguides, 
abans de sor.tir el sol, en acabar ell el curat comen~a les seves tres, la darrera de les quals és 
la major. A Riudellots els diumenges d'advent les vespres es canten amb mitja solemnitat i es 
resa el rosario 

Consuetes y visitadors regulen el tema de la cera en les celebracions. Per les primeres 
sabem que els pabordes de les confraries del Roser i de la Minerva dona ven la cera per la 
processó, tot i que en alguns casos, Vidra n'és exemple, es pagaya una quantitat anual -30 
diners- per tenir dret a la cera de totes les processons; els ciriets i candeles, que es repartien 
en la festa de la Candelera, els paga va I'obra i se'n dona va un per mas, ja fos a l'amo ja al 
masover (Gurb); la il.luminació del monument qucdava també establerta així com les atxes, 
que podien portar-se a l'hora del canon en les festes que ho tenien establert; finalment sabem 
que el padrí de baptisme aportava al voltant de 3 ds. pel ciri baptismal. Les intervencions deis 
segons són: per evitar excessos (29), per evitar defectes (30), per protegir el respecte de les 
celebracions (31), per urgir obligacions (32); fins i tot existien fundacions, com la de St. Vi
cen~ de Conill per fer cremar set ciris durant el canon (33). Un altre dels temes freqüents es 
refereix a l'oli de la lIantia pel Samíssim, que es recoUia deIs propis feligresos, on n'hi havia 
collita, i si no amb diners o cereals; la mesura era estipulada segons la importancia de les 
cases o bé de manera fixa (34). 

4. Comportament del poble 

A través deis decrets de visita i també d'alguns de la Cúria podem endevinar els aspec
tes més rellevants de la vida cristiana del moment. Preocupació especial es té pel respecte als 
dies festius: el visitador de St. Fruitós de Bages, imposava ja l'any 1751 una multa d'una lIiu
ra de cera als que treballaven en aquests dies (1); la R.C. del 19 de novembre de 1771 urgí 
novament com a llei del regne el descans dominical, peró malgrat tot els visitadors han d'in
sistir-hi, com ho hauran de tomar afer quan novament el rei ho recordi el 20 de febrer de 

:!9.- AEV-1228, fol. 208, SI. Boi de L1u~anés, 1755, a les completes solemnes només es podien encendre un miíxim de 
60 ciris; AEV-1233, fol. 83, a Odena, 1769, si I'Ajuntament no és present no donar-Ios-hi ja que els ciris són pel 
"llulment" de la celebració i no com homenatge. 

30.- AEV-1228, fol. 60, SI. CristOfo1 de FilIol, 1755, les candeles deIs funeral s han de tenir un gruix com el dic xic de 
lama. 

31.- AEV-1234, fol. 324, Bellprat, 1780, només se'n dóna a I'Ajuntamenl. 
32.- AEV-1234, fol. 4, SI. Quirze Safaja, 1775, els propietaris deIs mas sos aportaven 6 sous anuals per comprar el ciri 

pasqual i ara no ho feien, a canvi rebien gratis la cera deIs funerals. 
33.- AEV-1233, fol. 9, 1767 i 1234, fol. 29, 1775, s'havien de col.locar 2 a l'altar major, altar de Roser, altar de SI. Se

bastiii 1 a l' altar del SI. Crisl. 
314.- AEV-1228, fol. 202 i 1234, fol. 15 a Figarola era 1 quarta i quart de blat per casa (1775) mentre que a Sta. Maria 

de Segur i SI. Pau de Montgrony era una porció indeterminada de blat per les cases ímportants i un ral de plata 
"segons costum antíc" (1775) per les cases pobres; a Sta. Maria de Rubio l'aportació es feía amb ordi, que en can
vi no era admés a SI. Miquel de Castellar. Un quartil equivalia aproximadament a 5,8 litres. A Vespella el cost per 
un any es valorava en 200 lis. AEV-1236, fol. 33, 1769. 

1.- AEV-1229, fol. 94 
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1777, que autoritzava de nou els reclors a poder donar permís per lreballar en cas de necessi
lal després de I 'assistencia a missa (2), a vic es recorda sobrelol la prohibició deIs mercals 
(3) i a Manresa la pena imposada als infraclors és de tres dies de dejuni de pa i aigua (4). 
Evitar les disbauxes als hostals en dia fesliu, recomanant al rector de prendre mesures, no 
exclos el recurs al bra~ secular, és lambé objecle deIs decrets de visita (5). 

Entom del malrimoni hi ha també algunes mesures: evilar que cls prom esos visquin junlS 
fenl recurs al bra~ secular si cal (6), urgir que tots els nuvis rebin la benedicció nupcial (7), 
prohibició deIs escallots, que ho estaven lanl per les sinodal s com pel rei (8); també preocupa 
el lema del divorci -caldria parlar de separació-, que motiva una llarga pastoral del bishe Va
lladares de Barcelona el 1782 (9). 

Un altre centre d'interes, en parl ja esmental anleriormenl, és el de les representacions 
sacres. El bisbe Sales de Barcelona recordara el 1759 que les sinodals barcelonines prohibien 
per por de les irreverencies les represenlacions de la Passió (10), pero l'any següent hagué 
d'insistir encara estenenl-Ia a la deIs Novíssims (11); I'any 1765 el rei dictara la prohibició 
absoluta, pero malgrat lol a finals de la decada deis vuitanta tornaren a apareixer, cosa que 
moslTa l' escas hit d' aquestes prohibicions (I2). L' ordre reial s' estenia a tol lipus de repre
sentació de tema sacre: a Papiol, el ballle í el rector per dislreure els nois deIs balls de Nadal 
havien decidit representar els pastorels a la capella de I 'anLic hospital deis sants Antoni i Bar
bara, demanaven permís a la Cúría, que contesta que no hi havia lloc a la petició ja que les 
disposicions, canoniques i reíaIs, les prohibien (13). Tant el coslum fesliu deis Innocents com 
I'enterrar el Carnestoltes són objecte de disposicions episcopals contraries; aquesta darrera 
perque es feia el dijous després del dimecres de cendra, quaresma ja, menjant cam i ballanl 
als afores de la ciutal per acabar ananl a missa, encara disfressats traient-se únicament les 
caretes (14). AIguns altres costums festius, com la festa del rei p Prats del Rei també foren 
prohibils (15). 

Especial relleu agafa en aquest període el contraban, sobretot de tabaco El 4 d'abril del 
1770, el bisbe Climent enviava als rectors i superiors religiosos una notificació de Madrid, 
del 23 de mar~, en que dona va facultats per entrar a rectories i convents a buscar el possíble 
tabac, ja que 1'0pinió comuna els atribUla un paper importanl en aquest contraban; el bisbe, 
tot i afirmar que no ho creia, demanava als rectors i superiors una alenció especial (16). La 
qüestió reaparegué novament a les darreries del regnat de Caries III pero ara convertida en un 

2.- ADB-C 114, fol. 91 Barcelona, 26 agost 1785, edicte del comte del Asalto que critica sobretot els mercats; AEV-
1233, fol. 15,209.213 i 228, anus 1767 i 1771. 

3.- AEV-1703, Vic 20 febrer 1785. 
4.- AEV-1234, fol. 164, any 1777. 
5.- AEV-1233, fol. 194. SI. Hip<'>lit de Voltrega,I771. 
6.- AEV-1233, fol. 18 i 45, Sta. Coloma de Queralt i Santpedor, 1767. 
7.- AEV-1228, visita de I'any 1775 a I'oficialitat, es dóna un tennini de dos meso s pels qui encara no ho han fet. 
8.- AEV-1233, SI. Mani de Tous i Montmaneu, 1769, la multa que imposaven les sinodals era de 10 lis. i les penes de 

la R.C. del 25 de setembre del 1765, 100 ducats i 4 anys de pressó. 
9.- ADB-C 113, fol. S9ss .. 12 octubre 1782, dirigida als confessors i editada. 

10.- ADB-C 105, fol. 189,23 febrer 1759, edicte. 
11.- ADB-C 81, fol. 518, Barcelona 15 febrer 1760, edicte. 
12.- Cf .. J. BADA, O.C., pago 230 ss. 
13.- ADB-C 114, fol. 253, novembrel desembrc 1786. 
14.- ADB-C 106, fol. 204, 10 febrer 1762. 
15.- AEV-1236, visita 1785-86. 
16.- ADB-C 114, fol. 536 ss. 
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ampli tema de moral. El bisbe Valladares donava a coneixer, el 12 de gener del 1788, divuit 
proposicions extractades de lIibres diversos i que havien estat denunciades a la R.C. de 10 del 
novembre del 1787, en les quals es defensava: que ningú no podia imposar lIeis a un altre 
sense consentiment d'aquest; que les lIeis civils no obliguen en el fur de la consciencia; que 
les lIeis monetaries són només penals i no morals; que els contrabandistes i introductors de 
productes sense pagar aranzels són subjectes de multa si la justícia els agafa, pero que no te
nen cap obligació moral de restituir el que defrauden; que els delictes de contraban i defrau
dació del fisc prescriuen; que els funcionaris, que ho permeten ni que sigui rebent diners o 
obsequis, com tampoc els compradors coneixedorsdel seu origen, no cometen "culpa teoló
gica" ni estan obligats a restitució de cap tipus; que ningú que intervingui en aquests fets, els 
aprovi o no adverteixi als transgressors tampoc no comet cap pecat; i que els eclcsiastics 
estan exempts d'aquestes lIeis. No cal dir que el bisbe rebat aquestes proposicions i els recor
da I'obligació en consciencia de complir les lIeis civils adhuc les economiques (17). 

En aquest camp de relació d'.ambdues autoritats apareix en aquest període la nova legis
lació sobre el dret d'asil en lIoc sagrat. El 1765 el nunci alertava sobre la gent asilada, que a 
la nit sortien afer nous robatoris burlant així el que significava aquest dret, i per evitar aixo, 
a petició del rei, notifica va la concessió papal que poguessin ser traslladats a esglésies més 
allunyades, no excloses les del nord d' Africa, respectant sempre el seu caracter de persones 
acollides a lloc sagrat (18); vuit anys més tard una R.C. proclamava la reducció del dret.d'a
sil: a les ciutats episcopals el tindria la catedral, a pobles i viles la parroquia (19). 

En el contrallum de la situació religiosa apareix, a causa en gran part de les circumstan
cies, una forta preocupació pels pobres. A la diocesi de Vic són molles les causes pies dedi
cades a dotar les noies pel casament -Manresa sol en tenia 12-, que de vegades s'estenia al 
dot de les religioses i a la graduació dcls estudiants (20), com també les disposicions deIs vi
sitadors prohibint despeses d'ornamentació mentre hi hagi pobres al poble (21). A Barcelona 
els apotecaris van fer vot, el 1760, de donar gratultament als pobres les medicines receptades 
per metges o cirurgians; la distribució es feia a quatre botigues, una per barri (22). El 15 de 
maig del 1764 el bisbe ordena posar a cada església una caixeta per almoines, que s'aplica
rien als pobres recollits, nomenant dos comissaris episcopals per a supervisar-ho i evitar 
transgressions (23). L'incendi que sofrí la casa de la Misericordia la nit del 16 d'agost de 
1781, quan tenia 1400 asilats, moti va una col.lecta a tot el bisbat, de la qua! n' eren responsa
bles mancomunadament el rector i el batlle, i que havia de fer-se el diumenge immediat a la 
recepció de l'ordre episcopal (24). 

17.- ADB-C 114, fol. 536 ss. 
18.- ADB-C 107, fol. 117,10 dóctubre 1765. 
19.- ADB-C 109, fol. 168,14 maig 1773, a Barcelona a mes SI. Miquel de la Barceloneta, a Vilanova i la Geluú lésco

lIida era Sto Anloni; els visitadors de Manresa, 1775, exhortaven a construir una habitació especial pels asilats. 
20.- AEV-1228 i 1236, passim, Manresa, Guardiolada, Sesgaioles, Olost, Senfores, Sallavinera, Montbui, Igualada i 

Orista. 
21.- AEV-1228, fol. 33, Sto Pere de Vacarises. 
22.- ADB-C 106, fol. 4 ss., el 24 gener 1761 el bisbe accepta el vot, que havia estat motivat per la resposta afirmativa 

de Roma a la queixa deis apotecaris contra els convents, que repartien medicines (1740). 
23.- ADB-C 106, fol. 692 i 806, 14 juny 1764, els comissionats són Eudald Regnes i Salvador Osteny; 14 juliol, el 

marques de Mina felicita en nom del rei al bisbe per aquesta iniciativa, molt possiblement pels aiguats de la tardor 
del 1763, que afectaren sobretot el Baix L1obregal. 

24.- ADB-C 112, fol. 4, 21 agost 1781. 
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L'ensenyament del Catecisme es troba teslifical constantment a tota la documentació. 
Normalment es feia el diumenge al matí, abans de la missa major o a I'hora de l'ofertori, i ho 
feia el prevere celebrant, per evitar-ne l'oblit a la sacristia calia, deia un ordre episcopal, po
sar-hi un cartelI-recordatori de l'obligació (25); en els nuclis de població nombrosa l'horari 
solia ser diferent, moltes vegades a la tarda, cosa que lambé era permesa als pobles, i es pro
curava que tota la clerecia dellIoc, sobretot cls ordenant in sacris, s'hi dediqués, arribant en 
alguns casos a urgir-ne l'obligació a tots els estudianls de capella, que haurien de presentar el 
certificat per a accedir a la tonsura (26). Pero no tot anava bé, la mesura de Manresa venia 
donada en constatar el grau d'ignorancia religiosa que hi havia, i a Sta. Eulalia de Pardines el 
visitador ha de prendre mesures ja que els homes fan soroll expressament a l'hora d'ensenyar 
el catecisme o surten de l'església per no escoltar (27); per tota la diócesi, ultra l'obligació, 
establerta per les Constitucions provincials, d'examinar cls nuvis, el bisbe Hartalejo urgí que 
també es fes abans de donar l'absolució al penitent i per evitar la trampa del temps pasqual, 
en el quall'afluencia de penitents podia esdevenir excusa per no fer-ho, establí que des del 
comen~ament de la quaresma els homes anessin a la rectoria a passar l'examen. Hartalejo tin
gué un fort conflicte sobre l'ensenyament del catecisme en publicar-ne un de nou, seguint el 
mandat del Sínode del 1777, que no fou ben acollit; amena~ar els rectors de retirar-los les lIi
cencies, als mestres de ser denunciats al batlle (28). A Barcelona el bisbe Valladares demos
tra la seva preocupació per estendre l 'ensenyament del catecisme sense marginar ningú: esta
blí un tom pels aprenents de les fabriques d'indianes i edita un catecisme bilingüe a ells des
tinat (29); aprova una fundació feta al convent de St. Francesc, vinculada a la confraria del 
Cordó, per ensenyar-lo durant mitja hora a les presons reials d'homes, pero que podia també 
estendre's a les de dones (30). 

5.- Literatura religiosa 

Malgrat sigui d'una forma sumaria cal esmentar la lIetra impresa motivada per la vida re
ligiosa com un indicador també d'aquesta. En el seu conjunt destaca la literatura més popular 
-els goigs-, en un segon 1I0c el can~oner religiós per di verses situacions, i els lIibres, que po
dien servir per a nodrir la vida religiosa deIs cristians catalans en l'epoca de Caries 1II. 

El conjunt de goigs publicats entre els segles XVII i XVIII, vigents per tant en aquest pe
ríode, és notable. Com ja nota va Antoni Comas (1) la majoría obeeixen a un mateix esquema: 
narració de la vida del sant o de la Mare de Déu, adjuntant-hi en aquest cas la narració de la 
trobalIa de la imatge -la majoria pertanyen a "Mares de Déu trobades", narració deIs mira
cles o fets extraordinaris aconseguits per la seva intercessió i que legitimen la peculiaritat de 
l'advocació o de la protecció, exhortació als habitants del lIoc o als devots de considerar-lo 

25.- AEV-1233, fol. 85, Orista 1771. 
26.- AEV-1234, fol. 140, Manresa 1775 i 1233, fol. 44, Manresa 1769. 
27.- AEV-1233, fol. 152, 1771. 
28.- AEV-1702/03, Vic 7 desembre 1779, la tramesa del nou catecisme i 29 juny 1780 les decisions citades. 
29.- ADB-C 114, fol. 179 ss. La lIista inclou lOO fabriques d'indianes, nom del propietari i adre\"!, i el número d'apre

nents, de 7 a 15 anys, que tenia cada una. El tom d'ensenyament, que durava una hora, estií distribu"it per parro
quies: dilluns (Mar 122, SI. Pere, 148, SI. Miquel 121, SI. Llatzer 101), dimarts (pi 125, SI. Jaume 113, SI. Cugat 
122, L'Ajuda 88), dimecres (Mar 129, sts. Just i Pastor, SI. Pere 136), dijous (pi 129, SI. Miquell13, SI. Cugat 
113), divendres (sts. Just i Pastor 131, SI. Jaume 133,I'Ajuda 92, SI. L1atzer 100), dissabte ("no hay doctrina por 
ser dia ocupado en las pagas"), diumenge (caputxins vens 16), total d'aprenents 2.151. 

30.- ADB-C 114, fol. 154 SS., Barcelona, 5 febrer 1786, el fundador era el notari Salvador Barrera, la dotació era un 
censal de 2.000 lis. i una pensió de 60 lis. sobre una casa del C. d' en Serra, i el catequista podia donar 6 premis als 
millors alumnes de 3 s.; havia també de predicar-los durant rilitja hora. 

1.. Historia de la literatura catalana, vol. S, Barcelona 1985<4>, pags. 255 ss. 
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com a patró, encomanar-s'hi i festejar-lo. Actualment, des de diversos centres d'interes -an
tropologic, literari, religiós- s'esta fenl un esfory en diversos centres per a procedir a inventa
riar aquesta massa de documentaciÓ. Personalment n'he revisat una formada per 412 impre
sos, sempre d'aquesta etapa, és a dir, deis segles XVII-XVIII, deis quals 104 pertanyen a ad
vocacions marianes, 237 a sants, i 71 a santes; d' aquests dos darrers blocs els sants o san tes 
invocats arnés 1I0cs són: St. Magí (8), Sts. Joan Baptista i Vicens (7), Sta. Margarida i St. 
Roc (6), Sts. Genís, Pau, Pelegrí, Sebastia (5), Sls. Ferriol, Lluís de Fran~a, Per, Víctor i Stes. 
Magdalena i Coloma (4), seguint una lIarga llista de sants i santes amb tres idos 1I0cs de 
veneració, indicador també de la popularilat deis sants. En ells les proteccions més freqüent
ment esmentades són: sobre les dones en el part, les collites, la lrencadura, febrosos, la pesta, 
el mal rte coll i de pedra ... (2). 

El can~oner de lema religiós s'enriquia lambé amb les nadales, de les quals molles es 
manifeslen alllarg del segle XVIII tOl i que molles vegades siguin refundicions de redaccions 
més antigues. La lematica sol ser lreta deis evangelis -canonics o apocrifs- i s'agrupen entorn 
de quatre centres d'interes: anunciació, naixemenl, anunci als pastors, adoració deIs reis (3). 
L'expansió, abans esmentada, del culte a la passió i a la creu de Jesús donen origen a una al
tra bona pan del can~oner religiós, pensal per solemnilzar la lectura de la passió, la practica 
del Via-Crucis, les processons del dijous sant. Les missions populars, de caputxins i francis
can s fonamentalment, feien servir el canl com a ajul pedagogic de la seva predicació: Can
tich sobre la doctrina christiana, Fletxas als cors deis pecadors, Letrillas de alguns assump-
lOS deis sermons ... (4). . 

Finalment, cal esmentar les obres editades o reeditades en aquest temps, Ultra els cate
cismes ja esmentats, resseguint les pagines de Maria Aguiló (5) hi trobem sis reedicions de la 
Imitació de Crist de Tomás de Kempis, cinc del Via-Crucis del francisca mallorquí Pere An
toni Frontera, els sermonaris dominicals de Josep Plens, Josep Formiguera i Pere Salsas, sis 
edicions diverses de novenes a Crist crucifical. Al costat de les obres ja c1assiques sobre Ma
ria trobem les vides deIs sants Hemeleri i Celdoni, Benel de Palermo, Quiteria, Llucia i al
tres. Per fomentar els exercicis del cristia són rcedilades les obres de Josep Llord, Isidre Fe
brer, Simó Salamó, Josep UIIastra, ultra algunes traduccions com la més freqüent de CarIo 
Gregorio Rosinyoli. Per acabar caldria no oblidar els petits opuscles propis de les diverses 
confraries i germandals donanl a coneixer les propies ordinacions. 

6.- Conclusions 

Logicament les conc1usions que puguin aportar-se per un breu perlode historie d'estar 
sempre circumscrites en un ambit més amplio Malgrat tol penso que, a la lIum de les pagines 
anteriors, es pot afirmar: . 

a) Ens trobem encara de pie situats en un contelx d'alianya o vinculació Tron-Altar: les roga
tives, la normativa moral vgr. la relacionada amb el dcscans dominical, o bé amb la mora
litat, són encara completamenl mixles. 

b) Il.lustració i jansenisme són presents conjunlamenl, tol i que donin encara situacions para
doxals: supressió de practiques extravagants (empalals, flagel.lants, armals) i control de 
relíquies són compatibles amb el reconeixement "autentic" de relíquies com les que he 

2.- El fons estudiat é, el que es troba a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. 
3.- Cfr. A. COMAS, O.c., pago 302 ss. 
4.- Cfr. J. BADA, O.C., piígs. 310-318 i 630-639. 
5.- Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 a 1860, Barcelona-Sueca 1977. 
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esmentat (vel de la Mare de Déu, mantel1 de St. Josep, crani de Joan Baptista ... ), voluntat 
de fer respectar el culte i donar-Ji esplendor és compatible amb les exigencies d'austeritat 
d'il.luminació. 

c) Persistencia del culle al Crist crucificat que entroncaria més amb el món medieval que no 
pas amb el món del barroco Lignum Crucis com a relíquia freqüent, recitació de la passió, 
esplendor en les festes de la Creu -maig i setembre-, processons de dijous sant a la tarda 
(en aquel1s moments més propera a la Iilúrgia del divcndres sanl). 

d) Persistencia de les practiques devocionals entorn deIs difunst propis i de les Animes del 
Purgalori, clara expressió encara en pIe segIc XVIII de la por a la mort i al més enlla. 

e) També en el culte als Sants es dóna una sotuació ambivalent: persisteixen les cofradies, 
pero amb símptomes de crisi: cal buscar confrares motivant-Ios amb nous incentius; mal
grat tot els sants continuen tenint devots: els goigs, les relíquies en són c1ars testimonis. 
Els vots de poble són testimoni del passal, el poble ara no es vol comprometre de nou i a 
vegades mal suporta les obligacions assumides pels seus avantpassats. 

f) La nova classe que es va configuranl, la burgesia, lambé es manifesta en el camp religiós: 
procura obtenir dret d'oratori privat, que comparteix val a dir amb la noblesa; estableix 
capelles a les seves propietats rurals; ajuda a les noves edificacions d'esglesies, juntament 
amb els pagessos a les zones rurals. 

g) En fi, la segona meitat del segle XVIII a Catalunya, en els seus aspectes religiosos, és un 
lemps no definit encara, on perviuen formes antigues i tendencies modemes, a vegades 
enfrontades coexistint pacíficament, pero sense cohesió, que la convertiran en camp abo
nat a la crisi revolucionaria ja propera. 
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