
N
úm

. 2
2,

 2
00

4,
  I

SS
N

 0
21

3-
23

97
Departament d’Història Moderna i Contemporània

22

Pensament econòmic i científic
a l’Època Moderna

Revista d’història moderna

22

manuSCRITS

Servei de Publicacions



DADES CATALOGRÀFIQUES RECOMANADES PEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Manuscrits. Revista d’Història Moderna

Manuscrits. Revista d’Història Moderna / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i
Lletres. Departament d’Història Moderna i Contemporània. — 1 (maig 1985 - . — Bellaterra :
[Universitat Autònoma de Barcelona*, 1985- ]. — 23 cm

Anual

ISSN 0213-2397

I. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Història Moderna i Contemporània.
I. Història Moderna.
94

La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, compresos la reprografia, el
tractament informàtic i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer és rigorosament prohibida sense
l’autorització escrita dels titulars del copyright, i estarà sotmesa a les sancions establertes a la Llei.
Se n’autoritza la reproducció del sumari i dels resums sempre que n’aparegui la procedència.
Les opinions expressades en articles, notes, informacions, ressenyes i treballs publicats a MANUSCRITS

són d’exclusiva responsabilitat dels seus autors.

Direcció
Javier Antón Pelayo

Secretaria de redacció
Montserrat Jiménez Sureda

Consell de redacció
Betlem Castellà,
Antonio Espino López,
Ignasi Fernández Terricabras,
Núria de Lucas Val,
Maria Antònia Martí Escayol,
Josep Lluís Pérez Granados,
Lluís Roura i Aulinas,
Pilar Sánchez,
Francesc Serra i Sellarés,
Antoni Simon i Tarrés,
Concepción Romero Porras

Consell assessor
Ángel Alcalá (Brooklyn College, The City University

of New York, United States),
Peter Burke (Emmanuel College, Cambridge, United Kingdom),
William J. Callahan (Toronto University, Canada),
James Casey (Norwich University, United Kingdom),
John H. Elliott (Oxford University, United Kingdom),
Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra, Espanya),
Giovanni Levi (Università Cà Foscari di Venezia, Italia),
François López (Université Michel de

Montaigne-Bordeaux III, France),
Geoffrey Parker (The Ohio State University, USA),
Eliseo Serrano (Universidad de Zaragoza, España),
Stuart Woolf (Università Cà Foscari di Venezia, Italia)

http://seneca.uab.es/manuscrits

Direcció i tramesa d’articles
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d’Història Moderna 
i Contemporània
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

Subscripcions i intercanvis
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain
Tel. 93 581 10 22. Fax 93 581 32 39
sp@uab.es

Coberta
Loni Geest & Tone Høverstad

Composició
Medusa
c/ Carme, 16, 2n 1a
08001 Barcelona. Spain
Tel. 93 302 50 74. Fax 93 302 50 74
medusa@medusagraf.com

Edició i impressió
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 15 96. Fax 93 581 32 39
sp@uab.es

ISSN 0213-2397
Dipòsit legal: B. 2994-1985

Imprès a Espanya. Printed in Spain

Imprès en paper ecològic
Aquesta revista es regeix pel sistema de censors.



Manuscrits 22, 2004

NORMES DE COL·LABORACIÓ

1. Els articles hauran de ser originals i es publicaran en català o castellà. Es pre-
sentaran mecanografiats a doble espai, en fulls numerats de mida DIN A4 (30
línies de 60 espais, 280 paraules). Hom recomana que no superin les vint-i-cinc
pàgines, incloent-hi gràfiques, notes i bibliografia. A la primera pàgina de l’arti-
cle constarà la informació següent: títol de l’article, nom i cognoms de l’autor,
professió, telèfon i adreça postal i electrònica professional; a la segona pàgina
hi haurà un resum de 150 paraules en català, en castellà i en anglès, i entre tres
i cinc paraules clau en les tres llengües esmentades, que permetin la classifica-
ció/identificació de l’article. Hom trametrà a més una còpia en suport magnètic
en qualsevol dels processadors de text habituals.

2. Pel que fa a la bibliografia i a les referències, hom ha de considerar:

Les al·lusions a autors al text aniran acompanyades normalment d’una referèn-
cia explícita afegida a continuació entre parèntesis (cognom de l’autor, any de
publicació i eventualment la pàgina); en el cas d’una cita textual, a continua-
ció del text s’afegirà aquesta referència entre parèntesis, en la qual constarà
necessàriament la pàgina. Exemples:

[...] és a dir, no solament de la família aristocràtica o de la de qualsevol altra
forma d’agrupació familiar (Petit, 1997).

[...] Les confraries i germandats responien segons Isidoro Moreno (1972:
199) a la doble necessitat d’associar-se en el marc local i d’assegurar-se la
salvació eterna.

[...] en paraules de Schumpeter, la economia conquistà entre els escolàstics
tardans «si no una existència autònoma, al menys sí una existència ben deter-
minada» (Schumpeter, 1971: 136).

3. A la fi de l’article s’inclourà per ordre alfabètic una bibliografia amb les referèn-
cies completes que permetin la identificació dels treballs. De la següent manera:

a) quan es tracti d’un llibre:

Castro, A. (1996). La realidad histórica de España. Mèxic: Fondo de Cultura
Económica.
(Cognoms de l’autor en minúscules, nom; any de publicació entre parèn-
tesis; títol del llibre en cursiva o subratllat; lloc d’edició; editorial).

b) quan es tracti d’un article:

Asensio, E. (1972-1973). «Notas sobre la historiografía de Américo Castro».
Anuario de Estudios Medievales, 8, p. 349-392.
(Cognoms de l’autor en minúscules, nom; any de publicació entre parènte-
sis; títol de l’article entre cometes; títol de la revista en cursiva o subratllat;
volum i número; pàgines inicial i final).



Cal evitar les notes a peu de pàgina, però si són imprescindibles hauran de nume-
rar-se i agrupar-se després del text de l’article i abans de la bibliografia. Per a les
al·lusions i cites s’observaran els mateixos criteris que per a la resta del text.

4. Les taules —única denominació que s’utilitzarà per a tota mena de quadres i
relacions estadístiques— numerades amb xifres aràbigues, aniran en un full apart
a continuació de l’article. Tanmateix, s’hauran de referenciar explícitament al
text.

5. La il·lustració s’ajustarà a les indicacions següents:

a) Totes les figures s’hauran de presentar en paper blanc, preferentment de mida
DIN A4, acompanyades del títol, la llegenda i la font. En un full apart s’a-
fegiran les dades estadístiques amb les quals s’ha elaborat la gràfica. Tots
dos fulls portaran al dors, en llapis, el nom i els cognoms de l’autor corres-
ponent en xifres aràbigues. El text ha de fer referència explícita a les gràfiques
reproduïdes.

b) Tots els mapes s’hauran de presentar en dues còpies en paper blanc, prefe-
rentment de mida DIN A4. Hauran d’estar ben definits. Els títols, la llegenda
i la font aniran només a la segona còpia. Tots dos fulls portaran al dors, en
llapis, el nom i els cognoms de l’autor corresponent en xifres aràbigues. El text
ha de fer referència explícita a les gràfiques reproduïdes.

6. El consell de redacció es reserva el dret de retornar els articles que no complei-
xin aquestes normes o, en el seu cas, d’adaptar-los als criteris establerts.

7. El consell de redacció comunicarà al col·laborador l’acceptació de l’article des-
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Manuscrits 22, 2004

NORMAS DE COLABORACIÓN

1. Los artículos tendrán que ser originales y se publicarán en castellano o catalán.
Se presentarán mecanografiados a doble espacio, en hojas numeradas de tama-
ño DIN A4 (30 líneas de 60 espacios, 280 palabras). Se recomienda que su
extensión no supere las veinticinco páginas, incluyendo gráficos, notas y biblio-
grafía. En la primera página del artículo constará la información siguiente: títu-
lo del artículo, nombre y apellidos del autor, profesión, teléfono y dirección
postal y electrónica profesional; en la segunda página habrá un resumen de 150
palabras en castellano, en catalán y en inglés, y entre tres y cinco palabras clave
en las tres lenguas citadas, que permitan la clasificación e identificación del
artículo. Se enviará además una copia en soporte magnético en cualquiera de
los procesadores de texto habituales.

2. En cuanto a la bibliografía y a las referencias, habrá que atenerse a lo siguiente:

Las alusiones a autores en el texto irán acompañadas normalmente de una refe-
rencia explícita añadida a continuación entre paréntesis (apellidos del autor, año
de publicación y eventualmente la página); en el caso de una cita textual, a con-
tinuación del texto se añadirá esta referencia entre paréntesis, en la que cons-
tará necesariamente la página. Ejemplos:

[…] es decir, no ya sólo de la familia aristocrática o de la de cualquier otra
forma de agrupación familiar (Petit, 1997).

[…] Las cofradías y hermandades respondían según Isidoro Moreno (1972:
199) a la doble necesidad de asociarse en el marco local y asegurarse la sal-
vación eterna.

[…] En palabras de Schumpeter, la economía conquistó entre los escolásti-
cos tardíos «si no una existencia autónoma, al menos sí una existencia bien
determinada» (Schumpeter, 1971: 136).

3. Al final del artículo se incluirá, por orden alfabético, una bibliografía con las
referencias completas que permitan la identificación de los trabajos. Por tanto:

a) Cuando se trate de un libro:

Castro, A. (1996). La realidad histórica de España. México: Fondo de
Cultura Económica.
(Apellidos del autor en minúsculas, nombre; año de publicación entre parén-
tesis; título del libro en cursiva o subrayado; lugar de edición; editorial.)

b) Cuando se trate de un artículo:

Asensio, E. (1972-1973). «Notas sobre la historiografía de Américo Castro».
Anuario de Estudios Medievales, 8, p. 349-392.
(Apellidos del autor en minúsculas, nombre; año de publicación entre parén-
tesis; título del artículo entre comillas; título de la revista en cursiva o subra-

yado; volumen y número; páginas inicial y final.)



Conviene evitar las notas a pie de página, pero si son imprescindibles deberán
numerarse y agruparse después del texto del artículo y antes de la bibliografía.
Para las alusiones y citas, se observarán los mismos criterios que en el resto del
texto.

4. Las tablas —única denominación que se utilizará para todo tipo de cuadros y
relaciones estadísticas—, numeradas en cifras arábigas, irán en una hoja apar-
te al final del artículo. Sin embargo, habrá que referenciarlas explícitamente en
el texto.

5. La ilustración se ajustará a las indicaciones siguientes:

a) Todas las figuras deberán presentarse en papel blanco, preferentemente en
tamaño DIN A4, acompañadas del título, la leyenda y la fuente. En una hoja
aparte se añadirán los datos estadísticos con los cuales se ha elaborado el
gráfico. Las dos hojas llevarán al dorso, en lápiz, el nombre y los apellidos del
autor y el número correspondiente en cifras arábigas. El texto ha de hacer
referencia explícita a los gráficos reproducidos.

b) Todos los mapas deberán presentarse en dos copias en papel blanco, de tama-
ño preferentemente DIN A4. Deberán estar bien definidos. Los títulos, la
leyenda y la fuente irán sólo en la segunda copia. Las dos hojas llevarán al
dorso, en lápiz, el nombre y los apellidos del autor y el número correspondiente
en cifras arábigas. El texto ha de hacer referencia explícita a los mapas repro-
ducidos.

6. El consejo de redacción se reserva el derecho de devolver los artículos que no
cumplan estas normas o, en su caso, de adaptarlos a éstas.

7. El consejo de redacción comunicará al colaborador la aceptación del artículo
tras el oportuno examen.

Manuscrits 22, 2004
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11-12 Editorial

DOSSIER. Pensament econòmic i científic a l’Època Moderna

15-17 Presentació

19-43 MARTÍ ESCAYOL, Maria Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament d’Història Moderna i Contemporània)
El pensament ambiental com a cruïlla del pensament científic i el pen-
sament econòmic. Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 2004, núm.
22, p. 19-43.

En una primera part, l’article exposa les línies de pensament occidental on més
s’ha palès la imbricació entre el pensament econòmic i el pensament científic.
Aquestes línies giren al voltant de la manera d’observar i de descriure l’entorn
natural i en la manera com s’actua i es transforma allò observat. En la segona
part de l’article, s’hi treballen les particularitats del llenguatge sobre economia
i ciència dins de les descripcions de l’entorn en la Catalunya d’Època Moderna.

Paraules clau: pensament econòmic, pensament científic, entorn natural,
Catalunya, Època Moderna.

El pensamiento ambiental como confluencia del pensamiento científi-
co y el pensamiento económico

En una primera parte, el artículo expone las líneas de pensamiento occidental
donde se ha hecho evidente la imbricación entre el pensamiento económico
y el pensamiento científico. Estas líneas giran entorno a la manera de observar y
describir el entorno natural y en la manera en que se actúa y se transforma aque-
llo que se ha observado. En la segunda parte del artículo, se trabajan las parti-
cularidades del lenguaje sobre economía y ciencia dentro de las descripciones del
entorno de la Catalunya de Época Moderna.

Palabras clave: pensamiento económico, pensamiento científico, entorno natu-

ral, Cataluña, Época Moderna.



Enviromental thought as an intersection of the scientific thought and
the economic thought 

In a first part the article exposes the lines of western thought with hardly relation
between the economic thought and the scientific thought. In the second part the
article works the particularities of the language economy-science inside the
descriptions of the environment in the Catalonia of Modern Age.

Key words: economic thought, scientific thought, natural enviroment, Catalonia,
Modern Age.

45-58 ARGEMÍ, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament d’Història i
Institucions Econòmiques)
La fisiocràcia i la seva continuació. Manuscrits. Revista d’Història
Moderna, 2004, núm. 22, p. 45-58, 40 ref.

La fisiocràcia, primera escola de pensament econòmic, va néixer a França a mit-
jan segle XVIII. Els seus dos primers impulsors foren François Quesnay i el mar-
quès de Mirabeau, dos personatges de la cort de Lluís XV. El Tableau
Économique, publicat per Quesnay l’any 1757, fou el document fundacional de
la fisiocràcia. El terme significa «govern de la naturalesa» i fou inventat per
Dupont de Nemours. Els pensadors d’aquest moviment partien d’una visió racio-
nalista del món. Es fixaven en l’ordre natural de les coses i per ells únicament
l’agricultura era productiva, ja que el comerç transforma, però no produeix. Els
fisiòcrates tenien una concepció física del procés econòmic i per això les altres
activitats econòmiques que no fossin l’agricultura eren estèrils. Calia fer una
reforma agrària a la França del segle XVIII per transformar les explotacions peti-
tes en grans i millorar la productivitat.

Paraules clau: fisiocràcia, economia, Quesnay, Mirabeau, Lavoisier, agricul-
tura, França, ordre natural.

La fisiocracia y su continuación

La fisiocracia, primera escuela de pensamiento económico, nació en Francia a
mediados del siglo XVIII. Sus dos primeros impulsores fueron François Quesnay y
el marqués de Mirabeau, dos personajes de la corte de Luis XV. El Tableau
Économique, publicado por Quesnay en el año 1757, fue el documento funda-
cional de la fisiocracia. El término significa «gobierno de la naturaleza y fue inven-
tado por Dupont de Nemours. Los pensadores de este movimiento partían de una
visión racionalista del mundo. Se fijaban en el orden natural de las cosas y para ellos
únicamente la agricultura era productiva, pues el comercio transforma, pero no
produce. Los fisiócratas tenían una concepción física del proceso económico y
por esto las otras actividades económicas que no fueran la agricultura eran estériles.
Convenía hacer una reforma agraria a la Francia del siglo XVIII para transformar
las explotaciones pequeñas en grandes y mejorar la productividad.

Palabras clave: fisiocracia, economía, Quesnay, Mirabeau, Lavoisier, agricul-
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The physiocracy and its continuity

This article describes the birth of the physiocracy in the XVIIIth century France,
considering it as the first worlwide school of economic thought.

Key words: physiocracy, economic thought, Quesnay, Mirabeau, Lavoisier,
France.

59-82 TELLO, Enric (Universitat de Barcelona. Departament d’Història i
Institucions Econòmiques)
La petjada ecològica del metabolisme social: una proposta metodolò-
gica per analitzar el paisatge com a humanització del territori. Manuscrits.
Revista d’Història Moderna, 2004, núm. 22, p. 59-82, 103 ref., 2 il., 1 tab.

En aquest article, l’autor reclama el treball conjunt entre ciències socials i cièn-
cies naturals per comprendre de manera global com les societats humanes s’han
aprofitat dels recursos que els oferia el territori i, a la vegada, analitzar com
aquests usos del territori configuren un paisatge que és reflex de la societat que
hi habita. Així, juntament amb la definició dels conceptes metabolisme social
i petjada ecològica, l’autor dóna algunes pautes metodològiques per a l’anàlisi
del paisatge com a resultat de la transformació humana.

Paraules clau: petjada ecològica, metabolisme social, metodologia, paisatge,
territori.

La huella ecológica del metabolismo social: una propuesta metodoló-
gica para analizar el paisaje como humanización del territorio

En este artículo, el autor reclama el trabajo conjunto entre ciencias sociales y
ciencias naturales para comprender de modo global cómo las sociedades huma-
nas se han aprovechado de los recursos que les ofrecía el territorio y, a la vez, ana-
lizar cómo estos usos del territorio configuran un paisaje que refleja la sociedad
que en él habita. Así, junto a la definición de los conceptos metabolismo social
y huella ecológica, el autor da algunas pautas metodológicas para el análisis
del paisaje como resultado de la transformación humana.

Palabras clave: huella ecológica, metabolismo social, metodología, paisaje,
territorio.

The ecological trace of the social metabolism: a methodologycal pro-
posal to analyze the landscape as humanisation of the territory

In this study, the author demands combined efforts between social and natural sci-
ences to understand in a global view how human societies had taken advantage
of the territorial resorces and, at the same time, to analyze how these uses of
the territory shape a landscape that is a reflect of the society that inhabits it. By
this, together with the definition of the concepts social metabolism and ecological
trace, the author gives some methodologycal proposals to the landscape analy-
sis as a result of the human transformation.

Key words: ecological trace, social metabolism, methodology, landscape, ter-
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83-117 NAREDO, José Manuel (Universidad Politécnica de Madrid)
La economía en evolución: invento y configuración de la economía en
los siglos XVIII y XIX y sus consecuencias actuales. Manuscrits. Revista
d’Història Moderna, 2004, núm. 22, p. 83-117, 51 ref.

Los orígenes del pensamiento económico moderno hay que buscarlos en los
siglos XVIII y XIX, en el seno de la fisiocracia y de la economía clásica. Desde
aquellos tiempos, el pensamiento económico ha ido evolucionando junto a la
política, la ecología y otras disciplinas afines. El sistema político democrático ha
forjado, con el tiempo, los valores de la economía liberal. Ésta, sin embargo, está
llena de contradicciones naturales que llevan hacia la degeneración del siste-
ma. Conceptos como «libertad» y «propiedad» se contradicen. Desgraciadamente,
el concepto de propiedad es indiscutible para el liberalismo. Esto ha llevado
hacia el surgimiento del neoliberalismo, que ha hecho que el enfrentamiento se
impusiera sobre la cooperación, y la extracción depredadora, sobre la producción
renovable. Naredo propone posibles alternativas para poner fin a la degrada-
ción constante de la sociedad a la cual nos lleva el neoliberalismo: revisar la
teoría de la propiedad y el marco institucional que la regula.

Palabras clave: fisiocracia, economía clásica, economía política, pensamien-
to económico, ecología, sistema político democrático, neoliberalismo, propiedad,
libertad.

L’economia en evolució: invent i configuració de l’economia als segles
XVIII i XIX i les seves conseqüències actuals

Els orígens del pensament econòmic modern cal cercar-los en els segles XVIII i
XIX, en el si de la fisiocràcia i de l’economia clàssica. D’aleshores ençà, el pen-
sament econòmic ha anat evolucionant de bracet amb la política, l’ecologia i
altres disciplines afins. El sistema polític democràtic ha forjat, amb el temps, els
valors de l’economia liberal. Aquesta, però, està plena de contradiccions natu-
rals que porten cap a la degeneració del sistema. Conceptes com ara llibertat i
propietat es contradiuen. Malauradament, el concepte de propietat és indiscutible
per al liberalisme. Això ha portat cap al sorgiment del neoliberalisme, que ha fet
que l’enfrontament s’imposés sobre la cooperació, i l’extracció depredadora,
sobre la producció renovable. Naredo proposa possibles alternatives per posar fi
a la degradació constant de la societat vers la qual ens porta el neoliberalisme:
revisar la teoria de la propietat i el marc institucional que la regula.

Paraules clau: fisiocràcia, economia clàssica, economia política, pensament
econòmic, ecologia, sistema polític democràtic, neoliberalisme, propietat, lli-
bertat.

Economy in evolution. The invention of the economy during the XVIIIth
and XIXth centuries and its modern consequences

Tracing the evolution of the economy as a science since the very moment of its
birth, this author propounds a revision of the concept of property and of its ins-
titutional regulation.

6 Manuscrits 22, 2004 Índex
Key words: economy, ecology, property, neoliberalism.



MISCEL·LÀNIA

121-138 JANÉ CHECA, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Una lectura alternativa de la Revolta dels Angelets (v. 1663-2004?).
Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 2004, núm. 22, p. 121-138.

La historiografia catalana ha tingut més present revoltes i revolucions com la
dels Segadors de 1640, sens dubte per la seva rellevància. Però la Revolta dels
Angelets (1663-1673) és el millor exemple per observar sobre les relacions fran-
cocatalanes després del Tractat dels Pirineus (1659). Aquest treball és un estu-
di complementari del paper que van tenir els soldats de la gabella, els recaptadors
d’impostos o altres persones lligades a les polítiques portades a terme per França
al Rosselló, amb la intenció d’analitzar la importància que aquesta revolta tin-
gué per a França o per a Espanya. Les dates corresponen a l’extensió que fem de
la lectura interpretativa de la Revolta en el temps: des dels que hi van partici-
par fins als historiadors actuals.

Paraules clau: revolta, complot, guerra, trinxeria, historiografia, identitat,
Rosselló, Vallespir, Catalunya del Nord, Catalunya, França, Pirineus, segle XVII,
Lluís XIV.

Una lectura alternativa de la Revuelta de los Angelets (v. 1663-¿2004?)

La historiografía catalana ha tenido más en cuenta revueltas y revoluciones
como la de los Segadors de 1640, sin duda por su relevancia. Pero la Revuelta
de los Angelets (1663-1673) es el mejor ejemplo para observar las relaciones
franco-catalanas tras el tratado de los Pirineos (1659). Este trabajo representa
un estudio complementario del papel que tuvieron los soldados de la gabela,
los recaudadores de impuestos u otras personas relacionadas con las políticas
llevadas a cabo por Francia en el Rosellón, con la intención de analizar la impor-
tancia que esta revuelta tuvo para Francia o España. Las fechas corresponden
a la extensión que hacemos de la lectura interpretativa de la Revuelta en el
tiempo: desde los que participaron en ella hasta los historiadores actuales.

Palabras clave: revuelta, complot, guerra, Trinxeria, historiografía, identidad,
Rosellón, Vallespir, Cataluña del Norte, Cataluña, Francia, Pirineos, siglo XVII,
Luis XIV.

An alternative reading for the Revolt of the Angelets (v. 1663-¿2004?)

The Catalan historiography emphasised mostly revolutions and rebellions such as
the one of Segadors (1640), obviously for its relevance. But the revolt of the Angelets
(1663-1673) is the best example to observe the French-Catalan relations after the
Treaty of the Pyrenees (1659). This is a further analysis of the role played by the sol-
diers of the «gabelle», the tax inspectors and other clerks involved in the politics led
by France in Roussillion. It is meant to be an exercise of taking into account the
importance of this revolt for France and Spain rather than for the rebels themselves.
The chronology corresponds to the extension that we assume for the analysis of
the reading: since the lives of the participants and until the present historians.

Key words: revolt, plot, war, Trinxeria, historiography, identity, Roussillion,
Vallespir, North of Catalonia, Catalonia, France, Pyrenees, XVIIth Century,
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139-158 NOEL, Charles C. (Syracuse University London Center)
La etiqueta borgoñona en la corte de España (1547-1800). Manuscrits.
Revista d’Història Moderna, 2004, núm. 22, p. 139-158.

En este artículo, el autor interpreta la etiqueta y el ceremonial de la corte
española como un código que promueve el orden y la jerarquía, realzando así
la autoridad monárquica. El periodo estudiado se centra en la Edad Moderna
y comprende desde los reinados de Carlos V y su hijo Felipe II hasta el de
Carlos III.

Palabras clave: etiqueta, corte de España, Época Moderna, nobleza, oficiales de
la Casa Real.

L’etiqueta borgonyona a la cort d’Espanya (1547-1800)

En aquest article, l’autor interpreta l’etiqueta i el cerimonial de la cort espanyola
com un codi que promou l’ordre i la jerarquia, amb la qual cosa enalteix l’autori-
tat monàrquica. El període estudiat se centra en l’Edat Moderna i comprèn des
dels regnats de Carles V i el seu fill Felip II fins al de Carles III.

Paraules clau: etiqueta, cort d’Espanya, Època Moderna, noblesa, oficials de la
Casa Reial.

Burgundian etiquette at the Court of Spain (1547-1800)

Though this article, the author analyses the Burgundian etiquette that ruled
the Court of Spain from 1547 to 1800 as a perfectly structured code to ensure the
social respect to the supreme authority of the king and to other members of
the royal family.

Key words: Burgundian etiquette, Court of Spain, early Modern Age.
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Les confraries: sociabilitat de laics malgrat Trento. Manuscrits. Revista
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