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Resum

Presentació dels articles aplegats en aquest dossier monogràfic, dedicat a l’estudi d’alguns bis-
bes que van exercir diversos càrrecs eclesiàstics a la península Ibèrica i a Itàlia als segles xvi i 
xvii. S’emmarquen en l’estudi dels anomenats «mediadors» i del rol que van jugar en la Monar-
quia Hispànica. La seva publicació permet reflexionar sobre la circulació d’elits eclesiàstiques i 
de devocions entre els diferents regnes de la Monarquia, així com sobre el seu significat polític. 

Paraules clau: mediadors; circulació cultural; devocions; Monarquia Hispànica; segle xvi; 
segle xvii

Resumen. Mediación y circulación cultural en la Monarquía Hispánica: obispos entre España 
e Italia (siglos xvi-xvii)

Presentación de los artículos reunidos en este dosier monográfico, dedicado al estudio de algu-
nos obispos que ejercieron diversos cargos eclesiásticos en la península ibérica y en Italia 
durante los siglos xvi y xvii. Se enmarcan en el estudio de los llamados «mediadores» y del rol 
que jugaron en la Monarquía Hispánica. Su publicación permite reflexionar sobre la circulación 
de élites eclesiásticas y de devociones entre los diferentes reinos de la Monarquía, así como 
sobre su significado político. 

Palabras clave: mediadores; circulación cultural; devociones; Monarquía Hispánica; siglo xvi; 
siglo xvii

Abstract. Mediation and cultural circulation in the Hispanic Monarchy: bishops between 
Spain and Italy (16th-17th centuries)

Presentation of the articles collected in this monographic dossier, dedicated to the study of some 
bishops who held various ecclesiastical positions in the Iberian Peninsula and in Italy during the 
16th and 17th centuries. We frame them in the study of the so-called «mediators» and the role 
they played in the Hispanic Monarchy. Its publication allows us to reflect on the circulation of 
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ecclesiastical elites and devotions between the different kingdoms of the Monarchy, as well as 
on its political significance.

Keywords: mediators; cultural circulation; devotions; Hispanic Monarchy; 16th century; 17th 
century

1

Del començament de segle xxi ençà, un dels temes més recurrents de la Història 
Moderna és el de l’estructura d’aquest vast conglomerat de territoris a escala pla-
netària que coneixem com Monarquia Hispànica, ja sigui pensant en una «monar-
quia composta» (Koenigsberger, 1978; Elliott, 1992) o en un «estat policèntric» 
(Cardim et alii, 2012).1

Entre els mecanismes d’articulació, s’ha insistit molt en el rol que juguen els 
«mediadors»: aquelles persones o famílies que, per les seves trajectòries biogràfi-
ques, pels seus càrrecs o per la seva influència social i cultural constituïen també, 
en certa manera, un element de cimentació de la Monarquia. Si intentem classifi-
car la multitud d’estudis que desenvolupen les figures dels mediadors (de molt 
variada condició: biogràfics, prosopogràfics, locals, regionals, de curta o llarga 
durada, etc.), sembla que, ara per ara, podem distingir dues categories de media-
dors o «agents» que no són recíprocament excloents.

En primer lloc, aquells que articulen la relació entre el rei i els seus organis-
mes de govern cortesans (especialment els consells de la polisinòdia) i els dife-
rents territoris, o viceversa.2 Parlem de personatges que o bé representen el poder 
de la Cort al territori (els virreis en primer lloc),3 o bé estan arrelats als poders 
locals, o bé barregen totes dues condicions (sovint, per exemple, els jutges dels 
tribunals reials).

El paper que jugaven a la Cort clergues de diferents procedències ja ha estat 
assenyalat en molts estudis, des dels religiosi a Corte de Flavio Rurale (1998) 
fins al clergé de Cour de Benoist Pierre (2013), passant pels incessants seminaris 
i publicacions de l’IULCE (per exemple: Martínez Millán, Rivero Rodríguez, 
Versteegen, 2012): predicadors cortesans (Negredo del Cerro, 2006), confessors 
del rei o dels seus familiars, membres de les capelles reials (García García, Carre-
ras Ares, 2001), eclesiàstics amb plaça als consells de la polisinòdia, teòlegs con-
vocats a les més diverses juntes...

1. Atès que aquestes ratlles només volen ser una presentació als articles que segueixen, la 
bibliografia es redueix a alguns textos essencials, sense esmentar tots els autors que mereixerien 
sortir-hi.

2. Penseu, per exemple, en el recent desenvolupament dels treballs sobre els «ambaixadors» 
procuradors urbans o regnícoles a la Cort, d’Álvarez Ossorio, 2000; Bernabé, 2007 i Mazín, 
2007 a Gaudin, 2017; Fuertes, 2020 i Mauro, 2016; només per citar-ne alguns, entre dues 
generacions d’estudis.

3. Sobre la Monarquia Hispànica com una monarquia virregnal, vegeu Cantú, 2008; Rivero, 2011; 
Palos, Cardim, 2012.
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Però hi ha un segon tipus de mediadors: aquells homes que han constituït un 
personal imprescindible per a la gestió de la Monarquia, amb el desenvolupament 
de càrrecs de més o menys importància en diferents regnes, i que, per tant, han 
esdevingut agents de la circulació d’idees, textos, imatges i pràctiques que poden 
haver contribuït a donar un substrat comú als diversos territoris dels Àustries 
(Bautista y Lugo, 2018). Parlem de representants del poder reial a les ciutats 
(amb noms diversos a cada regne), militars,4 jutges, però també d’impressors 
(González-Sánchez, 2007), de banquers que presten a la Corona (Yun Casalilla, 
2009), etc. Mediadors de tota mena que actuen, per dir-ho així, més a nivell horit-
zontal (entre els diferents regnes) que vertical (en la relació rei-regne). 

Sovint s’oblida que els clergues també van actuar, i molt, com a mediadors 
horitzontals: personatges com els inquisidors o els bisbes, designats per la Coro-
na, autoritats eclesiàstiques presents en les corts reials i virregnals (Cocozza, 
2015a, 2015b), membres d’ordes religiosos que eren traslladats de convent o de 
província (Rubial García, 2012; Palomo, 2016; Busquets Alemany, 2020), cape-
llans reials, etc. La seva actuació allà on eren destinats depassava l’àmbit estricta-
ment eclesiàstic.

Els estudiosos han assenyalat, això sí, particularitats en la situació dels medi-
adors eclesiàstics que no es donen en el cas dels agents laics. D’una banda, no 
hem d’oblidar que, des dels inicis de la Monarquia Hispànica, el catolicisme i la 
seva defensa constitueixen una base confessional que, als ulls de la Corona, ha de 
vertebrar regnes tan diversos de la que ha de ser la Monarquia Catòlica per anto-
nomàsia. D’altra banda, però, els clergues catòlics han de gestionar, de manera 
més o menys reeixida segons els casos, una doble fidelitat (Martínez Millán et 
alii, 2014), en la mesura que formen part d’una estructura jeràrquica que depèn 
de la Santa Seu. I encara, a vegades, una triple fidelitat, si són membres d’ordes 
religiosos (Giannini, 2013). O, finalment, una múltiple fidelitat, perquè no descu-
ren els seus interessos familiars o locals. 

Molts d’aquests eclesiàstics, o són bisbes, o arriben a ser-ho. Com és notori, 
excepte al Regne de Nàpols i al Ducat de Milà, on el rei només presentava els 
titulars d’un reduït nombre de diòcesis (Spedicato, 1996; Nestola, 2011), a la 
resta dels seus regnes els monarques proposaven al papa les persones que havien 
de ser nomenades al capdavant de les diòcesis.5 Coneixem bé els criteris de desig-
nació gràcies principalment als incansables treballs de Maximiliano Barrio Goza-
lo (2014) i José Pedro Paiva (2006) sobre els regnes ibèrics i a l’estudi de 
Fabrizio D’Avenia (2015) per al Regne de Sicília.6 Podem dir, doncs, que ja 
tenim força definits els trets generals del seu rol com a mitjancers «verticals», tot 

4. No només els militars en actiu. Elisa Novi Chavarria (2020) ha posat recentment en relleu el rol 
dels hospitals i les confraries per soldats ferits o invàlids com a instrument d’integració entre els 
regnes; vegeu les reflexions de Bazzano, 2021.

5. El lector podrà trobar en les primeres pàgines de l’article de Valeria Cocozza en aquest dossier 
més referències concretes al conjunt del Patronat episcopal de la Corona.

6. En el cas d’Amèrica cal tenir en compte Castañeda, Marchena, 1992. No s’han explorat les 
possibles comparacions amb la tria de bisbes pels reis de França, que tan bé ha estudiat Bergin, 
1996 i 2004.
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i que ens faltarien encara molts estudis per a precisar-lo en termes territorials i 
cronològics més concrets. Per exemple, la defensa aferrissada que moltes vega-
des fan els bisbes de la jurisdicció eclesiàstica en contra dels tribunals del rei no 
encaixa en una interpretació massa unidireccional de la seva situació política.

Però, al mateix temps, l’episcopat de la Monarquia Hispànica constitueix una 
elit amb poder eclesiàstic designada pel rei que, arran de la seva carrera eclesias-
ticopolítica, ha circulat i/o circularà per diferents territoris. Els bisbes, doncs, 
estan en condicions d’actuar com a mediadors horitzontals, tot i que, en termes 
molt majoritaris, sembla que els bisbes dels segles xvi i xvii es mouen en circuits 
de nomenament poc permeables, gairebé sempre dins dels mateixos territoris.

2

A la cruïlla entre la història política, la història religiosa i la història cultural, 
en aquest dossier volem presentar la trajectòria d’alguns bisbes que van fer carre-
ra a Espanya i a Itàlia i que van jugar aquest rol de mediació. Són bisbes que, en 
general, ocupen seus en regnes diferents d’aquells on van néixer i protagonitzen 
exemples de trajectòries mediterrànies en cinc territoris diferents.7 

El text de Valeria Cocozza presenta el marc de la mobilitat, geogràfica i soci-
al, a la qual es refereixen els articles successius, i destaca les ocasions de promo-
ció ofertes per l’ocupació de les seus de patronat reial. En primer lloc, mostra la 
mobilitat dels bisbes regis entre diòcesis napolitanes i catalanes. En segon lloc, 
analitza el cas del napolità —d’avantpassats albanesos— Benet de Tocco, suc-
cessivament abat de Montserrat i bisbe de Vic, Lleida i Girona entre 1564 i 1585.

Al bell mig de la Mediterrània, la diòcesi de Malta formava part del patronat 
reial de la Monarquia Hispànica, ja que era sufragània de la de Palerm. Allà tro-
bem, entre 1578 i 1614, el bisbe català Tomàs Gargallo, fins ara molt poc cone-
gut, biografiat per Sílvia Canalda en un article que mostra com la mobilitat dels 
eclesiàstics és a la vegada mobilitat de cultes; en aquest cas, el de la Mare de Déu 
de Montserrat, a la qual el collbatoní Gargallo dedicà les capelles que fundà a 
Roma, La Valletta i Birgù —Vittoriosa.

Fabrizio D’Avenia ressegueix les carreres i actuacions contrareformistes de 
Luis de Torres, arquebisbe de Monreale entre 1588 i 1609, la família del qual 
combinà durant generacions canongies a Màlaga i prebendes a Sicília, i de Juan 
de Orozco y Covarrubias, nascut a Toledo, amb poderosos vincles familiars a la 
Cort, però també amb la taca d’un origen convers que aconseguirà eludir per ser 
nomenat bisbe d’Agrigento el 1594 i poder retornar després com a bisbe de Gua-
dix, a partir de 1605. L’article planteja la possibilitat que els descendents de jueus 
ibèrics utilitzessin els càrrecs eclesiàstics a Itàlia com un instrument per eludir les 
prohibicions dels seus regnes d’origen. Així construïen —o reconstruïen— repu-
tacions familiars malmeses i, al mateix temps, desenvolupaven actives polítiques 
contrareformistes, potser per fer encara més palès el seu fervor catòlic. 

7. S’afegeixen, doncs, a recents estudis sobra la mobilitat episcopal com, per exemple, Nestola, 
2012; Suárez Golán, 2019.
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Aquest peculiar suport familiar, que no passa per estratègies matrimonials 
sinó per la capacitat de fer-se mediadors entre la monarquia, la població local i la 
Santa Seu, s’observa també en el cas dels germans Lanfranchi, analitzat per Ida 
Mauro, juntament amb els perfils d’altres religiosos que van tenir accés a les seus 
de patronat reial al Regne de Nàpols durant i després de la revolta de 1647-1648. 
Els religiosos teatins Andrea i Vincenzo Lanfranchi jugaren hàbilment les seves 
cartes en els càrrecs ocupats a Madrid per arribar a governar diferents diòcesis 
del Regne de Nàpols. Però, de manera més general, l’estudi posa en relleu l’exis-
tència de famílies napolitanes no nobles que van saber aprofitar el seu rol de mit-
janceres amb la Corona en aquells temps convulsos per promocionar-se a través 
de l’accés a l’episcopat.

Tanca aquest peculiar periple per la Mediterrània el mercedari aragonès Ber-
nardo de Cariñena, últim arquebisbe espanyol de Càller (1699-1722). Sara Cared-
da el presenta com la figura que, mitjançant la difusió del culte a la Verge de la 
Mercè, manté viu el profund lligam del Regne de Sardenya amb la Corona d’Ara-
gó, fins i tot després de la transferència de la sobirania sobre l’illa, primer a l’Im-
peri i després als Savoia.

Els textos que componen aquest dossier no són el resultat d’un seminari o 
d’una taula rodona, tampoc procedeixen dels treballs impulsats per un mateix 
equip d’investigació, sinó que representen el resultat d’un treball no gaire comú 
per la naturalitat i generositat amb què aquests investigadors s’han anat llegint, 
escoltant i comentant entre ells durant els darrers set anys, mentre des d’àrees de 
coneixement i contextos geogràfics diferents analitzaven les figures d’una elit 
eclesiàstica de la Monarquia. 

L’específica línia d’investigació de cada autor ha resultat doncs enriquida per 
les aportacions dels altres, a partir de les primeres vegades que van coincidir, 
com al seminari per a joves investigadors Attraverso la historia celebrat a Roma 
el 2014, en el qual es van trobar a la sessió «La Chiesa dei viceré», coordinada 
per la professora Elisa Novi Chavarría.

Elisa Novi va ser sens dubte l’amalgama d’aquests interessos de recerca, pre-
sentats l’any successiu en un dossier de la revista Dimensioni e Problemi della 
Ricerca Storica, que va oferir una visió articulada —i no limitada només als bis-
bes— dels eclesiàstics al servei de la Monarquia Hispànica, com a grup «transna-
cional» capaç de realitzar una important acció política i cultural (Novi Chavarria, 
2015). La mateixa Elisa Novi va donar continuïtat al primer dossier amb una 
segona proposta d’anàlisi dedicada als Religiosi nelle milizie del Re (Novi Cha-
varria, 2018). Caracteritza aquestes aproximacions, al costat de les quals cal des-
tacar també els treballs de Paola Nestola, sobre els bisbes de la província de Terra 
d’Otranto (Nestola, 2011), i de Giuseppe Mrozeck, dedicats a l’arquebisbe de 
Nàpols, cardenal Ascanio Filomarino (Mrozeck, 2017), l’emergència del rol polí-
tic d’aquests homes d’església i l’impuls a una successiva prolongació de la mira-
da des de les connexions espanyoles-italianes a Portugal i Amèrica (Valladares, 
2019).

S’ha anat delineant, de fet, una definició dels rols dels eclesiàstics en la 
comunicació de missatges polítics, per saber fer-se mediadors entre contextos 
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diversos, en els quals saben difondre devocions i discursos comuns, sobretot en 
moments de tensions i revoltes locals (Mrozeck, 2019; Bautista y Lugo, 2021). 
Són recerques que s’afegeixen i completen els treballs sobre els bisbes posttri-
dentins en determinats territoris, des dels treballs inicials de Mario Rosa sobre el 
Regne de Nàpols, així com sobre la política d’atribució de les seus de patronat 
reial (Spedicato, 1996; Barrio Gozalo, 2004; Fernández Terricabras, 2013).

Al costat d’aquestes tendències, s’hi ha afegit, des del camp de la història de 
l’art i de la història cultural, la reflexió sobre el mecenatge artístic impulsat pels 
representants de les elits eclesiàstiques, com a tasca que acompanyava l’aplicació 
dels preceptes tridentins en l’atenció que paraven al decòrum dels llocs de culte. 
Aquests estudis s’han centrat expressament en les figures dels bisbes i observen 
com des de la segona meitat del segle xvi van interactuar —no sempre pacífica-
ment— amb els canonges de la catedral per promoure les obres de decoració i 
restauració de les seves seus. Sobre aquests aspectes val la pena recordar l’obra 
de Gerard Labrot (1999), que, a partir de les visites ad limina conservades a l’Ar-
xiu Apostòlic Vaticà, va analitzar el treball dut a terme pels bisbes a fi d’observar 
i recuperar l’estat material en què es trobaven les catedrals del Regne de Nàpols. 
En la mateixa línia, trobem les recerques recollides per Julien Lugand (2014) en 
el volum resultant de dues jornades d’estudis organitzades per la Universitat de 
Girona i la Casa de Velázquez l’any 2011. Aquest tall comparatiu va ser contem-
plat també pel seminari més recent, Obispos y promoción artística en las cate-
drales del mundo hispánico, organitzat a la Universidad de Jaén en 2019 per 
Felipe Serrano Estrella, del qual actualment s’estan editant les actes.

Els cinc articles d’aquest dossier ens donen una imatge de l’horitzó d’expec-
tatives que s’obria als eclesiàstics que construïen les seves carreres gràcies a les 
oportunitats de promoció que oferia el patronat reial. Més que parlar d’un pacífic 
escenari de difusió d’una cultura comuna pels indrets de la Mediterrània occiden-
tal, al servei de la Monarquia i de l’Església de la Contrareforma, el dossier s’en-
dinsa en l’estreta relació entre circulació cultural i mediació, i mostra com la 
primera no seria mai possible i eficaç sense una atenta tasca de diàleg amb les 
corporacions presents a cada diòcesi. Al mateix temps, l’autor i les autores del 
dossier mostren que el foment per part dels bisbes d’activitats culturals i de devo-
cions és una manera de crear cultes compartits per diferents regnes i d’afirmar la 
figura d’aquests eclesiàstics mediadors —i de les seves famílies o dels seus ordes 
religiosos— dins del context específic de les seus on van deixar la seva memòria. 
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