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LA CIÈNCIA EN EL RENAIXEMENT 
 

Conferència a Tortosa, 3 de maig de 2014 Fèlix Villagrasa 

 

El concepte cultural “Renaixement” no es fixa fins el segle XIX, va ser utilitzat 
pels historiadors contemporanis a partir de l’estudi de les obres de Giorgio 
Vasari, concretament de les Vides de pintors, escultors i arquitectes famosos 
publicada el 1570. El terme “renaixement” vol referir un retorn de la cultura de 
l’Europa occidental als models i als principis grecollatins de l’antiguitat, tant pel 
que fa a l’art, a la literatura, i a l’actitud oberta respecte al coneixement, per 
anar més enllà dels les formes de fer medievals, centrades en l’escolasticisme i 
en una cosmovisió més metafísica que no pas centrada en l’adaptació i 
coneixement de la naturalesa. Més enllà dels textos sagrats i del pensament dels 
savis de l’Església, es pretenia posar l’home com a referència de tot 
coneixement, promovent les capacitats intel·lectuals cognitives a partir de 
l’observació raonada i de la comprovació científica dels fenòmens. Allò que se’n 
diu antropocentrisme, potenciant l’estudi metòdic i la llibertat de pensament, 
portaria al Renaixement científic del XVI i a la Revolució científica un segle 
després.  

 
Déu creà l’home, i el capacità per al coneixement 

Si el període central del Renaixement és el segle XVI, aquell que conegué el 
treball dels grans artistes renovadors, el canvi de paradigma respecte a la 
cultura medieval es va donant ja des del segle XIII en l’àmbit del Mediterrani 
occidental, i més concre- tament a la Itàlia de les ciutats-estat. Però també a 
Catalunya, que esdevingué el poder polític més important de l’època a partir de 
la seva expansió territorial cap a Mallorca i València, però també per 
l’hegemonia que estengué en moltes ciutats de la costa mediterrània establint 
els Consolats del Mar, més que no pas per conquestes territorials, assegurant al 
comte-rei i a l’aristocràcia barcelonina uns beneficis a partir dels quals el 
Principat coneixeria un creixement cultural sense precedents. Aquestes 
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activitats, com veurem després, van estimular alguns camps del coneixement 
científic relacionats amb la navegació i amb l’estudi dels astres.   

La cultura medieval, dominada per les institucions eclesiàstiques, elaborada, 
conservada i divulgada a través dels monestirs, troba en les universitats urbanes 
una competència, ampliació i contrapunt que van eixamplant els àmbits de 
coneixement humà pel fet de ser centres del saber que no segueixen fil per 
randa les pautes de l’ortodòxia religiosa. Les topades seran molt importants en 
matèria científica quan les hipòtesis científiques contradiguin les ensenyances 
tradicionals de l’Església catòlica. A Catalunya, la primera universitat establerta, 
amb permís de Roma i del comte-rei Jaume II, fou l’Estudi General de Lleida, 
l’any 1300. Fins un segle després no es permeté la creació de la de Barcelona, 
per Martí l’Humà. Les de Girona, Tarragona, Tortosa, Vic i Solsona van aparèixer 
més tard, durant el període que estudiem avui, entre els segles XVI i XVII. 

L’Europa central havia conegut el 
creixement dels estats medievals originats 
per les invasions germàniques a la 
caiguda de l’Imperi romà, i la formació 
d’un bloc de contenció contra la pressió 
dels pobles eslaus i musulmans a partir de 
l’Imperi carolingi, conegut com el Sacre 
Imperi Romà Germànic d’Occident, on els 
regnes de França, Anglaterra, els Estats 
alemanys i Àustria esdevingueren les 
principals potències, amb la figura del 
papat com a element de cohesió entre 
elles.  

Com hem dit fa un moment, Catalunya, 
confederada amb Aragó, conegué una 

important expansió a partir del segle XIII abocada al Mare Nostrum. Tanmateix, 
la tendència natural dels comtes catalans era la de vincular-se amb els comtats 
occitans i provençals, on les dinasties provenien de les elits visigodes, com ells. 
Però la derrota de Muret el 1213 significà un canvi de rumb a causa de la 
pressió dels francs vers aquests territoris, i amb Jaume I es va iniciar l’expansió 
cap al sud de la Península i cap al mar.     

El Mediterrani, era un espai de comunicació disputat entre els pobles 
musulmans i cristians, el trànsit era insegur i els comtes i almiralls catalans van 
provar d’establir-hi la seva autoritat. Pisa, Gènova, Marsella i Venècia maldaven 
també pel monopoli marítim de la zona més activa del comerç mundial 
d’aquella època. 

Catalunya, des de les ciutats-estat italianes, era vista com un territori fora de 
l’òrbita de la vella cultura romana pel fet que la seva dinastia governant 
procedia de la conquesta visigoda de l’antiga província Tarraconense, i per tant, 
la consideraven un estat d’arrel bàrbara, si bé de religió catòlica. Les elits 
romanes temien el poder expansiu dels catalans; quan la família dels Borja de 
Xàtiva arribà a ocupar la cadira de Sant Pere, a Roma, es bastí entorn d’ells tota 
una llegenda negra que ha arribat fins als nostres dies. Des d’Itàlia es qualificava 
despectivament com a “goda” la dinastia catalana, i com a “got” o “gòtic” aquell 
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art que caracteritzà, sobre tot, l’arquitectura dels països del centre i occident 
europeu. Roma  menystenia aquest art i aquesta cultura destinada a la 
veneració del poder carregat de transcendència, i d’una religiositat abstracta, 
metafísica, espiritual, més que no pas iconogràfica, sensual, feta per a l’home, 
hereva de la religiositat clàssica grecoromana, d’un món que tornava a veure 
créixer la vida a les ciutats. Aquesta darrera tendència estètica serà la del 
Renaixement. 

Durant el segle XIV s’obrí una escletxa entre 
el món medieval -reflectit en el goticisme i el 
catolicisme dogmàtic- i la voluntat de 
recuperació de la tradició grecollatina, 
lluminosa, de gran civilitat, urbana, burgesa, 
centrada en l’home i en la seva necessitat i 
capacitat de conèixer, com a signe identitari 
d’un cristianisme més genuí, gairebé pagà. Un 
exemple de l’immobilisme vers l’obertura de 
mires fou la persecució a què sotmeté 
l’Inquisidor General d’Aragó, el dominic 
Nicolau Aymeric, sobre l’obra i els seguidors 
de Ramon Llull, mort dècades abans, i que 
aconseguí -gràcies als seus viatges a Orient- 
l’aplec d’estudis sobre la naturalesa més 
important de la cristiandat, amb un esperit 
sincrètic encara no prou científic.  

Però la caiguda de l’Imperi bizantí, amb la conquesta de Constantinoble per 
part dels turcs, el 1453, posava en qüestió la pervivència dels regnes cristians. 
Arribaren a Itàlia, principalment, estudiosos bizantins exiliats que reviscolaren 
l’estudi dels documents de l’antiguitat, però també propugnaven la lluita contra 
els invasors turcs, entestats a destruir els rastres de les civilitzacions anteriors a 
Mahoma. La costa catalana, com la de la resta del Mediterrani cristià, rebé les 
escomeses de la pirateria musulmana, protegida per l’emperador otomà Solimà. 
D’aquesta època data la construcció de moltes de les torres de guaita en el 
nostre litoral. Solament la Batalla de Lepant (1571) va permetre alleugerir la 
pressió sobre les ciutats cristianes del Mediterrani, mentre els turcs seguien 
operant per dominar l’Europa central.  

Les universitat centreeuropees feia dècades que divulgaven el pensament 
d’alguns crítics amb l’escolàstica tradicional com Roger Bacon, Duns Scot i 
William d’Ockham. No tant les universitats meridionals, on la vetlla per 
l’ortodoxia de les lliçons era més forta. Tanmateix, les esquerdes en el bloc 
monolític que representava el pensament catòlic tradicional s’anaven 
manifestant. També, per pura necessitat pràctica, com es va demostrar a partir 
de les onades de pesta negra, que havien colpejat durament les ciutats 
europees. Era vist que els remeis espirituals dels capellans, la màgia i els remeis 
dels supersticiosos, no aportaven cap solució pràctica més enllà del consol i de 
l’acreixement de la fe, en veure en el mal, la manifestació de càstigs 
apocalíptics. Calia una altra forma d’encarar el problema per poder obtenir les 
informacions correctes. Calia adoptar una actitud científica, metòdica. 

Ramon Llull 
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El coneixement de les diverses regions del món i dels astres constituïa, des de 
sempre, un tema d’ocupació contínua per a l’home des de l’antiguitat. Els 
llunaris o ‘comptes de la lluna’, que sovint apareixen als inventaris de béns de 
l’època, eren textos d’astronomia aplicada d’una marcada practicitat, servien per 
a determinar les festes mòbils del calendari litúrgic, qüestions relatives a la 
pràctica de la medicina astrològica, a l’agricultura, el càlcul d’horòscops, a la 
previsió dels eclipsis i a altres pràctiques que es consideraven relacionades amb 
el moviment del cel. 

Entre els diferents llunaris escrits en català, ens ha pervingut el que podem 
anomenar Llunari de València, calculat per a l’àrea d’aquesta ciutat 
probablement en una data pròxima a 1367, i que s’ha conservat en un 
manuscrit miscel·lani pertanyent a un membre del clergat valencià. Un altre 
llunari famós és el de Bernat de Granollacs, barceloní, del qual es van fer unes 
noranta edicions en diferents llengües, la primera, la catalana, vers 1485. En ell, 
hi consignà el mes, l’hora i els minuts dels plenilunis i novilunis de cada any, les 
conjuncions i oposicions de la lluna i els planetes, el eclipsis, les festes movibles, 
el nombre auri, que determina el lloc de cada any en respecte al cicle de 19 
anys en què coincideixen els cicles solar i lunar. 

Els avenços en astronomia anaven molt lligats a l’astrologia que procedia de 
l’Índia, i que els musulmans havien difós pel mediterrani, així com la cartografia, 
de la qual tenim un bon exemple prerenaixentista en els mapes i cartes 
nàutiques de Cresques Abraham i el seu fill Jefudà Cresques, que eren també 
rellotgers, constructors de brúixoles i instruments nàutics, a banda de 
cartògrafs. Eren jueus mallorquins que treballaren per als reis catalans entre els 
segles XIV i XV.   

 
Atles català de Cresques Abraham 
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Quan l’alemany Johannes Gutemberg inventà la 
impremta de tipus mòbils a mitjans del segle XV, el 
Renaixement experimentà un important salt cap 
endavant, perquè si bé els primers llibres serien 
encarregats per l’Església per difondre l’Evangeli, a 
continuació tota obra del saber i de divulgació pogué 
ser difosa pel món en les seves diferents llengües 
“vulgars”, és a dir, posava el coneixement a l’abast del 
poble il·lustrat, és a dir, d’una burgesia escolaritzada, 
àvida de saber i de projecció social. Les autoritats 
eclesiàstiques van posar molta cura en censurar i 
prohibir tot allò que podia ser contrari a les veritats 
establertes pels administradors de la fe. Però sovint, reis 
i prínceps protegien literats i científics que, amb els seus 
treballs, posaven les bases a un nou món on el saber ja no era exclusiu dels 
monestirs, i proporcionaven eines importants per a la nacionalització dels 
pobles i per a la formació d’elits polítiques, militars i docents amb què 
cohesionar els estats moderns en procés de centralització i estructuració 
funcionarial.  

A banda de l’astronomia, els avenços en matemàtiques i física, van servir 
d’impuls a la millora tecnològica en molts altres camps, i van possibilitar els 
viatges d’exploració marítima, cosa que va permetre la colonització d’altres 
continents i l’establiment de noves rutes comercials. La nova organització 
política de les monarquies i l’expansió de les relacions financeres van reforçar el 
poder dels estats moderns orientats per idees com les que vessà Nicolau 
Maquiavel en la seva obra El Príncep escrita el 1513. Alguns han volgut veure en 
Ferran II d’Aragó el model maquiavèl·lic de príncep renaixentista, però haurien 
de tenir en compte que aquest rei, unificador de les corones hispanes, es va 

penedir, ja vell, d’haver deixat el control de la 
monarquia hispànica en mans de l’oligarquia 
castellana, que, legitimada solament en la fe, deixà 
de banda tot progrés material i moral que no es 
centrés en incrementar les seves riqueses i privilegis 
de classe a base d’espoliar altres pobles. Al final de 
la seva vida, Ferran, rei d’ascendència castellana, 
però educat en la cultura catalana, comprengué que 
la tendència natural del Principat era la unió amb els 
pobles occitans i provençals, cosins de llengua, de 
caràcter i d’història, amb els Pirineus com a pont 
més que no pas com a frontera, tal com ho van 
poetitzar més tard Joan Maragall en lletres i Felip 
Pedrell en acords. 

Però tornem a centrar-nos en el Renaixement, i en 
els avenços de la ciència matemàtica, que entre 
altres coses, aportà a les arts la divulgació de la 

proporció àuria, explicada per Lucca Pacioli en la seva obra Divina proportione 
de 1509, i  utilitzada abastament per arquitectes i artistes com Leonardo da 
Vinci, que veien en aquesta estructura una de les claus de la bellesa clàssica.   
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Una altra de les especialitats científiques que 
despertà més interès entre els estudiosos del 
Renaixement fou la química, hereva de l’alquímia 
medieval, aquella que s’entestava en la recerca de la 
“pedra filosofal” per convertir el plom en or. Els 
principals elements de treball dels protoquímics 
moderns foren el sofre, el mercuri, la sal i altres 
minerals. Paracels, metge suís de qui segurament 
haureu sentit esmentar, els usava en el tractament 
de certes malalties, sempre a partir de 
l’experimentació. Tanmateix, aquests experiments 
sovint comportaren la mort del pacient per 
emmetzinament. Ell mateix afirmava que “la 
quantitat crea el verí”, i nosaltres avui, tenim molt 
clar que una medicina pot esdevenir metzina, si no 
s’administra bé, malgrat l’afició per l’automedicació 
que molts tenen. Malgrat la seva metodologia, Paracels i els altres metges de la 
primera meitat del segle XVI pertanyen més al Renaixement de la ciència que 
no pas a la Revolució científica, que s’incià durant el XVII, perquè amanien el 
seu saber boirós amb astrologia, mitologia tradicional i la màgia rebuda dels 
remeiers medievals. 

En un món on la superstició i la fe aportaven les explicacions d’allò que no es 
podia conèixer a simple vista -i per sentit comú-, la investigació acadèmica 
havia de ser conduïda amb molt de tacte per evitar topades amb les autoritats 
eclesiàstiques, però convenia molt a aquells que hi podien treure un profit: 
mercaders, artesans i prínceps. Així, poc a poc, es van iniciant les tasques per 
desvetllar els secrets de la naturalesa. Durant el segle XVII es completaren els 
estudis botànics de la major part de territoris europeus per descobrir 
l’estructura i aplicacions farmacèutiques dels vegetals. 

L’anatomia humana va ser explicada primerament pel belga Andrea Vesale a 
mitjan segle XVI a través de la dissecció de cadàvers, cosa prohibida en altres 
universitats per les autoritats de la moral. Més tard, l’anglès William Harvey va 
descriure correctament el funcionament del sistema circulatori sanguini (si bé ja 
el sirià Ibn an-Nafis havia descrit el procés de la circulació pulmonar a El Caire el 
1242). La fabricació de lents perfeccionades, i la construcció dels primers 
microscopis, en el pas del segle XVI al XVII, va obrir un camp immens a les 
observacions de la fisiologia humana i de l’estructura, en general, de la matèria. 
Al respecte dels estudis sobre la circulació de la sang, cal citar el cas de 
l’aragonès Miguel Servet, estudiós de lletres i de teologia, però també de la 
fisiologia de la sang, on ell considerava que residia l’alè diví i l’ànima. Servet, 
que estigué en contacte directe amb els protestants de Joahanes Calví a 
Ginebra, considerava una fal·làcia el misteri de la Trinitat, la divinitat de Jesús i 
el baptisme dels infants. Hagué de viure d’incògnit per divulgar els seu 
pensament, però finalment els calvinistes qui el van cremar el 1553. 

Paracels 
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I reprenent els treballs sobre astronomia, 
trobem el xoc conceptual més conegut entre 
els dogmes religiosos i les noves teories 
científiques. Es tracta de les obres del polonès 
Nicolau Copèrnic, on s’esbossà la teoria 
heliocentrista, segons la qual és el sol el centre 
de l’univers i els planetes hi giren a l’entorn. 
Aquesta idea ja havia estat apuntada per 
Aristarc de Samos a la Grècia clàssica, en contra 

del que havia establert Aristòtil i després 
reblaria Tolomeu. La demos- tració d’aquest 

pensament va complicar molt la vida d’altres 
dos estudiosos: Giordano Bruno i Galileo 
Galilei.  

Giordano Bruno, que va ser format dins d’orde 
dels Dominics en la filosofia aristotèlica i en 
l’estudi de la teologia de Sant Tomàs d’Aquino, 
adoptà les tesis de Copèrnic i formulà les seves 
teories sobre la multitud de sistemes solars 
que formarien un Univers infinit, i on podien 
existir altres planetes habitats. Estudià i adoptà 
alguns postulats de Ramon Llull, però les 
interpretacions teològiques li van valdre la 
persecució tant a Itàlia com a la Ginebra de 
Calví, i el descrèdit general entre catòlics i 
protestants. Criticà, entre altres coses, la 
jerarquia eclesiàstica, el dogma de la 
Santíssima Trinitat, la virginitat de la Mare de 
Déu i la divinitat de Jesús. Finalment fou 
empresonat, jutjat i cremat viu a Roma per la 
Inquisició el 1600 sota l’acusació d’heretgia.  

Galileo Galilei, per la seva part, que arribà a la 
plena maduresa durant el segle XVII, però que 
fou un dels fills més avançats del Renaixement científic del segle anterior, 
estudià medicina a Pisa, però es decantà per les matemàtiques, a través de les 

quals demostra alguns errors en 
les tesis aristotèliques sobre la 
matèria. Inventà un sextant per 
establir mesures, aplicà les tesis 
copernicanes per explicar les 
marees i escriví sobre mecànica 
teòrica i aplicada, alhora que feia 
grans descobriments astronòmics, 
mercès a les millores aplicades al 
telescopi inventat per l’holandès 
Hans Lippershey, i superant així 
els sistemes deduïts pel danès 
Tycho Brahe, contemporani seu. 

Copèrnic 

Giordano Bruno 

Galileo Galilei 
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Amb el seu telescopi, Galileu observà per primer cop els cràters de la lluna, els 
satèl·lits de Júpiter, les fases de Venus i les taques solars.  

La Inquisició el va jutjar per  ensenyar i defensar les idees de Copèrnic a la seva 
obra de 1633 Diàleg sobre els principals sistemes del món, on es fonamenta el 
mètode científic com a via pel coneixement físic, i ridiculitza les tesis 
geocentristes del grec Tolomeu, que eren les oficials de l’Església, defensades 
en el judici per alguns jesuïtes, i per professors de la vella escola. El judici acabà 
en una condemna domiciliària perpètua i l’obligació de fer abjuració pública de 
tot el que havia descobert en els seus estudis a l’entorn de l’heliocentrisme. En 
els anys posteriors, Galileo publicà, a França, Discorsi e dimostrazioni 
matematiche, intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica & i 
movimenti locali, que establien els fonaments científics de la mecànica i la 
dinàmica.  

A dia d’avui, l’Església catòlica manté sense revisió ni anul·lació les sentències 
condemnatòries a Galileo Galilei i a Giordano Bruno, tot i haver reconegut la raó 
que assistia a tots dos científics en els treballs que van provocar l’actuació de la 
Congregació del Sant Ofici.  

En canvi, Johannes Kepler, alemany de Ratisbona, no va tenir tantes 
complicacions durant la seva carrera, a cavall entre els segles XVI i XVII pel fet 
d’estudiar, acceptar i completar molts aspectes de l’astronomia copernicana, 
heliocentrista, a les universitats austríaques, treballant directament amb 
l’escandinau Tycho Brahe, que disposava dels millors observatoris de l’Europa 
de l’Època. Va deduir algunes lleis correctes sobre el moviment dels planetes, 
com el moviment en òrbites el·líptiques i la relació entre la distància i la 
velocitat dels astres a l’entorn del sol. Posteriorment, aquests estudis van servir 
d’inspiració per a algunes bases de la gravitació universal de Newton.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tycho Brahe i el seu sistema planetari d’òrbites circulars 

Kepler i el seu sistema d’òrbites elíptiques 
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Respecte als científics i pensadors catalans de l’època del Renaixement europeu, 
hi té un paper destacat el valencià Joan Lluís Vives com a pedagog i precursor 
remot de la psicologia moderna. El 1592 Antoni Castells, monjo de Montserrat, 
aplegà els coneixements que es tenia al Principat sobre botànica i farmacopea a 
Teoría y práctica de boticarios, en castellà degut a la vinculació, llavors, de 
l’abadia montserratina amb el monestir de San Benito el Real de Valladolid. Ja 
en els inicis del XVII, el prior de l’orde del Temple Miquel Antoni Agustí recull en 
un llibre els secrets de l’agricultura i la ramaderia típiques del Mediterrani. En 
medicina són diversos els autors catalans que actualitzen els coneixements a 
partir de l’estudi de l’anatomia com el jueuconvers Lleonard Jacas, de l’Escala, 
professor a Florència i Pisa, autor de Novae Academiae Florentinae Opuscula, 
de 1533, on es posicionava en contra de la medicina medieval provinent de les 
lliçons del metge turc Avicena, i també contra els ensenyaments de Paracels. El 
metge Onofre Bruguera, que van ser els primers d’una sèrie de catedràtics 
barcelonins que van millorar molt l’ensenyament de la medicina durant el segle 
XVI, també era partidari de desprendre’s de les inèrcies del passat i basar la 
pràctica mèdica en l’observació i l’experimentació sensata.  

Pel que respecta a Tortosa, en relació amb el període renaixentista, cal citar 
l’obra d’astronomia d’Ibn al-Kammad, membre del cercle de Maslama al-Majriti, 
representants de la tradició astronòmica hindú a al-Andalus. Coneguda com 
Almanac de Tortosa, pel fet que les versions més antigues que ens n’han arribat 
estan calculades per a les coordenades de Tortosa. La traducció llatina sembla 
ser la més antiga que es conserva, i data de 1307. S’utilitzava per elaborar 
calendaris, per calcular els moviments de la lluna i dels planetes de cara a 
l’agricultura i a l’elaboració d’horòscops. És una prova de l’activitat científica al 
Principat prèvia a l’eclosió del Renaixement.  

La Llotja de Tortosa, centre del poder comercial local durant la Baixa Edat 
Mitjana, havia estat la més antiga construcció gòtica d’aquesta mena dels Països 
Catalans, activa des de 1373, testimoni de la potència econòmica del Principat, i 
en una situació de frontissa entre les potents ciutats de València i Barcelona. 
Tanmateix, durant el segle XVI perd l’activitat derivada del comerç i la 
construcció i aparellament de vaixells per l’aparició de les vies d’explotació 
d’Amèrica a l’Atlàntic per part de Castella i altres 
nacions.  

De fet, el descobriment i l’explotació d’Amèrica, i 
les expulsions dels jueus el 1492, i dels musulmans 
el 1609, tingueren conseqüències nefastes al llarg 
de tots els Països Catalans. Molt més en zones 
d’activitat urbana com Tortosa i en les seves 
explotacions agràries que es beneficiaven de les 
tècniques tradicionals d’irrigació i conreus 
especialitzats. Cal tenir en compte que les activitats 
cientificotècniques, en l’època, es desenvolupaven 
molt més en els tallers dels artesans que no pas en 
les aules d’estudi, on la teoria no estimulava 
l’aplicació tecnològica.  

Discusió teològica entre jueus i cristians 
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Les incerteses del segle XVI, el declivi polític i econòmic de Catalunya i la 
decadència de ciutats com Tortosa, que temps enrere havia crescut i prosperat 

fins a esdevenir la cinquena ciutat més 
poblada del Principat, aconsellaren les 
autoritats civils i eclesiàstiques a 
emprendre una revulsió d’ordre 
pedagògic. Es van construir alguns dels 
edificis que formen el patrimoni 
renaixentista de la ciutat: el Col·legi de 
Sant Jaume i Sant Maties, el Col·legi de 
Sant Jordi i de Sant Domènec, i l’Església 
de Sant Domènec, en un intent per 
consolidar la formació d’elits de la zona. 
Es buscava relligar la fidelitat a les 
autoritats i a la fe d’una població que 
havia quedat a l’extraradi de la nova 
situació política dins la monarquia 
espanyola. I també afermar la unitat del 
catolicisme proclamada pel Concili de 
Trento entre 1545 i 1563, després del 
cisma d’occident i del protestantisme que 
avançava des de l’Europa central. Un altre 
motiu important per a aquesta acció 
pedagògica i evangelitzadora era millorar 

la cristianització dels descendents de 
musulmans i de molts jueus conversos. 

Aquests grups de població, que fornien bona part de la classe mitjana més 
activa, ja havien estat marginats arran de la Disputa de Tortosa, entre jueus i 
cristians, el 1414, i quedarien delmats pels decrets d’expulsió. Entre els que 
quedaven, es volia reforçar-ne l’ortodòxia religiosa.  

Més tard, aquests col·legis, dirigits per dominics, havien de ser la barrera a la 
penetració del les idees del protestantisme centreeuropeu. El Col·legi de Sant 
Jordi i de Sant Domènec allotjà, des de 1645, un Estudi d’ensenyament superior 
on s’impartia el Trivium (retòrica, gramàtica i dialèctica) i el Quadrivium 
(aritmètica, geometria, música i astronomia), a més de Filosofia i Teologia. No 
sembla que la incidència d’aquests centres docents estimulés gaire l’afició a la 
ciència o a la tecnologia. La falta de sintonia amb l’Europa més inquieta, 
racionalista i investigadora era general en els centres docents de tot el país. La 
preocupació científica era qüestió personal d’uns pocs estudiosos. Felip IV 
convertí l’Estudi de Tortosa en Universitat Reial, podent expedir títols 
homologats de graduat, doctorat en Teologia i mestre en Arts i Filosofia. Perdé, 
però, aquesta categoria amb els Decrets de Nova Planta a partir de 1716, quan 
les universitats catalanes foren clausurades, i creada la de Cervera. 

Per acabar, cal destacar l’obra i la figura de Cristòfor Despuig i Pinyol, cavaller 
tortosí del segle XVI, un dels primers historiadors amb esperit científic que 
recolza els seus arguments en excavacions arqueològiques. En la seva obra més 
coneguda Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, publicada el 1557, 
desplega un dibuix de la societat i economia de l’època que va més enllà de la 

Porta del Col·legi de Sant Jordi i Sant Domènec 
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simple crònica local. Hi destaca la força d’una menestralia pluriètnica i la relativa 
feblesa de l’aristocràcia en una Catalunya que ha perdut la capitalitat de la 
corona a causa de la unió entre Castella i Aragó, i ha vist davallar les activitats 
econòmiques dels ports del litoral en desplaçar-se les inversions vers la 
conquesta americana. Despuig seguia el model humanista de defensa de les 
llengües nacionals, i es dolia de la nova situació política, que empobria el 
Principat, i de l’actitud imperialista de Castella respecte a la resta de territoris 
espanyols. Deixà escrit:  

“casi tots los historiògrafos castellans estan en lo mateix, de voler nomenar 
Castella per tota Espanya”. 

 

  


