
Reseñas 

ca; si bien es cierto que en este segundo caso 
el Congreso no ha presentado suficientemen
te la variedad y riqueza de dicha realidad en 
aquel continente (se deja notar en gran ma
nera la ausencia de estudios sobre Guatemala 
y México, por ejemplo). 

No cabe la menor duda de que el trabajo 
que se presenta es importante y válido para 
el estudio de las cofradías de la Vera Cruz; 
más aún, a partir de ahora, imprescindible 
para cualquiera que desee dedicarse a este 
tema. Creemos que un segundo Congreso 
vendrá a completar los trabajos de éste que, 
desde luego, pasará a la historia por haber 
sido el primero en presentar en España la va
riada realidad de las cofradías de Semana 
Santa, en general, y de la Vera Cruz, en par
ticular, sobre todo en lugares de Europa y 
América; realidad conocida pero no en la 
medida en que ahora puede serlo, abriendo 
caminos para futuros contactos y proyectos 
de investigación. 

Junto a ello, una cuidada presentación 
hace de esta obra una interesante propuesta 
para todo aquel que quiera descubrir algo 
más del rico mundo de las cofradías (historia, 
arte, espiritualidad,...), en concreto de éstas 
de la Vera Cruz que pasan por ser —como en 
numerosos lugares de la publicación se indi
ca— las primeras en difundir entre el pueblo 
cristiano la devoción a la Pasión y Muerte de 
nuestro Salvador, significada de un modo 
particularísimo en la Santa y Vera Cruz. 

F. Labarga García 

Valentí SERRA DE MANRESA, Els caputxins 
de Catalunya (1700-1814), Facultat de Teolo
gía de Catalunya - Editorial Herder (Col.lectá-
nia Sant Paciá, 57), Barcelona 1996, 490 pp. 

Valentí Serra és Arxiver Provincial deis 
frares menors caputxins de Catalunya, direc
tor de la Biblioteca Hispano-Caputxina i del 

Museu Etnogràfic-Missional, autor de molts 
treballs d ' invest igado, ha collaborât en di
versos diccionaris i obres collectives, i ha 
préparât l'edició postuma de dos treballs im
portants d'autors caputxins. De manera que, 
com diu en el pròleg el doctor Joan Bada i 
Elias, professor d'Història Moderna a la Uni
versität de Barcelona i vice-degà de la Facul
tat de Teologia de Catalunya, l 'obra objecte 
d'aquestes ratlles, presentada i aprovada amb 
la màxima qualificació com a tesi doctoral a 
la Facultat de Geografía i Historia de la Uni
versität de Barcelona, no és «la recerca d'un 
investigador primerenc sino una obra de ma-
duresa». 

El contingut del llibre el descriu molt 
bé el seu títol sencer: Eis caputxins de Cata
lunya, de l'adveniment borbònic a la invasió 
napoleònica: vida quotidiana i institucional, 
actituds, mentatitat, cultura (1700-1814). 
Comença amb una presentado de la provin
cia catalana deis caputxins des que es funda 
el seu primer convent l'any 1578 a Sarria, 
tocant a Barcelona. Aquesta fundado fou la 
primera que es feu a la Península, i l'any 
1743 la provincia de Catalunya, amb 24 con
venís i 680 religiosos, continuava sent la que 
mes cases i mes persones tenia de les sis que 
hi havia llavors a Espanya (les altres cinc 
eren Valencia, Aragó, Navarra, Castella i 
Andalusia). 

Un ús encertat de l'abundant documen
t a d o conservada als arxius, malgrat eis es-
tralls que hi feren guerres, exclaustracions i 
saqueigs, ha permès a Valentí Serra desco-
brir la procedencia geogràfica i social deis 
caputxins, constatar el creixement constant 
del seu nombre durant tota la centuria i des-
criure amb detall la mena de vida que porta-
ven dins eis convents, així com eis esforços 
continuais que feren per tal d'evitar les for
mes suaus però insidioses de relaxado que 
s'anaven introduint. 
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En un altre capítol l'autor analitza com 
era la formado cultural deis caputxins, que 
resulta ser mes rica que no es pensava tradi-
cionalment, així com la seva apertura a la 
nova ciencia que, per camins ben poc direc-
tes, va ser finalment forca acceptada. En 
l'estudi deis catàlegs de llibres que hi havia a 
les biblioteques deis convents, especialment 
deis que es dedicaven a la formado, hi ha 
trobat una bona ajuda per conèixer aquests 
aspectes. 

Una de les activitats mes importants 
deis caputxins era la predicado, sobretot la 
predicado ais estaments populars. Els dife-
rents registres on quedava constancia d'on i 
quan predicaven i els molts sermons que ens 
han arribat sencers o en resums, permeten 
avaluar l'extensió i l'impacte de la seva acti-
vitat pastoral al segle XVIII i conèixer alhora 
mes de prop les mentaütats de l'època. Tam
bé és interessant el que ens diu l'autor sobre 
els terciaris, així com sobre la lenta, encara 
que parcial, transformado del que primitiva-
ment era un orde de penitents en una institu-
ció de prestigi social. 

Un capítol dedicat a les missions a la 
Guaiana (1722-1817) arrodoneix la perspec
tiva de l'acció pastoral deis caputxins. Serra 
subratlla, d 'una banda, els esforcos que van 
fer per a ser ftdels al seu esperit malgrat que 
era difícil i de vegades impossible observar 
uns costums i tradicions pensats per a viure 
en un convent i en circunstancies molt dife-
rents. D'una altra, posa en relleu els greus 
obstacles que trobaren per a connectar de 
debo amb persones criades en cultures sense 
cap contacte amb la seva i el poc exit d'a-
quella evangelització. 

Des del punt de vista polític, el segle 
XVIII comencà i acaba en mig de guerres. 
Ais primers anys del segle es produía a Cata
lunya i altres llocs l'aixecament contra Felip 
V, i l'autor fa notar les simpaties austracistes 

de la majoria deis caputxins catalans, cosa 
que porta després a algunes represàlies con
tra els individus que s'havien significat en 
aquell sentit, si bé no contra l 'orde. Al final 
del période, les actituds deis caputxins du
rant la Guerra Gran contra la Franca revolu
cionaria i la invasió napoleònica no es van 
diferenciar gens de les de la gran majoria de 
la població, participant activament en l 'es-
forç bèll ic amb una predicado que de vega-
des els superiors es veien obligats a moderar, 
i fent de capellans de les forces armades. No 
arribaren, però, a prendre personalment les 
armes, com va passar en altres indrets d 'Es-
panya. 

L'obra s'atura aquí. L'exclaustració tem
poral de 1820-1823 i la definitiva de 1835 
són només esmentades per a completar l 'ho-
ritzó, però tant el seu estudi com el de la tra-
jectòria personal deis caputxins exclaustráis 
es deixen per a una altra ocasió. 

Part important del llibre de Valenti Se
rra són les 130 pagines d'apèndix documen
tal i les 33 de documentado gràfica, unes i 
altres amb peces molt ben triades i élo
quents. Això últim i la informado arxivística 
i bibliogràfica detallada que donen les molt 
nombrases notes augmenten encara l'interès 
d'una obra que des d'ara sera sens dubte de 
referencia obligada per al coneixement de la 
religió i la societat del segle XVIII a casa 
nostra. 

E. Moline 

Enric SUBIRÀ I BLASI, El Seminan de Bar
celona (1593-1917), Publicaciones de la 
Abadía de Monserrat («Scripta et documen
ta», 49) 1993, 463 pp. 

La presente obra, dedicada al seminario 
de Barcelona, aparece en unos años muy de
terminantes para los seminarios españoles. 
La escasez de vocaciones al sacerdocio preo-
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