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Introducció

Aquest article demostra com durant el Trienni Progressista (1840-1843), en la
darrera etapa de la Revolució Liberal, el diari progressista radical El Constitucional
va difondre notícies i opinions que projectaven als seus lectors una visió favora-
ble a la llibertat de cultes i a la tolerància religiosa. En el darrer lustre de la dècada
dels trenta s’havia consolidat a la ciutat de Barcelona una comunitat protestant,
formada principalment per ciutadans europeus (francesos, anglesos, holandesos,
etc.), que va comportar l’adequació d’un espai contigu al cementeri de la ciutat,
gestionat pels cònsols estrangers, per tal d’enterrar-hi els ciutadans no catòlics.
També hi havia un grup de liberals, que majoritàriament havien estat exiliats a
Anglaterra o França en la dècada dels vint, que van manifestar en l’àmbit privat
el seu compromís amb la tolerància religiosa i alhora la seva admiració pel desen-
volupament de la llibertat i el progrés en els països de majoria protestant. No obs-
tant això, va ser amb el triomf del liberalisme progressista l’estiu del 1840 quan
les opinions favorables al protestantisme, a la llibertat de consciència i a la lliber-
tat de cultes van aparèixer a la premsa. Els primers a exposar aquelles opinions
van ser el setmanari universalista i erudit El Museo de Familias, i el radical i demo-
cràtic El Popular, però ben aviat s’hi va sumar la principal capçalera periòdica del
progressisme radicalitzat a la ciutat, El Constitucional.

La història del segle XIX des d’una perspectiva global1 ha permès reinterpretar
alguns fenòmens, com ara la revitalització de les creences religioses, tant dins
com fora d’Europa, i ha demostrat l’extensió de les religions cristianes i musul-
mana. Les dècades centrals dels segle es van convertir en un moment de gran efer-
vescència religiosa a Europa, tant catòlica com protestant. Els historiadors han
cercat els orígens de la llibertat de cultes i de la tolerància religiosa a Espanya.
Alguns, com Juan Pablo Domínguez,2 han constatat que a finals del segle XVIII
d’entre el catolicisme reformista sorgeixen les primeres expressions associades,
però l’absència de minories religioses i la continuïtat de l’acció repressiva de la
Inquisició impediran l’extensió del debat sobre la tolerància religiosa. D’altres,
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com Juan Gregorio Alonso,3 Javier Fernández Sebastián4 o Germán Ramírez5 han
insistit en la rellevància de l’exili hispà en les primeres dècades del segle XIX, prin-
cipalment a França, als Estats Units d’Amèrica o Anglaterra, per comprendre com
es va estendre profusament la defensa de la llibertat religiosa entre els exiliats, en
la mesura que es van sentir influïts per nous models socials i polítics, sobretot
després de la fallida del règim liberal el 1823. Coneixem una exhaustiva nòmina
d’il·lustrats, afrancesats i liberals que van escriure en favor de la llibertat religio-
sa, com són José María Blanco White, Antoni Puigblanch, José Marchena,
Joaquim Llorenç Villanueva, Álvaro Flórez Estrada, Miguel Rubín de Celis, Luis
Gutiérrez o Francisco de Miranda, entre tants d’altres. En tercer lloc, d’altres,
com Juan Bautista Vilar,6 han assenyalat les visites dels pastors protestants
durant la segona meitat dels anys trenta com un fet determinant per a l’extensió
de la tolerància religiosa, que era fonamental per al proselitisme protestant. En
quart lloc, s’ha substanciat la rellevància que va tenir el Trienni Liberal (1820-
1823) per a la circulació d’idees morals de caràcter materialista7 i protestant en
la cultura liberal del món hispànic.8 En darrer lloc, l’historiador Maurizio
Isabella9 ha subratllat la importància que va tenir la religió durant les revolu-
cions dels anys vint al sud d’Europa. En la mesura que va caracteritzar la nació, va
ser un instrument de control social, va oferir una moral consolidada per fona-
mentar la comunitat política i l’ordre social, i una legitimitat liberal, tot i que
sovint suscités una reforma religiosa. No obstant això, la mobilitat de les elits
liberals arran de la fallida dels règims liberals també significarà la descoberta
durant l’exili anglès dels principis de la tolerància religiosa.

La historiografia ha debatut sobre quan es va produir la fi del model gadità,
establert amb la Constitució del 1812. La historiadora Mª Cruz Romeo és de
l’opinió que aquest model va finir durant la segona meitat dels anys trenta
arran de la guerra carlina, de l’onada revolucionària, la reforma eclesiàstica i les
Corts constituents de 1836-1837, que van reformar la Constitució del 1812.10

Romeo apunta que la Constitució del 1837 no va declarar la confessionalitat de
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la nació i que simplement va reconèixer que la religió catòlica era professada
pels espanyols. Es va produir un reconeixement de facto de l’obligació de l’Estat
de finançar el culte i el clergat, però no es va prohibir l’exercici d’altres cultes
religiosos, tot i no autoritzar-se’n la pràctica de cap que no fos el catòlic.11

Alguns sectors progressistes maldaren pel reconeixement de la tolerància reli-
giosa sense reeixir-hi, ja que la majoria de la cambra parlamentària creia que la
tolerància destruiria l’harmonia familiar i minaria la unitat d’Espanya. No obs-
tant això, Romeo i Millán consideren que el progressisme de les dècades de 1830
i 1840 no faria del catolicisme «la seña de identidad de la nación española, a
pesar de preferir la nación confesionalmente uniforme al derecho de la libertad
de conciencia».12 Cal fer èmfasi que el progressisme esparterista va intentar el
1842 instituir una església nacional sotmesa als controls de l’Estat i desvincula-
da de Roma.13

Durant la legislatura de 1855-1856, segons Romeo, va ser quan els progressis-
tes van fer un reconeixement explícit de la tolerància religiosa en l’àmbit privat
per tal de combatre el procés que s’havia produït en la Dècada Moderada (1844-
1854) de constitucionalització de la catolicitat oficial. Durant aquells anys s’ha-
via emprat la religió catòlica mitjançant l’Església per enfortir el sistema polític,
atraient els carlins però acotant la llibertat de la societat civil. El catolicisme esde-
venia un element central de la cultura política moderada, per a la qual els valors
religiosos tenien un sentit polític d’ordre i autoritat. Arran d’aquest clima polític
i cultural, el progressisme de la dècada dels cinquanta va convertir la tolerància
religiosa i la denúncia del fanatisme religiós en una de les seves reivindicacions
estel·lars.14 Tot i això, la majoria del progressisme no va ser capaç de formular un
discurs diferenciat dels moderats, ja que la unitat religiosa s’entenia com un
requisit de la preeminència de l’Estat.15 Millán i Romeo insisteixen que la religió
s’entenia com una resposta a la por de la desintegració social, i alhora reiteren
que després de la crisi era una peça necessària per la seva capacitat mobilitzado-
ra. El catolicisme oferia una capacitat nacionalitzadora i mobilitzadora que no
era possible substituir per altres elements de la nova societat burgesa.16

Durant el Trienni Progressista va emergir un discurs favorable a la llibertat de
cultes i a la tolerància religiosa entre les files progressistes com una manera de
modernitzar la nació tant des de la perspectiva econòmica com política, i aquesta
és una de les idees fonamentals que la nostra recerca posa en relleu. La nova plu-
ralitat religiosa s’interpretava com una obertura cap al paradigma de la moder-
nització del nord d’Europa, que havia d’afavorir l’arribada d’estrangers que
invertirien a Espanya, i alhora facilitaria el despertar de les consciències indivi-
duals entre els ciutadans espanyols, fent-los més proclius a la reivindicació d’un
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règim liberal. També es percebia com la fi d’un període de fanatisme, amb què
s’identificava la història de l’Església catòlica, i la consolidació d’un progrés gra-
dual que abandonava la via revolucionària. Aquells progressistes es mostraven
distants tant de la religiositat messiànica i mil·lenarista republicana17 com de les
profecies religioses carlines.18 i apel·laven a un discurs religiós més racional,
menys dogmàtic i gens popular que s’emmirallava amb el que succeïa en altres
territoris europeus i americans, en què prevalia el protestantisme. La tolerància
religiosa era percebuda com l’obertura cap a noves fórmules de religiositat més
prolífiques al desenvolupament industrial, comercial i polític d’Espanya, allu-
nyades de pràctiques revolucionàries i contrarevolucionàries.

‘El Constitucional’: capçalera liberal progressista i radical

El Constitucional es va publicar en dues èpoques: la primera entre l’1 d’agost i el
16 d’octubre de 1837, quan el capità general, el baró de Meer, va obligar a clau-
surar-lo arran d’una discussió amb el cap polític de la província, i una segona
entre el 23 de juny de 1839 i el 24 de novembre de 1843, després de la caiguda
del regent Baldomero Espartero. Rere la iniciativa de crear El Constitucional hi
havia figures rellevants del progressisme democràtic, com ara Rafael Degollada
i Pere Felip Monlau. Aquest darrer havia estat acusat de l’assassinat de Marià
Vehils, cap de la policia, i es va haver de refugiar a França, on va romandre fins
al 1839, que va retornar a Espanya. Després d’una petita estada a Reus el 1841
es va traslladar a Barcelona i es va incorporar a la redacció d’El Constitucional,
com apunta Albert Ghanime.19

La direcció del diari va recaure en Pere Felip Monlau durant la primera etapa
i a l’inici de la segona, i després la va ocupar l’oficial expulsat de la Guàrdia Reial
l’estiu del 1840 Antonio Seijas Prado, fins que va ser substituït pel demòcrata Pere
Mata a finals del 1841, qui va comptar amb la col·laboració de Josep Oriol
Ronquillo.20 Un altre redactor d’El Constitucional va ser Antoni Ribot i Fontseré.21

P. F. Monlau es va veure obligat a abandonar El Constitucional a mitjans del 1840 i,
al cap de gairebé un any, l’1 d’abril de 1841, va optar per fundar un nou diari
demòcrata, El Popular, que pretenia atraure el progressisme democràtic de la ciu-
tat, però el va haver de tancar al cap de poc temps —a mitjans de gener del 1842—,
en el marc de la repressió esparterista contra el liberalisme radical després de
la revolta de l’octubre del 1841. Quant a Antonio Seijas, després d’abandonar la
redacció d’El Constitucional, va fundar i dirigir el diari La Ley, de l’1 de gener al 6 de
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setembre de 1842.22 Pere Mata va arribar a la redacció del diari en tornar de l’exili
després que hagués de fugir durant la dictadura del capità general de Catalunya,
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el baró de Meer, arran de la publicació de la revista socialista La Joven España, que
va publicar conjuntament amb Pere Soriguera, qui va ser empresonat a la presó
de Pilats a Tarragona, on va morir al cap d’uns mesos.

La biografia de P. F. Monlau ha estat abordada en els darrers temps des d’una
doble perspectiva: d’una banda, com a agitador liberal i periodista durant la
dècada dels trenta i quaranta i, de l’altra, com a metge higienista. Són nombro-
ses les aproximacions biogràfiques al personatge. Les més destacades són les de
Ricardo Campos23 i Antoni Moliner,24 però n’hi ha d’altres. Les darreres recer-
ques, com les de Marta Cuñat,25 han maldat per fer conciliar les dues facetes del
personatge i divideixen la seva anàlisi biogràfica en funció o bé de l’etapa ante-
rior al desterrament a València (1844-1846), en què el seu activisme polític de
caràcter democràtic i radical és creixent, o bé de la posterior, en què desenvolu-
pa la seva activitat com a tècnic sanitari de l’Administració. Cuñat considera
que Monlau abandonarà la seva lluita política per comprometre’s a servir el
Govern per beneficiar la societat, cosa que ha estat anomenada per la historio-
grafia europea, principalment per S. M. Quinlan,26 com cientifisme pragmàtic.
Probablement, allò més rellevant de la biografia de Monlau és la seva vinculació
amb les idees socialistes de Charles Fourier, que es palesa a través dels seus pos-
tulats sobre l’educació. La Barcelona dels primers quaranta és un dels nuclis,
conjuntament amb Cadis i Madrid, de la difusió de les idees socialistes, tant
saintsimonianes27 (seguidors de Saint-Simon), com fourieristes28 o cabetianes29

(partidaris d’Étienne Cabet). Els progressistes i republicans enfortiran a través
del socialisme la seva religiositat, que es professarà des d’una reivindicació de
l’ortodòxia del cristianisme primitiu fins al protestantisme. La historiografia ha
posat en relleu el component religiós de cabetians com Jeroni Bibiloni30 o
Narcís Monturiol31.

Abans de l’inici de la regència d’Espartero i, per tant, del viratge d’El Constitucional
cap a postulats netament progressistes, es recullen diverses informacions en les
pàgines de la crònica estrangera en què es reprodueixen les tensions entre els
representants polítics que professen diverses confessions religioses a Suïssa32 i
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Holanda.33 També es publiquen alguns articles sobre com la llibertat de cultes
inexorablement té com a conseqüència una proliferació de l’ateisme,34 Per tot
plegat, resulta evident que la mirada que s’ofereix sobre la pluralitat de confes-
sions i la tolerància religiosa és des d’una perspectiva negativa, que reafirma
l’hegemonia política del catolicisme. Amb el triomf del liberalisme progressista
s’obre una via de pluralitat ideològica que té una projecció en la llibertat reli-
giosa, reprenent una llibertat que s’havia produït, també breument, entre 1836-
1837. En els articles d’opinió els seus autors es mostraven favorables a la lliber-
tat de cultes i a la tolerància religiosa com a mostra de l’expressió més acurada
del liberalisme, i, per tant, com una fita més en el progrés i desenvolupament
dels règims liberals i de la civilització.

Durant el Trienni Progressista a El Constitucional les referències a la llibertat de
cultes i a la tolerància religiosa van ser especialment recurrents en la secció de
crònica estrangera o notícies internacionals, fonamentalment europees i ameri-
canes, posant en relleu com aquestes religions proliferaven en diversos indrets a
través de la inauguració de temples a Malta o França, l’arribada d’un nou bisbe a
Jerusalem35 o la bona acollida que havien tingut les comissions protestants arri-
bades a Portugal o a l’Amèrica del Sud. Tot i així, el més rellevant van ser els arti-
cles publicats a la secció de crònica interior pel seu impacte en la realitat barcelo-
nina i catalana. El 10 de juny de 1841 van aparèixer un article i una carta a càrrec
del representant de la Societat Bíblica Britànica i Estrangera, James Newenham
Graydon, i signats per dues persones més, en què es queixava de les limitacions
amb què es trobava per vendre les traduccions al castellà de la Bíblia i les traduc-
cions al català i castellà del Nou Testament, editades pel seu amic Antoni Bergnes
de las Casas.36 També recordava com entre el 1836 i el 1837 havia aconseguit ven-
dre a Barcelona més de 2.000 exemplars del Nou Testament en català, abans que
li prohibissin la seva venda i li requisessin els exemplars de la impremta. D’altra
banda, Graydon destacava que el nou canvi polític no havia portat massa canvis,
ja que li havien confiscat els exemplars que tenia per vendre a la ciutat de Cadis
després d’haver posat un anunci a la premsa gaditana. De tota manera, anuncia-
va de nou la venda de bíblies i nous testaments a Barcelona i recordava que no
s’adquiria una plena llibertat civil fins que no es garantia a la ciutadania la lliber-
tat i tolerància religiosa.37 De ben segur, l’article tenia relació amb la nota que
havia aparegut uns dies abans, curiosament a la secció de la crònica interior, en
què s’explicava com la comissió protestant establerta a Lisboa havia aconseguit
alguns èxits mitjançant conversions.38

L’exemple dels països protestants o tolerants amb les religions apareix en
altres moments, com quan s’ha de discutir la contribució que ha de pagar el
clergat a Espanya. En aquest debat s’esmenta l’exemple dels pastors protestants
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als Estats Units d’Amèrica com un model de compromís amb l’evangeli i la
comunitat perquè els pastors malden per evitar l’especulació i l’acumulació de
riqueses en mans de l’Església. L’article fa una denúncia enèrgica de les pràcti-
ques de l’Església catòlica.39 Per sustentar l’argument se cita en diverses oca-
sions l’obra de Harriet Martineau sobre la societat americana, que esdevé un
model d’anàlisi sociològica de la realitat americana. Sens dubte, el coneixement
de l’obra de Martineau revela el contacte amb les idees feministes, en defensa
dels drets de les dones, i la lluita abolicionista a Catalunya. Els lligams entre
l’abolicionisme i el protestantisme no eren nous, ja que l’hel·lenista i professor
de la Universitat de Barcelona Antoni Bergnes de las Casas ja ho havia fet, tra-
duint i publicant l’obra del quàquer George W. Alexander Observaciones sobre la
esclavitud y el comercio de esclavos, aquell 1841. Bergnes de las Casas des de feia
gairebé una dècada havia acollit als quàquers que viatjaven per la Península
arran dels seus contactes amb el món anglosaxó.40

El Constitucional també reprodueix altres articles que es fan ressò de la deman-
da de tolerància religiosa per a Espanya, i ho fan recordant que els països euro-
peus més propers, com ara Portugal o França, i països del nord d’Europa, com
Anglaterra, reconeixen aquesta tolerància. No obstant això, també adopta postu-
lats més pragmàtics, com afirmar que aquesta situació estimularia l’arribada
d’inversors europeus i alhora reivindicar un catolicisme menys intransigent i
més proper a les idees liberals, com el que representen François-René de
Chateaubriand, Alphonse de Lamartine o Félicité-Robert de Lamennais.41 Si una
figura desperta admiració entre el liberalisme progressista és la de F.R. de
Lamennais, del qual es resseguiran els camins polítics,42 però també s’anunciarà
la publicació de les traduccions de les seves obres al castellà, com és el cas
d’El absolutismo y la libertad43 (1843). Un altre dels anuncis serà la traducció de l’o-
bra de Silvio Pellico, Mis prisiones, en què es produïa el desvetllament a la presó de
la seva espiritualitat cristiana després que l’hagués abandonat uns anys abans.44

Tot això manifestava el redescobriment de l’espiritualitat catòlica, allunyada de
la institució eclesiàstica, en un moment de gran efervescència religiosa.

El diari progressista radical també va publicar els anuncis referents a obres
que remetien a altres religions o formes d’espiritualitat, com era la traducció de
l’obra francesa Abuelo, duta a terme per Lluís Bordàs Munt, de la qual no conei-
xem l’autoria. En aquest s’advertia que en l’obra s’havia tingut cura a l’hora de
reflectir el pensament heterodox, protestant i contrari al catolicisme del text
perquè s’havia evitat que «echase mala semilla en un país eminentemente cató-
lico».45 Les obres publicades a la secció del fulletó fan esment en ocasions a les
idees i ritus protestants i altres esglésies, com la descripció que es fa de Gibral -
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tar.46 En el diari també va aparèixer l’anunci de l’obra de teatre El Protestante,
que va ser representada en diverses ocasions47. Aquesta era una obra traduïda
del francès, de la qual desconeixem l’autor. No obstant això, probablement el
més revelador era la publicació de l’anunci de la traducció al castellà del
Dictionnaire Infernal, de Jacques Collin de Plancy, que és un dels primers tractats
de ciències ocultes del nou-cents. L’anunci informava als lectors d’allò que hi
trobarien:

En ella encontrarán todo cuanto concierne á los demonios, la astrología, los
filtros, las apariciones, los fantasmas, los espectros, los vampiros, las brujas,
los hechizos, los fracmasones, los maleficios, las gitanas, los májicos, las síl-
fidas, las hadas, los jenios, la alquimia, los talismanes, la fisonomia, la qui-
romancia, la metoposcopia, la cranologia, el magnetismo animal, la varilla
adivinatoria, los horóscopos, la cartomancia, los sueños, la buena ventura,
etc. etc. y jeneralmente el espiritu y la quinta esencia de todos los libros escri-
tos sobre las cosas infernales.48

En altres capçaleres de premsa, com El Popular, també es van publicar articles
favorables a la tolerància religiosa i a la llibertat de cultes. En alguns casos, com
l’article d’A. G. [Antoni Gironella], aquesta tolerància era una conseqüència
inexorable de la llibertat política, que alhora podia servir per atraure ciutadans
d’altres nacions, que facilitarien el desenvolupament econòmic i industrial
d’Espanya:49

Ninguna religión es más conforme a la índole de la moderna Sociedad que
la evangélica. La razón y la esperiencia estan de acuerdo sobre este punto. El
apóstol y mártir de la regeneración; el virtuoso Lamennais, y todos los publi-
cistas modernos, siente lo mismo. ¡Dichosos los que tienen fe y pueden real-
zar con ella los Santos dogmas de la libertad, igualdad, humanidad!.50

En altres ocasions es denunciava que se’ls etzibaven acusacions des d’altres dia-
ris, com El Castellano, que els titllaven d’ignorats, de «poco afectos a la religión»,
per rematar-ho dient que eren favorables a la llibertat de cultes.51 En el periòdic
també apareixien nombroses referències a F. R. de Lamennais,52 i es feia ressò
que el papa Gregori XVI havia declarat il·lícita la pràctica del magnetisme, orde-
nant a la Inquisició romana la seva persecució,53 quelcom que ja no podia suc-
ceir a Espanya malgrat l’animadversió de l’Església vers aquella forma d’espiri-
tualitat que irrompia entre alguns progressistes barcelonins.54
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Conclusions

Aquells anys quaranta s’havia consolidat una comunitat d’estrangers a
Barcelona, procedents d’Anglaterra, França, Holanda, etc., que professava les
idees protestants, i el seu arrelament era tan substancial que des de mitjans dels
anys trenta hi havia una part del cementiri reservada per enterrar-los. A finals
dels trenta es va haver d’habilitar un espai més gran al costat del cementiri catò-
lic, i les despeses de trasllat i adequació van anar a càrrec del representant dels
cònsols estrangers a la ciutat. Per tot plegat, és evident que el protestantisme no
estava perseguit, i alhora hi havia una comunitat establerta a Barcelona que
mantenia un contacte proper amb els liberals progressistes, fet que va afavorir
la identificació d’aquesta religió amb el paradigma de la modernitat europea.55

Ara bé, les úniques evidències que tenim d’aquesta comunitat són la gestió del
cementiri de Barcelona i l’informe que James Thompson, membre de la Societat
Bíblica i de la Societat Lancasteriana, va adreçar a la societat el maig del 1848
informant que havia trobat una comunitat protestant formada per 120 francò-
fons, 80 francesos i 40 suïssos.56 Des de mitjans dels anys trenta s’havia establert
una comunitat protestant integrada bàsicament per estrangers d’origen francò-
fon. Durant la dècada dels quaranta els cònsols francès i anglès es van encarre-
gar de la gestió i el finançament de la part del cementiri de Barcelona reservada
als protestants. Ferdinand Lesseps, cònsol francès a Barcelona del 1842 al 1848,
va ser escollit per la resta de cònsols estrangers a la ciutat per encarregar-se de
la construcció i gestió del cementiri protestant. Tant la conversió d’alguns libe-
rals catalans al protestantisme durant els diversos exilis a França, en particular
a la dècada dels quaranta —com van ser els casos de Rafael Degollada o Tomàs
Bertran i Soler—,57 com l’establiment d’una comunitat permanent de protes-
tants, va ser més una conseqüència del contacte amb l’Església protestant fran-
cesa que no pas del proselitisme dels pastors britànics anglicans o quàquers.

La historiografia s’ha ocupat preferiblement dels recorreguts personals dels
missioners protestants, dels primers protestants catalans o d’organitzacions
com la Societat Bíblica Britànica i Estrangera i la traducció del Nou Testament
al català. Ara bé, no disposem de treballs que ens permetin entendre l’extensió
de les idees de llibertat de cultes i tolerància religiosa en etapes precedents al
Sexenni Democràtic. Sovint s’ha volgut contraposar la ciutadania laica amb la
catòlica però resulta quelcom més complex, ja que, com s’ha posat de manifest
darrerament, el segle XIX va ser un període de proselitisme religiós, i, per tant,
probablement caldria contraposar un model de ciutadania religiosament mono-
lítica amb una ciutadania plural que garantia la tolerància religiosa o la lliber-
tat de consciència en un moment d’auge global de diverses formes de religiosi-
tat, del qual no va estar exempt Espanya. La secularització a Espanya havia tren-
cat el monopoli de l’Església catòlica i emergien altres alternatives religioses,
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que es van estendre a ciutats com Barcelona, Cadis o Màlaga amb certa celeritat.
Per als progressistes radicals semblava evident que era oportú obrir-se a noves
creences religioses més afins als nous temps, fins i tot entre els catòlics, perquè
percebien l’Església catòlica com una part significativa de les dificultats per fer
triomfar el règim liberal a Espanya i es postulaven en favor d’un catolicisme
reformat. L’extensió del paradigma que vinculava reforma protestant a moder-
nitat va irrompre entre els sectors amb major formació religiosa i política en la
mesura que els oferia una alternativa enfront el proselitisme de l’Església catò-
lica, abocada cap a opcions polítiques com el carlisme i moderantisme. Aquells
sectors més proclius al nou paradigma de la modernitat van ser, també, els més
favorables a alternatives espirituals estretament vinculades a les noves formula-
cions científiques.

La rellevància d’aquesta recerca rau a constatar l’extensió entre l’opinió
pública progressista radical d’un discurs favorable a la tolerància religiosa, que
se sostenia en una admiració cap a l’Església reformada o protestant i l’obertura
de noves formes de religiositat vinculades a l’extensió de la ciència en el camp
de l’espiritualitat. També afavoriran la difusió d’un cristianisme proper al socia-
lisme utòpic, com el que representava F. R. de Lamennais, completament desvin-
culat del dogmatisme de l’Església catòlica. Aquell progressisme veurà en la lli-
bertat de consciència una fita fonamental per a la consolidació de la modernitat
política i econòmica del règim liberal espanyol. Per tot plegat, podem concloure
que la llibertat de cultes va sorgir arran de la proliferació de noves propostes
religioses atractives per a una ciutadania que albirava noves alternatives revolu-
cionàries. Per tant, la tolerància religiosa i la llibertat de consciència va esdeve-
nir un dels aspectes més transcendents de la cultura liberal progressista radical
que s’estén durant el Trienni Progressista, demostrant que la cultura «doceañis-
ta» havia perdut l’hegemonia en el camp revolucionari.
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