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PRESENTACIÓ 

En un món ideològicament impregnat per la raó i la lògica, però en realitat immers en 

la irracionalitat i el menyspreu a la vida, l’ésser humà creu fermament en la seva 

capacitat de fer-se preguntes i trobar respostes científiques a aquestes. Tot i què no 

podem donar un “perquè” del tot convincent, la necessitat humana de trobar 

“respostes objectives” podria esdevenir una espècie de mecanisme d’ajuda, tant 

individual com col·lectiu, per intentar comprendre un món que resulta prou 

incomprensible. Dit en altres paraules, les preguntes existencials fan replantejar el 

sentit de l’ésser: la necessitat de comprendre, interpretar així com donar sentit a la 

realitat que l’envolta, defensant la subjectivitat del propi ser1. El discurs existencial, 

present al llarg de la història, condiciona inevitablement la forma de viure i veure el 

món. Aquesta idea filosòfica despertà una curiositat personal que es convertí en el 

principal objectiu del present estudi: realitzar un treball final de màster que abordés 

aquestes preguntes existencials, mostrar com s’integren en el mode de vida i les seves 

transformacions segons l’època. Les creences, les tradicions, els costums, les 

mentalitats i una llarga llista més de fenòmens existencials per a una necessària 

adaptació humana. 

Amb l’orientació del professor Javier Burgos i la professora M. Elisa Varela-Rodríguez, 

es proposaren un seguit de temes que s’adaptessin a les meves inquietuds actuals: 

l’existencialisme i el sentit del meu ser, la història cultural i l’antropologia a l’època 

moderna. Després de valorar les diferents possibilitats, finalment, es decidí per l’estudi 

de la mort i, més concretament, la concepció de la mort en època moderna.  

Els estudis sobre la mort s’engloben dins de la Història cultural. La intenció principal 

d’aquest treball és aprofundir en la Història cultural, defenent que actualment “cuando 

hablamos de contexto, eludimos al entorno cultural en que se emprenden las 

acciones”2. El present projecte és la resposta a una convicció ferma en la defensa de la 

cultura com a tema d’estudi històric. La cultura juga un paper cabdal en la Història, 

                                                           
1
 Vegeu, HEIDEGGER, Martin, El ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2000. 

2
 SERNA, Justo i PONS, Anaclet, La Historia cultural, autores, obras y lugares, editorial Akal, Madrid, 

2013, p.8. 
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arribant a provocar grans moviments3 en els diferents períodes històrics: en totes les 

seves representacions, esdevé la mostra de la vida. En el cas concret de l’època 

moderna, les “accions culturals” impliquen una gran influència en la política i 

l’economia, en un període on la dualitat entre la repressió i la desinhibició fou candent 

dins de la societat, la realitat d’un poble sota l’opressió que s’expressà per mitjà de la 

cultura. Es podria definir com una activitat per a la supervivència. La Història cultural 

és una font que beu de les diferents disciplines humanístiques: la necessitat d’un 

estudi multidisciplinari dota d’una màgia especial a aquests treballs culturals. 

L’interès personal per la Història cultural, atacada per diferents professionals com a 

una història narrativa i subjectiva, representa una part fonamental per a l’estudi d’una 

història complerta, una història on objectivitat i subjectivitat segueixen camins 

paral·lels. Una nova tendència historiogràfica, la Història vivent4 (La storia vivente), 

originaria d’Itàlia i creada per un grup de dones professionals de diferents disciplines 

humanístiques, entre elles historiadores especialistes en diverses èpoques, respon a 

l’estudi d’una història «longue durée» i complerta per mitjà del retorn a les vivències i 

els desitjos dels éssers humans. La Història vivent promou la unió entre la història 

objectiva i la subjectiva defenent una realitat relativa a les relacions. La innovadora 

tendència historiogràfica respon a la base teòrica del present estudi. Una nova 

metodologia de la Història la qual pretén treballar a partir de les inquietuds personals 

realitzant una investigació científica i on tingui cabuda la discussió entre objectivitat i 

subjectivitat. D’aquesta manera, la Història vivent així com el format metodològic 

utilitzat en els estudis culturals realitzats durant l’últim terç del segle passat, 

representen una base teòrica ferma per dur a terme el present treball de recerca.   

El present estudi pretén abordar de manera introductòria una de les qüestions més 

transcendentals i omnipresents: la mort. L’aspiració principal és realitzar una 

aproximació a la concepció de la mort per part dels seus coetanis, ja siguin membres 

de les elits o del poble, a finals de l’edat medieval i l’alta edat moderna (segles XV-

                                                           
3
 Vegeu, CHARTIER, Roger, Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, Gedisa editorial, Barcelona, 

1995. Inspirat en el llibre Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa de Daniel Mornet, Chartier 
proposa com influenciaren els trets i moviments culturals a la Revolució Francesa. 
4
 Vegeu, RIVERA, María-Milagros, “La historia viviente: historia más verdadera”, DUODA. Estudis de la 

Diferència Sexual, nº 40, Barcelona, 2011, p. 98-110. 
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XVII). La mort, eternament present en la Història, representa una de les grans 

incògnites de la Humanitat amb tot el que comporta i representa al llarg de les vides, 

tant individuals com col·lectives, de les persones. Fray Luís de Rebolledo predicà, “En 

que se considera, que la muerte, entre las coses que se saben, es la más cierta, y entre 

las coses que se ignoran, la más incierta”5. Clar exemple d’una certesa biològica i una 

incertesa existencial present al llarg de la història. L’objectiu principal és realitzar una 

primera aproximació de recerca per intentar comprendre, interpretar i apropar la 

mentalitat dels homes i dones moderns enfront la mort i veure com aquesta concepció 

influí directament en els seus comportaments, tradicions i costums. Tanmateix l’anàlisi 

de la mort ens porta directament a l’estudi de la vida: no hi ha vida sense mort, per 

tant, els humans visqueren (vivim i viuran) condicionats per aquest saber desconegut. 

La mort és representació de vida i, d’aquesta manera, es manifesta per mitjà d’una 

mentalitat comuna a l’època.  

En el transcurs de l’alta edat moderna (XV-XVII), són nombrosos els canvis polítics, 

econòmics, socials i, òbviament, culturals que es produeixen en el sí de la societat. Tots 

aquests girs impliquen un procés d’assimilació i/o resistència, interiorització i 

adaptació per part de la població que en conseqüència afavorí inevitablement un canvi 

de mentalitat necessari per a la supervivència tant individual com col·lectiva. La 

concepció de la mort es veu afectada per aquest gir generalitzat. Considerat un tema 

clàssic d’estudi, el present treball pretén estudiar la mort per mitjà d’ítems culturals 

relativament poc investigats dels quals es poden extreure una quantitat important de 

reflexions. 

El ric univers cultural que envolta l’època moderna és immens i inacabable. Per 

aquest motiu, s’ha plantejat realitzar una aproximació a la concepció de la mort 

centrada en el territori de Castella i la Corona d’Aragó. La mort representà una part 

important en el transcurs de la vida dels homes i les dones moderns. El «saber de 

morir» provocà una forta influència en els costums, les tradicions i les mentalitats amb 

                                                           
5
 REBOLLEDO, Luís de, Primera parte de cien oraciones fúnebres: en que se considera la vida y sus 

miserias, la muerte y sus provechos, oración fúnebre V, ed. HIDALGO, Clemente, Sevilla, 1600, f. 37. 
Malgrat la no accentuació del text original, s’ha decidit realitzar la transcripció establint la normativa 
actual d’accentuació per a una millor comprensió.  
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una presència constant en el pensament i, en conseqüència, en els comportaments. 

Diferents historiadors/es investigaren sobre la mort i tot el que implica així com la 

estreta relació entre la vida i la mort i el comportament dels humans enfront «el més 

enllà» permetent albirar una manera diferent de veure el temor més universal.   

No es pot negar la complexitat que comporten aquest tipus d’estudis i tot el que en 

ells s’alberga. Aquesta dificultat augmenta quan es parla sobre la cultura, la mentalitat 

i el comportament dels homes i les dones del passat. La escassetat de testimonis i, en 

alguns casos, unes fonts poc fidedignes o difícils d’interpretar compliquen la recerca i 

la posterior reflexió. Els documents són fonts de gran valor sempre i quan es sàpiguen 

interpretar perquè, tot i la negativa enganyosa d’alguns/es estudiosos/es, una part de 

la història és acollida per la subjectivitat fet que afecta de «primera mà» als treballs 

culturals. Per aquest motiu, és necessària una actitud receptiva de l’historiador/a per 

evitar una caiguda directa en el presentisme, el parany de la incomprensió o la mala 

comprensió i interpretació de les actituds, els costums, les mentalitats i les tradicions 

dels homes i dones dels segles XV, XVI i XVII.  

La font documental esdevé el mitjà d’estudi per a la investigació, és a dir, la base que 

permet escriure una història oficial. Per a realitzar un treball d’aquestes 

característiques és necessari investigar tant les fonts documentals com els estudis 

historiogràfics. Tot i què, la temàtica de la mort permet un ventall més ampli de 

possibilitats, on es troben autors/es de referència com Michel Vovelle, Philippe Ariès o 

Fernando Martínez Gil, no resulta fàcil localitzar informació per estudiar la concepció 

de la mort en la seva vessant més popular. En altres paraules, representa una “tasca 

realment difícil, perquè es tracta de trobar en fonts escrites per la meitat lletrada les 

incidències i la vida dels illetrats”6. Per aquest motiu, s’ha decidit dividir el treball en 

dos blocs diferenciats. Per una banda, una lectura historiogràfica on es parlarà sobre la 

situació actual dels estudis relacionats amb la mort i les fonts primàries disponibles per 

a la investigació. Per altra banda, dins de l’enorme ventall de possibilitats, s’ha decidit 

realitzar una breu investigació per mitjà de l’anomenada literatura impresa centrada 

                                                           
6
 ROMA, Josefina, “Glòria i servitud de la tradició oral” a, LLOPART, J. i PRAT, J., (eds.), La Cultura popular 

a debat, Fundació Serveis de Cultura Popular, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1985, p. 53. 
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en la recopilació de sermons fúnebres escrits i predicats per Fray Luís de Rebolledo 

amb la complementació de la lectura de testaments, “Artes de «bien morir»” i 

pragmàtiques, en la seva majoria, datats al llarg del segle XVI. El present treball, no 

pretén únicament investigar sobre com es veié i es sentí la mort en època moderna 

sinó també mostrar l’existent dualitat de la mort moderna. Per una banda, la 

concepció de la mort en la seva vessant moral i emocional, tant individual com 

col·lectiva i, per altra banda, i com a teló de fons, l’església i les elits civils exercint un 

control de la religiositat, la por, la sexualitat, les emocions, entre d’altres i, també de la 

mort, utilitzant-la com a eina en un ampli ventall de sentits. Aquesta dualitat tant 

representativa modelà, creà, imposà i influí en una concepció de la mort que es 

modificà i transformà al llarg de l’època moderna. Per aquest motiu, s’han considerat 

els sermons i, més concretament, els sermons fúnebres, com a fonts ideals per a una 

investigació d’aquestes característiques: màxims representants per demostrar la part 

moral i doctrinal de la mort moderna. Una concepció de mort i vida que arriba als 

nostres dies totalment transformada. 

En última instància i a nivell personal, el present estudi representa la confluència d’un 

desig professional i una part de treball personal en el meu ser dona i historiadora. No 

resulta senzill afrontar pors i sentiments negatius juntament amb sensacions positives 

en l’àmbit professional. Aquest breu treball reflexa un intent de creixement individual i 

personal per mitjà de l’estudi i la investigació.  
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1. INTRODUCCIÓ: LA MORT I LA HISTÒRIA DE LES MENTALITATS 

Tot i que es podria realitzar un extens anàlisi sobre la Història de les mentalitats, 

aquest no és el tema central del present estudi. No obstant, per una millor comprensió 

del que es desenvoluparà posteriorment, es considera interessant dur a terme un incís, 

molt sintetitzat, sobre la relació entre la mort i la Història de les mentalitats.  

La Història cultural i social, durant la dècada dels anys ‘80 del segle XX, evolucionà 

cap a l’anomenada Història de les mentalitats, un estudi associat amb l’antropologia, 

l’estudi de l’humà7. Els treballs antropològics actuals relacionats amb els estudis de la 

mort han anomenat a aquesta especialitzat antropotanatologia8. No obstant, tot i la 

negativa d’alguns antropòlegs, es pot realitzar un estudi d’aquesta mena sense la 

història? No resulta estrany escoltar als antropòlegs dir que l’antropologia mira 

endavant i la història mira endarrere, no obstant, ”aquí hay más complementariedad 

que oposición. No se trata de fusionar historia y etnología negando sus evidentes 

especialidades singulares sino de aunar esfuerzos multidisciplinarios en aras de un 

mayor conocimiento de los comportamientos y mentalidades del ser humano”9. Per 

tant, s’ha de considerar l’estreta relació entre l’antropologia i la història amb la 

Història de les mentalitats.  

En referència a l’estudi de les mentalitats, Jacques Le Goff escriví, “vocación por 

designar los residuos del análisis histórico, el no sé que de la historia”10. Estudiar les 

mentalitats, pensaments i comportaments de les persones o el «per què» es prengué 

una decisió en un moment determinat. A partir de la dècada de 1960 s’imposa la noció 

de mentalitat, “allò que es té en comú entre tots els humans”11, en la historiografia 

francesa una categoria de la qual definició ha estat objecte de crítiques pel seu grau 

                                                           
7
 MARTÍNEZ, Carles; VINCENT, Bernard; CASEY, James i FRIGOLÉ, Joan, “La cultura popular a l’Espanya de 

l’Antic Règim”, [debat], Revista d’Història Moderna Manuscrits, nº 6, Bellaterra, Barcelona, 1987, p. 94. 
8
 MITRE, Emilio, “La muerte y sus discursos dominantes entre los siglos XIII y XV (Reflexiones sobre 

recientes aportes historiogràficos)” a, SERRANO, Eliseo (ed.), Muerte, Religiosidad y cultura popular. 
Siglos XIII-XVIII, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1994, p. 16. 
9
 MARTÍNEZ, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Ediciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, p. 89.  
10

 LE GOFF, Jacques, “Las mentalidades: una historia ambigua” a, Hacer la historia, Vol. III, Editorial LAIA, 
Barcelona, 1974, [sense número pàgina].  
11

 Referència a les paraules de Jacques Le Goff a CHARTIER, Roger, “Historia intelectual e historia de las 
mentalidades. Trayectorias y preguntas” a, El mundo como representación. Historia cultural: entre 
práctica y representación, [1a ed.], cap. I, Gedisa Editorial, Barcelona, 1992, p. 23. 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

9 
 

d’imprecisió i condició interclassista. Una història que intenta indagar per mitjà 

d’indicis dins de la ment d’aquells homes i dones que visqueren en una època 

determinada, tant de personatges rellevants com de personatges anònims, l’estudi 

d’allò quotidià i l’estudi d’allò automàtic, és a dir, el què sorgeix sense una idea 

meditada. Quina concepció tenia el poble del segle XVI i XVII sobre la mort dels fills/es? 

Evidentment, la pensaments fou una altra, sentiments i pensaments diferents 

influenciats per la realitat viscuda: pensaments, creences o rituals tan individuals com 

col·lectius respecte a la vida y la mort. Aquests concebiments, tal com esmentà Roger 

Chartier, era un camp no estudiat per la Història social i, alhora, requerí del suport 

d’altres disciplines com l’antropologia. El debat “La Història de les mentalitats: una 

polèmica oberta”12 representa un bon exemple per veure les diferents concepcions 

entorn la Història de les mentalitats. En la seva intervenció, Josep Fontana argumentà 

sobre la “Histoire des mentalités”: “una barreja d'unes gotetes d'erudició i una 

muntanya de literatura”13, el mateix atac que rep la Història cultural.   

Certament, esdevé una història més narrativa o literària però es pot parlar d’un tema 

tan interior sense expressar d’una manera propera? La incertesa i la innovació del 

tema porta a la necessitat d’una narració propera potser amb l’objectiu d’arribar a 

tothom. Robert Darton plantejà una diferenciació entre els heterogenis estudis 

històrics amb l’objectiu de veure el què representa la Història de les mentalitats dins 

de la Història, establint una frontera per la millor comprensió del concepte: “la historia 

de las ideas (el estudio del pensamiento sistemático en tentativas filosóficas), la 

historia intelectual (el pensamiento del pensamiento informal, climas de opinión y 

movimientos de alfabetismos), la historia social (estudio de ideologías y la difusión de 

ideas) y la historia cultural (el estudio de la cultura en el sentido antropológico, 

incluyendo concepciones del mundo y mentalidades colectivas”14. Segons Darton, 

s’estableix una simbiosi i sinonímia entre la Historia de les mentalitats i la Història 

cultural. No obstant, resulta evident la necessitat de l’antropologia, la psicologia i 

                                                           
12

 FONTANA, Josep; GARCÍA, Ricardo; MARTÍNEZ, Carlos i SALRACH, Josep Mª, “Història de les 
mentalitats: una polèmica oberta” *debat+, Revista d’Història Moderna Manuscrits, nº2, Bellaterra, 
Barcelona, 1985. 
13

 Intervenció de Josep Fontana a, “Història de les mentalitats…”,  p. 36. 
14

 Citació a Robert Darton a, CHARTIER, Roger, “Historia intelectual e historia de las…”, p. 14. 
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altres disciplines relacionades. La Història de les mentalitats beu de totes aquestes 

tradicions del coneixement. Com esmentà Vovelle, la història de les mentalitats 

envaeix les disciplines veïnes15 i la Història de la mort es una de les principals 

invasores.  

La Història cultural abraça un terreny immens rastrejant tota mena de temes que “no 

parecen tener relación entre sí”16. A la Història de la mort li correspon una part 

d’aquest exorbitant món de la història cultural. Aquesta aglomeració indefinible de 

temes pot fer caure a l’investigador/a en el relativisme cultural. No obstant, tot i que 

resulta evident que la mort no fou ni és concebuda en totes les cultures de la mateixa 

manera, és cert que a diferència d’altres temàtiques culturals, és possible realitzar un 

història prou extensa. La Història de la mort, com la gran majoria dels estudis culturals, 

presenta una forta connotació antropològica, on juguen un paper important les 

mentalitats, els pensaments i els comportaments, a banda dels costums i les 

tradicions. En aquest punt s’estableix la relació entre la Història de la mort i l’estudi de 

les mentalitats.  

La Història de la mort és ambiciosa “porque me parece que debe tomarse como un 

todo, des de la muerte biológica hasta los sentimientos de la muerte”17. La immensitat 

de temes i possibilitats de recerca entorn la mortque giren entorn la mort fa que sigui 

una història convulsa i complicada. Philippe Ariès esmentà amb certesa que l’estudi 

sobre les actituds enfront a la mort en les nostres cultures cristianes occidentals estan 

plens d’obstacles materials i problemes davant la grandesa del tema, al que se li ha de 

sumar els problemes metafísics18.  

La Història de la mort esdevé una història longue durèe, una de les característiques 

bàsiques de la Història de les mentalitats. No obstant, es donen divergències entre els 

historiadors/es. Philippe Ariès afirmà que la Història de la mort pot abastar segles i fins 

                                                           
15

 VOVELLE, Michel, Ideologías y mentalidades, Ariel, Barcelona, 1985, p. 23. Vegeu, MATEO, Lourdes, 
“La historiografía de la muerte: trayectoria y nuevos horizontes”, Revista d’Història moderna 
Manuscrits, nº 12, Bellaterra, Barcelona, gener 1994, p. 321-356. 
16

 SERNA, Justo i PONS, Anaclet, “La Historia cultural…”, p. 9. 
17

 Ibídem, p. 102 
18

 ARIÈS, Philippe, Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, El 
Acantilado, Barcelona, 2000, p. 10. 
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i tot mil·lennis19, on el problema es detectar els canvis i els motius d’aquests i estudiar 

canvis desapercebuts pels seus contemporanis/es. Una història immòbil? Canvis que 

els passaren desapercebuts a ells/es? Ariès defensà una actitud davant la mort que pot 

semblar immòbil amb els anys, una història de la mort atemporal com el mateix fet de 

la mort. Per la seva  banda, Michel Vovelle, un altre gran historiador, entén la mort des 

de la seva vessant històrica, potser de longue durée però no invariable. Una història 

mòbil que quedà patent ens els textos, en els nivells demogràfics i en altres tantes 

evidències. Afirmà que es donaren “deslizamientos progresivos” 20 on coexisteixen les 

actituds renovadores i tradicionals. Dins de la Història de la mort es dibuixa una 

evolució en les representacions col·lectives dels homes21 i les dones. Ariès anomenà a 

aquestes representacions col·lectives com les «actituds col·lectives» considerat la 

consciència de sí, motors més secrets i enfonsats fins el límit del biològic o la cultura22. 

No és necessari posicionament. Es podria considerar una simbiosis entre els arguments 

dels dos historiadors. La Història de la mort respon a una llarga durada, no obstant, la 

part més subjectiva defensada per Ariès i la part més objectiva defensada per Vovelle 

han de ser complementàries. Vovelle diu que el plantejament Ariès es subjectiu. És 

donen fets automàtics però alhora esdeveniments de gran impacta que influencien de 

manera decisiva en la posterior evolució de la concepció de la mort. El Concili de 

Trento és un exemple d’un abans i un després en la ortodòxia. No necessariament 

aquests canvis no porten és un esdeveniment concret amb un principi i un final, no es 

pot datar cronològicament a priori, per tant, això ja no respon a les característiques 

d’una història factual, una  «histoire événementielle».  

 

 

 

 

                                                           
19

 Ibídem, p. 17. 
20

  VOVELLE, Michel, Ideologías y mentalidades…”, p. 105. 
21

  Ibídem, p. 89 
22

  Citat a VOVELLE, Michel, loc. cit 
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2. FONTS DOCUMENTALS PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA MORT 

Les fonts documentals esdevenen la base d’estudi per a la investigació. No obstant, 

cal esmentar, que per a una bona investigació sobre la mort als segles XVI i XVII, no ens 

podem limitar únicament a les fonts escrites. Es requereix una anàlisi detallada de la 

simbologia i la iconografia referent al tema. Dit en altres paraules, es requereix una 

imprescindible interlocució entre la història, la literatura, l’antropologia i la història de 

l’art i dels símbols.  

La gran problemàtica relacionada amb els estudis culturals sovint recau en 

l’escassetat de fonts primàries. Aquest fet resulta més acusat quan es vol investigar la 

vessant més popular. Com bé esmenta Maria de los Ángeles Rodríguez, “los relatos de 

muerte de la clase privilegiada predominan sobre las clases inferiores”23. Per aquest 

motiu, és necessari investigar tant les fonts documentals i literàries com els estudis 

historiogràfics. Tot i què, la temàtica de la mort disposa d’un ventall més ampli de 

fonts escrites per a l’estudi, no resulta fàcil trobar i desglossar la informació per a 

realitzar una anàlisi sobre la mentalitat dels humans enfront la mort en la seva vessant 

més popular. No esdevé una tasca fàcil.  

No obstant, l’estudi de la mort no només permet estudiar la mentalitat de l’home i la 

dona enfront la mort, sinó que mostra la realitat política, social i religiosa de tota una 

època. Les fonts primàries són aquelles que foren escrites per coetanis/es que 

visqueren, en primera persona, en el moment històric que interessa estudiar, en 

aquest cas l’època moderna. Una gran majoria del poble no tingué accés a la escriptura 

ni a la lectura, es tractà d’una cultura tradicional, de transmissió i de costums arrelades 

que esdevingué la cultura del poble, on els intermediaris24 adoptaren un paper 

primordial. Aquesta fet obliga a l’historiador/a a ampliar el seu camp d’investigació 

abraçant, no només les fonts escrites, sinó també l’estudi de tota la simbologia i la 

iconografia. Malgrat les dificultats en els estudis de la mort, són varies les fonts 

                                                           
23

 RODRÍGUEZ, Maria de los Ángeles, “La muerte «privilegiada» en el siglo XVII” a, CALVO, Thomas i 
MUSSET, Alain, Des Indes Occidentales à l’Amérique latine, Vol. I, CEMCA, 2009, p.241.  
24

 Els intermediaris foren personatges que es trobaven entre les dues cultures, la cultura del poble i de 
les elits. Per un motiu o un altre en mig dels dos móns: els còmics, actors, batxillers, mestres, 
impressors, llibreters, beguines, membres del clergat i d’ordres monàstiques, les beates, i una llarga 
llista més.  
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primàries disponibles, com bé esmenta Pablo García Hinojosa, “la muerte nunca fue un 

hecho de carácter homogéneo dentro de la praxis social. Con respeto a ella se 

estableció una pluralidad de modelos de inteligibilidad en clara dependencia con los 

niveles mentales de los distintos grupos sociales”25. A continuació, es realitzarà una 

breu explicació de les fonts primàries disponibles per a la investigació de la mort i el 

perquè resulta d’interès la seva utilització. S’han dividit les fonts documentals en tres 

blocs diferenciats: les fonts notarials, la literatura manuscrita i impresa i les 

expressions artístiques.  

 

2.1 LES FONTS NOTARIALS: 

Els testaments, les últimes voluntats 

Les fonts notarials, en general, “permiten dado su carácter masivo y homogéneo, el 

acercamiento a un número mayor y a otro tipo de hombres”26. Els testaments són els 

seus màxims representants per a l’estudi de la mort27: la majoria d’homes i dones 

moderns feren testament. Les últimes voluntats representen una porta oberta per 

intentar reconstruir la realitat cultural, històrica i social així com un intent de 

reconstrucció de com foren “las actitudes hacia la muerte, la vida privada, el 

imaginario colectivo del más allá, los rituales fúnebres y los hábitos piadosos, por 

mencionar sólo algunos, objetos todos que se perfilan cuando cubren periodos de larga 

duración”28. 

La finalitat del testament ha perdurat al llarg del temps: un document on el 

testador/a, en presència d’una persona autoritzada o de testimonis, manifesta les 

                                                           
25

 GARCÍA, Pablo, Simbolismo, religiosidad y ritual barroco. La muerte en Teruel en el siglo XVII [Tesis 
Doctoral], Departamento de Historia moderna i contemporánea, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
2010, p. 35. 
26

 ALEMÁN, Anastasio, “La muerte en la Sociedad murciana a finales del Antiguo Régimen: un estudio 
cuantitativo de testamentos”, Contrastes. Revista de Historia Moderna, vol. 3-4, Universidad de Murcia, 
1987-1988, p. 71. 
27

 L’ús dels testaments com a font primària per a l’estudi de la mort es reflecteix en diversos estudis d’un 
gran interès: GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, “La muerte en la Barcelona del Antiguo Régimen (aproximación 
metodológica)”, La Documentación Notarial y la Historia. Actas del II Coloquio de Metodología Histórica 
Aplicada, vol. II, Santiago de Compostela, 1982, p. 115-124; PEÑAFIEL, Antonio, Testamento y buena 
muerte. Un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII, Alfonso X el Sabio, Murcia, 1987.  
28

 LAGUNAS, Hilda i ROMANI, Patrizia, “Transcripción paleográfica de un testamento”, Contribuciones 
desde Coatepec, nº15, Universidad Autónoma de México, Toluca, 2008, p. 85.  
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seves últimes voluntats mitjançant un seguit de lleis i fórmules que canvien segons les 

èpoques. En el moment en que s’obre el testament s’imposa l’obligació de complir 

l’últim desig del testador/a. En l’ús del testament com a base d’estudi, les fórmules 

testamentàries característiques de cada època representen la clau per a la investigació 

de la mentalitat, els costums i els rituals. El període modern, es considerà necessari i 

obligat introduir “referencias a la profesión de fe y otros aspectos que ponen de 

manifiesto las creencias religiosas del testador, especialmente en las disposiciones 

sobre misas y obras pías”29. Es plasmà tant el temor als càstigs com el desig de la 

salvació de l’ànima. La por a la mort, la crida a la salvació i la crida a Déu, foren 

presents en els testaments moderns esdevenint grans mostres sobre les actituds de les 

persones enfront la mort.  

No obstant, què representà el testament dins de la mentalitat d’un home o d’una 

dona d’època moderna? El testament manifestà les seves últimes voluntats, els seus 

últims desitjos en aquest món abans del seu trànsit cap el «més enllà». En època 

moderna, fora necessària la preparació de la pròpia mort i el testament fou el 

mecanisme cabdal per ordenar els assumptes del món i preparar un bon trànsit cap a 

l’altre així com apaivagar “el temor de la muerte con deseo de larga vida”30. 

Per norma general, la majoria de testaments moderns foren redactats davant el perill 

de mort, malaltia31, abans del part o davant de l’eminència d’un viatge. Representaren 

les últimes voluntats en un moment vulnerable pel testador/a: el final de la seva vida. 

Per aquest motiu, els testaments obren una porta a sentiments, sensacions, pors i 

inquietuds que s’evoquen en un moment d’incertitud per un «saber desconegut». Una 

font pròxima i interior de les persones. Malgrat això, no sempre foren redactats davant 

el perill de mort. En ocasions, les classes altes de la societat, testaren per salvaguardar 

les seves pertinences en cas de mort inesperada, com podia ser el donar a llum o 

iniciar un viatge. 

                                                           
29

 DÍEZ, Pilar i IGUALADA, Dolores Anunciación, “La lengua de los testamentos (siglos XV y XVI)”, Revista 
de Investigación Lingüística, nº1, Universidad de Murcia, 1997, p. 38. 
30

 GÓMEZ, Leonor, "Las misas por los difuntos. Testamentos madrileños bajo medievales", En la España 
Medieval, nº 15, Madrid, 1992, p. 353.  
31

 HERRERO, María del Carmen, "La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la 
primera mitad del siglo XV", Aragón en la Edad Media, nº6, Zaragoza, 1984, p. 210. 
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La virtut de l’estudi dels testaments recau en la heterogeneïtat dels documents i de 

les persones testadores. En època moderna, tothom tingué dret a fer testament -amb 

algunes excepcions- i s’ampliaren les normes vigents referents a la incapacitat de 

testar. En època antiga i medieval, la inhabilitat testadora recaigué en un gran nombre 

de persones entre elles les dones. A l’època moderna aquesta incapacitat es reduí a 

tres ítems: els menors, els malalts psíquics i els sordmuts mancats d’instrucció32. Per 

tant, restriccions que afectaren a un grup petit de població. Per aquest motiu, es 

consideren documents útils per un possible estudi de les classes populars.  

L’església féu de la pràctica testamentaria un negoci33: fer el testament abans 

d’expirar es convertí en un acte necessari pel «bien morir» i el trànsit al «més enllà». 

L’objectiu fonamental es caracteritzà pel fervent desig humà de presentar-se davant 

de Déu amb la consciència tranquil·la: la redempció dels pecats terrenals, els deutes i 

les injúries34. Una recerca individual per trobar la pau interior en el moment de 

l’expiació. A banda, el testament serví i serveix com “elemento regulador por 

excelencia de la disposición de los bienes que tanto preocupaban al individuo”35. No 

podem caure en l’error de pensar únicament en un testament com un cosmos simbòlic 

de creença religiosa. El testament modern es convertí en un document massiu per dos 

motius fonamentals. En primera instància, fou el document regulador de la disposició 

dels béns del testador/a per evitar les discòrdies familiars. En segona instància, fou 

l’element religiós imprescindible pel trànsit del difunt/a a la vida eterna amb la 

consciència tranquil·la i l’esperit reposat. En aquest últim punt, recau la diferència 

entre els testaments moderns i els actuals. Avui dia, l’objectiu fonamental de redactar 

les últimes voluntats són les possibles desavinences familiars, sent d’aquesta manera 

“la institución clave del derecho sucesorio”36 deixant de banda, en la majoria de casos, 

la creença religiosa i moral. Dit en altres paraules, a l’actualitat quasi bé sempre allò 

material preval per sobre d’allò moral i religiós. 

                                                           
32

  FERNÁNDEZ, José Manuel, Los testamentos, Editorial Comares, Granada, 2005, p. 26.  
33

  La pràctica testamentaria no fou un negoci únicament per l’església sinó també pels notaris i 
escrivans jurats entre d’altres.  
34

 TESTÓN, Isabel, "El hombre cacereño ante la muerte: testamentos y formas de piedad en el siglo 
XVII", Norba. Revista de arte, geografía e historia, nº 4, 1983, p. 373. 
35

 LORENZO, Francisco Javier, “La familia y la herencia en la edad moderna zamorana a través de los 
testamentos”, Studia Histórica. Historia moderna, IX, 1991, p. 159. 
36

  FERNÁNDEZ, José Manuel, “Los testamentos...”, p.2.  
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Com s’ha esmentat amb anterioritat, els testaments foren escrits a través d’un seguit 

de fórmules morals i jurídiques que estableixen un cos força esquemàtic i repetitiu. Els 

testaments moderns, per norma general, presenten unes fórmules estereotipades les 

quals segueixen un ordre força regular: la invocació simbòlica i/o verbal; preàmbul (la 

motivació de l’acte jurídic); exposició o narratio; disposició o dispositio (l’atorgant o 

autor expressa la seva voluntat de fer el testament i explicita qui serà el seu hereu 

universal, la resta d’hereus, les deixes pietoses i les deixes patrimonials); clàusules 

finals o corroboratio (en aquesta part s’expressen les formalitats que garanteixen 

l’autenticitat del document, les promeses, els juraments, els testimonis, les 

subscripcions,...) i, per últim, l’escatocol en el qual s’ha d’incloure, per una banda, la 

data i, per l’altra, la validació i subscripcions. No obstant, aquesta estructura 

formalitzada pot esdevenir una limitació per a l’estudi de les actituds davant la mort de 

les classes subalternes ja que es converteix en un document bastant codificat. 

Per tant, els testaments són una font ideal per a l’estudi de la concepció de la mort 

en època moderna. Com bé esmenta el professor Martínez Gil, “el testamento ha 

posibilitado el encuentro de la historia cuantitativa y la historia de las mentalidades”37. 

Els últims desitjos i voluntats dels difunts permeten a l’historiador/a construir tot un 

cosmos interpretatiu per a l’estudi de la mort: la cultura material, les creences 

religioses, les relacions, les amistats, l’estima, la sepultura i un conjunt d’ítems 

quantitatius i qualitatius que fan dels testaments una de les fonts de més interès 

analític. 

 

Inventaris post mortem 

Els inventaris post mortem són una segona font notarial disponible per a l’estudi de la 

mort. La investigació mitjançant els inventaris representa “una font inesgotable 

d’informació per a l’estudi de les societats”38: fonts documentals on s’especificà quan 

totes les pertinences i disposicions del difunt/a. Foren redactats per a terceres 

                                                           
37

 MARTÍNEZ, Fernando, “Muerte y sociedad…”, p. 32. 
38

 CIFUENTES, Lluís, “La promoció intel·lectual i social dels barbers-cirurgians a la Barcelona medieval: 
l’obrador, la biblioteca i els béns de Joan Vicenç (1421-1464)”, Arxiu de textos catalans antics, 2000, p. 
430.  
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persones ja fossin familiars, notaris o persones afins al difunt/a. Tot i ser documents 

altament fidedignes, és necessari posar atenció al possible marge d’error, és a dir, no 

sempre especifiquen totes les pertinences i els béns del difunt/a. No podem oblidar les 

pròpies intencions i interessos dels escrivents. No obstant, l’especificitat és una 

característica rellevant en els inventaris post mortem: un inventari complert pot 

proporcionar una gran quantitat d’informació. Obre les portes a investigacions 

relacionades amb un ampli camp de la cultura i la història de les mentalitats, la vida 

privada, la cultura escrita i del llibre, la indumentària, els teixits, d’altres elements de la 

cultura material, i una llarga llista d’altres ítems39. No obstant, els inventaris presenten 

una clara limitació: el seu grau de representació social. No es pot passar per alt el cost 

econòmic dels inventaris. Per tant, qui els pogué costejar? O, més ben dit, a qui 

interessà redactar un inventari? Probablement, qui tingué béns que heretar, per tant, 

aquest argument fa qüestionar, almenys lleugerament, la utilització dels inventaris 

com a fonts per a l’estudi de les classes populars.  

Sobre la mort, l’estudi dels inventaris post mortem ofereix la possibilitat d’analitzar, 

per una banda, la difusió de la cultura escrita religiosa com són els llibres doctrinals, els 

llibres d’Hores, les lectures pietoses, els llibres hagiogràfics o les Bíblies i, per altra 

banda, els llibres no religiosos com són les biografies de personatges modèlics, les 

gramàtiques, els alfabets en paper o pergamí i les narracions antigues o medievals, 

entre d’altres. Dins de la cultura material es troben les vestimentes de dol, les sabates, 

els vels, i els objectes pel cabell (gandalles, cintes,...), els cortinatges, els llençols, els 

draps o els objectes simbòlics religiosos. A partir d’aquests ítems, juntament amb 

l’estudi del nivell sociocultural del difunt/a i l’anàlisi de la llengua materna40, permeten 

albirar l’anomenada religiositat popular, encara que limitada per la representativitat 

de la font. Malgrat aquesta possible restricció, els inventaris post mortem permeten 

                                                           
39

 Un dels temes de més actualitat historiogràfica és el de la cultura material i el consum amb un 
protagonisme molt rellevant dels inventaris. Vegeu, MUÑOZ NAVARRO, Daniel (Ed.), Comprar, vender y 
consumir. Nuevas aportaciones a la historia del consumo en la España moderna, Publicaciones de la 
Universidad de Valencia, Valencia, 2011; GARCIA, Máximo (dir.), Cultura material i vida quotidiana 
moderna: escenarios, Sílex, Madrid, 2013.  
40

 VARELA-RODRÍGUEZ, M. Elisa, “Oralidad, cultura escrita i aprendizaje” a, Las relaciones en la Europa 
medieval, València, Tirant lo Blanc, 2006, p. 353-360.  
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dur a terme un estudi quantitatiu, abastant un llarg període d’estudi gràcies a la seva 

vigència durant set segles (segles XIII-XIX). 

No es pot parlar dels inventaris sense mencionar els encants. Fou freqüent, en un 

termini més o menys llarg, procedir a realitzar subhastes públiques dels objectes 

inventariats. Permeten veure a la pràctica els objectes, el seu valor, el seu estat de 

conservació o la seva difusió. Els encants són documents que ens donen compte de la 

mentalitat dels homes i dones de totes les classes socials, però en particular de les més 

populars. 

2.2 LA LITERATURA IMPRESA: 

Sermons, honres i hagiografies  

Els sermons41 representen un gran gènere entre les fonts impreses més importants 

per a l’anàlisi de les actituds davant la mort. Normalment, s’agrupen en col·leccions de 

sermonaris escrits i predicats per un mateix orador. Per a l’estudi de la mort, els 

sermons més útils són les oracions o honres fúnebres, dedicats i/o compostos a la 

mort en general o a la defunció d’una persona concreta (normalment de grans 

personatges). La majoria de predicadors, tal i com afirma, Fernando Martínez Gil, “no 

había predicador de categoría que no tuviese un elenco de sermones fúnebres o 

funerales que dar a estampa”42, es podria dir que es tractà d’una mena de “currículum 

vitae” o carta de presentació del predicador per a la seva pròpia promoció. Martínez 

Gil ens mostra la peculiaritat i riquesa del sermó fúnebre: per una banda, es dirigiren al 

poble i, per altra banda, ajudà a la meditació del lector/a culte, seguint a l’historiador, 

“qué mejor forma de meditar que considerando la muerte del otro”43. 

La gran majoria de sermons fúnebres parlen de la mort exemplar: repetiren tòpics 

sobre el “bien morir”, conseqüència de les accions del difunt/a en vida, l’ànima, el 

pecat i, una llarga llista més. L’Església fomentà la difusió dels sermons amb un 

objectiu clar: la cohesió de la doctrina cristiana. Per aquest motiu, la producció dels 

                                                           
41

 Vegeu referència sobre els sermons i les oracions fúnebres a la pàgines 32-43 del present treball. 
42

  MARTÍNEZ, Fernando, “Muerte y sociedad...”,  p. 82. 
43

 MARTÍNEZ, Fernando, “Muerte y sociedad...”, p. 83. Vegeu també, ARIÈS, Philippe, “La muerte del 
otro” a, Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, El Acantilado, 
Barcelona, 2000, p. 63-83. 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

19 
 

sermons fou massiva. Mitjançant un llenguatge sobrecarregat replè de metàfores 

decoratives (fet que dificulta enormement la lectura a l’investigador/a) pretengueren 

despertar emoció a l’oient per mitjà del temor, fomentant la construcció d’una 

mentalitat comuna enfront la mort. Varis historiadors/es, entre ells Núñez Beltrán i 

Martínez Gil afirmen que els sermons buscaren “consolar adoctrinando, ejemplarizar, 

disponer a la meditación de la muerte ajena, fueron los máximos objetivos de una 

oratoria fúnebre para una pedagogía católica, un subgénero de la literatura 

doctrinal”44.  

A banda dels sermons, es troben altres modalitats literàries de gran difusió 

considerades com a complementaria d’aquests. En primer lloc, les honres fúnebres, on 

es predicà els elogis i les virtuts normalment de personatges de gran importància. Les 

honres es pogueren predicar temps després de la mort del difunt/a. I, en segon lloc, els 

llibres d’hores i la literatura hagiogràfica45, un tipus de llibre de devoció estès no 

només en les biblioteques de lectors/es cultes sinó que penetrà significativament en 

les classes populars. Aquesta expansió dels llibres d’hores i de les hagiografies formà 

una cultura i una religiositat popular fervent durant el segle XVII.  

 

El Arte de «bien morir» 

No fou fins a les últimes dècades del segle passat que els historiadors/es del 

pensament i els historiadors/es socials consideraren rellevant el gènere dels Ars 

moriendi com a font primordial d’estudi46.  

A finals de l’edat mitjana s’inicià la difusió de l’Ars moriendi, la literatura doctrinal 

que gaudí d’una gran difusió durant l’alta edat moderna, sent la base doctrinal que 
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 Ibídem, p. 84. Vegeu també. NÚÑEZ, Miguel Ángel, La oratoria sagrada de la época del Barroco. 
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de la muerte barroca: la hagiografía como paradigma del buen morir cristiano”, SEMATA, vol. 17, 
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marcà “el discurso sobre la muerte”47. Elisa Ruiz García, defineix l’Ars moriendi com 

“una especie de guía destinada a mostrar las prácticas, los rezos y las actitudes que 

debían adoptar el enfermo, sus familiares y el sacerdote llamado para atender 

espiritualmente al moribundo”48. En altres paraules, una guia pel trànsit del 

moribund/a. Amb aquesta presentació, no es posa en dubte el lloc privilegiat que 

ocupen els Ars moriendi en els estudis sobre la mort. 

A les acaballes del segle XV, es produí un canvi de visió: es deixà de tenir plena fe en 

el Judici Final i l’escatologia per creure en el Judici individual i la salvació eterna. 

Durant el segle XVI, l’ars moriendi es conegué com “el arte de bien morir i el arte de 

buen vivir”. Els Arts s’incorporaren en un model cultural que s’integrà a la vida 

quotidiana dels homes i les dones moderns/es. En el Cinc-cents, els Ars moriendi foren 

influenciats pel corrent humanista modificant la visió negativa de la vida. Però, durant 

el segle XVII la cosmovisió es transformà, sent cada cop més catastrofista: la mort, una 

verdadera obsessió per la qual es sentí un gran pànic i la vida es veié com “una lenta 

agonía”49 fins arribar al temut desenllaç: “el arte de bien morir i el arte de buen vivir” 

passà a ser conegut únicament com “el arte de bien morir”. Aquest gir de perspectiva 

existencial es donà de manera autònoma però sota la influència eclesiàstica. Per 

aquest motiu, l’església aprofità el canvi i decidí fomentar, encara més, aquest tipus de 

literatura: una pedagogia doctrinal cristiana necessària per un «bien morir». Aquest 

tipus de llibres abordaren les qüestions existencials que més temor produïren a 

l’humà: la mort, les temptacions, l’ambivalència respecte a la imitació de Crist50  ̶ es 

sentí por pel fet de la crucifixió però alhora la imitació assegurà la salvació ̶ , el 

comportament a seguir en vida, i una llarga llista més de temes per dur a terme en 

busca de la desitjada salvació eterna51. 
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 MARTINEZ, Fernando, “Muerte y sociedad…”, p. 47. 
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 RUIZ, Elisa, “El Ars moriendi: una preparación para el tránsito”, IX Jornadas Científicas sobre 
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 KEMPIS, Tomàs de, Tractat de la Imitació de Christ, [De Imitatio Christi], ed. LÓPEZ ROBERT, A., 
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El Concili de Trento52 fomentà la publicació d’aquesta literatura doctrinal: l’objectiu 

principal, la difusió impresa dirigida a tot tipus de lectors/es. La problemàtica dels arts 

del bon morir recau en saber fins a quin punt arribà la seva difusió. Qui llegí aquests 

llibres si es parla d’una societat majoritàriament analfabeta? Qui es pogué costejar la 

seva compra? L’església sabé resoldre la dificultat: crearen versions breus escrites en 

llengua materna amb una gran quantitat de miniatures que recrearen pictòricament la 

narració del text, en altres paraules, aconseguiren que el llenguatge verbal i iconogràfic 

“discurrieron en paralelo como un material unitario”53. Per arribar a la màxima difusió, 

els Arts de «bien morir» foren patint renovacions per a una necessària adaptació 

segons la mentalitat col·lectiva. Per aquest motiu, els Ars moriendi representen una 

font documental d’una immensa vàlua. Aquests llibres ens permeten albirar els canvis 

culturals i mentals entorn la mort que es donaren en el període modern.    

 

 

La literatura clàssica i els contes populars  

La literatura és una excel·lent font per l’estudi de les mentalitats. No obstant, sovint 

ha estat oblidada pels historiadors/es que, predominantment en les dècades finals del 

segle XX, basen els seus estudis sobre fonts primàries que permeten realitzar una 

investigació de caire quantitatiu. Per aquest motiu, les obres literàries no han estat 

prou aprofitades per a l’estudi de les societats passades. Titllada de mera «narració», 

entesa com ficció literària i, per tant, lluny de la modalitat històrica, varis 

historiadors/es no creuen en la literatura per a la realització d’estudis precisos. Però, 

no es pot rebutjar la literatura si es desitja escriure una història total o, si més no, el 

més complerta possible.    

Les cròniques es troben en el grup de les fonts literàries disponibles. Descriuen en 

primera persona la societat, la política, la religió i la cultura de l’època. Però, tot i això, 

presenten una gran problemàtica a l’hora de l’estudi: els intermediaris. Concebí la 
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mort de la mateixa manera un home lletrat, amb una base cultural escrita i acadèmica, 

que un home illetrat? 

Com a fonts escrites rellevants per a l’estudi de la concepció de la mort, són els 

grans llibres de la literatura, els grans clàssics com el Ingenioso hidalgo don Quijote de 

la Mancha de Miguel de Cervantes, La Celestina de Fernando de Rojas o les Coplas a la 

muerte de su padre de Jorge Manrique54, entre d’altres. Tot i que representen una 

bona base documental d’estudi, cal advertir la prudent utilització dels farts literaris 

com a fonts primàries ja que no és extensible a totes les èpoques. Els autors del segle 

XVI i XVII dibuixaren en les seves narracions literàries una descripció excelsa de la 

societat del moment. La mort del Quixot permet veure el que es considerà la mort 

catòlica: la justificació del pecador, l’afirmació de la misericòrdia, la retracció dels 

pecats55 i, podem afegir, la consciència d’un judici individual. Don Quixot, instants 

abans de la seva expiació reconegué el seu pecat: la bogeria. En aquell moment a 

l’antesala li tornà el seny. La mort també és present a La Celestina. Per mitjà d’un to 

moralitzador s’entén “la muerte como un castigo por el abandono de los preceptos 

más elementales de la religión cristiana”56. Aquests cèlebres llibres van més enllà de la 

simple ficció literària, contenen un rere fons d’un immens contingut del qual és 

necessari realitzar un extens anàlisi en relació a la mort: poden desfilar la cultura de la 

mort i, inevitablement, la cultura de la vida de tota una societat. La literatura presenta 

un compendi d’exageracions, prohibicions, costums i devocions que permeten veure 

punts de gran interès analític sobre la mort moderna.  

La literatura es veié influenciada per les danses macabres, la llegenda dels tres vius i 

els tres morts, la litúrgia cristiana i el folklore popular. Tots aquests ítems units, en 

certs llibres, amb el grotesc característic d’època moderna conformen una riquíssima 

font d’estudi documental sent una excel·lent mostra “de forma rápida de las 

transformaciones de la sensibilidad colectiva”57 
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En última instància, resulta interessant parlar del contes populars com a possible font 

documental per a l’estudi de la mort. Malgrat que no foren escrits en el moment, 

representen un punt important de la transmissió cultural. En aquest cas, l’historiador/a 

ha de ser en tot moment conscient de les transformacions dels contes des de la creació 

fins el moment en que s’escriviren. No obstant, es troben grans recopilacions de 

contes i llegendes d’un interès considerable per a l’estudi de la mort. Un clar exemple 

es troba en la recopilació de contes i rondalles populars58 de l’etnòleg i folklorista 

català Joan Amades on un nombre important de contes estan relacionats amb la mort.  

 

2.3 LES EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES 

El món de l’art i de l’estudi dels símbols es troba replè d’una enorme quantitat de 

representacions artístiques relacionades amb la mort. Un anàlisi detallat de la 

iconografia, la simbologia i la interpretació de les obres permet dur a terme un treball 

de recerca centrat únicament en la representació de la mort dins de l’art. No obstant, 

no resultaria adequat realitzar un estudi sobre la mort en època moderna sense una 

mínima atenció, per una banda, a la interpretació de les diferents tècniques artístiques 

i, per altra banda, a la necessària complementarietat entre la història i la història de 

l’art per a la investigació i realització d’un treball d’aquestes característiques. Les 

expressions artístiques representen una de les principals fonts documentals per a 

l’estudi de la mort.  

Les paraules d’Ignacio Duarte expressen a la perfecció la relació de l’ésser humà amb 

l’art, quan afirma, “la elaboración de imágenes es un impulso propio de los seres 

humanos, que se acentúa ante situaciones desconcertantes: la imaginación intenta 

transformar lo ininteligible en una representación que pretende hacer accesible a la 

comprensión aquello que parece evadirla”59. Partint d’aquesta base, és possible captar 

la imatge de la mort? És possible plasmar allò incomprensible i incert per l’ésser humà, 
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allò que no s’ha vist mai? En el cas de la mort, cap imatge és capaç de captar tot el seu 

significat, no es pot oblidar que la Mort és una representació al·legòrica.   

La representació artística de la Mort quedà patent en infinitats de localitzacions: en 

les miniatures dels llibres d’hores i dels “artes de bien morir”; en les escultures 

funeràries, en les inscripcions, les tombes i les sepultures; en els retaules, les 

decoracions i ornaments de les esglésies i els cementiris; i, per últim, en les pintures i 

els gravats. Aquesta abundant representació de la Mort tingué un objectiu clar: arribar 

al subconscient dels homes i les dones d’època moderna. En altres paraules, una 

espècie de publicitat emocional (en termes actuals) que es convertí en un tema 

central. El missatge fou clar: recordar a tothom que és mortal. Aquest excés simbòlic i 

iconogràfic s’acabà transformant (en certs aspectes) en un característic art popular 

fomentat per l’Església. Manuel Sánchez Camargo, crític d’art, definí la representació 

de la mort cristiana dels segles XVI i XVII, com una verdadera obsessió dels pintors 

espanyols per la mort, una pintura repleta de crucifixos i calaveres60. No obstant, es 

pot afirmar que aquesta obsessió no fou únicament dels artistes espanyols sinó que 

fou una fixació generalitzada de la societat. L’església contribuí a fomentar la pintura 

de caire religiós centrada per mitjà de figuracions d’imatges religioses (la mort de 

Sants, de la Verge o de Crist i  de personatges bíblics), la mort dels comitents així com, 

en menor mesura, la mort de personatges de l’Antiguitat i mitològics. 

El segle XVII fou el moment d’auge de l’art cadavèric i la seva màxima figuració fou la 

representació de la Mort personificada: l’esquelet humà. A partir del segle XIV, la 

iconografia religiosa fomentà la imatge de la Mort, imatge que agafà ressò durant el 

Renaixement i, sobretot, en el Barroc, “una imagen convencional que había convertido 

esa terrible abstracción en un ente dotado de la más cercana familiaridad”61. No 

obstant, canvià el significat: en època medieval, la imatge de l’esquelet fou referent 

simbòlic de la persona difunta, en canvi, en el període modern passà simbolitzar la 

Mort62. Durant el segle XVI, en menor mesura, i el segle XVII sorgí el tema del cadàver i 
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el gust pel macabra com objecte de representació63: fou el gran moment de 

l’anomenada cultura macabra.  

A principis del segle XVI, la iconografia relacionada amb la mort inicià un procés de 

renovació. La mort es convertí en “una reflexión acerca de la fugacidad y la vanidad de 

las cosas terrenas y, consecuentemente, acerca de la finitud de la vida del hombre y de 

la esperanza de éste en lo que vendrá”64. Dins de la concepció de la mort moderna es 

fundà la idea d’una mort igualitària i, tot i que fou una època plena de luxes i 

sumptuositat, Jan Bialostocki, historiador de l’art, afirmà “el arte nos dirá: la muerte no 

perdona al alto ni al bajo, es tan cruel con el Papa y el Emperador como con el 

villano”65.  

Per tant, tot aquest cúmul de representacions macabres permeten albirar tot un 

cosmos simbòlic i real que facilita la interpretació i la comprensió de la mort moderna. 

Per aquest motiu, resulta de gran interès introduir, encara que breument, els aspectes 

artístics més característics de la cultura macabra. Diversos historiadors/es parlen de 

les «quatre manifestacions de la cultura macabra» en l’art: la llegenda dels tres vius i 

els tres morts; el trànsit; la dansa macabra i el triomf de mort66. En aquest grup, es 

poden afegir les Vanitas.  Totes aquestes de gran interès per a l’estudi de la mort. 

 

La llegenda dels tres vius i els tres morts 

L’art macabre posà de moda i plasmà, per una banda, el sentiment, el dolor real i 

l’angoixa ̶ encara que només sigui momentània del creient ̶ i , per altra banda, la 

irracionalitat exacerbada de la mort (representada com l’esquelet humà), ja sigui la 

pròpia mort o la mort de l’altre. La llegenda dels tres vius i els tres morts67 fou molt 
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Figura 1. Encontre dels tres vius i els tres morts en presència de l’ermità. Llibre d’Hores de Carles V, (c. 
1510-1515). BN Madrid, MSS Vitr/24/3, fol. 218v-219r.  

present en l’art, sobretot en les pintures. Es representà en diversos suports, tècniques i 

ubicacions. Fossin o no personatges importants, l’objectiu de la llegenda fou clar: la 

idea de l’Església d’una mort igualitària, originària en el pecat original i que heretaren 

totes les criatures humanes en la vida terrenal. En alguns països, la llegenda es plasmà 

en els llibres d’hores, els devocionaris, els Ars moriendi o les danses macabres. Les 

representacions sobre la llegenda dels tres vius i els tres morts sortí de l’art aristocràtic 

per difondre’s per les capes populars de la societat, “encarnando entre ellas, junto con 

la Danza de la Muerte, las angustias y zozobras”68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per norma general, les diferents representacions dels tres vius i els tres morts 

presentaren una imatge similar: es produeix un diàleg entre els vius, espantats i 

atònits, i els difunts (o la Mort) aconsellant-los, per un costat, la necessària millora de 

llur vida i de llurs obres (les vestidures, els tocats, els arnesos dels cavalls i els gossos 

assenyalen la vanitat de la seva vida al món, mentre que la nuesa o el llençol blanc dels 
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morts els recorda la necessitat de la senzillesa i de la cura de l’ànima per aconseguir 

l’eternitat) 69 i, per altra banda, no oblidar que són humans i que la mort és inexorable. 

  

El Trànsit 

La llegenda dels tres vius i els tres morts influí en l’anomenat Trànsit, l’aparició del 

cadàver com a carnús70. Aquest fenomen fou la representació en pintura o, 

majoritàriament, en escultura (sepultures o tombes) del cos en descomposició. 

Anteriorment, la mort fou vista com un son (la idea del difunt/a dormint) però, en el 

Barroc, es deixà de veure la mort com un somni per creure en el cos corromput i en 

descomposició com a conseqüència dels pecats. Una iconografia que mostrà la 

caducitat i futilitat del cos. La representació del transi pretengué mostrar la vanitat 

terrenal. Foren imatges de gran impacte emocional, duplicant “la imagen mostrando 

de manera especular, al muerto dormido y su cadáver corrupto como consecuencia de 

haberle afectado el paso del tiempo”71. El doctor Duarte afirmà la clara dicotomia que 

es presentà en el transi: “la imagen del difunto con su pompa externa y el cadáver en 

descomposición se ha interpretado como que el cuerpo es un espejo del alma”72.  

Dansa macabra 

Com s’ha esmentat anteriorment, la Mort fou i és una representació al·legòrica, la 

dansa macabra fou un tema al·legòric sigui quina sigui la disciplina d’interpretació (art, 

música o teatre). Luís Rafael García afirma com a base de la dansa macabra “la 

creencia popular, fomentada por las plagas y guerras de los siglos XIV y XV, de que la 

muerte, en forma de esqueleto, surge de las tumbas y tienta a los que tienen vida con 

el fin de que se unan a ella”73. Un ball cristià nascut després de la devastadora 
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epidèmia de Pesta Negra de l’any 1348. Aquesta manifestació dansaire sobre la mort 

es representà amb un esquelet com màxim representant.  

Els especialistes en la Història de la mort afirmen que la font d’inspiració de les 

danses macabres fou la llegenda dels tres vius i els tres morts. Luis Rafael García 

afegeix que “es también una amonestación a la necesidad de arrepentimiento”. Per la 

seva banda, Helbert afirma “que significà el temor de la vida i la hostilitat de la 

bellesa”. Però, el que es pot afirmar és que, durant els segles XVI i XVII l’objectiu de les 

danses de la mort fou sustentar la idea de la inevitabilitat de la mort i, el fet que sigui 

inexorable el que marca el poder igualador. Les danses macabres foren representades 

per mitjà de belles miniatures i gravats. Per aquest motiu, es pot albirar una mínima 

representació del que foren tot i que no es conservi el ball.   

 

El triomf de la mort 

 
La mort fou un tema central en les pintures del segle XVI i XVII. El temps de la mort, el 

judici final i l’infern així com la representació al·legòrica de “la fugacidad de los bienes 

terrenales y la inevitabilidad de la muerte”74. La pintura flamenca de Peter Brueghel El 

Vell, autor del “Triomf de la mort”, assenyala un compendi de trets característics de la 

cultura macabra, que en bona part alimenta l’església ̶ per mitjà de les al·legories 

assenyalades i altres  ̶   i el poder civil i, així, és com exerciren un control sobre els 

costums i comportaments d’una bona part de la societat.   

 

Vanitats 

 
Les vanitas o vanitats en l’art barroc representen un dels temes més complicats 

d’abordar. Els seu estudi és extens però poden donar una valuosa informació per a la 

investigació de la mort en època moderna, és a dir, permeten reflexions interessants 

per a la realització d’un treball d’aquestes característiques, per això, mereixerien un 

aprofundiment que el present estudi no permet.   
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Foren imatges que portaren a les criatures humanes a adonar-se de que la mort, 

segura i ineluctable, no era cap miratge. Seguint a Maria Magdalena Ziegler, “tiempo 

antes del siglo XVII, en las representaciones de San Jerónimo, encontramos con mucha 

frecuencia, en un rincón de la composición, algún crucifijo, un reloj de arena, un libro 

abierto con ilustraciones del Juicio Final y, muy importante, una calavera”75. Amb 

aquest conjunt d’objectes, des de finals del segle XVI fins a inicis del Segle XVII, es 

realitzaren les composicions anomenades Vanitats. Es presentà la vida com allò efímer, 

la presència constant de la mort i la seva inevitabilitat. Per aquest motiu, algunes 

“Vanitas” es representaren amb objectes reials, acadèmics, nobles, etc. conforme a la 

idea moderna d’una mort igualadora. Les calaveres, les dalles o els rellotges de sorra 

són els màxims components.  

L’art barroc representa un gran exemple per a la interpretació de la mort moderna de 

finals del segle XVI. El personatge de la Mort fou habitual en tot tipus de 

representacions barroques. En tots els seus suports i tècniques es visualitza, per mitjà 

de les representacions, les característiques bàsiques de la mentalitat dels 

contemporanis/es: l’art deixa patent la idea d’una mort igualadora, la meditatio 

mortis76, la fugacitat i la vanitat de la vida o la corrupció del cos humà. L’esquelet, la 

dalla, la calavera, el rellotge de sorra foren objectes molt utilitzats en totes les 

representacions artístiques de la Mort.  

L’objectiu principal fou difondre la imatge de la mort a totes les capes socials, 

convertint-se en verdaderes expressions d’art. Les imatges i la iconografia foren un 

instrument altament eficaç pel discurs moral i religiós: subordinà per mitjà dels 

designis divins i el recordatori d’una mort certa i inevitable foren una gran mètode de 

persuasió popular. L’art macabre fou creat amb una doble finalitat: el gust per 

l’estètica i la finalitat moralitzadora. Aquest últim punt és el que ens interessa estudiar 

i fixar la nostra atenció.   
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3. OBJECTIUS I LÍMITS DEL TREBALL:   

Després de repassar el complex món que envolta els estudis relacionats amb la mort i 

el seu ric univers simbòlic, en el següent apartat es pretén fixar l’atenció en 

l’observació, la investigació i la descripció d’algunes de les característiques més 

definitòries de la percepció sobre la mort d’època moderna. Com s’ha vist 

anteriorment, la concepció de la mort i, en conseqüència, les tradicions, els costums i 

les creences s’anaren transformant al llarg dels tres segles de la modernitat. Aquest 

canvi de pensament davant la mort afectà a tota la societat moderna. Miguel Ángel 

Núñez afirma “en el siglo XV «una verdadera obsesión por la muerte», y en el barroco 

«una exacerbación del interés por la muerte»”77. En aquest punt, d’acord amb les 

paraules del professor Núñez, es durà a terme una anàlisi sobre alguns aspectes que es 

consideren de gran interès per a la interpretació i la comprensió de la mentalitat i el 

comportament dels homes i les dones dels segles moderns enfront la mort.   

Es realitzarà una aproximació a alguns dels treballs d’autors/es de referència, els que 

podríem anomenar clàssics dels estudis sobre la Història de la mort i de temàtiques 

afins i properes com Michel Vovelle, Philippe Ariès, Fernando Martínez Gil o Miguel 

Ángel Núñez, així com referències a alguns llibres de la gran literatura com El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, La Celestina de Fernando 

de Rojas o Las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Donada la 

immensitat de temes que es recullen sobre la mort, s’ha decidit analitzar i realitzar una 

classificació de temes i subtemes diferents a partir d’un dels aspectes més rellevants 

de l’època moderna: la utilització de la mort com a mètode de control i, a vegades, de 

domini dels poders eclesiàstics i civils.   

Les societats modernes es caracteritzaren per una potent i singular estratificació 

social: cada grup, conforme a la seva posició jurídica, foren conscients dels seus rang 

dins de la societat. Tant “les classes altes com les classes baixes” saberen quin 

comportament i quines actituds hagueren de seguir, de manera que pogueren exhibir 

o moderar en certs aspectes i comportaments tenint en compte el prestigi i el 
                                                           
77 NÚÑEZ, Miguel Ángel, “La oratoria sagrada…”, p. 312. Vegeu també, GARCÍA, Máximo, “Percepciones 

de la muerte en la cultura popular de la Época Moderna” a, MANTECÓN, Tomás Antonio (ed.), Bajtín y la 

historia de la cultura popular: cuarenta años de debate, Univers de Cantábria, 2008, p. 97-128. 
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reconeixement per part dels demés. Es podria dir, una normativa social a seguir. No 

obstant, seria adient afegir que aquesta preservació del prestigi i reconeixement es 

dirigí, sobretot, a les classes altes de la societat. La mort es veié afectada per aquesta 

jerarquització de la societat buscà la immortalitat social, la ideologia política i 

eclesiàstica i la conquesta espiritual. Més enllà de la inevitable certesa igualitària que 

el fet de morir imposa, en època moderna la mort fou «privilegiada» per alguns/es78. 

Per tant, en el present treball d’investigació sobre la concepció de la mort, no interessa 

parlar ni analitzar el sentit del ritual de la mort, sinó la utilització de la mort com a 

mètode de control social per mantenir l’estabilitat, la cohesió social i la certesa de la fe 

cristiana.  

L’anàlisi del cos i l’ànima com característiques definitòries d’una morta biològica i 

certa; una bona vida i un «bien morir» com a guia del comportament en vida i el color 

de la mort com expressió artística, són els temes seleccionats per a l’estudi de la mort 

moderna i la utilització d’aquesta com a eina d’hegemonia dins de la societat: la 

dualitat entre la mort corporal i la mort espiritual com a pilars per a la creació d’una 

ideologia política i eclesiàstica que fomentà la doctrina cristiana per mitjà del temor 

més gran dels éssers humans, convertint-se en una tradició cultural occidental. La 

«parca negra» fa vulnerables als homes i dones: ningú pot vèncer a la mort, per tant, 

es buscà la millor mort.  

L’objectiu d’aquesta selecció (discutible com tota) ha estat també intentar establir un 

diàleg entre el món actual i el món dels segles XV-XVII, dues realitats molt allunyades. 

Una constatació que ens demana un constant exercici d’obertura de la nostra 

concepció racionalista cap a una realitat pretèrita que es governà amb criteris força 

diferents als nostres. 

Per a la realització de la investigació s’han utilitzat els sermons fúnebres com a font 

principal. El doctor Núñez Beltran afirma, “los sermones, conforme a la mentalidad 

barroca, que también transmite la literatura son expresión clara de este 

pensamiento”79. La funció de l’expressió escrita sobre la diferència social no fou la 
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79

  NÚÑEZ, Miguel Ángel, ”La oratoria sagrada...”, p. 364. 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

32 
 

necessitat d’especificitat, l’individu coneixia el seu paper dins de la societat, sinó d’allò 

que era primordial en una societat. El pensament de l’època girà entorn d’una 

concepció social i comuna. El sentit de societat corporativa estigué per sobre de 

l’individu: cada grup hagué de seguir uns drets i uns deures depenent de l’estrat social 

al que pertanyeren. Per aquest motiu, en els sermons fou necessari marcar el què cada 

grup hagué d’assumir per mantenir l’ordre i la funció de la societat com un conjunt. 

L’exaltació dels fets i les virtuts dels personatges més importants serví com a mostra 

de comportament per poder arribar a la salvació.  

Els sermons fúnebres, considerats una mena de literatura doctrinal, presenten una 

clara estratificació social. Dirigits a les capes inferiors de la societat, desgraciats enfront 

als rics, se’ls inculcà una vida eterna enfront a la infortunada vida terrenal. A partir del 

magnífic recull de sermons fúnebres, “Primera parte de cien oraciones fúnebres: en 

que se considera la vida y sus miserias, la muerte y sus provechos”80, escrits i predicats 

per Fray Luís de Rebolledo, s’intentarà apropar a una possible visió de la mort 

moderna i la demostració d’aquesta com a mètode de subordinació i diferenciació 

social. Tot i que els sermons són una font molt rica però alhora esgotadora81, s’ha 

complementat la investigació amb el buidatge de testaments, amb la lectura reflexiva 

dels Artes del Bien morir, pragmàtiques i llibres literaris. Una aposta per a la 

investigació de la mort per mitjà de diverses fonts que conformen la cultura escrita, 

historiogràfica, literària, manuscrita i impresa.   

 

3.1 ELS SERMONS COM A FONT D’ESTUDI 

 

Els sermons, oratòria moral i religiosa 

Els sermons foren grans instruments de persuasió destinats a tots els estaments de la 

societat. Els historiadors/es consideren el segle XVI, sobretot després del Concili de 

Trento (i fins a mitjans del segle XVII) com el gran període de la predicació. Amb un 
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gran èxit d’acceptació durant l’època moderna, representen una part molt expressiva 

de la cultura, la societat, la mentalitat i la concepció de l’època. Encara que resulta 

prou evident el valor dels sermons com a font històrica i literària, sorprèn que no hagin 

estat més utilitzats sovint pels estudiosos. Diversos historiadors/es reclamen omplir 

aquest buit historiogràfic afirmant que “el estudio del sermón como fuente de 

conocimiento socio-cultural está bastante desaprovechado”82. Félix Herrero, afirma la 

importància i la influència del clergat en la vida cultural de l’era moderna i la utilització 

dels sermons com a mecanismes cívics i morals creats “por urgencia de un público, 

enfrentamiento personal de autores y oyentes”83. Per tant, si el sermó es considera una 

eina d’adoctrinament, cívic i moral, es comprèn fàcilment l’absurditat de l’oblit 

d’aquest en les investigacions: és el testimoni directe dels predicadors però també 

d’un ambient social i cultural. El sermó permet a l’investigador/a divisar un cosmos 

simbòlic i real d’una societat passada. Els sermons parlen, nombren i esmenten fets no 

recopilats en cap altre lloc: independentment dels valors religiosos-doctrinals, mostren 

fets quotidians i populars, d’on es tracta d’extreure les directrius de comportament. 

Les temàtiques dels sermons comprenen un ampli ventall de matèries útils per a 

l’estudi de diferents temes culturals, socials o polítics.  

Mitjançant l’anàlisi de les principals temàtiques s’entreveuen les inquietuds, les pors, 

les preocupacions, els desitjos i les preferències de tota una societat, ja siguin 

membres de les elits o de les classes baixes, en un moment temporal concret. S’han 

realitzat classificacions generals segons el tema del sermó84: la diferenciació per 

matèries, on es troben els actes acadèmics, l’obertura d’escoles o l’extinció de drets; 

pel que fa a la història, els sermons parlen de les guerres i les conquestes, les festes 

públiques i les entrades reials a les ciutats, en la majoria de casos a nivell retrospectiu; 

els sermons biogràfics inclouen tots els estaments de la societat, des de personatges 

de les elits fins a personatges comuns, explicant accions públiques i privades de la vida 

quotidiana; els sermons polítics, per norma general referents al segle XVIII, se 
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n’ocuparen de les societats il·lustrades, la repulsa a Napoleó, la proclamació de la 

Constitució, i una llarga llista més de temes; els sermons fúnebres considerats un 

discurs especial (sobre els quals centrarem la nostra atenció) i, per últim, els sermons 

religiosos els quals parlen sobre la vida moral i religiosa, la vida dels gremis, les 

confraries o les institucions. Una mostra del seguit de temàtiques d’interès per a 

l’estudi de la mentalitat dels homes i dones d’època moderna.  

El primer en construir una definició formal sobre la predicació cristiana fou Alano de 

Lila, filòsof cistercenc; Félix Herrero escriu, “La predicación es una instrucción 

manifesta y pública en la fe y en la moral que con celo sirve a la información de los 

hombres y transita por la vía de la razón y tiene como fuente la autoridad”. Juan 

Bautista, frare agustí del segle XVI, digué “la predicación es la proclamación de la 

palabra del Evangelio que tiene por blanco el provecho de los oyentes en cada sermón 

y encender en sus coraçones devoción, amor de Dios y de la virtud y aborrecimiento de 

los vicios”85. En aquest cas, i seguint els testimonis exposats, es considera la predicació 

com una comunicació especial. Un mitjà de transmissió a viva paraula amb un missatge 

clar: l’Evangeli i els seus ensenyaments doctrinals destinat als fidels amb un objectiu 

fonamental, la formació i la fe cristiana.  

El sermó desenvolupà una funció religiosa-moral: difondre la paraula de Déu. Fou un 

“un excelente medio de propaganda y comunicación en una época en que la letra 

escrita era sólo privilegio de unos pocos”86. Paraules escrites amb la finalitat de ser 

representades: “todo está planificado, medido, controlado para producir en el oyente 

ora emoción, ora temor, ora edificación”87. En aquest últim punt, topem amb un fet 

rellevant per l’estudi dels sermons: òbviament, falta un element de suma importància, 

la mise en scène, és a dir, la no conservació de la gesticulació, la veu i el to. No obstant, 

per mitjà dels textos conservats es pot percebre un alè llunyà del que fora les 

representacions i la “teatralitat” amb la que guarniren les seves predicacions. Els 
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estudiosos d’aquest àmbit, coincideixen en afirmar que els sermons són “como un 

complejo mundo intelectual, lingüístico y dramático” amb l’objectiu de convèncer i 

persuadir al públic.  

Els sermons pertanyen al gènere de cerimònies de més consum entre les classes 

populars. Per aquest motiu, l’imprès fou fonamental. Com tots els impresos dirigits al 

poble, l’objectiu principal dels sermons fou arribar a tothom però amb l’obligatorietat 

del «vist-i-plau» eclesiàstic i el seguiment dels requisits legals de conformitat de fe i 

moral cristianes. És a dir, un mètode propagandístic que necessità la concòrdia amb 

l’església per a la difusió: una clara barreja entre els interessos eclesiàstics i els 

socioeconòmics. No obstant, ens podem preguntar, qui copià els sermons per la 

posterior impressió, es regí al «peu de la lletra» en les predicacions? En algunes de les 

principals ciutats (Madrid, Sevilla, Toledo o Salamanca) es dóna constància de la 

presència d’excel·lents copistes que prengueren taquigràficament els sermons del més 

importants predicadors88. Evidencies mostren que els impresos dels sermons foren 

venuts com a literatura de canya i cordill, gènere de literatura popular d’extensa 

divulgació.  

Els retòrics clàssics cristians batejaren a l’orador pagà com el predicador al qual 

impel·liren a seguir unes directius: la religió cristiana i Déu. Els sermons foren un servei 

per apropar o guanyar ànimes. En altres paraules, la predicació perseguí la glòria de 

Déu i el bé de les ànimes, cercant la transmissió de les veritats de la fe orientades a la 

vida quotidiana89i conduir al poble cap a la devoció, la virtut i la moral.  

Per una millor comprensió de la finalitat i els objectius dels sermons, el corpus 

simbòlic i conceptual que abduí a tota una societat, resulta interessant realitzar una 

breu menció al funcionament d’aquests. Per a realitzar un anàlisi correcte, és necessari 

prendre consciència del lloc i el temps així com la identitat del predicador i del seu 

públic com ítems fonamentals per una bona lectura i comprensió del sermó. El 

predicador es considerà un personatge dotat d’unes qualitats naturals, l’anomenat 

“don del predicador”,  intel·ligència per estudiar i inspiració divina, així com dotat per 
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l’art de la retòrica i la meditació. L’església atribuí al predicador un clar comès: 

ensenyar, delectar i moure. Però, “el buen predicador no sólo tenía que conocer las 

Sagradas Escrituras, los textos patrísticos y los escolásticos, sino, también, el modo de 

vivir y de pensar de su congregación”90, sempre conscient del perfil cultural de la 

població a la qual es dirigí. L’objectiu del predicador fou ensenyar al poble el 

comportament moral idoni per a la salvació i els principis de la doctrina cristiana. Tot i 

el control de l’església sobre els sermons, el Concili de Trento (1545-1563) establí una 

normativa pels oradors91 per així evitar el «lliure albir» dels predicadors: exigí una 

preparació exhaustiva sobre totes les ciències, tant humanes com divines. De la 

mateixa manera es requerí una bona presencia física així com els dots interpretatius, 

tant gestuals com corporals, sempre elegants en un terme just, “que no menee el 

cuerpo, como hay muchos que cuelgan y meten todo el cuerpo en el púlpito, y hacen 

grandes visajes y gestos que hacen huir a quien los mira”92. A diferència de la resta 

d’Europa, a Espanya es produí la reforma entorn la predicació abans de la promulgació 

tridentina. El cardenal Cisneros (1436-1517) y l’arquebisbe Hernando de Talavera 

(1428-1507), ambdós antics confessors de la reina Isabel I de Castella, consideraren els 

sermons com vehicles d’una retòrica especial. Per aquest motiu, consideraren 

necessària una prèvia formació per a desenvolupar l’ofici.  

El segon ítem fonamental és el públic, és a dir, els oients a qui anaren dirigits els 

sermons. Félix Herrero argumenta les quatre característiques primordials93 a tenir en 

compte per l’orador en referència al públic. En primer lloc, la concurrència del públic, 

és a dir, l’assistència als sermons sobre la qual afirma i defensa una assistència 

nombrosa que, en moments de festa assenyalada -religiosa o no- fora desbordant. La 

població assistí als sermons per diferents motius: per devoció, per costum i tradició o 
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per pressió social. Esdevingué un acte tan religiós com social. Aquesta representa una 

mostra evident d’uns sermons arrelats dins de la cultura popular d’època moderna. En 

segon terme, assenyala l’actitud dels oients. L’escolta dels predics mostren com 

l’orador esmentà comportaments incívics i negatius de la gent assistent. Però, no 

podem oblidar, que aquesta assistència massiva i popular no diferia dels 

comportaments del moment: òbviament, depenent per a qui i on sigui el sermó les 

actituds canvien. No és el mateix la plaça pública que un espai de la Cort. En tercera 

instància es troba l’adequació del discurs segons la capacitat dels oients. Els 

predicadors tingueren la necessitat d’adaptar el discurs, de manera oral i escrita, 

depenent del públic a qui fos dirigit. En aquest punt és clara la diferència estamental 

de l’època: el llenguatge literari, oral i gestual més popular enfront el més culte. 

L’última característica proposada per Herrero és la duració temporal del sermó. 

Després d’analitzar diferents sermons, conclou dient, “la regla más común y corriente 

era aconsejar una duración prudencial y repetir insistentemente que “sermón a la hora 

cansa” y que el oyente fatigado no atiende a lo que se dice”. El predicador s’hagué de 

cenyir a la situació del públic i les circumstàncies especials del temps.  

Per tant, es podria considerar el sermó com un mecanisme eficaç contra els nous 

pensaments que irromperen en el món i contaminaren els pilars de la fe cristiana? A 

partir de la segona meitat del segle XVII, els predicadors i els sermons patiren una 

davallada, considerada la fi del segle d’or de la predicació i l’inici de la fi dels 

predicadors. A continuació, el present estudi es centrarà en els sermons fúnebres, les 

oracions relacionades amb la mort les quals representen la base per l’anàlisi de la mort 

moderna. 

 

Els sermons fúnebres  

Els sermonaris fúnebres configuren una de les fonts impreses més rellevants i 

fructíferes per a l’estudi de les actituds dels homes i les dones moderns davant de la 

mort. Els sermons fúnebres, també anomenats, oracions fúnebres, representen un 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

38 
 

exemple singular a causa de la barreja conceptual entre el culte religiós i l’ostentació 

social94. 

Aquesta tipologia de sermons mostren la mort inevitable i impiadosa que fa tots els 

éssers humans iguals però, com predicà Agustín de Castro, “con todo causa mayor 

desengaño ver morir al rico, al poderoso, al Príncipe, que no al hombre plebeyo; pues 

se conoce que ni la riqueza, ni el poder pueden hazer estorbo al golpe incontrastable de 

la muerte”95. La dualitat de la mort es present: la igualtat de l’humà davant la mort i 

l’adoctrinament moral per mitjà de la mort. No deixa de sorprendre: afrontar l’únic 

aspecte de la vida cert i inevitable, del què cap ésser humà pot escapar, assumí i 

mostrà una gran ostentació social. La necessitat d’una diferenciació social davant de 

l’únic succés que fa equiparables tots els humans: la mort, strictu sensu, no entén de 

jerarquies. 

Per norma general, el discurs del sermó fúnebre s’estructurà mitjançant un ordre 

preestablert: la primera part, la doctrinal, les consideracions tòpiques de la vida i la 

mort; la segona, de caràcter panegíric96, l’exaltació dels fets i les virtuts del difunt/a, és 

a dir, “los sermones fúnebres no ahorraban en elogiosos al piadoso difunto cuya vida y 

muerte proponían como ejemplo”97; i per últim, el nomenament a les persones que el 

difunt/a deixa en el món terrenal. La base, el leit motiv, del sermó fúnebre és la mort i 

el difunt/a. No obstant, aquests sermons es presenten replens de doctrina moral 

destinada als oients, com afirma Félix Herrero, “trae materia moral copiosa y 

frecuentes llamadas de atención a los oyentes para que presten oídos a lo que la 

muerte y la vida les predican”98. Amb aquesta afirmació no resulta estrany pensar, 

seguint a Miguel Ángel Núñez, que els sermons fúnebres són fruit del sentiment humà 

enfront la mort d’un ésser estimat, amb l’objectiu d’alleugerir el dolor dels familiars 

alhora d’honrar al difunt/a. Núñez Beltrán anomena aquest fet “consolar 
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adoctrinando”99. A aquest argument es pot afegir, l’objectiu d’exaltació de les virtuts, 

reals o no, del difunt/a com a model de comportament.  

Biològicament, la mort és la desaparició de l’ésser humà i la corrupció del cos però, la 

religió cristiana sabé aprofitar la por i incertesa de la mort i  establí una continuació de 

la mort basada en el binomi antitètic ànima-cos, la resurrecció: la descomposició del 

cos no significa l’aniquilació del ser sinó el retrobament de l’ànima amb el Creador. 

Quin és l’argument de l’església? El que succeeix després de la vida només ho sap Déu, 

“oculta ha sido siempre en el mundo lo que hay de aquella parte allá de la muerte”100. 

La promesa d’un futur etern, destí que es forma a través de la existència terrenal.  

Durant el segle d’or de la oratòria moral i religiosa, el sermó fúnebre pren 

importància. Per què es produí? Es prenen en consideració dos grans motius101. Per 

una banda, el creixement de la pompa en els actes públics organitzats en motiu de la 

defunció de persones importants i, per l’altra, l’augment del desig per conservar la 

memòria del difunt/a, afavorit per la transmissió impresa i que es traduí en la 

multiplicació d’impresos.  

Núñez Beltrán entén el sermó fúnebre com “un discurso en alabanza de algún difunto 

ilustre o en conmemoración de una pública desgracia en que padecieron muchos”102. 

Per mitjà de la mort es buscà l’exaltació de les persones reials per sobre de la resta i 

incidir en una monarquia dotada d’un valor diví. La mort del poderós representà el 

càstig diví a causa dels pecats comesos pel poble, apareixent aquest com el veritable 

culpable de totes les desgràcies. Aquest fet representa un clar mecanisme de 

subordinació popular. No obstant, aquesta culpabilitat popular no es donà únicament 

en època moderna sinó, des de l’Antiguitat, “cada época, tuvo sus modelos peculiares 

de situarse frente a la muerte y de manifestarlos en oraciones fúnebres”103. En el 

període modern, els desastres naturals, les epidèmies i les guerres albergaren un 

origen moral: tot succeí per culpa dels pecats de tots homes i dones. Per tant, es pot 
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entendre l’elogi del difunt/a com a mecanisme per la doctrina cristiana dels oients 

donant valor als béns eterns i celestials front al menyspreu d’allò terrenal. Si es 

considera la mort com el càstig diví a causa del pecat original, resulta més 

comprensible la necessitat de les classes altes de la societat en mostrar una 

diferenciació social clara: no recau tanta culpa a espatlles dels poderosos. Per aquest 

motiu, els sermons fúnebres elogien el comportament en vida dels difunts/es 

importants a mode d’exemple com a “bon comportament” per aconseguir la salvació 

eterna. Aquest elogi es fonamenta en tres punts: els orígens del difunt/a, és a dir, la 

pàtria, la sang i l’estirp, la família i els signes proporcionats per l’astrologia; la vida 

exemplar del difunt/a amb l’exaltació de tots els seus mèrits, les seves accions i la seva 

actuació en el món terrenal i, per últim, la mort, el trànsit del difunt/a, la pena i el dol 

dels seus estimats mortals104.  

Els predicadors aprofitaren aquesta sensibilitat per la mort per adornar els sermons 

amb un toc apocalíptic per persuadir els oients: entendre la vida terrenal com un 

engany per creure en una vida futura certa i eterna. Miguel Ángel Núñez esmenta la 

intuïció i percepció d’un morbo excessiu en aquests sermons. En certa manera, 

adoctrinar a persones commogudes per la defunció d’un ésser estimat que parteix cap 

una millor vida cristiana105. El factor por, inquietud i incertesa és fonamental en la 

persuasió dels creients. 

No obstant, els sermons fúnebres, tot i tenir un objectiu comú, es destinaren a 

diferents temes relacionats amb la mort. Els propis autors titularen els sermons 

fúnebres tenint en compte qui fos el destinatari106: l’oració (o sermó) fúnebre, els 

panegírics fúnebres, les honres107, les exèquies o obsequies108,  les memòries109, 

l’aniversari a l’any de morir, l’enterrament i cos present el dia de donar terra al difunt, 

translació d’ossos canviar de lloc les restes del difunt, afegint altres motius com pot ser 

les dates de funerals i misses (al vuitè, al dotzè, al trentè o el cinquantè dia de la  mort) 
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o l’ofici litúrgic per la mort d’una persona. Tota aquesta classificació conforma un gran 

corpus d’oracions fúnebres. Inculcar al poble, per mitjà d’una persistent retòrica 

propagandística com aquesta, permeté que acabaren sucumbint: el poble no disposà 

de suficients coneixements i eines per dubtar de les seves creences (tot i que sempre 

es donaren excepcions). L’Església i les autoritats civils s’encarregaren d’apropar i 

mantenir a la gent immersa en les creences dominants. Fou un raig d’esperança en un 

món fosc.  

L’augment de sermons fúnebres fou degut a la fixació dels homes i dones moderns 

per la mort. Núñez esmenta “existe en el siglo XV una verdadera obsesión por la 

muerte, y en el barroco “una exacerbación del interés por la muerte”110. En aquest punt 

és denota un clar procés de canvi de mentalitat respecta de la concepció de la mort: la 

situació que es visqué en el segle XVI afavorí un canvi de pensament per sobreviure. 

Segons Núñez, evoluciona la intel·ligència sobre la mort, una mort que es comença a 

imposar en la vida i que es llegeix com un concepte més individual i dinàmic. I podríem 

afegir més introspectiu. La realitat viscuda pels homes i dones moderns fou una 

realitat en unes dures condicions i la «parca negra» rondà contínuament al voltant: 

l’inici d’una mort amb connotacions totalment negatives.  

El sermó fúnebre del barroc s’assumí el dolor de la mort. A partir d’aquest moment, 

amb consciència de dolor físic i espiritual: es deixà de tenir present l’antinòmia ànima-

cos i prengué rellevància l’oposició vida-mort. Miguel Ángel Núñez afirma l’inici d’una 

concepció diferent propera a una total comprensió: la mort fou vista com el càstig diví 

pels pecats terrenals. Certament, la concepció sobre la mort canvia alhora que canvia 

el món. Aquest gir quedà patent en diferents fets, costums i tradicions mortuòries. Al 

mateix temps augmentà de forma exponencial l’estil macabre. Si bé en època medieval 

el macabra no fou més que una representació artística, en el Barroc fou una 

representació visionaria, és a dir, passà de ser una idea teològica a un dolorós final: 

“Experimentamos la tristeza que dexa el deleyte, y el daño, y daños que haze al cuerpo 
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y alma”111; i la concepció negativa de la mort, allò horrible i obscur: “pero es el dolor, 

que como el polvo, echado en alto, ciega y pone obscuridad”112. 

La predicació sobre la mort suscita la reflexió sobre el sentit de la vida la qual passa a 

ser efímera. En altres paraules, es parà l’atenció al camí de la vida. El poble comença a 

no creure en el «més allà» però alhora necessita en què creure? La vida es guià des de 

la mort fet que fomentà la creació d’un vincle de familiaritat: la mort sempre present 

la qual s’acabà convertint en catalitzadora de comportaments. Ella regulà la conducta 

dels vius i no a la inversa, una “democracia de ultratumba donde no hay jerarquías”. 

Els vius desitjaren la bona mort i, per complir el desig, fou necessària l’adaptació a les 

normes i lleis dels més forts. Els sermons fúnebres tenien un doble objectiu: destinats 

al púlpit i a la meditació individual del lector culte. Es considerà la meditació de la mort 

de l’altre utilitzant una fórmula “repetitiva de los tópicos sobre la muerte tomada en 

abstracto, pero a la vez descendía a lo concreto de un nombre propio, de un tiempo 

preciso y de una muerte determinada”113.  

 

3.2 FRAY LUÍS DE REBOLLEDO, “CIEN ORACIONES FÚNEBRES...”: 

La recopilació d’oracions fúnebres del predicador Fray Luís de Rebolledo114 

representen una important, excel·lent i bellíssima font documental per a intentar 

albirar i entendre una característica mentalitat moderna enfront la mort. Malgrat que 

la lectura dels sermons no permetin veure l’acció gestual ni vocal i, molt menys, la 

posada en escena, la riquesa de les seves lletres i l’elegància de les seves metàfores 

insinuen la seva essència. Luís de Rebolledo predicà sobre una gran diversitat de temes 

relacionats amb la mort: la consciència de l’home, la por, el temps de vida, la 

diferència social, la mort igualitària, el dolor, el «bien morir», l’espiritualitat de l’ànima, 

el pecat i la corrupció del cos, el bon cristià, i una llarga llista de temes característics de 

la mort renaixentista i barroca. La utilització de continues referències bíbliques i 

evangèliques mostren l’objectiu fonamental dels sermons: la cohesió de la doctrina 
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cristiana per mitjà de la persuasió popular. No obstant, no únicament es veu la intenció 

de l’Església sinó també s’intueix el propòsit de la monarquia: “que vos avíades 

compuesto un libro que se intitulava, Oraciones Fúnebres, en dos partes. El qual era de 

mucho provecho para todas las personas espirituales y virtuosas que en él se quisieren 

ocupar”115. Aquest exemple mostra l’interès de la monarquia per la divulgació impresa 

dels sermons. Per mitjà, les oracions fúnebres116 es mostren els trets més característics 

de la mort moderna que crearen tot un cosmos simbòlic i de creences.  
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4. LA IDEA DE LA MORT  

La realitat viscuda pels homes i les dones dels segles XV, XVI i XVII no fou fàcil. 

Sotmesos a una dura realitat social, econòmica, cultural, política i religiosa s’aferraren 

a diferents aspectes de la vida, existencials o no, per sobreviure en un món més hostil. 

Aquesta realitat provocà un canvi de mentalitat i pensament: una forçosa adaptació 

per intentar concebre un món canviant on “esas transformaciones se ligan a causas 

múltiples, culturales, políticas, sociales, económicas, geográficas, técnicas y no 

solamente religiosas”117. 

Fernando Martínez Gil, afirma que “el siglo XVI respeto a la época anterior, hay que 

decir que la estructura social y demográfica siguió siendo la misma”118. Per tant, es pot 

considerar el segle XVI, sobretot la primera meitat, com una continuació medieval que 

acabà desencadenant la gran crisis del segle XVII. L’historiador José Antonio Maravall 

ens presentà “el drama del 1600 sobrepasa el ámbito español y anuncia aquel siglo 

XVII, duro para Europa, en el que hoy se reconoce la crisis general de una sociedad”119. 

No obstant, tot i que el segle XVI representés una prolongació del segle precedent, no 

es pot negar l’evident canvi de panorama polític, econòmic, social i cultural que, 

indubtablement, afectà a la vida dels home i dones moderns. El cinc-cents fou la 

col·lisió de tot allò que s’anà incubant durant el segle XV, sobretot a les acaballes 

d’aquest, i els inicis del segle XVI: el descobriment d’Amèrica i el tro hispànic en mans 

dels Habsburgs, l’entrada a una política europea; el brot de les epidèmies com la Pesta 

Negra; una economia que anà en augment; l’església en creixent control, domini i 

administració; la Inquisició; les crisis de mortalitat; els conflictes socials; les guerres de 

religió i les dues Reformes; les reformes vingudes en el pla intel·lectual, l’Humanisme i 

la impremta, foren causes desencadenants d’un gran estrès social, la “sociedad del 

siglo XVI, heredada de la Edad media, es una sociedad de privilegios y no de 

derechos”120. Els precedents d’una futura crisis.  
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El segle XVI, un segle d’expansió. El segle XVII, un segle en crisis: s’inicià el declivi del 

gran imperi espanyol; l’economia arribà al seu límit; els devastadors episodis climàtics i 

naturals; les guerres121; la doctrina religiosa post-tridentina; els moviments migratoris 

amb una important despoblació de les terres i la crisis en l’àmbit urbà; l’expulsió dels 

moriscos; el rebrot epidèmic de la Pesta Negra, el tifus i altres malalties122 que 

provocaren estralls a la població i afectaren en la producció; la catastròfica mortaldat 

infantil; la mort en els infantaments123; la fam, les condicions alimentàries i la 

insalubritat foren el cúmul d’esdeveniments al llarg de la crisi del segle XVII.  

Tota aquesta acumulació de situacions crítiques sovint massa recurrents fomentà 

l’anomenada cultura de la por que es reflectí en molts aspectes de les seves vides. El 

professor Jean Delumeau afirmà, “en la Europa de principios de los tiempos modernos, 

el miedo, camuflado o manifiesto, está presente en todas partes”124. La cultura de la 

por es sostingué sobre tres pilars fonamentals: en primera instància, implica la 

concepció del lloc, la recerca d’un espai de seguretat individual i col·lectiu, dit d’una 

manera més simple, la protecció d’allò desconegut i hostil; en segon lloc, trobem la 

concepció del temps, la consciència d’un temps present davant d’un passat mític i un 

futur sense novetats125 o incert i, per últim, en tercera instància, la concepció interior, 

la lluita interior i individual entre la vida i la mort, el bé i el mal, el celestial i el terrenal.  

Aquests factors afavoriren una creixent inseguretat i incertesa davant de la mort i, en 

conseqüència, davant de la vida. Des del segle XIV a Europa, “se produjo un 

reforzamiento y una difusión más amplia del temor”126: la por a les plagues, a la foscor, 

a les epidèmies contagioses, a la precarietat, al clima advers (la Petita Edat del Gel), a 

les males collites, a les ànimes dels morts o a un món percebut com màgic. En aquest 
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conjunt de pors es pot afegir “la misma negativa de la «novedades»”127: el 

descobriment del nou món o els avenços foren novetats que s’acolliren amb por i 

distància per la major part de la població. La catastròfica mortalitat que assotà el 

període modern fomentà l’atemoriment de la societat. En tot això es troba una qüestió 

interessant de mencionar: tots aquests temors desembocaren o pogueren desembocar 

en la mort, és a dir, la mort pot ser el final de tots aquests mals. Es divisa clarament 

una por generalitzada al voltant de tot allò incert que impregna el període modern on 

la mort fou un dels seus pilars primordials. 

L’Església, aprofità i aguditzà els temors com a objecte i arma per a la supeditació de 

la gent corrent: els Sants com a protectors de «tots aquests mals». Les institucions 

eclesiàstiques i civils aprofitaren la feblesa i la fragilitat del poble aportant una “solució 

divina” la qual fomentà una creença cada cop més ferma i una creixent proliferació de 

les devocions populars recolzades per l’Església. La societat moderna hagué de 

conviure amb la por en un món hostil i l’Església oferirà la seva solució: “desprenderse 

del miedo mediante plegarias, rogativas, procesiones, asistencias a sermones y penitencias”128. 

L’Església veié la Mort com l’arma més eficaç per a la supeditació de la societat.  

Al llarg del temps, els cristians es prepararen per afrontar la infal·lible mort. Els 

homes i les dones preferiren esperar la Mort en comptes de que la Mort els fulminés 

desprevinguts. Per aquest motiu, s’organitzà un gran ritual pensat pel moment en que 

«la parca negra» decidís actuar: els moribunds prepararen el seu moment d’expiació 

tal i com ells anhelaren en vida, foren els amfitrions de la seva defunció. Aquesta 

necessitat d’organització de la pròpia mort fou fomentada, en certa manera, per la 

concepció d’una mort pública:  homes, dones i infants129 accediren a la cambra on es 

trobà el moribund/a amb l’objectiu de visionar la mort de l’altre, una mena 

d’aprenentatge pel propi futur.  
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Durant l’època medieval i gran part de l’època moderna, la mort fou acceptada i 

admesa com un fet d’ordre natural130, com a fet biològic. L’evident convivència entre 

la vida i la mort provocà un menor impacte emocional131 ja sigui en el moment de la 

pròpia expiació com en la defunció aliena. En un món hostil replè d’esdeveniments i 

fets que els pogueren conduir a la mort, resultà essencial per a la supervivència 

l’acceptació d’aquesta. Per descriure aquest fet, Philippe Ariès parlà d’una mort 

familiar, pròxima i atenuada a la qual anomenà la mort domesticada132, defensant que 

aquesta fou la concepció de morir durant segles i mil·lennis. El segle XV, es començà a 

detectar lleugers canvis entorn la mort: la càrrega emocional es tornà més forta com a 

conseqüència d’una realitat canviant, la vida fou un continu perill. Tot i l’optimisme 

antropològic impulsat per l’Humanisme133, el pessimisme s’apoderà del món i els 

humans començaren a sentir que “lo esencial de la historia humana ya ha pasado”134. 

Es podria dir que s’inaugurà una evocació de la mort verdadera i realista.   

Aquesta familiaritat tradicional amb la mort que es donà durant el llarg període 

medieval, implicà la idea d’una concepció col·lectiva del destí. A partir de finals del 

segle XV i durant tot el període modern, aquesta concepció col·lectiva es traduí en la 

preocupació per la singularitat de l’individu. Per entendre millor aquest canvi de 

pensament, Philippe Ariès realitzà una breu síntesi, en dos blocs generals, dels motius 

que portaren a aquest reemplaçament: per una banda, es deixà de creure en el Judici 

Final Apocalíptic per tenir fe en un Judici Final individual i, per altra banda, l’augment 

pel gust macabre, desconegut fins el moment en la tradició cristiana, comportà un 

interès quasi obsessiu per les imatges del cos en descomposició, la personificació de la 

Mort, el canvi de la epigrafia funerària i el principi de personificació dels sepulcres135. 

No obstant, en aquesta classificació es podria afegir un tercer bloc: l’augment en la 

diferenciació entre el Bé i el Mal.  
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Paulatinament, la societat del Cinc-cents deixà de pensar en l’ens col·lectiu per 

pensar en l’ésser individual. Aparegué una consciència individual de la mort a causa 

d’una visió més realista: la mort és individual, es mor sol/a. Per tant, el judici final 

representà un tràngol que s’hagué de superar sol/a, presentant-se al judici diví que 

dictaminà el destí de l’ànima eterna: la condemna o la salvació. Soledad Gómez 

proporciona una definició excel·lent per entendre la diferència entre el pas del 

pensament col·lectiu a l’individual i el doble sentit de la mort que es donà en l’Antic 

Règim, “a la par, publicidad y privacidad, colectividad e individualidad, pues se muere en 

comunidad, familia, pero también, y sobre todo se muere solo, auténticamente 

solo”136. No obstant, no s’ha de confondre la idea de la consciència individual amb la 

publicitat de la mort. La mort pública persistí fins al segle XVIII. Durant el període 

modern, s’establí una clara dicotomia entre la mort individual i la mort pública: morir 

sol/a, però, sempre acompanyat de forma assistencial en el trànsit, o el que és el 

mateix, en els últims moments. És a dir, “el tránsito de la vida a la muerte que el 

moribundo no salva o libra solo, desamparado, sino contando con el apoyo y 

asistencias personales, espirituales y materiales”137. Morir sol/a fou mal vist per la 

doctrina cristiana i esdevingué una de les grans pors a la mort. La necessitat de 

comprensió del món que els envoltà, construí una visió cada cop més individualitzada 

amb un creixent intent d’una comprensió existencial del propi ser. La mort fou un tema 

central d’aquesta comprensió existencial.  

Aquests pensaments es relacionaren amb el fet inevitable de la mort inseparable de 

la fragilitat de la vida i la seva caducitat. Per aquest motiu, no resulta estrany pensar en 

el temor que representà la mort en època moderna i la seva matèria persuasiva en 

pensaments i imatges durant la vida.  

En la nova visió de la mort moderna sorgida a finals dels segle XV i inicis del segle XVI, 

es començà a posar en dubte certs punts sobre el moment de l’expiació. Els ritus 

funeraris es revestiren de pompa i de simbolisme, en ocasions fins i tot un tant grotesc, 

molt característic de les festivitats populars modernes. L’agonia es convertí en un 
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moment dramàtic: l’únic moment que quedà per retre comptes juntament amb la 

confessió i el testament. Es donà la tendència a individualitzar la mort, és a dir, la mort 

pròpia i la mort pública com a aprenentatge per a un futur segur i incert de cada 

persona, el que espera a cadascú immediatament després de la mort. També es 

fomentà la idea del purgatori, l’espai intermedi abans d’ingressar l’ànima eterna al cel 

o a l’infern, el lloc imaginari on acabà de netejar els pecats no mortals comesos en 

vida, és a dir, l’anima per mitjà del sufragi pogué suplir la penitència que no hagués fet 

en vida. El purgatori fou un excel·lent mecanisme per tranquil·litzar l’esperit dels 

catòlics i augmentar les esperances d’una possible salvació. Per cert, amb efectes 

beneficiosos per l’Església138.   

Aquesta nova cosmovisió de la mort, portà una fórmula implícita creada i fomentada 

per l’església per aconseguir la tranquil·litat corporal i l’eternitat de l’ànima: fou 

qüestió de tenir una bona mort. L’església donà els seus recursos pedagògics i 

doctrinals per un final inevitable a tots els creients cristians ja fossin membres de les 

elits o del poble.  En aquest punt es necessari esmentar que la mort certa per tothom 

no fou igualitària, el que varis historiadors/es anomenen la mort privilegiada139. No 

obstant, per una bona mort tots hagueren de seguir les directrius: l’església la 

responsable i la benefactora. 

Quin fou el camí que proporcionà l’església per arribar al Judici Final dignament? 

Confessar, extremunciar, vestir de pobre140 i morir rodejat de persones estimades i 

clergues. Soledad Gómez defineix aquestes pràctiques com “los tres últimos santos 

sacramentos, dictado testamento y naturalmente acelerado el mal, alguien, en su 

cama y en su casa, que era lo esperable y deseable para empezar a vivir la llegada de 

una buena muerte”141. La idea del «més enllà» anà cada cop més lligada al moment de 

la mort, el memento mori, on el més important per tenir una bona mort no fou viure 

cristianament sinó morir cristianament. La sensibilitat cristiana es polaritzà entorn 
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l’agonia i el traspàs del creient i, per aquest motiu, fou fonamental les extremuncions a 

les quals assistiren una processó de capellans que es dirigiren a la casa del moribund/a.  

La idea de la mort evolucionà dins i fora de l’església. Tot i el pes de l’església, es 

produí una característica dicotomia social: els indecisos que saberen que es impossible 

no pecar i els pietosos que arribaren a excessos en les seves devocions. Fou el moment 

dels pecats, el gran pes a la consciència individual dels homes i les dones moderns, 

convertint-se en un dels temes crucials dins de la mentalitat entorn la mort d’època 

moderna.  

Durant el segle XVI i la primera meitat del XVII, tingueren lloc les cruentes guerres de 

religió: reformadors protestants contra reformadors catòlics. L’èxit del solofide luterà i 

la predestinació calvinista ja abans del Concili de Trento fou evident. No obstant, el 

concili catòlic remarcà amb més força les idees pre-tridentines que es fundaren sobre 

la mort, anul·lant molts esquitxos del pensament medieval, “las grandes angustias 

escatológicas, las olvidó desde el momento en que se dejó sentir la autoridad religiosa tras el 

Concilio de Trento. Además, la Iglesia católica insistió desde entonces más sobre el juicio 

particular que sobre el Juicio Final”142.   

Amb la presència de l’Humanisme i el sorgiment dels protestants i els humanistes, 

l’església catòlica i les seves idees es veieren en perill. Professaren la Devotio moderna, 

consistent en un canvi jeràrquic interior i individual, és a dir, qualsevol persona de 

qualsevol nivell podia ser un bon cristià. Es pot entendre aquest xoc de religions com el 

punt crucial en que els contemporanis començaren a adoptar consciència de sí 

mateixos.  

L’home hagué d’acceptar el propi ser  i la mortalitat. Martínez Gil, afirma “la muerte 

es una pieza fundamental en este contexto de confrontación religiosa. Aún es un 

instrumento formidable de control social, y naturalmente también de control de la 

ortodoxia religiosa, a la que contribuye a preservar mediante el temor dosificado y un 

memento mori a lo largo de la vida que sustituye el ars moriendi”143. No podem oblidar 

la menció d’un dels millors negocis de la història: el purgatori i el cobrament de les 
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indulgències, el negoci de la salvació de l’ànima144 mitjançant la gran diversitat de 

sufragis. 

L’església construí un eficaç discurs sobre la mort, oferint la salvació dels homes i les 

dones per mitjà d’una psicologia emocional, “la muerte es el encuentro con la 

deshumanización: concebida como suceso natural e inevitable, el final de la vida se 

exagera como experiencia sensible, hecho personal, y duda razonable proyectada sobre 

la existencia de un más allá cuya organización interna se ha ideado a imagen y 

semejanza de que conocemos aquí en la vida”145. 

 

4.1 TERRENAL I ESPIRITUAL:  

La nova concepció de la mort es veié projectada en nombrosos aspectes de la vida 

quotidiana. Un «modus vivendi» on la mort es situà com a tema central: una 

cosmovisió que es traduí en un mode de vida representatiu, que culminaria en el que 

els historiadors/es han anomenat el triangle existencial del barroc: vida – mort - 

vida146. Dit en altres paraules: una vida pessimista i del desengany –una mort dolorosa 

i temorosa– una vida paradisíaca i divina. L’existència mortal representà un trànsit per 

aconseguir l’anhelada vida en el «més enllà». La consciència general contemplà o 

imaginà la direcció de l’ànima immortal a un lloc millor però no sense passar primer pel 

tràngol d’una temorosa mort, és a dir, es donà la consciència col·lectiva d’una 

esperançadora vida després d’una vida soferta i d’una inevitable mort.  

En un món profundament pessimista i atemorit fou senzill supeditar el poble llençant 

raigs d’esperança. L’església fou la propulsora d’inculcar aquest pensament. Els 

predicadors aprofitaren la sensibilitat dels oients per evocar, en primer lloc, el 

desengany i la por per, posteriorment, tranquil·litzar al públic per mitjà de l’esperança 

d’una idíl·lica vida post-mortem. Els sermons són un clar testimoni d‘aquest alè de 

galivança en un món de “sufrimiento e infelicidad, desengaño o insatisfacción son los 
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sentimientos respecto a la vida, el mundo y los bienes”147. Immers en una cultura del 

desengany148 i desil·lusió, el predicador estimulà aquest sentiment: la gent es sentí 

vulnerable davant la mort, escoltà i cregué tot el necessari per aferrar-se a la 

esperança de que la pèssima vida mortal que els tocà viure no seria l’única. Aquesta 

realitat social provocà un canvi en la imatge de la Mort la qual es començà a veure com 

tirana, cruenta i despietada, “Emperadora y señora”149. Una personificació de la Mort, 

característica fonamental d’una cultura macabra que impregnà tot un període.  

La cosmovisió moderna sobre la mort es fomentà per mitjà d’un seguit de temes 

típics, repetitius i exagerats. Aquests tòpics característics d’una mentalitat de la mort 

moderna es poden veure reflectits en els sermons fúnebres de Fray Luís de Rebolledo.  

 

Cos i ànima: Inutilitat del cos i eternitat de l’ànima 

En el segle XVI i XVII, la vida es considerà una composició fonamental entre dos 

elements de diferent naturalesa: el cos i l’ànima, una “dualidad compositiva, alma y 

cuerpo, espíritu y materia en un único ser”150. Aquesta unió indissoluble fou molt més 

acusada i radical. Martínez Gil afirma que, “siempre se había creído en el alma como en 

el hálito de la vida”151, és a dir, es considerà el cos, provinent de la terra, una mena de 

vehicle visible a la mercè de l’ànima espiritual atribuïda com la part racional de l’humà 

conformada per enteniment i voluntat152. Per mitjà d’aquesta creença, es considerà la 

mort com “la separación de esta unidad substancial, produciéndose la corrupción del 

cuerpo y la trascendencia del alma humana, que es inmortal”153. L’ànima, part noble, 

abandonà el cos, part corrupte, en una “lucha y pelea entre el alma y el cuerpo, que se 

separan en el momento de muerte y ya para vida eterna o muerte eterna”154. 
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La concepció ànima-cos fou un tema molt usat en les predicacions, amb més pes en 

les oracions fúnebres, amb l’objectiu de convèncer al poble de que l’ànima representà 

l’alè de la trista vida mortal. Una dualitat omnipresent en la mentalitat moderna:  

“El hombre no tiene quatro abolorios, sino dos; espiritual y 

corporal; el cuerpo es de baxo nacimiento, y es por esta parte 

villano, destripaterrones, y en una palabra; es hijo de la tierra; 

pero el alma es hijadalgo, de alta descendencia; porque es resuello 

de Dios, y participación de su divina naturaleza; y por esta parte 

notoria es su nobleza”155  

Per vivificar i justificar la creença d’una existent vida corporal i espiritual en un mateix 

ser, fou necessari marcar una clara diferenciació entre ànima i cos. O, el que és el 

mateix, la diferència acusada entre allò terrenal i allò espiritual. El cos mortal, “el 

cuerpo terrestre”156 provinent de la terra, i l’anima immortal, l’ens racional i noble. Es 

buscà inculcar dins de la mentalitat de l’home i la dona, la realitat d’un cos terrenal i 

no celestial. Per aquest motiu, fou representativa la diferència metafòrica entre “los 

bienes espirituales i corporales”157: el cos és pols,“vienes de polvo. «Pulvis es», y vas a 

ser polvo, «et in pulverem reverteris»”158 i l’ànima «est causa vita». Fou necessari 

degradar el cos a allò inútil, el cos corromput, dit en paraules dels predicadors: 

“Nosotros somos de cuerpo naturalmente corruptible”159. La contraposició de l’ànima 

fou la inutilitat d’un cos sense ànima, d’un cos mort; una antonímia típica en diferents 

àmbits present al llarg de l’època moderna: allò apoteòsic vers allò decadent. La 

degradació del cos serví per accentuar la noblesa de l’ànima i d’aquesta manera 

centrar el pensament i l’atenció dels oients en l’ànima evitant la fixació en la funció 

fisiològica del cos. Per aquest motiu, s’atorgà al cos la culpabilitat del pecat160, el 

responsable de fer caure a l’humà en els «plaers de la vida». Per aquest motiu, es 

buscà l’exaltació del cos mort com un ens inútil:  
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“No solamente has de conocer que eres tierra, sino que también 

eres tierra estéril, y para ningún fruto buena [...]; porque ay otros 

polvos que son provechosos para diferentes cosas, para las quales 

tienen virtud y propiedad”161 

“Pero el polvo, en que nosotros nos hemos de tornar, es polvo 

inútil y para nada sirve”162 

El cos denigrant fou típic de la cultura popular moderna. El cos humà esdevingué 

l’autèntica representació física de la degradació, els forats i les protuberàncies, com el 

nas o la boca, foren considerades parts del cos imperfectes, simbolitzaren allò 

grotesc163. No obstant, és necessari matisar una qüestió: aquesta imatge degradant del 

cos mort fou en contraposició únicament a l’ànima noble i no en la composició 

humana. És a dir, la idea de l’humà com un ens conformat per cos i ànima es considerà 

l’ésser perfecte, “verdaderamente es el hombre una suma de todas las perfecciones de 

las otras criaturas”164, l’ésser creat a imatge i semblança de Déu. Tot i aquesta 

superioritat humana ànima-cos, la primera fou l’única que donà el ser racional.  

Per la seva banda, aquest binomi ànima-cos es veié en perill en un moment on es 

començà a albirar el que acabaria sent l’eclosió de l’anomenada Revolució científica. 

Amb les ciències, les bases espirituals de l’església catòlica es veieren en perill per 

sorgiment de la lògica científica en les diferents disciplines. Cert és que el poble no 

tingué accés a aquests nous descobriments científics però les elits sí. La creença que 

inculcà l’església anà dirigida a tothom, membres del poble i de les elits. Per aquest 

motiu, en alguns sermons es veu la contraposició de les ciències com l’astrologia 

(entès com l’actual astronomia), la medicina, l’aritmètica i la lògica per mitjà de la 

ciència es justifica la dualitat ànima-cos. Una espècie de mostra científica de la 

veracitat de l’ànima i el cos.  

 “Vino la Lógica, y dixo; que el hombre era Entímema, que es una 

breve razón, y no tiene más que antecedente y consequente. Esto 

dixo, porque consta de alma y cuerpo. Anima est causa vida, como 

el antecedente de la consequencia, es un argumento en dos 
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términos, nuestra vida; aun porque no tiene más que nacer y 

morir”. Llegó la Arismética, y dixo, que era un zero, que quando se 

pone en la cuenta, incluye muchos números. Verdaderamente es el 

hombre una suma de todas las perfecciones de las otras criaturas: 

tiene el crecer de las plantas, el sentir de los animales, y el 

entender, de los Ángeles (aunque no como ellos)”165 

“La Matemática, también habló, y dixo; Que el hombre era la 

figura Esphérica, por ser la más perfecta entre todas las que 

señala el compás”166 

Ara bé, això no té res a veure amb el saber emergent de la ciència moderna i del 

racionalisme, sinó amb el sistema de coneixement aristotèlic-tomista. Les ciències a les 

que es refereix el text integren l’anomenada “ciència del cel” vinculada al saber de la 

revelació. Evidentment, no té cabuda el cartesià «cogito ergo sum» que fa del jo 

individual el centre de la visió, en contraposició a la visió deprimida i escèptica del 

coneixement humà167 impulsada per la Contrareforma. Tal i com escriu Rodríguez de la 

Flor, “en la naturaleza ideológica de la ofensiva contrarreformista, esta inscrita la 

capacidad retòrica misma de anexionar los vocabularios de los discursos 

secularizados”168 

D’aquí, el cos fou vist com un ens superb i ambiciós que portà l’home a caure en els 

trets terrenals i superficials. La corrupció del cos fou un bon mètode per controlar el 

comportament moral i social. Controlant el sentit de la mort dirigiren la vida en busca 

d’un adoctrinament moral. La vida fou considerada un desengany “se desarrolla en un 

mundo de apariencias y sufrimiento cuyo término inevitable y angustioso es la 

muerte”169. En el segle XVII la gent s’adaptà a la “promiscuidad entre los vivos y los 

muertos”170. El cos mort no tingué rellevància: no es donà importància a la direcció 

dels ossos mentre aquests es quedessin a prop dels sants, de l’església, de l’altar de la 

Verge o del Sant Sagraments. Philippe Ariès afirmà que el Barroc fou un veritable 
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“espectáculo de los muertos, cuyos huesos afloraban a la superficie de los cementerios 

como el cráneo de Hamlet, no impresionaba a los vivos más que en la idea de la propia 

muerte”171.  

 

Una mort igualitària  

Un dels tòpics més representatius de la mort moderna fou la concepció d’una mort 

igualitària. Aquesta reiterada afirmació anà lligada amb la dualitat existencial de 

l’home i la dona. En els segles XVI i XVII es considerà la mort com l’única causa possible 

d’igualtat entre els humans, és a dir, “la muerte es general”172. Els historiadors/es 

anomenen aquesta “idea conceptual”, la mort anivelladora. Aquesta creença fou 

utilitzada de manera repetitiva en la literatura impresa. Les persones terrestres no 

poden escapar de la Mort i la Mort no s’oblida de ningú, aniquila a tot allò mundà i 

terrenal:  

 

“que todo hombre que entrare en la ciudad de este mundo, por 

la puerta de la vida, saldrá por ella, por la puerta de la muerte”173  

“Pues, si tanta parte es para acarrear bienes, y estorvar males, el 

conocimiento del propio ser, procúrele tener cada uno, y considere 

las palabra De Dios que traygo conmigo. Pulvis es, et impulverem 

reverteris”174 

Per aconseguir mostrar la creença d’una mort igualitària, l’església insistí en la 

comparació entre homes i dones de diferents estaments enfront la mort. No es pot 

oblidar la condició de societat profundament jerarquitzada del període modern: 

 “junta igualmente hombre de cobre, y otros de oro, porque ay 

amos y criados no ay diferencia de polvos a polvos”175  

“en la vida, ay ricos y pobres, cavalleros y plebeyos, reyes y 

vassallos, más en la muerte no hay más que hombres”176.  
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“Lo que puede ensorbervecer a cada uno en toda ocasión, es la 

dignidad que tiene, o la que espera tener el linage de donde viene, 

o el estado a donde va. Pues ni en lo uno, ni en el otro tienes tú, 

hombre, para que hazer piernas, vienes de polvo u vas a ser 

polvo”177  

No només s’establí la diferenciació entre els estrats socials sinó que, per reafirmar el 

poder anivellador de la mort, es consideraren altres aspectes com l’edat o el sexe:  

“A ti digo niño y viejo, a ti rico o pobre, vestido y desnudo, señor 

o vassallo, porque todos hemos de morir”178  

“En tan flaco fundamento, como es el polvo y ceniza, que no liga, 

ni trava, está la Tyara del Pontífice, y la corona del emperador, y la 

hermosura de la dama, y la gentileza del galán, y el dinero del 

rico”179 

La mort anivelladora tingué una doble funció: per una banda, predicar el consol de la 

igualtat que imposa la mort entre desiguals i, per altra banda, la diferència que 

defineix la vida. Fou necessari remarcar la diferència per mantenir assossegat el poble: 

la vida no fou igualadora, “la igualdad ante la muerte justifica la desigualdad que 

impera en la vida”180. En un període de intensius conflictes socials fou un bon mètode 

per evocar la tranquil·litat dels pitjors tractats en la vida: 

“Todos los mortales son iguales en el morir, aunque no lo sean 

en el vivir”181  

 “Los Reyes y los ganapanes, todos son tierra y hollada. Aunque 

podemos considerar entre ellos esta diferencia; que los Reyes son 

tierra, pero hollada no más que en la muerte; y los demás 

hombres, en vida y muerte.”182  

La incredulitat fou un recurs utilitzat pels predicadors per reafirmar aquesta igualtat 

que imposa la mort. Prínceps i Reis es cregueren superiors a la resta en la vida i la 
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mort. Aquesta mena “d’ateisme de la mort“ fou tractat de bogeria, evocat com una 

clara mostra i aprenentatge dirigit als oients a mode d’exemple per no ser imitat:    

 “Rey Antiocho olvidado de la brevedad de su vida, y aun de la 

mortalidad de su cuerpo: que locos pensamientos llevava en 

aquella cabeza”183  

“A este propósito es de notar, que con curar Christo nuestro 

Redemptor a todos los enfermos, y todas las enfermedades, no 

curó locos, porque no tienen entendimiento, y no tienen 

conocimiento, su mayor locura es, pensar que son cuerdos, no 

siéndolo”184 

Don Quixot, en el moment de la seva mort, l’abduí l’enteniment i justificà la seva 

bogeria com el pecat comès en vida: “Señores —dijo don Quijote—, vámonos poco a 

poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy 

cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el 

Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la 

estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano”185. L’enteniment 

fou necessari en el memento mori així com la consciencia de sí i el saber de la mort 

propera. El seny en el moment més íntim entre l’home i la dona amb el Senyor. Per la 

seva banda, els testaments presenten aquesta necessitat d’enteniment en un seguit de 

fórmules notarials on s’especificà la malaltia corporal i les plenes facultats mentals: 

“detingut de malaltia corporal de la qual em tem morir, estant emperò amb tot mon 

bon seny y enteniment plena memòria”186. El seny aflora amb la mort propera.  

 

Una consciència individual 

La professora Elisa Ruiz afirma, “el proceso del “yo” es un fenómeno sociológico de 

gran alcance que se produce a lo largo del siglo XV”187. A partir d’aquest moment, la 

mort començà a perdre el valor col·lectiu que mantingué durant segles, per ser entesa 
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de manera individual: la mort individualitzada, l’home i la dona cada cop agafaren més 

consciència de sí mateix en tots els aspectes de la vida.  

Per què es dóna aquest canvi? Els historiadors/es exposen una sèrie d’adscripcions 

que promogueren paulatinament aquesta individualització. García Hinojosa justifica 

aquest fet com la introducció de varis factors cristians en la vida quotidiana: “la 

pertenencia a una parroquia, el ingreso en alguna cofradía, la participación en 

procesiones y actos de culto específicos que, junto con la devoción a ciertos santos 

particulares, terminarán por construir una biografía del sujeto”188.  El sentit biogràfic 

representa una confirmació del sentit individual de la persona o, en altres paraules, 

d’una consciència pròpia de personalitat que provocà “una progresiva estimación de 

algunos principios constitutivos de la personalidad”189: 

“Él como dise a sí mismo, es principio de todos los bienes, y el no 

conocerse, de todos los males”190  

“Quando començó a conocerse a sí, començó a saber”191 

  Aquesta tendència repercutí en diferents aspectes de la vida quotidiana, en els ordres 

de l’existència, com per exemple, el fet de posseir una habitació pròpia192. Aquest 

pensament evocà a la individualitat on es buscà la protecció dels mals exteriors. Per 

aquest motiu, no resulta estrany aquesta concepció de protecció s’extrapolés a la 

mort:  

“Llámale al Sepulchro casa. Porque la casa es para defenderse de 

las inclemencias del tiempo, del calor y sol de verano, frio y aguas 

del invierno. Y porque en la sepultura está un hombre defendido 

de las injurias y penalidades de la vida, la llama la sagrada 

Escriptura, casa, domus”193 
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 L’església fomentà la idea d’individualització cristiana, fet que repercutí en un seguit 

de gestos característics entorn de la mort. La mort es valorà conforme els actes dels 

creients/es: es dóna suma importància al memento mori, és a dir, el moment crític del 

trànsit i al “Judici” particular i individual de l’ànima. La mort es convertí en una espècie 

d’examen de consciència interior per aconseguir la salvació194 i el millor remei fou 

arribar a la coneixença dels mitjans per aconseguir l’eternitat: la espiritualitat 

individual, és a dir,  el tracte directe amb Déu, “constituirse en un instante la relación 

íntima con Dios y de contacto y pensamiento más hondo en los semejantes”195. Per 

tant, la consciència individual fou, per una banda, una relació íntima i espiritual amb 

Deu:  

“Mucho le importa al hombre el conocer a Dios, y no menos el 

conocerse a sí. Si acierta a formar el compás, en estos dos puntos 

sacará derecha la línea de su vida. Estos son los dos polos, con 

quien hemos de tener cuenta en la navegación que hazemos à las 

Indias celestiales. A vezes mirando quien es Dios, otras, quien 

somos nosotros”196  

A més, el contacte amb l’altre per mitjà de la “muerte de uno se construye en la 

mentalidad colectiva como cosa de otros”197. La mort de l’altre esdevé un 

aprenentatge emocional del propi futur i, d’aquesta manera, es reafirma una presa de 

consciència d’un mateix. Seguint a Ángel Rodríguez, “en la Edad Moderna, la 

individualización de la muerte asegura la solidaridad”198. 

 “aunque esta ley de morir, es general y no dispensada hasta oy, 

ni dispensable en adelante, presupuesta la divina ordenación, cada 

uno parece que dessea que esta ley no le comprehenda, porque 

anda huyendo del achaque, de que murió el otro. Loco no vees que 

por escusarte de la ocasión de la muerte agena, no podrás 

escaparte de la muerte propia?”199 

“A Eva persuadiola el Demonio, que era incierta la muerte. Y 

púdola hazer esta persuasión porque como ella no avia visto morir 
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a alguna persona, creyó que no moriría. Más si a nosotros 

pussiesse el Demonio ahora esta tentación haría viaje en balde 

porque vemos cada día morir al rico y al pobre, al sabio y al 

ignorante, al robusto y al flaco”200 

 “Y así forçosamente hemos de llorar y sentir esta que nos ha 

traydo dos daños; el uno el nuestro, por carecer de un vezino de 

tan buena lengua, de un pariente tan socorrido y de un amigo tan 

verdadero; y el otro daño es suyo, pues perdió la vida”201 

“Que pues definen a Dios en la manera que pueden, si se definen 

à si mismos? O tristes de nosotros, que nos aprotecha descubrir 

con los entendimientos (alumbrados de fee) que cubren los 

Seraphines con sus alas”202 

No obstant, la semblança humana amb Déu òbviament no significà la divinitat del ser 

home sinó el model de comportament a seguir. La consciència individual sempre anà 

unida amb la consciència d’unitat corporal i terrenal de l’humà: 

 “miras este nombre como quisiéredes, que siempre dirá Omo, 

Trocad las letras, con todo esso no trocareys el nombre. Ponedlas 

al revés, o al derecho, que siempre dirá Omo”203 

La presa de la consciència individual portà directament a una consciència de mort, és 

a dir, l’acceptació de la desaparició física. O, seguint a Ángel Rodríguez, el que es 

considera la resignació de la mort204. La coneixença interior del ser individual portà 

intrínsec la consciència del coneixement d’una mort segura: “sepa un hombre que se 

ha de morir”205. En època moderna no fou acceptada la ignorància entorn la mort: 

“Por tanto nadie ay que tenga ignorancia de que ay muerte, y 

que la de aver para él”206  

“no sabe los que le quedan hasta la muerte, sabe almenos,  que 

no le quedan aquellos que avia vivido, y que no los tiene ya en su 
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vida, que es verdad de la sentencia: «Nescio quandium 

subsistam»”207  

L’església aprofità aquesta saber sobre el cerimonial de la mort i sobre els sufragis 

relacionats amb la mort per unir els seus arguments amb la consciència particular. 

L’objectiu fou clar: la unió entre Déu i el memento mori, el moment més íntim i interior 

entre l’home i Déu que culminà després d’una llarga relació durant la vida. Per 

justificar aquesta unió els predicadors, per mitjà d’un seguit de metàfores, feren visible 

el paral·lelisme del dia de la mort com el dia del Senyor, oferint protecció en el 

memento mori, el moment més temut per l’home i la dona. Així evocà tranquil·litat al 

moribund/a: 

 “El día del Señor, que es el día de la muerte de cada uno”208 

 “Que el día último de la vida (que está por venir) es el que Dios 

llama acepto, y de salud”209  

Els sermons predicaren la necessitat de consciència de tot home que ha de morir, no obstant, 

manifesta la tendència d’una mort atzarosa: “Es la hora quando más descuydado esta su 

dueño”210.  

 

Vida efímera i caducitat: incertesa de l’hora de la mort 

Junt amb les formes de pensament anteriorment esmentades, es troben els tòpics 

més reiterats en els sermons, als testaments, a les representacions iconogràfiques, a 

les Arts del «bien morir» i en la literatura clàssica:  la incertesa de l’hora, la vida 

efímera i la caducitat de la vida. Aquests ítems es relacionen directament amb el 

reconeixement individual de la certesa de la mort, en altres paraules, “junto a esta 

certeza de morir estaba la inexactitud del momento”211. Fray Luís de Rebolledo titulà el 

seu sermó V “en que se considera, que la muerte, entre las cosas que se saben, es la 

más cierta, y entre las que se ignoran, la mas incerta”. Resulta evident la consciència 

d’una mort incerta: 
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“velad, porque no sabeys el día ni la hora quando vendra la 

muerte”212 

“que no aviendo cosa más cierta que el morir, ninguna huviesse 

mas incierta que su hora, para que esta incertidumbre fuesse 

freno de la vida, y un continuo apercebimiento de la muerte”213  

“sepa un hombre que se ha de morir, y que sepa que no sabe 

quando, que con solo esta sabiduría, e, ignorancia, como con dos 

armas poderosas, se defenderá de los tres enemigos, mundo 

Demio, Carne y de sus valedores” 214  

En els testaments s’albira aquesta incertesa dins d’una fórmula notarial prou repetitiva en la 

majoria de documents notarials: “sabent i considerant la mort aquí en esser certa y la hora 

d’aquella incerta”215.  

Citant a Júlio Caro Baroja, “es el futuro lo que el cristiano ha de tener en cuenta”216. A 

l’època moderna es visqué en un món de gran incertesa en tots els seus aspectes i la 

mort fou el seu màxim representant. La incertesa de l’hora de la mort repercutí, 

òbviament, en la pròpia incertesa de la duració de la vida. En els sermons s’evidencia 

ambdós fets: 

“Dios tuvo tanto secreto en la duración de la vida, y, por el 

consiguiente, a la hora de la muerte”  

“Morimos porque desde el día que tomamos la vida, la 

començamos a dexar, y los años que cada uno tiene de vida, essos 

ha de començar a morir”217  

 “pues una hora de veinte y quatro que tiene el día natural y un 

dia de los de vuestra vida, os ha de acabar, y ha de ser el 

último”218  

Així com en la incertesa del moment i la situació de la mort, la mort a l’aguait, a la 

posta: 
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“La muerte despiadada, Señora i emperadora: al fin ella ha de 

hallar al traydor del hombre, sino durmiendo, velando, sino 

comiendo, ayunando, sino andando, estando quedo, sino en la 

guerra del campo, en la paz de su casa”219  

 “Todo el tiempo de la vida es plazo cubierto para llamar a Dios y 

bolvernos a él”220  

 “Que dezimos hora? Ni media, ni un quarto, ni un momento, no 

tenemos seguridad y certidumbre de vida”221.  

En el període modern la vida fou obscura enfront un il·luminat món celestial. La vida 

fou un compendi de tots els mals222 i es considerà una veritable angoixa: la vida es 

presenta com un gran patiment. La fugacitat de la vida, tema important en època 

medieval, “adquiere gran relevancia en las predicaciones del siglo XVII”223. Com s’ha 

esmentat anteriorment,  pel cristià, el futur celestial es allò important i la vida 

representà un trànsit per arribar a ell, el futur esperat i desitjat. La fugacitat de la vida 

remarcà la idea d’una passada ràpida per aquest món terrenal i infernal. Per la seva 

banda, la caducitat de la vida fou un tema que anà molt lligat amb la vanitat i la 

fugacitat. La predicació de la mort fomentà el plantejament del sentit de la vida que es 

considerà efímera i enganyosa, una vida de falses il·lusions:   

“Brevedad de la vida, pobreza del ser con todo eso agonizamos 

tristeza y daño”224 

“que cosa ay mas llana, que ser la vida breve y la muerte 

cierta”225  

“Son notorios de Dios, la brevedad de su vida, por él (como el 

loco)a estos testigos de verdad desmiente y el autor de mentira da 

crédito”226 

“Passe el Hombre con su vida lo que con su sombra porque el 

moço tiene por breve la vida, y anda con temores de muerte”227 
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La caducitat de la vida es evident en la iconografia228. Les representacions pictòriques 

de les vanitats, en aquest sentit, són un clar exemple: la figura del rellotge de sorra, 

present en tantes pintures barroques, representà el símbol del pas del temps finit. La 

representació de la triada d’edats mostren aquesta caducitat i fugacitat de la vida per 

mitjà de la representació de les edats de la vida. Es rumià sobre l’edat de l’home unit 

amb la fugacitat de la vida, “que mientras ay más vividos, ay menos por vivir”229: 

“Impíos llama David a los que se lisongean con este 

pensamiento de larga vida”230 

 

El dolor de la mort 

La vida es considera un dolorós pelegrinatge a una vida millor a les terres celestials. 

En època moderna es buscà l’alè de l’esperança. No obstant, això no tragué la menció 

del dolor de la mort. Aquest fet no resulta estrany ja que el pensament del moment 

fou considerar la vida sinònima del dolor. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de donar 

tranquil·litat al moribund/a es comentà que “los dolores de la muerte son los 

últimos”231. Un cop passat el dolor del trànsit es presenta una vida celestial lliure de 

dolor. 

Els predicadors amb l’ús de metàfores donaren solucions per apaivagar el sentiment 

de dolor del moribund/a i donar respostes als fets i sensacions biològiques i 

fisiològiques que es donen en el moment de la mort. Es fomentà l’esperança d’arribar 

a un món millor:  

“sudorzito frio de que se cubre el hombre que muere? El ayre de 

tierra de la región nueva donde llega”232  
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Tot en aquesta vida es plantejà com un dolor, “el dolor ciega y pone obscuridad”233. 

Per aquest motiu,  “el sermón asume el dolor de la muerte tanto físico como anímico, 

que supone la destrucción del propio ser”234. 

 

4.2 BONA VIDA, BONA MORT 

Alberto Tenenti sostingué, “el Ars moriendi se expande en Europa a lo largo del siglo 

XV como cristalización iconográfica de la muerte cristiana, supone que la muerte es, 

entre los cuatro novísimos, la que tiene una función ética más eficaz”235. En el territori 

espanyol, a les acaballes del segle XV i inicis del segle XVI, s’inicià una reforma pròpia 

duta a terme pel cardenal Cisneros i l’arquebisbe Hernando de Talavera a la que se li 

sumà un actiu humanisme cristià influenciat per l’erasmisme236 i les crítiques a la 

realitat religiosa. L’Humanisme trencà amb totes les manifestacions exteriors de 

devoció com les supersticions i els “abusos que se exponían en la cabecera del 

moribundo”237, un dels motius principals de les grans crítiques dels reformadors. Pels 

humanistes del Cinc-cents, les Artes del «Bien morir» y del «Buen vivir», inspirades en 

els antics Ars moriendi, presentaren el desig de familiaritzar l’agonia de la mort vista 

des d’una perspectiva més optimista, és a dir, la salvació de l’ànima del moribund/a no 

es jugà en el llit de mort sinó que es requerí un viure cristianament el camí de la vida 

per aconseguir la salvació eterna. A finals del segle XVI i inicis del XVII, amb els cànons i 

decrets estipulats pel Concili de Trento i amb una realitat de vida molt més pessimista, 

passaren a anomenar-se únicament las Artes del «Bien morir»238: els tractats de finals 

del Cinc-cents donaren importància als últims instants de la vida, el memento mori, 

moment en que el moribund/a podia aconseguir la salvació. No obstant, manifestaren 

un requerida preparació al llarg de la vida: una vida dedicada a la preparació de la 

mort.  
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La mort i la religió són indissolubles239 i els tractats del «Bien morir» en són una 

mostra. Les guerres de religió i el Concili de Trento convertiren a la mort en un tema 

central. Els contemporanis post-tridentins imaginaren el seu destí: el purgatori, el destí 

de la majoria de mortals, i la vida eterna celestial o infernal. Per aquest motiu, fou 

necessari portar una vida de pregaries i oracions. En aquest moment es podria dir que 

“aparece una doctrina de intimidación que concentra su mensaje en todo un arsenal 

macabro destinado a estimular el ejercicio de unas virtudes que, parece ser, ya no se 

practicaban por fe”240. La pressió que suportaren els homes i les dones moderns 

entorn la religió i la mort provocà un desequilibri emocional i existencial, com bé 

argumenta Núñez Beltrán, “la gran disparidad de entidades y tendencias conferidas al 

alma y al cuerpo provoca en el hombre desequilibrio en su existencia”241. L’anhel de la 

salvació i la vida eterna suposà la repressió dels pocs plaers que es podien donar en 

vida. 

 

El Arte del « Bien Morir» 

Martínez Gil afirma, “los orígenes y difusión del Ars moriendi parecen ligados a la 

orden de predicadores”242. Resulta clar si es pensa que, tant els predicadors com els 

autors de l’escriptura de les Artes del «Bien morir» foren membres del clergat, dels 

ordres religiosos, teòlegs i moralistes.  

Amb els Arts el clergat adoptà un paper protagonista . En el moment de la mort es 

requerí d’un eclesiàstic, la persona adient per administrar els sagraments i “alentar el 

constante arrepentimiento, y debe continuar animando al recogimiento y entrega 

hasta el final”243. El moribund/a és vençut per l’eclesiàstic que “en su uso obviamente 

de sus propias atribuciones, desarrolla una febril seguimiento de la evolución del 

mismo espíritu del moribundo”244. No obstant, no tothom serví per exercir aquesta 

funció. S’exigí posseir certes qualitats: la capacitat de donar consells, controlar les 
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diferents matèries, ser bon orador o la seva adaptació del discurs depenent de qui fos 

el moribund/a –ric, poderós, pobre, devot o impenitent-, entre d’altres: 

“Los hombres sabios que pueden ayudar a morir, y consolar, y 

alentar, y encaminar a los enfermos son pocos”245  

“Basta con que sean provables a juizo de algunos varones doctos 

y consentidas o admitidas de la Iglesia, para que con ellas se 

assegure el efecto del Sacramento y la salvación del penitente”246 

Per justificar la seva funció com a únics capacitats per a realitzar aquesta feina 

encomanada per Déu, algunes Arts mostren la diferència entre el clergat i els membres 

seculars que exerciren altres oficis propers a la mort. Així com també es 

salvaguardaren de la culpabilitat dels possibles errors insistint en la gran importància 

de la seva funció moralitzadora. Juan Bautista Poça establí una comparació:  

 “El médico del cuerpo con la opinión más provable, más 

autorizada, y más seguida, mata al enfermo, si no es verdadera. 

Más el del alma con qualquiera opinión provable, aunque sea 

falsa, cerca del modo de declarar las especies, números, u 

circunstancias de los delitos, sana, y da gracia, y vida eterna”247  

En un principi, aquests tipus d’obres estigueren dedicades al clergat i a la gent 

lletrada, “valiéndose de esta obra todos los que supieren leer”248. No obstant, 

aconseguiren una gran difusió entre les classes més baixes de la societat. Tot i que no 

es sap fins on arribà aquesta difusió, sí que es cert que s’escriviren versions curtes, en 

llengua vulgar, amb gravats i miniatures249, venuts com a literatura de canya i cordill.  

El desig de divulgació quedà patent en els llibrets: 

“Pos esta disposición más apropósito para el fin que se pretende, 

me ha parecido executarla y declarar el fin y orden de esta 

escritura, para que sea más fácil de entender”250  

El devot hagué de dur a terme un aprenentatge doctrinal per evitar caure en els 

plaers de la vida i les temptacions del dimoni: una preparació de la mort al llarg de la 
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vida. L’objectiu del devot cristià fou dur una bona vida per tenir una bona mort o, el 

que es el mateix, es buscà una bona mort per mitjà d’una bona vida, “la muerte seria 

solo vista como un paso hacia una mejor vida, cosa que todo hombre debe procurar”251. 

La  principal valedora d’aquesta idea fou l’església252, acord amb les lleis divines, 

aconseguiren el control i la cohesió social. Les Artes de «Bien morir» són una clara 

mostra: es tractà de realitzar guies pas a pas. Aquests manuals tingueren dos 

destinataris: per una banda, els religiosos que ajudaren a Bien morir a mode de guia i, 

per altra, a la gent amb l’objectiu “de enseñar a los vivos a meditar sobre la misma” 253 

i poder afrontar-la quan arribi al moment.  Per tant, es consideren llibres “pedagògics”, 

una mena de “llibre d’autoajuda”. Els predicadors feren menció de la necessitat de la 

seva lectura: 

“Morir una vez a los hojos de Hombres. Demonios y Ángeles; y la 

que más es, a los de Dios [...], ya meditando la muerte, ya 

tratando della, con los amigos, y leyendo cada uno assí mismo 

esta sentencia Apostólica”254  

“Remedios, y ayudas generales para todos los enfermos, y 

agonizantes”255 

“Mas no siendo el morir más que un día, hemos menester mayor 

cuydado para acertar a morir”256   

Els sermons fúnebres sovint feren menció del necessari aprenentatge per aconseguir 

una bona mort. Els Artes del «Bien morir» donaren les facilitats per mitjà d’oracions, 

plegaries, exhortacions, models de comportament i un conjunt de directrius que el 

cristià devot hagué de seguir al llarg de la seva vida. Per aconseguir fomentar la lectura 

utilitzaren metàfores persuasives. La bona mort fou aquella en que el moribund/a mor 

amb tots els Sagraments donats:   
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 “Bien se ve de quanto cuidado sea el ultimo trance de la muerte, 

pues para él sirven los tres sacramentos de la Penitencia, 

Comunión y Extremaunción, y tantas oraciones de la Iglesia, en las 

quales solicita, y cuidadosamente busca todos los favores para el 

enfermo, y lo que no haze en lo restante del año, llama en las 

Letarias a Abel y a los Santos del Testamento”257  

“Bien es que velemos todos los días y todas las horas, pues que 

por la mayor parte viene la muerte el día que más olvidados 

estamos de ella, y el que tratamos con mayor priessa de las cosas 

de la vida”258.  

 “La salvación del que muerte, es negocio oculto, no tenemos la 

vista tan larga que podamos desde acá ver las sillas de el Cielo y 

los que se sientan en ellas, por lo qual hemos de guiarnos por los 

indicios”259 

La bona mort consistí en rebre els tres sagraments i la guia en el trànsit per mà d’un 

eclesiàstic. Un dels motius que provocaren més temor als homes i dones moderns fou 

la muerte repentina o súbita, és a dir, morir sense els sagraments donats. En el període 

modern, “morir y acabar solo o abandonado, sin ayuda eclesiástica, es muy 

peligroso”260. La mors repentina es considerà un mal morir i produí autèntic pànic a 

més de com “infame y vergonzosa”261 a ulls dels demés.  

Les metàfores utilitzades pels predicadors foren clares. Per fomentar l’aprenentatge 

per una bona mort acudiren a arguments diversos. Un clar exemple reiteratiu fou la 

idea d’una mort única sense marge d’error:  

“El morir se nos da una vez. Oxalá se nos diera de dos, porque si 

la primera erráramos, acertáramos la otra”262 

“Aprovéchate de ella, Christiano, porque si yerras, essa suma en 

el último zero no tiene enmienda, sino que con ella assí errada has 

de passar a darla a Dios”263 
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El velar sempre amb oracions i pregaries al llarg de la vida. Per dur a terme aquesta 

directriu es requerí d’una pedagogia doctrinal amenaçant oferta en els manuals:  

 “Sino sabeys que día ni qué hora, velad todos los días y las 

horas”264 

“Velad de día y de noche, el Invierno y el Verano, porque no 

sabeys en que tiempo de essos, ni a qué horas vendrá la 

muerte”265 

L’error de perdre el temps de vida dedicat a les coses mundanes i no a l’aprenentatge 

necessari pel bon morir:   

“Faltoles el tiempo para morir sobrándoles el de vivir, porque los 

desperdiziaron a priessa, y no le conservaron para aquella 

necessidad tan importante”266  

“El tiempo de la vida es el del merecer, y el de la muerte de 

entrar a juzgar lo merecido”267  

No oblidar la por a la mort, contínuament alerta  durant la vida:  

“andando temorizados de la muerte, anden recatados en la 

vida”268 

“El Espíritu Santo entra en el libro del Eclesiástico avisando a los 

hombres lo que les importa saber ser buenos muertos, y el temor 

de Dios haze maestro de bien morir”269 

Amb aquest breu esment a les Artes del «Bien morir» es pot deduir que “la muerte se 

somete a un proceso de clericalización en los siglos XVI i XVII que favorece al sacerdote 

como director del proceso”270. Utilitzaren la mort de manera precisa amb el fi d’ajudar 

adoctrinar construint un monopoli eclesiàstic del trànsit. L’església per mitjà de la mort 

aspirà a aconseguir el control social. No obstant, aquest control no es pot deslligar dels 

beneficis econòmics de la mort: les indulgències, els deutes i les donacions que es 

feren a l’església, com bé mostren els testaments, suposà el gran negoci de la mort. 
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Com esmenta Antonia Morel, l’Església sabé “asentar sólidamente sus bases en unos 

momentos de graves conflictos espirituales”271. 

 

El pecat mortal 

Delumeau afirmà que “junto a la peste, las carestías, las guerras, incluso la irrupción 

de los lobos, siempre eran interpretadas por la Iglesia, y más generalmente por los 

guías de la opinión, como castigos divinos: flechas aceradas enviadas del Cielo sobre 

una humanidad pecadora”272. Si no hi hagué prou amb les dificultoses situacions que 

hagueren de suportar els homes i les dones moderns, el pecat s’imposà sobre ells/es 

com una pesada càrrega. El pecat es considera la falta comesa contra les lleis divines o 

eclesiàstiques, el llast que s’arrossega durant la vida i resulta determinant en la mort. 

L’home es considerà la criatura perfecta: “en su condición de imagen de Dios pero 

reducido a la nada por el pecado”273. Un pes pesat a espatlles de la Humanitat, “la 

deuda con que nacio, y esta ha de venir a pagar”274. 

Quin és aquest deute diví? Les faltes comeses es pagaren amb la Mort. L’església 

culpà a l’home, responsable i autor del pecat i, per tant, autor de la mort275. Es podria 

dir que el pecat fou la causa-efecte de la mort terrenal de l’humà:  

“El pecado entró en el mundo como un Gigante, y traxo por 

alfange la muerte”276  

“Que la muerte (efecto del pecado) divide al hombre, porque 

dessata y aparta el alma del cuerpo”277.  

La religió cristiana atribuí el seu origen al conegut Pecat Original, causa i justificació 

cabdal d’una descendent Humanitat pecadora: en el Paradís, Adam menjà la fruita de 

l’arbre prohibit tot i l’advertència de Déu. En aquest moment, Déu imposà la Mort com 

                                                           
271

 MOREL, Antonia, “Los tratados de preparación...”, p. 719 
272

DELUMEAU, Jean, “El miedo en...”,  p. 314 
273

NÚÑEZ, Miguel Ángel,” La oratoria sagrada...”, p. 204. 
274

Oració fúnebre XXII, f. 171v. 
275

MARTÍNEZ, Fernando, “Muerte y sociedad…”, p. 109. 
276

 Oració fúnebre V, f. 39. 
277

 Oració fúnebre XVII, “En que se considera que el pecador muere siempre muerte violenta y el justo 
voluntaria”,  f. 133. 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

73 
 

el càstig diví. Francis Cerdan afirma, “en nuestro mundo occidental, la difusión de la 

religión cristiana generalizó la idea según la cual la muerte fue introducida en el mundo 

por el pecado de Adán, pecado que recayó sobre todos los hombres”278:  

 “Esta ley de muerte, en el Parayso se estableció, y en la 

eternidad de Dios se acordó”279  

“Ni fue acto de divina voluntad, que el hombre muriesse. Pues 

quien fue la causa moral, que voluntariamente introduxola muerte 

en el mundo? Los Malos (Adam y Eva) con palabras y señas, con 

lengua y mano la llamaron”280  

“Cúmplese a la letra aquella sustancia que se notificó a Adam, y 

se cumplió en él, y en todos sus descendiente. En qualquier día que 

comieres morirás. Y assí en el mismo que Adam tendió la mano a 

la fruta del árbol vedado, començó a morir”281 

Philippe Ariès afirmà, “concuerda con esta idea, basándose también en san Pablo, 

para quien “la vida es muerte en el pecado, y la muerte física acceso a la vida 

eterna”282. Aquestes paraules no són del tot significatives per l’època que interessa 

estudiar. En el període modern, la mort física no fou assegurança de vida eterna ja que 

significà la desaparició total del cos, una idea que anà lligada amb la corrupció del cos: 

l’home atrapat en un cos terrenal i corrupte, limitat per les seves passions les quals 

l’inclinen als vicis i als pecats. En els segles moderns, del pecat depengué la possible 

eternitat celestial o la condemna eterna283. 

Per evitar possibles recriminacions en contra Déu i la seva responsabilitat de castigar 

amb la mort a tota la humanitat, els eclesiàstics buscaren una justificació per 

l’exculpació de Déu, “dize Dios: Yo no le mato”284, inculcant la idea d’una Humanitat 

culpable i pecadora. Delumeau afirmà, “reina también la idea de que Dios ha dado 
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pruebas, durante mucho tiempo, de paciencia. No pensaba más que en «ayudar» a su 

Iglesia, «y no en la venganza»”285 

“De manera que pudiera el hombre (si quisiera) no morir. El fin 

después por el pecado le quitó Dios esse condimento”286  

Una frase reveladora culmina aquesta exculpació de Déu: “El Hombre buscó su 

perdición”287. Per a reafirmar aquest argument es predicà l’ajuda de Déu bondadós 

que intentà advertir a Adam i Eva, castigant amb la mort però dotant a l’humà de la 

seva carència, l’Esperit Sant.  

El pecat representà el mecanisme decisiu de l’ànima del difunt/a: la salvació o la 

condemna. Aquest fet anà estretament lligat amb la idea d’una bona vida, com s’ha 

esmentat anteriorment, una vida apartada dels seus plaers i vicis. Les «Artes de bien 

morir» s’escriviren, segons les lleis divines i eclesiàstiques, el que es considerà pecat. 

Gràcies a la gran difusió d’aquest tipus de manuals, els lectors/es pogueren seguir les 

directrius per evitar pecar i assegurar-se un lloc a les terres celestials. En el “Pràctica 

de Ayudar a Bien Morir” escrita pel Pare Juan Bautista Poça l’any 1644, es llegeix un 

interessant llistat en la que s’esmenten el que es consideraren pecats mortals segons   

les “leyes marcadas por los principios seculares y los eclesiásticos”288 i la solució per poder 

alliberar-se a temps d’aquests: 

“De culpas para la vida, y para la muerte. Dase en este capítulo 

un sumario de todas, y solas las culpas graves y mortales, que de 

precepto y obligación se deben confessar”289 

No obstant, tot i la pressió eclesiàstica, fou un bon mètode per tranquil·litzar i apartar 

la ment del moribund/a de la seva pròpia consciència d’una mort pròxima: 

“De la misma suerte se perdonan los pecados mortales 

olvidados, y no confesados, que los que vinieron a la memoria, y se 

confessaron”290 
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Una llarga llista de temàtiques conformà el que es considerà pecat mortal. A mode 

d’exemple, es tractaren els temes relacionats, per una banda, amb la divinitat, la 

religió i la creença: la fe, els vots, les lleis divines, els llibres prohibits, la no assistència 

a misses en temps de festivitat, el no rebre els sagraments, el trencament de 

juraments, i un extens llistat de pecats mortals destinats a la doctrina; i per altra 

banda, un seguit de pecats en l’àmbit secular i quotidià com els produïts dins del 

matrimoni, els incests, els furts i robatoris, els que afectaren a les hisendes, els béns i 

les herències, els oficis, etc. Les «Artes del Bien morir» solien mostrar la diferència 

entre els pecats mortals i els pecats no mortals:  

“De las culpas veniales, y que para ser culpa grave alguna de las 

que llaman siete pecados mortales, es necessario quebrantar 

notablemente a alguno de los diez Mandamientos”291 

 És a dir, els pecats no mortals es poden convertir en pecats mortals. Juan Bautista 

Poça escriguí com es podia donar aquest fet per mitjà dels coneguts Set Pecats 

capitals. A mode d’exemple: 

“En la luxuria por más feos sentimientos, y movimientos que 

padezca, si no ay voluntad de executar o delectación morosa cerca 

de las culpas, y especies. Que se declararon en el sexto 

Mandamiento, no hay pecado mortal”292 

Els cristians cregueren fermentant en el perdó diví per mitjà de la redempció dels 

seus pecats en el memento mori, considerat el moment més íntim en la relació directa 

entre l’humà i Déu. El moment que precedeix el seu Judici: “el pecador afina el 

coloquio con el Redentor Crucificado, confesando los numerosos pecados cometidos y 

pidiendo la gracia del perdón por sus culpas, parafraseando a veces los salmos 

penitenciales”293: 

“En tus manos señor encomiendo mi alma. Y es porque el 

hombre espiritual, parece que tiene la puerta abierta para que 
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salga su alma a la otra vida, y así dize San Pablo que esta 

desseando que se dessate de su carne”294  

 “cierto efecto obra la absolución sacramental en el pecador 

verdaderamente arrepentido”295 

L’església insistí, de manera repetitiva, en la diferència entre l’home pecador i l’home 

just, ambdós penats per un mateix delicte, el pecat, i amb un mateix final, la mort, 

però amb destins molt diferents, la salvació o la condemna: 

“El justo y el pecador, están bien representados en dos hombres 

presos por un mismo delito: de los quales el juez al uno da por 

libre, porque se descargó bien, y al otro condena a muerte”296  

“Por esta consideración podemos dezir que el pecador de 

qualquiera manera que muera, siempre muere muerte violenta y 

el justo no”297  

El pecat jugà un paper principal en la formació d’una consciència col·lectiva entorn la 

mort. El bon cristià intentà reprimir els plaers i no pecar. La creença d’una angoixosa 

vida terrenal i una meravellosa vida celestial provocà en l’humà la inquietud de no 

pecar per aconseguir l’anhela una vida del més enllà. Quina millor opció havia? No 

obstant, fou impossible no caure en algun pecat al llarg de la vida.  

 

Una mort privilegiada 

Seguint a varis autors/es entre elles Maria de los Ángeles Rodríguez Álvarez, “si bien 

es cierto que todo individuo muere, el modo de morir no se realiza igual en todos los 

estatus”298: 

“Los Reyes y los ganapanes, todos son tierra y hollada. 

Aunque podemos considerar entre ellos esta diferencia: que 

los Reyes son tierra, pero hollada no más que en la muerte; y 

los demás hombres en vida y en muerte”299  

                                                           
294

 Oració fúnebre XVII, f. 132 
295

 POÇA, Juan Bautista, “Práctica de Ayudar…”, f. 4 
296

 Oració fúnebre XVII, 133v 
297

 Ibídem, 131v 
298

RODRÍGUEZ, Maria de los Ángeles, “La muerte «privilegiada»...”, p. 246. 
299

Oració fúnebre I, f. 5v 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

77 
 

Reis, nobles, funcionaris d’alt rang i personatges amb un poder social important 

conformen les classes altes de la societat moderna. En els sermons, el tercer estament 

no hi tingué cabuda: tractats d’incultes i ignorants, necessiten de persones importants 

qui el guiaren pel bon camí en el món terrenal300 i així, per mitjà de la imitació, arribar 

a una vida eterna. Per tant, les classes altes de la societat foren el model de vida i 

comportament idoni a seguir del qual els pobres hagueren de venerar i obeir. La 

present diferenciació social en els sermons fúnebres fou un mecanisme infal·lible 

davant el gran temor, la mort. L’exaltació de les virtuts dels grans i poderosos serví per 

demostrar una mort que no entén de jerarquies però amb el comportament adequat 

en vida qualsevol persona pot arribar a la salvació: “algunas cosas se dizen del hombre 

común y plebeyo, que no se dizen del Príncipe; cavallero, del rico, ni del puesto en 

dignidad”301. Es dóna l’evidència de l’anomenda mort privilegiada. Un mecanisme de 

subordinació beneficiós per una banda, a la monarquia i el control polític i, per altre 

banda, a l’església i el seu control moral. Ambdós amb un objectiu comú, el control 

social i cultural del poble.  

La monarquia estigué interessada en la publicació dels sermons. Al llarg del segle XVI 

i XVII, la figura reial es veié en perill: “aun admitiendo la base de la elección divina del 

rey, ya no es éste el intocable sino que aparecen claras críticas hacia su persona y su 

gobierno”302. Per aquest motiu, els predicadors, esdevingueren com a homes de 

propaganda monàrquica sent “los encargados de transmitir una concepción casi divina 

de la monarquía”303. Fou important ressaltar la superioritat dels Reis per sobre de la 

resta. Les oracions fúnebres representen un clar exemple de l’exaltació divina i reial, 

entenent al Rei com “un ministro de Dios en la tierra”304. Persistí en la mentalitat 

moderna una concepció terrenal i divina únicament corresponent a Reis i Reines, 

Prínceps i Princeses:  
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“Porque no tienen superior, ni quien se les atreva, sonlo en la 

muerte”305. 

“Filipo, Rey de Macedonia, tenia dado orden que cada dia a la 

mañana entrasse un page a su recamara y le dixesse: Recuerdate 

Rey que eres mortal”306.  

Múltiples són les diferències entre les lletres corresponents als sermons fúnebres 

reials i els sermons fúnebres destinats a altres membres de la societat (entenent com a 

membres de les elits). Malgrat això, s’ha cregut adient remarcar les dues diferències 

primordials, presents únicament en els escrits dirigits a monarques: la concepció de 

divinitat reial i la gran exaltació de les virtuts reials i el comportament com a models de 

conducta. A mesura que disminueix el rang social, l’exaltació de les virtuts també. La 

monarquia fou la cúspide:“Los Príncipes, aunque ellos no lo entienden porsi, porque no 

se tratan como hombres”307. 

La presència dels reis es troba en la lletra de varis sermons fúnebres encara que no 

fossin dedicats a ells/es. En podríem dir, el rei és el cap de la societat, símil al Déu. En 

primer lloc, la idea de divinitat terrenal es troben exemples com: 

“La muerte y vida de los Reyes y Pontífices, que respeto de Dios 

son hombres, y entre los hombres (sino son) se llaman dioses en la 

tierra”308. 

Els reis foren els representants d’una cosmovisió divina i humana gràcies a “títulos 

que dio la divina Magestad al hombre”309. Escollits i dotats per Déu, a diferència de la 

resta de mortals, tingueren potestat sobre tot allò terrenal excepte sobre la mort. 

Altres referents, tot i que no tan clars, permeten entreveure aquesta divinització reial. 

Fray Luís Rebolledo escriví “lo mucho que una República pierde quando se les muere un 

buen Rey” i establí diferents comparacions interessants que es poden relacionar amb 

la divinitat: predicà “llorenle todos, como hijos, pues él fue de todos padre”310, una idea 
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paternalista; “o cabeça de las cabeças del mundo, puesta debaxo de los pies”311, la 

degradació de la cúspide als peus, una idea jeràrquica i simbòlica. La regeneració i 

degradació fisiològica típica de l’època moderna: el cap, allò proper al cel, allò diví, els 

peus, contacte directe amb el terra, allò denigrant:  

“La muerte quando haze golpe en un Rey, nos da en el coraçón y 

cabeça, quitanos la vida y el sesso. La perdida de la cabeça es 

irreparable. Si perdeys un ojo, hazeys otro de plata, si una mano, 

otra de hierro, si un pie, uno de palo, pero si la cabeça, ay cosa con 

que suplir essa falta? La pérdida de un Rey es de cabeça”312. 

Per la seva banda, l’exaltació de les virtuts i els comportaments dels reis i reines resta 

visible. No obstant, el predicador marcà aquesta glorificació a partir de la diferència 

entre el bon rei i el mal rei i afirmà “Como es materia de alabança de Dios, quando se 

lleva los Principes malos, assi lo es de lagrymas, quando son buenos”313. Per tant, els 

bons reis foren elevats al màxim, exemple honorífic de comportament i el do de les 

virtuts per arribar a la salvació. Aquestes virtuts enteses com un do de Déu foren 

transcrites en els sermons fúnebres:  

”los Ecclesiásticos están favorecidos, los Religiosos defendidos, 

los cavalleros contentos: y (en una palabra) todo el cuerpo 

Repúblico esta pacífico y ordenado por su admirable 

providencia”314. 

Amb aquests arguments afirmà que “bastante materia ay para llorar con ambos ojos 

quando se muere un Buen Rey”315. Es pot considerar una espècie de justificació per a la 

obligació o la norma.  

És sabut el paper cabdal dins de la societat estamental: considerats poderosos amb 

l’exclusivitat, originàriament, de la funció militar. Teòricament, la transmissió per sang 

fou requisit per pertànyer a l’estament nobiliari, els quals hagueren d’acomplir les 

virtuts i capacitats com a do i obligació del respectiu llinatge. No obstant, els 

predicadors controlaren les alabances dedicades a aquest grup ja que, com digué 
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Rebolledo, era necessari posar “grandes frenos de sus voluntades”316. Considerat rics i 

superbs sense el do diví els quals “presume tanto de sí”. Per aquest motiu, els 

predicadors es centraren en alguns personatges pertanyents a l’alta noblesa i els 

cavallers.  

Per què els cavallers? Aquest fet no resulta estrany si pensem en la imatge idíl·lica del 

cavaller: lluitador, valent i fort, la mà que defensà la República en el camp de batalla. 

Vistos com homes d’una gran heroïcitat, aquesta característica es reflectí clarament en 

els sermons fúnebres, venerats fins el punt que “que cada día se nos ofrece ocasión de 

celebrarles obsequias”317. Mitjançant els sermons fúnebres dirigits a cavallers, homes 

poderosos, potentats i nobles feren mostra de la mort implacable, la mort que arriba a 

tothom.  

No obstant, els sermons fúnebres critiquen a través de l’exaltació de la pena i el dolor 

la incomprensibilitat d’una mort injusta:  

“la muerte, come de todo, ahora echo mano de un buen bocado, 

y llevose un cavallero poderoso, en salud, y rico en hazienda”318  

“Quien vio a este galán, pocos días ha, acuerdese de su 

gentileza, y abra esa caxa y mirese agora”319.  

Així com la mort insaciable, “la muerte es huessos, no quiere huessos sino pulpa”, es 

prefereix endur al jove i fort que no al tolit i pobre. Per aquest motiu, s’atorgà la culpa 

de la mort de valents homes a la covardia del poble, és a dir, la imatge del noble valent 

front el pobre covard:  

“Con una piedra hazeis, señor, dos tiros; Days al de acavallo, y 

atemoririzays y ahuyentays al de pie”320 

 “Muchas vezes la muerte de los principales Hombres, en las 

Repúblicas, las suele Dios embiar con espadas de dos manos: para 

castigo suyo, y escarmiento de la gente menuda”321.  
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En els sermons fúnebres s’exalta, per una banda, el paper dels cavallers en les 

guerres sent comparats amb els grans herois del passat. En aquest punt es divisa el 

Renaixement d’un passat mític davant d’una època obscura. Per altra banda, l’il·lustre 

llinatge pertanyent del cavaller sent  “potentado de fuerças, como en linage y en toda 

buena calidad”322, la ciutat i la República d’origen.  

Per últim, s’exaltà els trets físics del cavaller, l’elogi físic: 

“Potentados en robustosidad de complexión, y salud, a las vezes. 

Y viven menos que los débiles. Verdades que a ellos les parece que 

son sujetos de más larga vida, pero engañanse, porque aconcete, 

que la muerte haze allí mayor estrago, donde halla mayor 

resisténcia”323  

Però alhora parlà de la vulnerabilitat humana: 

“en moço robusto y colorado, que tiene estomago de avestruz, y 

fuerças de oso, y a este derribarle la muerte con un accidente 

pequeño”324.  

Per exculpar la mort del valent cavaller, el predicador solia establir comparacions 

entre personatges. Fray Luís de Rebolledo, posà l’exemple d’Adan i Abel i justificà dient 

que la mort preferí un home jove i fort.    

Resulta interessant establir un breu anàlisi entre el sermó fúnebre d’un cavaller noble 

i el sermó fúnebre de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán325, per veure la 

diferència d’exaltació amb la finalitat de divisar que quan més alt és el rang menys 

trets negatius. En el cas del Gran Capitán, s’exaltà las mateixes característiques que al 

noble cavaller, no obstant, la diferència crucial recau en la superior veneració 

mostrada:  “El que Reyes vence, con Reyes puede comer”326; “Como su oficio era 

Capitán General, y el bien que hazia era general, el llanto lo avia de ser en su 

muerte”327; “Que con riesgo de su vida. Expuesta a tantos y tan grandes peligros, nos 
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 Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515). Capità general dels Reis Catòlics. Exaltació d’una figura 
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traya la plata de Indias”328; “merecía sepulcro de Reyes”329. No sembla estrany pensar 

en la veneració d’un cavaller segons els llogres i beneficis aconseguits per la República i 

l’agraïment d’aquesta. 

Els sermons no descriuen els components del tercer estament. No obstant, es divisa 

una diferència entre el poble i el “populacho”. En aquest cas, podem entendre a 

l’home comú com a membre de la petita burgesia: mercaders, camperols hisendats, 

juristes, metges o homes d’alta “estofa”. És necessari ressaltar que, tot i tenir una 

economia pròpia, un ofici i, en alguns casos, una cultura escrita, les elits els 

consideraren incultes i ignorants. L’home comú fou el vassall. Una mostra d’aquest fet 

és la poca importància que es donà al difunt/a en els sermons. Les oracions fúnebres 

dirigides al poble serviren com a mètode doctrinal pels oients: la vida i la mort 

d’aquests foren els exemples per predicar el que es considerà pecat i les directrius a 

seguir per a la salvació. Per norma general, no és fins a la part final del sermó on es fa 

una mínima menció i reconeixement al difunt. Una espècie de “moraleja” de tot el 

predicat anteriorment en el sermó. 

La lectura dels sermons fúnebres dirigits al poble, es veuen les diferents temàtiques 

utilitzades per a persuadir així com la utilització del difunt a mode d’exemple a seguir. 

Fray Luís de Rebolledo predicà sobre la vida efímera i fràgil: “Si merece alguna honra, 

no es por lo que es, sino por lo que ha de ser”330.  

La diferenciació estamental tingué cabuda en la predicació: “porque este siempre 

humilde, y lleno de concimiento de su baxeza [...] confessando que el lugar alto no era 

el suyo”331. A través de l’exemple del llaurador mostrà la cobdícia i la supèrbia com a 

grans pecats: “Hombre sobervio, porque siendo el tierra, y la sobervia ayre”332. Utilitzà 

l’alabança del llaurador, no per l’exaltació de les virtuts individuals del difunt sinó per 

fer menció del Bé: “No se ha de buscar con trabajos la comida superflua, pues es 
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buscar costosamente el daño [...] sino la necesaria, sin la qual, no podemos vivir”333; ”El 

labrador come de su pan, dio su sudor y no se alço con lo ageno” 334. Un punt 

interessant a ressaltar és la divisió dels membres dins d’un mateix estament. Fray Luís 

de Rebolledo ens deixà un increïble escrit sobre les característiques, l’ofici i la posició 

que ocuparen dits membres335. El llaurador, el mercader, el jurista, el metge i el 

confessor idiota: 

“y a los pies336 un labrador de rodillas, que señalando los dezia: 

«yo sustento los dos»; y luego tras este labrador, un mercader de 

la misma manera, y dezia: «Yo robo tres»; Y tres ellos, un Jurista, 

diziendo: «Yo engaño los quatro»; Y detrás un Medico, que 

también dezia: «Yo mato a los cinco»; Y últimamente un confessor 

(idiota) y cudicioso, echándoles la bendición, con esta palabra: «Yo 

absvento los seys»”. 

Aquest fragment mostra clarament la diferenciació social dins d’un mateix grup. 

Quatre punts resulten interessants de mencionar: el primer, es mostra l’augment de 

cobdícia juntament amb la posició social. Si es considera aquest fet, no es d’estranyar 

la necessitat de posar fre a les voluntats de l’alta de la noblesa. En ocasions foren 

considerats un gran perill per la República i la monarquia. En segon lloc, mitjançant 

l’escriptura es divisa el reconeixement social. Els oficis, com el llaurador i el mercader, 

es presenten escrits en minúscula mentre que el jurista, el metge i el confessor, la 

primera lletra és majúscula. Aquest fet gramatical podria simular el rang social dels 

personatges? En tercer lloc, el sermó és una clara mostra d’adoctrinament social, 

dirigit als oients populars en busca del control social. En altres paraules, no representà 

un missatge únicament per llauradors sinó també per mercaders, juristes, metges, etc.:  

”Si hablara solamente del pobre, que anda debaxo de los pies en 

esta vida; si del ignorante, que esta arrinconado, del súbdito, que 

está sujeto”337 .  

Permet imaginar la predicació a la plaça pública:  
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Oració fúnebre IV, f. 34. 
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Oració fúnebre IV, f. 36v. 
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Mencionats per ordre social establert: començà del rang més baix fins el més alt dins del tercer 
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“Mirava por los vassallos, por la paz pública... execución de la 

justicia, para escusar la opresión de los pobres, huérfanos y 

viudas”338. 

Resulta indispensable afirmar una pròpia concepció de vida femenina. Una herència 

de l’Antiguitat, a partir de la construcció del sistema patriarcal i la influència de la 

lectura bíblica, es perllongà durant la major part de la història, dotant a la dona de 

connotacions negatives del “propi ser”:  

“solo el hombre es imagen de Dios porque él es el que ha de 

mandar y la muger obedecer”339.  

Aquesta tradició misògina es manifestà al llarg de l’edat moderna quedant reflectida 

en els sermons fúnebres: les dones es relacionaren amb el pecat, la temptació i la 

vanitat. La comparativa de la dona en relació amb l’home fou habitual: la fortalesa de 

l’home vers la debilitat de la dona. En la societat estamental a la dona li correspongué 

–segons els valors dominants- el rang més baix i li foren atribuïdes unes funcions 

marcades, la cura de la família i les feines de la llar. Considerades com a incultes i 

ignorants, les virtuts femenines devien girar entorn de l’home i de Déu amb ull a no 

deshonrar a l’home i el llinatge. Núñez esmenta que “nunca han de ser predicadoras y 

maestras de varones, aunque fuesen idiotas e ignorantes”. L’església tingué una forta 

influència en aquesta misogínia històricament arrelada: “Nieta del hombre, e hija del 

pecado”340. Culpable del pecat original, diabòlica per utilitzar tots els seus 

encantaments per aconseguir els seus objectius encara que no siguin bons.  

A la recopilació de Fray Luís de Rebolledo trobem tres sermons fúnebres dirigits a 

dones de llinatge: un vídua, una jove i una nena. En aquests es reflecteixen totes les 

funcions honroses que la dona ha de dur a terme per a la seva salvació. A l’oració 

dirigida a la vídua, el dimoni i l’infern són presents des de l’inici. Connotacions 

negatives omplen les pàgines del sermó. No obstant, en certs punts s’exaltà algunes 

característiques positives de la vídua. Aquest fet es pot donar, per una banda, a la 

necessitat d’exaltar, a mode d’exemple, les funcions d’una dona sense home i, per 

                                                           
338

Oració fúnebre VI, f. 53v. Pobres, orfes i viudes es consideraren d’un estatus més baix a l’home comú. 
339

Oració fúnebre IX, f. 72v. 
340

Oración fúnebre XIII, “En que se consideran algunos daños del pecado, y que uno de ellos es la muerte. 
En las honras de una viuda”, f. 95. 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

85 
 

altra, per la sensibilitat vers la mort. En el sermó es deixà constància de les funcions 

bàsiques d’una vídua per preservar l’honra: “el manto que cubría su rostro, y quando 

estava sin él, la verguença”341, l’obligació de dol i el reclutament a la llar així com el ser 

bona mare educant els seus fills per ser futurs grans homes.  

El sermó dirigit a una jove de“mucha hazienda y hermosura” es centrà en la bellesa 

com a temptació del diable. El protagonisme de la difunta en les honres desapareix. 

Aquest fet resulta conseqüència a l’associació de la dona amb un poder espiritual-

transcendental:  

“oy no hazemos a ella honra, sino a Dios, por ser el día quando él 

haze alarde de su poder, poniendo debaxo de los pies, y aun de la 

tierra, la hermosura, la riqueza, y juventud, Trinidad que el mundo 

adora”
342.  

Mostrà a través de la difunta la temptació de l’home i el gaudi dels plaers de la vida. 

S’establí una igualtat entre dona i pecat, culpable de la temptació i de la caiguda de 

l’home en el pecat així l’enveja de les altres dones no tant “hermosas”: “La misma 

vanidad es la hermosura” i la justificació d’aquesta com una bellesa efímer:  

“no hay mocedad fiel, ni vegez hermosa, pues la poca edad es 

vana y la mucha también”343.  

La debilitat de la dona es present en el sermó: “Su deshonra es la que se celebra y su 

flaqueza la que se manifesta”344.  

El sermó dirigit a la nena no resulta representatiu per estudiar la condició de les 

dones dins de la societat estamental moderna però sí per l’anàlisi de una mort 

prematura. La mort de l’infant es posà en relació amb el dormir: “No está muerta sino 

durmiendo”345. Es buscà el consol dels pares i familiars per la pèrdua de la seva única 

filla: “Afligidos los coraçones por la muerte de esta niña”; “muerte llorada por todos”. 
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Els impenitents, representen un grup d’un interès analític important. Es consideraren 

persones traïdores de la doctrina cristiana. Els sermons fúnebres destinats als 

impenitents serviren per adoctrinar al poble amb exemples de persones que es 

deixaren portar pels plaers de la vida. En aquest grup s’englobà qualsevol persona que 

no seguí la doctrina cristiana: “el Rey pecador, descuydado”; “peccadores ricos, les es la 

muerte más penosa”346. Per atemorir als oients predicaren per mitjà de la mort 

dolorosa molt característica de la concepció de la mort moderna:  

“El pecador de qualquier manera que muera, siempre muere de muerte 

violenta y el justo, no”347.  

En aquest cas, els sermons fúnebres dirigits als impenitents foren un instrument de 

persuasió exclusiu de l’església i en el que s’englobaren tots els estaments: 

“procuremos dar buena contera a nuestra vida ... Ninguno piense que ha de ser su vida 

mala, y su muerte buena”; “El que fue pecador en vida, no será santo en la muerte”348.  

No obstant, gràcies els pecadors, la religió pogué enfortir la doctrina i subordinar als 

seus adeptes: és la clara representació de l’immens poder de l’església en el període 

modern.  

Després de realitzar un breu aproximació sobre la societat estamental moderna per 

mitjà dels sermons fúnebres, sembla òbvia la no presència del poble, o dit d’altre 

manera, del “populatxo” en les oracions i honres. Com s’ha esmentat anteriorment, les 

oracions fúnebres foren dirigides a les classes benestants, tot i què, quan més baixa 

fora la categoria social menys exaltacions de les virtuts del difunt. De l’exaltació del 

monarca fins al llaurador o el mercader (sense incloure les dones i els penitents), com 

exemples d’adoctrinament sent un instrument moral per a la subordinació dels oients.  

No obstant, s’ha considerat interessant realitzar una breu menció a aquest grup 

social. La presència secundària del poble en molts dels sermons fúnebres permet intuir 

la imatge denigrant que es tingué del “populacho”: en ocasions, semblà que no 

arribessin ni a la categoria d’home. Després d’analitzar aquests breus apunts sobre el 
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poble, s’ha decidit remarcar dues característiques importants de la visió d’aquests per 

part de les elits: el nul interès per les seves vides i la plena consciència de la presència 

d’un grup social marginal:  

“dexandose tantos pobres y enfermizos, como ay en Sevilla”349 

 “el pobre, el enfermizo y el trabajador se acuerdan de la muerte; 

pero el rico, al favorecido, al sano, no les passa por 

pensamiento”350.  

L’objectiu de mostrar la consciència de la presència dels pobres dins de la societat 

fou l’exaltació de la posició que els hi pertocà dins de la República en busca de 

mantenir l’ordre social,“los pobres (que son los pies de la República)”: 

 “Porque el día que considera un hombre, que es polvo, y que ay 

sepultura, y muerte, no se le de nada de la honra y dexa el interés: 

todo lo huella, y menosprecia”351. 

En la majoria de sermons fúnebres, si s’esmenta el poble, fora en sentit de 

menyspreu, servint per justificar la mort injusta dels “grans”. No obstant, també es veu 

la petició de caritat per aquestes persones sense recursos. Aquest fet ens pot portar a 

pensar en una caritat interessada, és a dir, no es pretén ajudar al pobre sinó la recerca 

d’una salvació personal per mitjà de les bones accions.  

 

4.3 EL COLOR DE LA MORT 

Pot semblar estrany, versemblant o indiferent l’anàlisi del color però el seu estudi 

resulta una bona eina auxiliar per aprofundir determinats aspectes de la cultura.  Els 

colors influenciaren i influeixen enormement en la cultura “como aventuras 

ideológicas en la historia material y cultural”352. El color no respon a l’objecte ni al 

subjecte; és captat pel sentit de la vista, sentit primordial que interposa més distància 

entre nosaltres i el món i permet captar la magnitud d’aquest. La vista, des d’una visió 
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filosòfica, es considera el sentit responsable d’una estètica idealista que permet a 

l’humà l’ordenació de la complexitat i el caos. Baumgarten, filòsof alemany, pare de 

l’estètica filosòfica, afirmà el color com a part fonamental de la bellesa del món. El 

color serví per crear, no només una identificació de la situació de la persona, sinó 

també una identitat social. Dins de la cultura de la mort moderna occidental, el color 

prengué una important posició simbòlica.  

En la seva Teoria del color, Goethe353 mostrà “el efecto sensorial y moral” que 

representen els colors en els éssers humans: “el color produce un efecto importante y 

decidido sobre el sentido de la vista y por su mediación en el ánimo, efecto que se une 

directamente a lo moral”354. En altres paraules, el color afecta de manera directa a la 

moral i a l’ànim, tant individual com col·lectiu, de les persones. Amb aquesta afirmació, 

no és estrany pensar en una representació històrica dels fets socials, culturals i polítics 

per mitjà dels colors. Goethe ens proposà una Teoria del color a partir d’una dualitat 

real o fictícia: per una part, la concepció científica355 i, per altra, la concepció 

“sensorial-moral” la qual expressa que “las distintas impresiones cromáticas no son 

intercambiables, tienen un efecto específico, y tienen que producir estados 

decididamente específicos en el órgano vivo. Y lo mismo en el ánimo. La experiencia 

nos enseña que los distintos colores dan especiales estados de ánimo”356. Els estudis 

actuals, inspirats en la teoria goethiana, afirmen la presència i resulta d’una doble 

percepció universal sobre els colors: la psicologia del color, referent a l’efecte del color 

en les persones i la simbologia del color, representativa per la seva variació depenent 

de les èpoques i les cultures. Fernando Hernández afirma, “el color es sobretodo una 

sensación, un lujo biológico, que se problematiza constantemente desde la propia 

biología”357, per tant, entenent la subjectivitat del significat cultural dels colors i 
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deixant de banda la cientificitat newtoniana, s’intentarà realitzar un breu estudi de la 

part simbòlica i sensorial del color de la mort moderna. El color fou responsable de 

marcades tradicions, costums i creences. El color fou promotor d’un desig de 

diferenciació social i emocional. El color pinta una època: l’època moderna es pintà de 

negre.  

 

Una mort en blanc i negre 

Al llarg de la història, els humans, mitjançant els colors, hem construït i percebut un 

ordre simbòlic el qual es transforma en una sèrie de pensaments i comportaments tant 

individuals com col·lectius. Per tant, es dóna una associació cultural entre els colors i 

els esdeveniments, els fets, els estats d’ànim, els sentiments, els comportaments, i una 

llarga llista d’actituds i situacions. Els colors alberguen una llarga història i d’ells 

“provienen simbolismos que usamos sin saber por qué, y moldean nuestra vida, nuestro 

modo de pensar y nuestras elecciones”358. Esdeveniments socials, polítics i culturals 

han estat i estan sotmesos al món dels colors fent que l’estudi d’una Història dels 

colors, tal i com afirmà Michel Pastoureau, doni pas a“conocer el modo en que se lo 

trató a cada uno es conocer el espíritu de la época”359. S’aposta per un estudi de la 

coloració, com afirmà Ciro de Pers, “los cuales se deleitan cada siglo y cada nación, 

muestran las costumbres de ésta”360. Alhora, els colors permeten pensar en una 

associació cultural com a mètode representatiu d’agent cívic, moral i cultural per a la 

identificació d’una cultura pròpia.  

La mort respon a una de les representacions reals i simbòliques amb més pes dins del 

món dels colors. La mort contemporània a Occident és negra. L’associació entre la 

mort i el color negre es troba totalment interioritzada en el nostre inconscient degut a 

un aferri etnocentrisme occidental, causa principal de la nostra falta de curiositat, fent 

que ni tan sols ens preguntem el «perquè» d’un costum tan estès: per què el negre 

simbolitza la mort? i, el més important, en la història d’Occident ha estat sempre el 
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negre el color de la mort? Tot i que ens resulti estrany, la mort moderna fou una mort 

en blanc i negre que no passà desapercebuda, immersa en una època de grans canvis 

socials, culturals i polítics. Qui foren els responsables d’aquests canvis: l’església, les 

elits o el mercat? Quin fou el seu objectiu? Els colors ens permeten “fer un pas 

endavant” per intentar entendre un canvi de mentalitat, un “gir cultural”, que alterà el 

simbolisme de la mort i que, en certs aspectes, arriba fins els nostres dies a través de la 

tradició cultural.  

El blanc i el negre representen els colors fonamentals361. La concepció actual ens 

porta a pensar en una mort representada únicament pel color negre, antònim de la 

vida, reflectida simbòlicament amb el color blanc. En el període modern, vida i mort 

anaren «agafades de la mà» i es concebí, dins de la mentalitat de l’època, una mort 

totalment vinculada a la vida. Per aquest motiu, no resulta estrany pensar en una mort 

moderna bicolor, on el blanc i el negre no foren considerats oposats sinó “compares”, 

representants d’allò immaterial: el blanc es vincula a la llum i el negre a la foscor, 

ambdós són els colors del caos i del profetisme362, dels quals s’afirma “una poderosa 

atracción mágica... Símbolos de rituales y cambios”363. Michel Pastoureau, 

medievalista francès i especialista en estudis sobre la història i simbologia dels colors, 

ens proposà una contraposició entre el blanc i el negre equivalent al contrast entre la 

llum i la foscor: el desig humà de trobar la llum enfront de l’eterna por a la foscor, el 

cel front allò subterrani. Eva Heller, sociòloga i psicòloga, afirmà “El blanco es el inicio y 

el negro el final” i, afegí, “todo acaba en el negro: la carne descompuesta se vuelve 

negra, como las plantas podridas y las muelas cariadas”364. Si entenem el blanc com la 

suma de tots els colors de la llum i el negre com l’absència d’aquests, es reflexa, 

mitjançant la comparació, les connotacions negatives del negre i, en conseqüència, 

com afirmen varis autors/es, el motiu de la concepció, moderna i actual, d’una“mort 

en negre”.  
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No obstant, al llarg de la història, la sensibilitat pel negre varia segons les èpoques i 

les cultures on no sempre representà allò negatiu. Michel Pastoureau, esmentà les 

connotacions positives de la mort i el negre en les antigues civilitzacions i afirmà “el 

negro, el color de la noche y de las tinieblas, color de las entrañas de la tierra y el 

mundo subterráneo, el negro además el color de la muerte”365, vinculat amb la fertilitat 

de la terra la qual permet al difunt el seu traspàs al més enllà366. Un negre associat a la 

mort i a la resurrecció sense connotacions diabòliques ni malignes, vinculat únicament 

a “la dimensión fértil de la tierra”367. La mort fou vista com a positiva, com a llei de 

vida. A partir del segle II aC, les connotacions negatives de la mort i el negre 

irromperen en les societats: es definí el negre com un color pèrfid, impol·lut, repulsiu o 

antiestètic accentuant la seva contraposició amb la llum i el blanc. La primera teologia 

cristiana fou la precursora d’introduir el blanc i el negre com a representacions 

ideològiques del bé i del mal. No obstant, en els primers anys del cristianisme, el negre 

continuà albergant una dualitat simbòlica: la mort i la fertilitat de la terra. 

Quin és el moment en què el negre adopta totalment les connotacions negatives 

relacionades amb la mort? L’Església, durant l’època medieval i part de l’època 

moderna, fou introduint el negre com a símbol de mort i de penitència. Les 

vestimentes de les celebracions foren blanques i, paulatinament, es guardaren les 

blanques per les festes de Pasqua i les negres per les festivitats sobretot de penitència 

com l’Advent i la Quaresma, la missa de Tots Sants i el Divendres Sant. Per què aquest 

canvi de color en les festivitats? Fora una imposició simbòlica duta a terme per 

l’Església per reprimir el poble? Fora per ressaltar més bruscament la diferència entre 

el bé i el mal? O, podria ser una estratègia econòmica duta a terme per part de les elits 

perquè la roba negre fou molt més costosa? Aquest canvi de concepció, i en 

conseqüència de vestimenta, en busca d’una repressió moral del poble, quedà 

reflectida en varis factors: el negre es convertí en el color de l’Església, símbol de 

penitència, humilitat i justícia368; l’aparició de faules i llegendes relacionades amb el 
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color negre (com exemple, la faula del corb369); el negre com el color de la mort en els 

textos bíblics o la posterior austeritat demanada per la Reforma. En la cultura cristiana, 

el negre representà la mort, el camí a la resurrecció, l’aflicció i la penitència. A inicis 

d’època moderna, i sobretot a partir del Concili de Trento (1545-1563), el significat 

ambivalent del color negre desaparegué i s’acabà atribuint a la mort, a la penitència, al 

pecat, als àngels caiguts, a l’infern i al diable. La simbologia de la resurrecció quedà 

relegada i desaparegué de les vestimentes així com de certs símbols del ritus funerari 

quedant reflectida en els costums mortuoris de la societat. No obstant, la idea de 

resurrecció s’incorporà tímidament mitjançant altres tipus de pràctiques: la resurrecció 

s’integrà en el ciri blanc simbolitzant la llum que acompanya i guia l’ànima cap al «més 

enllà».  

En època moderna, el negre no només representà a la mort sinó que també fou 

símbol d’elegància. El negre principesc370 es posà de moda en les vestimentes de les 

elits. Carles V i  Felip II, monarques del gran imperi espanyol, anaren diàriament vestits 

de negre: sentiren obsessió per les vestimentes de teles elegants i costoses de color 

negre fet que, segons varis autors/es, fora provocat per un fervor catòlic i a l’Església. 

Durant la segona meitat del segle XIV, arrel de la Pesta Negra, es crearen lleis i decrets 

“obligando a la población a vestir de negro”371. Segurament, el motiu principal de la 

noves lleis forà mantenir la tradició cristiana mitjançant el negre com a color cabdal. 

No obstant, varis autors/es afirmen la importància del factor econòmic en la creació de 

la nova legislació. Recordem l’alt cost de les teles negres. El segle XVI fou el gran segle 

del negre: la Reforma predicà l’obscur en el vestit com a senyal de humilitat, l’auge del 

negre principesc, el deure del negre moral i religiós, el qual s’imposà sobretot en les 

vestimentes de les dones, i el principi d’obligatorietat del dol negre. Tots aquests 
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moviments (entre d’altres) «in crescendo» enriquiren progressivament a l’Església 

(control de la moral popular) i a les indústries tèxtils donat a l’alt cost del tint negre. 

Tot i la importància simbòlica del color negre, la mort d’època moderna es veié 

envoltada d’una gran influència del color blanc, representant de fortes connotacions 

negatives: la vellesa i la proximitat de la mort, les malalties o el cos sense vida372, el 

blanc cadavèric. El blanc representà la llum i la foscor: un paral·lelisme entre la 

innocència i el naixement amb la mort i el sudari373, la vida comença amb la llum i mor 

amb la llum374.  

L’inici del món s’atribueix al començament del Mal, no obstant, en totes les religions 

també es representa l’inici del Bé: la resurrecció i la superació del pecat, el seu color 

simbòlic el blanc, color diví i de les virtuts espirituals. El blanc fou el color litúrgic de les 

grans festivitats com Nadal o Setmana Santa, Crist es representat amb una túnica 

blanca, els sacerdots catòlics vestiren i vesteixen de blanc375. Tot es torna positiu amb 

el blanc, al contrari del negre on tot és negatiu. Amb aquesta afirmació, no és estrany 

pensar en la utilització d’ambdós colors per a la representació de la mort en època 

moderna. Varis autors/es afirmen la representació del blanc com la neteja exterior i 

interior de les persones, la idea de puresa i l’absència de pecat. En època moderna els 

ritus funeraris es trobaren plens de simbologia relacionada amb el color blanc: els 

exemples més clars foren les mortalles, els ciris i les flors, tot havia de ser blanc per a la 

resurrecció espiritual del mort en el «més enllà». 

Blanc i negre representaren els principals colors de la mort moderna però no foren 

els únics. En menor mesura, el vermell i el verd tingueren també connotacions 

relacionades amb la mort. El vermell representà el poder, un poder amenaçant que 

denota senyal de destrucció, màxim exponent simbòlic de la mort cruel i brutal. Anne 

Varichon, ens presentà l’ambivalència del color vermell “el cual también trae consigo el 

poder del renacimiento y acompaña a los muertos”376. Fou el representant de la sang 
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de la vida, la sang de Crist i del sacrifici que condueix a la redempció de les criatures 

humanes, sempre present en els ritus funeraris377. Pastoureau, afirmà “el rojo fuego es 

la vida, el Espíritu Santo de Pentecostés, las lenguas de fuego regeneradoras que 

descienden sobre los apóstoles; pero es también la muerte, el infierno, las llamas de 

Satanás que consumen y aniquilan”378
. Per aquest motiu, en les misses es trobaren 

objectes representatius d’aquest color, com per exemple, el mantell del altar en els 

dies de record a la Passió de Crist com el Divendres Sant o el Diumenge de Rams. El 

verd, representà un color ambivalent, el color del bé i del mal. En època medieval, el 

verd evocà als éssers demoníacs. A partir de la baixa edat mitjana i l’època moderna, 

passà a ser un color de regeneració i d’esperança, màxim exponent de les grans festes 

populars, deixant de banda tota referència a allò demoníac. El verd modern fou 

“símbolo de la vida en el sentido más amplio”379, adoptant una simbologia relacionada 

amb la vida i la mort, entès com l’esperit del renaixement: en època moderna, vida i 

mort foren totalment indissociables en la mentalitat dels seus contemporanis, i el verd 

simbolitzà tot allò que creix i mor. En el sentit religiós el verd, encara en els nostres 

dies, significa “liberarse del pecado, significa resurgimiento”380. 

Fray Luís de Rebolledo, ens deixà un curiós i bonic testimoni on, per mitjà de la 

metàfora, ens mostrà el significat dels colors. El blanc de la pau, el vermell de la 

violència i el negre de la mort: 

“El primer dia del cerco se tendía la tienda blanca, dándoles a 

entender que si luego le entregasen la ciudad con paz, serian 

recibidos con clemencia, y liberalidad *… +El segundo dia, mandava 

poner la tienda de color carmesí, significándoles, que sino 

quisiessen darle con pacificación, los rendiría por guerra *…+. Y el 

tercero dia mandava mudar la tienda negra, apercibiéndoles que 

si no se aprevechavan de los plazos de clemencia, ni se intregavan 

a las primeras escaramuzas *…+, desde luego se podía cada uno 

cortar los lutos”381.  
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L’època moderna es caracteritzà per la dualitat entre allò degradant i allò regenerant. 

El blanc associat amb Crist, amb la llum i la resurrecció i el negre aparegué com el color 

de Satanàs, el pecat i la mort382. Un inici d’època on el negre representà la mort del cos 

físic i el blanc la resurrecció en el «més enllà». Amb la gran influència del Concili de 

Trento, les normes i lleis imposades per l’Església, i el benefici econòmic generat pel 

tint negre, el període modern acabà sent en una època “pintada de negre”. L’objectiu 

de la repressió moral, cultural, social i econòmica es trobà candent en l’atmosfera dels 

segles XV, XVI i XVII. Degut a les imposicions, el poble canvià la creença de l’espera del 

Paradís en la terra per l’espera de l’arribada del diable. Tot es tornà fosc: neix l’època 

del negre i, el segle XVI fou el seu gran segle. 

 

L’ambivalència del blanc i el negre: el dol 

La simbologia del color queda patent en el dol, el procés psicològic que es dóna arrel 

de la pèrdua d’un ésser estimat. Les vestimentes, el dol i les mortalles, adquireixen una 

forta connotació simbòlica per mitjà del seu color. La coloració de les teles alberguen 

un gran significat cultural deixant entreveure la concepció de la mort en les diferents 

èpoques i cultures. A l’Europa occidental d’època moderna, la dualitat entre el blanc i 

el negre com a símbols de la mort quedà reflectida en la roba dels difunts i dels seus 

acompanyants. Per aquest motiu, mitjançant l’anàlisi del color de les vestimentes 

mortuòries, s’emmiralla el canvi de concepció que es produí en època moderna: els 

vestits de dol passaren de ser blancs a ser negres. Quin fou el motiu d’aquest canvi de 

color? Repressió, estratègia econòmica, diferenciació social, canvi de mentalitat o 

moda?  

A inicis de l’època moderna es dugué dol blanc sobretot per les dones. Malgrat això, 

al llarg de la història, no sempre foren vestimentes blanques. Varis historiadors/es del 

món antic, realitzaren diferents estudis d’investigació sobre el color del dol a l’antiga 

Roma per a mitjà d’escrits de l’època. El més mencionat fou Plutarc, qui escriví: “¿Por 

qué en los duelos las mujeres llevan vestidos blancos y redecillas igualmente blancas?” 
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i, afegí, “del mismo modo que amortajan de blanco el cuerpo del difunto”383. Plutarc de 

Queronea representa un testimoni ferm per afirmar el dol blanc a la Roma antiga. No 

obstant, treballs contemporanis demostren i neguen aquesta afirmació: “el negro era 

el color que predominaba en la despedida a los difuntos”384, afegint,“el blanco no es el 

color del luto en Roma, sino un color asociado a vestidos de prestigio social. Su 

presencia en los funerales como vestido de aquellos que acompañan al cadáver sólo 

puede explicarse como expresión del estatus jurídico de quienes lo portan, nunca como 

símbolo de tristeza y muerte”385. Els estudis recents conclouen mostrant el negre com 

el color del dol romà i el blanc com el color simbòlic del prestigi social, fet que no nega 

la presència de personatges rellevants vestits de blanc en els funerals romans. Per 

tant, si s’aposta pel dol negre a l’antiga Roma, quin fou el moment del dol blanc? L’ús 

del dol blanc a partir del segle II, moment en que es decretà un ordre imperial que 

establí el blanc com a color oficial del dol. L’inici de les influències religioses cristianes, 

la idea de la resurrecció i l’espera del Paradís juntament amb els colors dels hàbits dels 

pares del cristianisme, fomentaren el canvi del color en el dol deixant de banda 

qualsevol símbol d’estatus i prestigi social representat pel blanc. 

L’Europa medieval mantingué el blanc com el color oficial del dol. Els vestits foren 

confeccionats seguint el tall dels hàbits de les ordres monàstiques, fets de teixits 

rústecs en senyal d’humilitat i penitència386. El dol blanc albergà una connotació 

simbòlica de gran pes: la resurrecció i la puresa divina que es mostrà mitjançant les 

robes blanques sense tenyir. Pastoureau afirmà “el duelo se lleva vestido de blanco, 

porque el difunto se transforma en un cuerpo de luz, se eleva hacia la inocencia y lo 

inmaculado”387, entès com l’absència de color simulant la representació del buit de la 

persona que el vestí. Eva Heller corroborà la idea de la resurrecció i afirmà, “los 

cristianos antiguos que pensaban sobre todo en el más allá, vestían de blanco en los 
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entierros porque la muerte era la fiesta de la resurrección”388. Les idees religioses 

foren, en gran part, les responsables d’impulsar la permanència del dol blanc durant 

segles, sent el color més acord amb la creença de la resurrecció, redempció i la 

reencarnació. Pels homes i dones medievals, la mort no representà un acomiadament 

definitiu sinó el traspàs a un món nou, un camí a la llum. 

A finals de l’edat mitjana es determinà una nova visió del món la qual transformà la 

moral. Els primers cristians visqueren convençuts de l’arribada de l’edat paradisíaca, és 

a dir, el retorn de Crist. Aquesta creença canvià a inicis de l’època moderna. Visqueren  

marcats per un conjunt de successos que influïren de manera permanent en la 

mentalitat dels seus contemporanis: els avenços tecnològics, el descobriment del nou 

món, les catàstrofes i les epidèmies com la Pesta Negra, multiplicaren les pors 

provocant una societat cada cop més atemorida. L’Església aprofità aquesta situació de 

por social i recomanà al poble fer penitència i apartar les alegries i plaers de la vida 

quotidiana per aconseguir la salvació. A mitjans del segle XV, els colors de l’edat 

mitjana desaparegueren i el món s’enfosquí389 juntament amb l’increment de les pors: 

fou l’inici del gran segle del negre, el màxim representant simbòlic d’una època 

obscura. Es deixà de creure en l’edat paradisíaca i el retorn de Crist per començar a 

calcular la data de la fi del món i l’arribada del diable. Evidentment, aquest canvi de 

moral portà en conseqüència un canvi de mentalitat en els seus contemporanis. Per 

tant, si es considera un món que s’enfosqueix i cau en el pecat, no resulta estrany 

pensar en una substitució del blanc pel negre en representació de la mort i el dol. Els 

costums i rituals mortuoris no escaparen del gir moral i l’Església col·laborà en aquest 

canvi de concepció amb l’objectiu d’aconseguir una subordinació popular.  

Quin fou el detonant del reemplaçament del dol blanc pel dol negre? Els ordres 

monàstiques començaren a canviar els seus hàbits blancs (teixits no tintats) pels hàbits 

negres (o colors foscos, com per exemple, el marró) en senyal de penitència i humilitat. 

Malgrat que en un principi no totes els ordres monàstiques acceptaren la modificació, 

el negre passà a ser el color de l’Església, sent el principal responsable del canvi en els 

costums i les vestimentes del dol: el càstig de Déu pels pecadors terrenals. És necessari 
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remarcar que la mort moderna adoptà connotacions negatives pels vius i no pels 

difunts/es, és a dir, el canvi de color només afectà en el dol i no en la mortalla la qual 

continuarà sent blanca, símbol de la resurrecció en «el més enllà». En canvi, els 

acompanyants terrenals vestits de negre en mostra de penitència: a occident, el negre 

fou i és senyal de dol per la mort terrenal i el blanc el color de la resurrecció390. En 

època moderna, s’afirma el dol negre com a representació de la mort terrenal del 

difunt/a, de la continuïtat del viu en el món del pecat i la no exhibició dels pecats per 

part dels vius.  

L’ús del dol blanc fou oficial fins a finals del segle XV391 i es portà a les corts europees 

més importants fins a inicis del segle XVI. Anna de Bretanya és reconeguda com la 

pionera en portar dol negre qui, posteriorment, fou imitada per un seguit de reines, 

princeses i dones dels alts llinatges europeus.  

 No obstant, tot i les afirmacions dels estudiosos, es donen certes evidències per 

pensar que la reina Isabel I, la Catòlica, ja vestí dol negre amb anterioritat. Diverses 

hipòtesis parlen de l’amistat entre Isabel la Catòlica i Anna de Bretanya, per tant, es 

pot pensar en una possible influència entre ambdues reines. Martínez Gil, exposa el 

testimoni d’Alonso de Villegas392, qui escriví:  

“En España se usava vestirse de paños, o sedas de color los 

hombres, como de presente lo usan las mugeres, y por la muerte 

de la Emperatriz Doña Isabel, muger del Emperador Don Carlos V 

deste nombre, que murió en Toledo primero día de Mayo, año de 

1539, su Magestad el Emperador por luto se vistió de negro, e 

imitándole toda España, quedóse el color en el vestido de negro, 

de modo que si no es en aldeas, Labradores, y gente del campo, 

que vistem de pardo, todos los demás de ordinario andan de 

negro”  

Arrel de la inesperada mort de l’infant Joan, l’any 1497, els Reis Catòlics dictaminaren 

la «Pragmática de Luto y Cera» (1502) on plasmaren “de la manera que se puede traer 
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luto e gastar la cera por los defuntos”393. Estipularen un conjunt de lleis on s’establí: la 

manera de dur el dol, l’obligació de dur dol negre fet amb teixits de pany, per a quines 

persones es pot dur dol (familiars propers i persones reials), un temps màxim de sis 

mesos de dur dol excepte per a persones reials o pel marit o muller el qual pot 

perdurar el temps que es desitgés, la prohibició de la manifestació desproporcionada 

de dolor, el reclutament de les vídues i la prohibició general de posar més de 24 ciris 

per difunt/a: 

“que ninguna muger pueda poner toca negra del todo tenyida 

salvo por las personas reales, o la muger por el marido” 

 

 “trayan los hombres lobas cerradas por los lados sin falda e 

capirotes, todo de paño tundido, e por las otras personas lobas 

largas con maneras abiertas por los lados, que no alleguen más 

hasta el suelo, para que no rastren, e sayos e capirotes de paño 

negro tundido. E que las mujeres trayan hábitos de paño negro 

tundido”394 

No obstant, documents anteriors a la pragmàtica imposada pels Reis Catòlics 

mostren el costum de vestir teles negres durant el dol: és el cas de les Ordenanzas 

municipales de Bilbao sobre los duelos (1493) o la carta dels Reis Catòlics demanant 

complir la provisió reial que disposà el dol proporcionat (1498). Tot i les evidències, 

historiadors/es especialistes defensen una tradició espanyola referent al dol negre 

encara més antiga. Martínez Gil afirmà que el Abad de Bourgueil (segle XII) s’estranyà 

que els espanyols/es “se vistieran de negro cuando morían sus parientes”395. En el al-

Andalús es mantingué “el negro el vestido de los que lloran por perdidos un hijo y están 

de luto”396. Les cròniques expliquen que a la mort de Caterina de Castella l’any 1424, 

Juan II de Castella vestí dol negre durant tres mesos. El Cid i La Celestina, grans llibres 

de la literatura espanyola, ens mostren part d’una tradició cultural espanyola sobre la 

mort, com per exemple, els costums del dol, el reclutament de les vídues o el negre 
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com a color cabdal de la mort. En tot cas, resultaria erroni i poc adient assenyalar 

Isabel la Catòlica com la primera reina en dur dol negre. Per tant, ens podem 

preguntar: durant quant de temps es dugué dol blanc a la zona espanyola? O, potser 

sempre es dugué dol negre? Com s’ha esmentat anteriorment, el Cantar de mío Cid, 

datat de l’any 1200, dóna mostres clares de dol negre, per tant, cap deixar entreveure 

la consideració d’una llunyana tradició espanyola. Per què? Una possible hipòtesi 

podria ser la històrica diferenciació religiosa entre musulmans i cristians durant el llarg 

període de convivència a la península: els musulmans dugueren dol blanc i els cristians 

dol negre. A Espanya, durant el segle XV el dol negre fou generalitzat en tota la 

societat, tant per les elits com per les classes subalternes. Els sermons fúnebres 

castellans, sobretot les honres a dones, es mostra una evidència del dol negre en les 

seves lletres: 

“...obsequias de difuntos: las muy breves en verano, que es el 

tiempo de mas ordinarias muertes, y extraordinario calor 

especialmente para la gente enlutada”397 

“No son sus daños ocultos, pues que las campanas las pregonan, 

los lutos y las lagrimas los publican”398 

Mitjançant els anteriors exemples, s’evidencien clares mostres de costums espanyols 

entorn la mort dissemblants als costums europeus.  En certa manera, el llegat històric 

peninsular, en ocasions aïllat del context europeu, provoca la manca d’investigacions 

dels actuals professionals i, per tant, els historiadors/es aposten, erròniament, per 

Anna de Bretanya com a pionera del dol negre a Europa. La reina francesa dugué dol 

negre per la mort del seu espòs Carles VIII de França l’any 1498. Una anècdota gira 

entorn d’aquest fet: la vídua, Anna de Bretanya, es veié tant bonica vestida de negre 

que el futur rei Lluís XII demanà la seva mà i tornà a ser reina de França per segon cop. 

Aquest argument, real o no, fa pensar en la diferència entre el negre moral i el negre 

principesc, és a dir, l’inici de la moda del negre en les corts europees. La mort i el dol 

“en negre” no fou únicament simbolisme transcendental. 
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Tot i què el retorn del dol negre s’atorga, sobretot a l’església, no fou l’única 

responsable del canvi: la diferenciació de classes i el factor econòmic jugaren un paper 

important. Eva Heller exposà l’obligació del dol per dos motius: per denotar la 

diferenciació en les vestimentes i adorns de colors i per la idea simbòlica de dol com a 

símbol de penitència, “el duelo por los muertos hace olvidar la propia vida”399. A inicis 

d’època moderna les reines, les princeses i les dones dels alts llinatges europeus es 

cobriren el cap i el tronc amb llargues teles negres. En canvi, les dones corrents, el seu 

estatus social no els permetí vestir de negre. Les dones de les elits consideraren 

necessari diferenciar-se de les dones corrents400. No obstant, Philippe Ariés afirma que 

el dol negre fou generalitzat en el segle XVI401.  

A finals del segle XV i inicis del segle XVI, el canvi del dol blanc al negre només es 

donà en les capes més altes de la societat europea, és a dir, la gent del poble no 

acceptà. Foren necessàries varies dècades per introduir el dol negre com a costum 

popular en les societats occidentals i no fou fins a finals del segle XVII quan es veié un 

canvi generalitzat. Per què aquesta diferència temporal? Deixant de banda la part 

simbòlica del dol, els detonants principals de l’impàs foren, per una banda, el desig de 

la diferenciació de classes promoguda per part de les elits i, per altra banda, la 

impossibilitat de les classes subalternes per pagar els costosos preus de les teles 

negres. Pastoureau afirmà, “hasta el siglo XVI, sólo los aristócratas podían pagarse un 

traje de duelo, porque el negro era muy caro”402. Aquest fet s’evidencia en els 

testaments, on es pot veure com els vestits de dol negre es donaren en herència. A 

banda de les vestimentes de dol, la mort i el negre anaren molt més enllà: les cases i 

les esglésies també es tenyiren amb teles negres (draps de cuina, tapissos, catifes i 

cortines) les quals en moltes ocasions foren llogades. L’alt preu del tint negre no 

permeté a la gent corrent comprar les teles negres en senyal de dol. Com en el cas de 

les vestimentes, les teles decoratives també foren passades en herències i 

evidenciades en els inventaris post mortem.  
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El blanc desaparegué del dol però no de les mortalles: en època moderna el sentit de 

la resurrecció no es perd. Actualment, la representació de la resurrecció mitjançant el 

color blanc persisteix en la nostra cultura actual: a occident, l’interior dels taüts són 

coberts per un folre de tela blanca en símbol de resurrecció. Per la seva banda, el 

costum i la tradició del dol negre continua en la nostra societat d’una manera més 

difuminada: el dol navega entre varis colors (sempre foscos). No obstant, els assistents 

a un funeral varien els colors de les seves vestimentes depenent de la proximitat i 

vincle amb el difunt/a. Els familiars i les amistats més propers solen anar negres o 

colors molt foscos i a mesura que el vincle amb el difunt/a s’allunya els colors es fan 

més clars403. Si ens aturem a pensar, els nostres costums no varien gaire del que 

dictaminaren els Reis Catòlics en la seva «Pragmática de Luto y Cera» datada l’any 

1502. 

El retorn del negre es veié influenciat per les idees promogudes per l’església, 

l’obsessió de les elits en busca de seva diferenciació front el poble i l’estratègia 

econòmica que suposà el tint negre. Aquest fet provocà l’auge del negre sent el color 

de moda gràcies a la seva ambivalència: austeritat (moral), penitència (dol i pecat) i 

elegància (diferenciació de classes socials); característiques fonamentals que marcaren 

una època i inclús una subordinació popular per mitjà d’un cosmos simbòlic cromàtic. 

El negre preservà la cohesió de la doctrina cristiana com a símbols d’unitat i la 

superioritat de les elits front el poble.  
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CONCLUSIONS 

El primer llibre que anà a parar a les meves mans fou Historia de la muerte en 

Occidente de Philippe Ariès. En aquest llibre de cobertes negres i lletres vermelles, de 

no gaire bon gust estètic, llegí el títol del prefaci: «Historia de un libro que no acaba 

nunca». Des d’aquell mateix instant, sabé el final del present treball de màster: «El 

treball que no acaba mai». Però, ara és el moment de concloure i, com concloc un 

tema que no s’acaba mai? Durant el transcurs del treball una cosa quedà clara: la 

Història de la mort és exorbitant. Poques coses clares, moltes d’altres en el tinter. Per 

tant dit això, intentaré evocar en aquestes pàgines unes primeres conclusions. 

Abans de res, resulta interessant destacar les diferents problemàtiques que s’han 

presentat al llarg de la realització del present treball, sobretot pel que fa a la 

metodologia. En primera instància es troben les fonts documentals. Com bé esmentà 

Ariès, les fonts primàries disponibles per a l’estudi de la mort són molt heterogènies, 

les quals s’han de desxifrar per anar més enllà404. Per tant, la problemàtica de les fonts 

no recau en la seva escassetat, com en altres possibles estudis culturals, sinó en la seva 

quantitat i diversitat. Però, aquest fet no fa que sigui una feina senzilla: desentrellar tot 

aquest cúmul d’informació per poder realitzar una lectura i interpretació es converteix 

en una tasca complicada a causa de la seva disparitat. Dur a terme un estudi sobre la 

mentalitat dels humans enfront la mort en la seva vessant més popular significa entrar 

en un terreny abrupte i lliscant. Les fonts utilitzades en el present treball són una 

petita mostra del gran nombre de documents que permeten realitzar un estudi 

d’aquestes característiques. Però, es troben d’altres igual de viables i que no han estat 

mencionades, com és el cas de l’epigrafia405 o el fèrtil camps de les confraries.  

En segona instància, es troben els sermons, la base documental utilitzada per a la 

investigació. Si bé és cert que els sermons representen un gran gènere entre les fonts 

impreses més importants per a l’anàlisi de les actituds davant la mort, però presenten 

algunes problemàtiques: en primer lloc, l’escriptura farcida de metàfores complica la 

lectura i la comprensió; en segon terme, la continua al·lusió a textos bíblics requereix 
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de l’investigador/a un cert coneixement previ sobre escripturística i de les fonts 

teològiques. No oblidem a més que el sermó és una font literària i, com a tal, narrativa 

però també interpretativa, motiu pel qual s’utilitzaren una gran quantitat 

d’exageracions i repeticions que resulten, per una banda, positives ja que mostren el 

que es considerà important en el moment però, per altra banda, dificulten la feina de 

l’investigador/a.  

No obstant, els sermons aporten en bona part l’exemplaritat de la ideologia de la 

mort en el període modern. Els sermons representen una de les fonts més massives de 

l’època.  La mort hagué de ser modèlica, fou conseqüència del pecat original i de les 

accions de tota una vida. Tingueren com a principal finalitat fomentar en el sí de la 

societat la cohesió de la doctrina i la moral cristianes i articular l’hegemonia del 

pensament i les creences enfront la mort.   

La tercera problemàtica recau en els obstacles que es presenten en els estudis sobre 

la concepció de la mort. Michel Vovelle esmentà que el problema és rehabilitar les 

actituds dels homes i dones del passat406. Philippe Ariès afirmà que l’estudi sobre les 

actituds enfront de la mort en les nostres cultures cristianes occidentals presenten 

obstacles materials i problemes davant la immensitat del tema, a més dels problemes 

metafísics407. Ambdós historiadors estigueren en el cert: si ja resulta complicat 

realitzar estudis sobre les actituds de la gent del passat, la dificultat augmenta 

considerablement quan s’afegeix el problema metafísic: no es pot oblidar, la mort fou, 

és i serà allò de final desconegut. A aquest últim punt es pot afegir el perill del 

presentisme, sobretot quan es parla de temàtiques que a l’actualitat es conceben de 

manera diferent a les què visqueren les societats del passat. Per tant, es requereix un 

esforç per part de l’investigador/a per intentar comprendre una petita part d’aquest 

món cultural. Dit això, resulta evident el paper de la subjectivitat en aquests tipus 

d’estudis.  

En última instància, és necessari esmentar la dificultat de síntesi de l’època moderna, 

un període de grans moviments i de canvis polítics, socials, religiosos, simbòlics, 

                                                           
406

 VOVELLE, Michel, “Ideologías y…”, p. 40 
407

 ARIÈS, Philippe, “Historia de la muerte…”, p. 10 



“ Y traxo por alfange la muerte” 

CONCEPCIÓ I DISCURS SOBRE LA MORT A L’ALTA EDAT MODERNA 

 

105 
 

demogràfics, econòmics i culturals. Per a l’estudi i la comprensió de la mort no es pot 

passar per alt tots aquests esdeveniments: la mort anà lligada a tots els àmbits de la 

realitat viscuda pels seus contemporanis/es.   

No «em veig amb cor» per aventurar-me a redactar una extensa conclusió ni extreure 

hipòtesis pròpies que vagin més enllà de la breu investigació duta a terme. Per 

teoritzar sobre la mort s’ha d’indagar molt més. Per aquest motiu, em cenyiré a 

esmentar els punts que s’han considerat més rellevants de les actituds dels homes i 

dones moderns/es.   

La mort fou (i és) un dels temes que despertà més sensibilitat emocional en els éssers 

humans. Durant l’alta edat moderna es començaren a donar canvis en la concepció de 

la mort deixant endarrere alguns aspectes d’una llarga tradició medieval. Quines foren 

les causes d’aquest canvi? Després d’aquesta breu investigació, es podrien considerar 

dos els motius cabdals: en primer lloc, la dura realitat viscuda durant el període 

baixmedieval i modern convertí la mort en el tema central. Els contemporanis/es 

visqueren rodejats per la mort en tots els aspectes de les seves vides. En segon lloc, 

arrel de la gradual adopció d’una consciència individual, dit en altres paraules, de la 

«consciència de sí»  ̶ una mena d’introspecció o coneixença individual ̶ , s’anà 

construint una nova cosmovisió entorn la mort que s’imposà de manera obsessiva en 

el món modern: la idea del cos corrupte i l’ànima immortal; la concepció d’un judici 

particular en busca de la desitjada salvació en contraposició de l’obscur món terrenal; 

la mort igualitària; la incertesa de la vida; el pecat, entre d’altres. Totes aquests 

pensaments i creences conformaren la concepció de la mort moderna. No obstant, no 

s’ha de confondre l’adopció d’un saber propi amb la privatització de la mort. Tot i que 

l’home adquirir una consciència d’ens individual, la mort continuà sent pública i 

exageradament pomposa (en les classes altes de la societat).  La privacitat de la mort 

així com l’austeritat en les cerimònies reials no es donà fins ben entrat el segle XVIII. 

L’entrada dels Borbons al tro hispànic fer que l’aparell funerari espanyols adquirís les 

característiques de la mort francesa: la “pérdida de aparatosidad de las honras regias 

francesas, convirtiéndose en pauta para las borbónicas hispánicas”408.  
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Per la seva banda, l’Església fou l’encarregada de fomentar i impulsar aquesta 

“moderna” concepció de la mort. Saberen utilitzar la mort com un instrument eficaç de 

control i hegemonia: una societat que es tornà cada cop més “individual” fou necessari 

utilitzar algun mecanisme per aconseguir una cohesió social, i que millor que utilitzar 

allò que fa més vulnerables als homes i a les dones? L’església es convertí en la 

controladora i benefactora del monopoli de la mort. En les actituds sobre la mort, “el 

control que ejerce sobre ella en el siglo XVI, y más aún después de Trento, es mucho 

más completo del que se poseía siglos atrás”409. L’església, sobretot en el període post-

tridentí realitzà, tal i com esmenta Pablo García, “un auténtico proceso de aculturación 

rechazando ciertos comportamientos religiosos y reorganizando otros con el fin de 

controlar conductas”410. O més ben dit, un procés d’imposició de les lleis 

eclesiàstiques. Aquest fet es veu evidenciat en els sermons o dels Artes de «bien 

morir» així com la conscient divulgació d’aquests amb un objectiu clar: l’adoctrinament 

social. Les elits també estigueren interessades en la divulgació de les lectures i del 

control social del comportament cristià. Si ben és cert que les classe altes foren tan 

creients com la resta de la societat, tingueren interès en la divulgació per mantenir la 

diferència social en vida, per mantenir la jerarquia i que el poble en fos conscient.  

A banda, l’Església convertí la mort en una activitat d’alta rendibilitat411 sent la 

màxima benefactora del monopoli econòmic de la mort, un dels millors negocis de la 

història. Els testaments, els inventaris, les deixes pietoses o les indulgències en són la 

mostra. Predicaren idees i consells morals i religiosos per a la salvació de l’ànima i 

imposaren la creença de que la salvació es podia aconseguir per mitjà d’una vida 

seguint les directrius cristianes lluny de les temptacions i també comprant i pagant 

diners. Aquests grans beneficis econòmics foren per l’Església, no obstant, no fou 

l’única. Els llibreters, els notaris, els impressors, i una llarga llista més  àmplia de 

persones que es veieren beneficiats pel negoci de la mort. La tendència a fer 

testaments o inventaris fomentaren el benefici d’aquests.    
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No obstant, tot i l’evident control exercit per part de l’Església, no es pot pensar en 

una església “descreguda” i en plena consciència del negoci. És a dir, segur que la gran 

majoria del clergat mantingué la seva fe i sentit de la moral cristiana del moment. 

Cregueren convençudament en la bona conducta per a la salvació, en els precs i les 

pregàries. No es pot caure en l’error de que tot fou construït com un mecanisme de 

subordinació. En altres paraules, la majoria sostingueren fermament en les seves 

creences aconseguint una subordinació popular de manera un tant inconscient, altres, 

en la seva majoria membres de l’alt clergat perderen el contacte amb la realitat  i 

saberen aprofitar el negoci per a la supeditació.  

Tot i que certs aspectes de la concepció de la mort moderna arriben fins els nostres 

dies, molts altres han patit un gir de 360 graus. Philippe Ariès anomena la mort actual 

com la mort invertida, referent a la tendència actual (sobretot des de mitjans del segle 

XX) d’ocultar la mort. Es mostren clars exemples d’aquest canvi, els infants es 

mantenen al marge dels temes relacionats amb la mort, la malaltia s’amaga darrera la 

tecnologia de les habitacions de l’hospital que mantenen en vida al moribund fins 

l’últim moment, el gran temor a la mort on la majoria de la societat occidental no en 

vol sentir ni pronunciar la paraula, entre d’altres. Es podria dir que actualment es lluita 

contra la mort provocat per la no acceptació d’aquesta. La mort actual ha perdut, en 

certa manera, la seva part més espiritual (entesa a la manera cristiana) en gran part 

d’Europa. El moribund/a ha deixat de ser conscient de sí mateix i de saber que ha de 

morir, iniciant-se així, la pràctica tan estesa avui dia que és la d’ocultar la mort amb 

subterfugis, els quals, moltes vegades, són molt agraïts pel propi moribund.  

Ara sí, arribats al punt i final del present treball i amb aquesta breu comparativa amb 

la concepció actual de la mort, em puc permetre dir parafrasejant les paraules de 

Pedro Simon, la historia de la mort es un carreró sense sortida412. Es necesita un temps 

exorbitant, un treball minuciós però “es una historia enormemente difícil”413.  

                                                           
412

“La Historia cultural es un callejón sin salida” a, SIMÓN, Pedro, “La institucionalización de la ideología 
religiosa en la Edad Moderna: un nuevo concepto para la Historia cultural”, Espacio, tiempo y forma, 
Serie IV. Historia Moderna, nº 27, 2014, p. 266 
413

 Entrevista con Alberto Tenenti del Consejo de Redacción de la Revista de la Asociación espñola de 
Neuropsiquiatría, vol. 15, nº 53, 1995. Consultat 15 de setembre de 2015. 
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/15429/15289 
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** 

Agrair a les persones que m’han donat el seu suport per a la realització d’aquest treball que tants 
ensurts i sobresalts m’ha provocat: a la Lola, la meva mare, per tenir una paciència infinita amb mi (i el 
que li queda). Als directors del meu treball per la confiança dipositada en mi: a l’Elisa Varela per estar al 
meu costat i a en Javier Burgos per acceptar la meva proposta de direcció. I ambdós tutors per la seva 
cura i ajut en tots els aspectes acadèmics d’aquest treball.  A en Xavi i a tanta altre gent. 
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