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El bisbetó7

ESYLLT T. LAWRENCE

Quan els catalans parlen de Montserrat pensen sobretot en la seva 
significació religiosa i nacional. L’originalitat d’aquesta formació pètria 
—muntanya serrada— la fa única. Per això les designacions comarcals 
del seu entorn —l’Anoia, el Vallès, el Bages, la Conca de Barberà, etc.—, 
són llocs de confluència de tots els camins que menen a Montserrat. I no 
sols les comarques del seu entorn, sinó les de Catalunya sencera queden 
sublimades en el seu clos. Totes hi menen i totes hi són representades. 
He visitat Montserrat diverses vegades com a lloc on encara se celebra 
una festa secular i plena de prestigi: la Festa del Bisbetó. Val a dir que 
Montserrat la celebra a la seva manera, retenint-ne tot el seu encant plàstic 
infantil, però alliberada d’antigues significacions. En aquest assaig penso 
presentar la Festa del Bisbetó en el seu context historicosocial, però em 
plau d’al·ludir com encara avui dia se celebra a Montserrat. La informació 
és de primera mà i la dec a Dom Maur Boix i Selva a qui agraeixo de tot 
cor el seu ajut. 

L’elecció del Bisbetó s’escau a Montserrat el dia de Santa Cecília (22 de 
novembre) i l’“entronització” el dia de Sant Nicolau (6 de desembre). Hi 

7. Reproduïm el manuscrit de l’escriptora que es conserva a la Biblioteca P. Fidel Fita 
d’Arenys de Mar on és dipositat el llegat Ferran de Pol-E.T. Lawrence. L’hem transcrit 
tot respectant l’estil, la manera de citar i el text de l’autora, només hem corregit les 
errades evidents i hem unificat la tipografia de les cites i títols. Agraïm la bibliotecària 
Mercè Cussó les facilitats que ens ha donat per reproduir-lo.
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ha una terna de candidats elegida pels mateixos escolans. La propaganda 
electoral es fa amb escrits a les pissarres. Els candidats són els entrats 
més recentment a l’Escolania. Ve després un concert en honor del Bisbetó 
elegit a càrrec dels altres escolans, que sol acabar amb alguna obra de 
gran conjunt. Un cop “entronitzat” el Bisbetó, se sol començar amb el cant 
escenificat de la llegenda de Sant Nicolau. El repertori musical presenta 
una obra antiga del P. Gregori Sunyol, una altra del P. Àngel Rodamilans 
—assassinat l’any 1936—, i una altra del P. Ireneu Segarra, director 
de l’Escolania des de fa més de trenta anys. L’any 1953 fou estrenada 
l’escenificació de La Font del Miracle, amb lletra de Ferran Soldevila i 
música del mestre Francesc Civil. El dia de la Festa els escolans reben, de 
mans del Pare Abat, diferents obsequis de llibres i de jocs per a l’Escolania. 
El Bisbetó presideix el concert amb els seus pares a banda i banda. 
La doble celebració d’altre temps, per als monjos i pel públic de gent 
interessada en l’espectacle, s’ha reduït a una sola i destinada a tothom. 

Com es veu, tot discret. Jo provaré d’analitzar els orígens de la Festa 
del Bisbetó, el seu desenvolupament, i també les implicacions socials 
i crítiques que rodejaren la Festa durant segles per tota Europa, i que la 
feien temible en molts aspectes. 

És creença general que les crítiques a la Festa del Bisbetó, diversament 
coneguda amb els noms de Episcopus puerorum, Episcopellus, Episcopus 
puerilis o Boy Bishop a Anglaterra, sorgiren per l’essencial caràcter 
irreverent de la festa: en el seu pitjor aspecte, caricaturesca i fins i tot 
sacrílega, i en el seu més favorable, pueril, grotesca i desproveïda de tot 
element positiu eclesiàstic o moral i, no cal dir, de funció social, com no 
fos la de brindar al baix poble un espectacle divertit i oferir-li el gaudi 
de veure la poderosa Església ridiculitzada. Amb tot, ¿resultaria correcte 
suposar que les funcions i el caràcter de la Festa del Bisbetó fossin idèntics 
a les de la seva disbauxada germana la Festa dels Folls? La Festa del 
Bisbetó era força més aigualida perquè, per emprar les paraules d’E. K. 
Chambers, “els escolanets cantors devien ser més dòcils a la disciplina [...] 
que els clergues adults”.8 De totes maneres tenien algunes semblances i 

8. The Medieval Stage, Oxford, vol. I, cap. XV, 1903.
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ambdues foren abolides en la seva forma medieval pel Concili de Trento 
que, de l’any 1545 al 1563, portà a terme la gran reforma catòlica. Apart 
d’aquesta suposada germanor amb la Festa dels Folls, la del Bisbetó sofrí 
atacs de manera específica i totalment apart de les innumerables protestes 
i diatribes contra les festes postnadalenques en general. Per exemple, 
el Pare Jaime Villanueva cita el Decret del Vicari General de Girona del 
24 de desembre de l’any 1541: “Item mana que lo dia de St. Steve en lo 
qual dit Capitol ab solemne professó acostuma davallar a la Isglesia de St. 
Feliu y aquí celebrar Missa solemne, dit Bisbetó no vaje en dita professó 
ni en dita Isglesia de St. Feliu no fassen en dita Missa Bisbato per levar 
dites i altres insolencias provenien per dits Bisbatons”.9 Però el cas de dos 
Bisbetons que es barallen per la preeminència dintre d’una àrea reduïda, 
és a dir, la Catedral de Girona i l’Església de Sant Feliu, separades només 
per uns carrers, resulta excepcional i és únicament una mostra de la lluita 
per la supremacia entre les altes esferes del clergat a la ciutat i el Comtat 
de Girona.10

Abans de prosseguir en l’examen dels textos dels dos Sermons del 
Bisbetó catalans que ens han arribat, hem de subratllar la indubtable 
popularitat d’aquesta Festa a l’Edat Mitjana, i no sols entre la plebs i els 
mateixos cantors infantils, sinó, cosa més significativa, entre el clergat i 
alts dignataris de l’Església. Un estudi preliminar de la seva història ens 
ajudarà a establir la total independència de la festa medieval dels folls, 
pagana en el seu origen i en el seu esperit fins els darrers moments. I 
la seva història ens porta a la inevitable conclusió que la final supressió 
de la Festa del Bisbetó en la seva forma original, després de sovintejats 
intents de reforma, va ser deguda a la poc adient associació amb la seva 

9. J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, vol. XII, Madrid, 1805, p. 
3-41 i 3-42. 

10. Quan els moros van ocupar Girona, pels volts dels anys 713 i 716, convertiren la 
catedral en una mesquita per a ús propi, però d’acord amb la seva política de toleràn-
cia religiosa, permeteren que els cristians tinguessin a l’església de Sant Feliu un lloc 
per al propi culte. Després de la Reconquesta, pels volts del 785, ambdues esglésies 
reclamaven el seu dret a l’hegemonia.
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“germanastra”, la Festa dels Folls. De més a més un acurat examen dels 
dos sermons catalans, que daten dels segles XIV i XV, publicats sota la 
cura de Josep Romeu i L. Faraudo de St. Germain,11 junt amb l’evidència 
de la popularitat de la Festa del Bisbetó a Anglaterra —on la relativament 
poca romanització del país va impedir que el renouer Kalendas de Gener 
arrelés com una festa pròpia (a diferència d’Espanya i França)— ens 
ofereix motius sòlids per a creure que la Festa del Bisbetó, quan no 
contaminada per les associacions amb la Festa dels Folls, fos no solament 
una tabola innòcua, molt semblant al nostre Nadal actual, sinó dotada 
d’un atractiu servidor d’un subjacent propòsit moral i religiós summament 
grat a les altes autoritats eclesiàstiques. 

La Festa del Bisbetó era celebrada generalment el dia dels Innocents, 
28 de desembre, però en algunes localitats el dia de sant Nicolau, el 6 
de desembre. Fins i tot quan la Festa s’esqueia el dia dels Innocents, el 
Bisbetó solia ser prèviament escollit i designat el dia de sant Nicolau que 
és quan començava la seva ronda de visites en demanda de col·lectes per 
al gran dia, normalment a cavall i rodejat de tota la seva cort episcopal 
en miniatura. E. K. Chambers suposa que el dia 6 de desembre, és a 
dir, el de sant Nicolau, fou la data original de la Festa, però que va ser 
empesa cap a les festes situades entre el Nadal i l’Any Nou. Sant Nicolau 
fou, no sols el patró de la mainada sinó un Sant Bisbe i, per tant, el seu 
dia s’associaria estretament amb la Festa del Bisbetó i això des del seu 
primeríssim origen. La suposició de Chambers segurament és certa, però 
la matança dels Sants Innocents per Herodes —recordada el dia 28 de 
desembre— brindava a l’Església una data alternativa per a celebrar la 
festa dels escolanets cantors. No és improbable que aquesta festa, de dol 
al principi a causa del seu origen, s’hauria introduït per tal de temperar 
les extravagàncies dels festivals celebrats entre el Nadal i el dia de l’Any 
Nou. I aquest acostament al dia de sant Nicolau —donats els excessos de 
la Festa dels Folls, principalment en els segles XIII i XIV i fins més tard— 

11. Teatre Hagiogràfic, vol. 2, edició a cura de Josep Romeu, Barcelona: Barcino, 
1957. Sermó del Bisbetó, compost en lo XVen Segle, editat per L. Farraudo de St. 
Germain, Recull de Textes catalans antichs, Barcelona, 1910. 
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fou una temptativa de trencar un vincle amb les celebracions escandaloses 
de les mal disfressades Kalendas romanes.12 Certament la conducta digna 
dels escolars cantors del Monestir de Saint Gall, l’any 911, meravellà el rei 
Conrad I durant la seva visita al bisbe Salomon de Constància pels volts de 
Nadal quan fou testimoni de la magnificència i solemnitat de la Festa del 
Bisbetó amb el seu seguici infantil.13 ¡Quantes coses van haver de passar 
des de la Festa del Bisbetó de 911, que impressionà tan profundament el 
rei Conrad I, i la del Decret del Vicari General de Girona l’any 1541 que 
prova de millorar el decòrum de la Festa a Girona!

I amb tot, si descomptem la supressió o les crítiques a algunes Festes 
del Bisbetó concretes —la citada a Girona, la d’homicidi a Ratisbone 
l’any 1357,14 o quan l’esfondrament de la cúpula a la catedral de Sevilla el 
1512 brindà a l’Arquebisbe l’oportunitat de celebrar la Festa de manera 
més austera15—, ens trobem amb que la Festa no és censurada per ella 
mateixa sinó, en ser ajuntada arbitràriament amb la Festa dels Folls, el 
centre de la fúria de l’atac. L’anomenada Festa dels Folls, coneguda amb 
els noms de Festum Stultorum o Festum Fatuorum, és sense dubte un 
festival d’origen pagà, mena de perpetuació de les Kalendas de Gener de 
la Roma Imperial,16 festival perseguit sense interrupció per l’Església, fins 

12. La Festa del Bisbetó decau després del Concili de Trento, però la trobem novament 
vigorosa al Monestir de Montserrat a començ del segle XVIII. La data s’ha traslladat 
del dia dels Innocents al de sant Nicolau (La Festa del Bisbetó a Montserrat de 
Rossend Serra i Pagès, Barcelona, 1910). E. K. Chambers ens diu en la seva descripció 
de la Festa que a Anglaterra a principis del segle XV els fundadors dels Col·legis a 
Eton i King’s de Cambridge establiren que la celebració havia de ser el dia de sant 
Nicolau i de cap manera el dia dels Innocents. 

13. E.K. Chambers, Ibid. Ekkehardus 1V, de Casibus S. Galli: quibus poma in medio 
ecclesiae pavimento antesterni iubens, cum nec unum parvissimorum moveri nec ad 
es adtendere videssit, miratus est disciplinam. 

14. E .K. Chambers, Ibid. 

15 Alonso de Morgada, Historia de Sevilla, Libro IV, Sevilla, 1587. 

16. Chambers està convençut que la Festa dels Folls prové de les Kalendas de Gener 
(ibid, p. 329), o sigui, el Festival Romà que s’escampà més enllà dels límits de Roma 
i Itàlia, i pertot l’Imperi i que la Saturnàlia, com a festival purament italià i celebrada 
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a suprimir-la completament. La Festa dels Folls o Stultorum, igual que 
el seu prototip romà, solia esdevenir-se el dia d’Any Nou, per bé que a 
França, on assoleix la seva màxima intensitat i extensió, no era impossible 
que se celebrés en qualsevol dels tres dies que segueixen Nadal. Era en 
realitat la festa del clergat inferior: elegia el seu propi bisbe, anomenat 
en general Dominus Festi, però també Papa-Rei, i fins i tot Herodes. 
Durant d’un a tres dies ells manaven i imperaven com a poder suprem 
eclesiàstic. Igualment que en la Festa del Bisbetó es pronunciaven unes 
paraules simbòliques: “Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles” 
(Evangeli de Sant Lluc, cap. 1). En pronunciar-se aquestes paraules, els 
sotdiàcons abandonaven els seus llocs humils després del Magnificat per 
a ocupar els seients superiors de l’alt clergat. El poble també participava 
tan renouerament com el mateix clergat inferior i prenien part en 
les processons i representacions teatrals que seguien. Malgrat el seu 
revestiment eclesiàstic aparent, la Festa constituïa una pàl·lida versió 
d’una antiga cerimònia tradicional, sacrificial en el seu origen, i en la qual 
el pseudorei i la seva cort juguen un paper molt important. En el segle XVI 
el missioner i cronista espanyol Fray Bernardino de Sahagún cita molts 

ben abans del 25 de desembre, no podia ser la seva font original. En això Chambers 
segueix Durandus i els teòlegs parisencs. No solament no coincideixen les dates de les 
Kalendas amb la Festa dels Folls, sinó que en examinar detalladament els Consells 
de l’Església espanyola, trobo les Kalendas específicament citades tan tard com 
l’any 561: “Non liceat iniquas obserbationes agüere Kalendarum (“Ex Collectione 
Martín Bracharensis”, cap. 7 de la Collectio Maxima Conciliourum Hispaniae, per 
J. C. Aguirre, Madrid, 1784). En canvi, trobo en el Consell de Saragossa de l’any 
380, cànon 4, una referència al període entre mig desembre fins el 6 de gener, com 
a perill per als costums cristians: “bigent et uno die, quo a XV1 Kal. Januarii usque 
in diem Epiphani quae est octavo Idus Januarii, continuis diebus, nulli liceat...” J.C. 
Aguirre, ibid). Mig desembre resulta molt aviat quant a les Kalendas. Frazer deriva 
la Festa dels Folls de les Saturnals. L. Faraudo de Saint Germain i Rossend Serra i 
Pagès consideren segur que el seu origen són les Saturnals, però cal admetre que el 
seu tractament d’aquesta qüestió és superficial. No he vist enlloc que la Festa dels 
Folls podria ser una mena de fusió de les Saturnals i les Kalendas, especialment si es 
pensa que en l’època imperial anaven separades per només poques setmanes, malgrat 
que compartien algunes poques característiques. Les dates dels festivals pagans, 
una vegada perdut el seu caràcter oficial i esdevingudes víctimes de la persistent 
persecució per part de l’Església, tendien inevitablement a confondre’s. 
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exemples pintorescament macabres del pseudorei, en la seva forma més 
realista i significativa, quant a poder, gaubança i mort final, en llocs tan 
llunyans com Mèxic.17 Frazer ens acosta en temps, espai i esperit a terres 
més properes a nosaltres en la seva explicació de la festa dels estudiants 
mahometans de Fez, al Marroc contemporani, on nomenaven un sultà per 
a ells durant unes poques setmanes amb tots els privilegis consubstancials 
al cas, i, en la darrera nit del seu regnat, havia de fugir protegit per les 
ombres de la nit. No resulta difícil d’endevinar l’origen macabre d’aquesta 
desaparició nocturna. Cal recordar també la cita de Frazer sobre el pseudo 
rei de Lostwithiel (Cornualla) que regnava cada diumenge de la Pasqua 
de Resurrecció fins tan tard com el segle XVI. El nostre carnaval modern, 
amb les seves disfresses, carotes, corones —reis i reines— i indecències, 
no és més que un record d’oripell d’aquests fenòmens tan escampats en 
temps i espai en el desenvolupament humà.

Els guarniments eclesiàstics de la Festa dels Folls i la seva tolerància —encara 
que difícilment amb la benedicció de l’església catòlica— no impedí que 
arribés a ser la bèstia negra dels festivals cristians des de molt aviat en la 
seva història. La política de l’església catòlica —en general acompanyada 
de l’èxit— d’assimilar els costums i els ritus pagans, va trobar les Kalendas 
romanes, per disfressades que es presentessin, resistents, robustes, 
insolents. El Festum Stultorum inspirava un horror especial a l’església 
perquè perpetuava en la forma més descarada els disbauxats costums 
dels esclaus temporalment alliberats durant les Kalendas antigues a una 
Roma cada vegada més llicenciosa i desvergonyida. Una carta molt citada 
pels teòlegs parisencs l’any 1445 explica com el clergat menor, en un estat 
d’excitació passional, desfilava disfressat de dona per tot el poble, o nu, o 
amb els vestits posats al revés: profanava l’altar, es passejava pels carrers 
en els carros de la brossa d’on buidaven el contingut damunt el cap d’un 
públic igualment llicenciós, ballava sense estalviar els gests més obscens. 
A París la púrria de la ciutat assistia i col·laborava en massa en aquest 
espectacle. 

17. Fray Bernadino de Sahagún, Historia General de las cosas de Nueva España, Li-
bro 1º, cap. 24-30. 



52

rels/2008

Malgrat la manca de menció específica de la Festa dels Folls en les fonts 
espanyoles, la lluita contra els festivals pagans es troba reflectida molt 
primerencament en la història de l’església catòlica. De fet resultaria 
estranyíssim que no fos així en una província tan romanitzada. Les 
prohibicions registrades del Consell de Saragossa l’any 38018 representen 
una clara hostilitat envers les persistents aberracions paganes que 
havien de ser superades precisament en una època perillosa i oposada 
quan s’esqueien les Saturnalia i les Kalendas entre desembre i gener. Cal 
insistir aquí que l’església medieval temia i abominava les reminiscències 
paganes del principi de gener, el mes del déu pagà Janus, i les bojament 
populars Kalendas a tal punt que es resistia a acceptar el gener com a 
començament oficial de l’any quan es plantejà la reforma del calendari al 
segle XVI. La lluita contra les temudes Kalendas fou constant: encara l’any 
561 el Consell de Braga, en terres de l’actual Portugal, ens ho demostra 
de manera molt interessant19 i el Consell de Toledo de 58920 reflecteix els 
enèrgics esforços de l’església per a mantenir la Festa dels Folls dintre 
límits de decència. Més tard, entre 1256 i 1265, Alfons X el Savi, en el seu 
còdex de Las Siete Partidas, es refereix diverses vegades a les festivitats 
de l’església i a l’actitud del clergat enfront d’espectacles indecents. 
Especialment interessant resulta la Llei 34, primera, títol: “Los clérigos... 

18. Ex Concilia Caesaraugustano, anno 380, canone 4 Collectio Maxima Conciliorum 
Hispaniae, per J. C. Aguirre, Madrid, 1784: “Item legit: vigente et uno die, quo a XV1 
Kal. Januarii usque in diem Epiphaniae, quae est octavo Idus Januarii, continuis 
diebus, nulli liceat de ecclesia se absentere, nec latere in domibus, nec cedere ad 
villam, nec montes petere, nec nudis pedibus incedere, sed concurrere ad ecclesiam. 
Quod qui non observaverit, his decretis anatema sit in perpetuum”. 

19. Ex Collectione Martini Bracharensis, cap. 73 (J. C. Aguirre, ibid): “Non liceat 
inicuas observaciones agüere diebus Kalendarum, et otiis vacare gentilibus, neque 
lauro aut viriditate arborum cingere domos. Ovnis haec observatione paganismo est”. 

20. Ex Concilio Toletano 111 anno 589, canone 23 (J. C. Aguirre, ibid): “Exterminando 
est omnino irreligiosa consuetudo, quam vulgus per sanctorum sollemnitates ager 
consuevit, ut populi qui debent oficia Divina atenderé, saltationibus, et turpibus 
invigilent canticis, non solum sibi nocentes, sed et regligiosorum officis perstrepentes. 
Hoc etenim ut ab omni Hispania depellatur, sacerdotum et judicum a concilio sancto 
curae commititur”. 
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no deben ser facedores de juegos de escarnios, non deben los clérigos hi 
venir, porque facer hi muchas villanías o desaposturas. Ni deben otros 
estas cosas facen en las eglesias: antes decimos que los deben echar de 
ellas deshonradamente a los que lo ficieran; en la eglesia de Dios es fecha 
para orar, e non para facer escarnios en ella...”. 

Després de la conquesta d’Espanya pels moros en el s. VIII, l’església 
cristiana necessitava la disciplina més estricta per sobreviure. Per tant, 
no sorprèn que la Festa dels Folls fos controlada amb molt més facilitat 
que a França. No és improbable que l’ocupació àrab, amb els seus 
diferents costums i festivitats, debilités fins a cert punt una tradició 
romana ja desaprovada per les poderoses autoritats eclesiàstiques. El 
país era migpartit entre una pagesia renegada, o sigui els muladíes, i els 
vilatans fanàtics cristians (els mossàrabs, com explica Jaume Vicens i 
Vives en la seva revaloració de l’anomenada Reconquesta d’Espanya i on 
mostra l’oposició entre pagesia i vilatans). Aquests darrers difícilment 
es mostrarien acceptadors d’unes festes provinents de les Kalendas 
romanes.21 Les taboles anuals del clergat inferior foren, per pura 
conveniència, tolerades de manera general per l’església a Europa i les 
seves despeses cobertes pels capítols de la catedral per mitjà de multes 
imposades als mateixos participants i al seu públic, i per contribucions 
especials dels vilatans. Però, amb tot, totes les referències eclesiàstiques 
a la Festa dels Folls que ens han arribat, es mostren hostils. En canvi les 
censures a la Festa del Bisbetó es produeixen rarament, si no és juntament 
amb les crítiques a la Festa dels Folls. La Decretal de l’any 1207 del Papa 

21. Jaume Vicens Vives, Aproximación a la Historia de España, Barcelona: Centro 
de Estudios Históricos Internacionales, 1952, p. 42, 44 i 45. Segons les dades 
fornides per Vicens i Vives, els camperols espanyols renegaren en massa l’herència 
de l’Església romana a canvi de substancials beneficis, i, contràriament, els habitants 
dels pobles, viles i ciutats defensaren fins el martiri la seva cristianitat: “Es indudable 
que la generalidad del pueblo hispano se pronunció contra el dominio ejercido por 
las clases dirigentes hispanogodas, atraído, sin duda, por el credo igualitario que 
importaron los mahometanos, basado en la democracia armada de las tribus del 
desierto […] los campesinos abrazaban en masa el dogma de Mahoma que para ellos 
significaba, en primer término, la libertad personal y en muchos casos el fin del régi-
men de onerosos tributos percibidos por la aristocracia y el Estado visigodos”. 
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Innocent III censura les tres festes després del Nadal com a pròpies del 
clergat inferior, però sense emprar específicament el terme Festa dels 
Folls. Chambers troba que la denominació de Festum Stultorum no és 
mencionada fins a finals del segle XII, quan Johannes Belethus, Rector 
de Teologia a París, la descriu breument com a “Festum quod vocamos 
stultorum” en el seu Rationale Divinorum Officium. La Festa dels Folls a 
França sembla haver gairebé ofegat la del Bisbetó que, des del segle XIII 
endavant, resulta indistingible de l’altra Festa. Les recerques de Chambers 
en aquest tema a França el porten a creure que la Festa dels Folls resultava 
sinònima de la Festa dels Innocents o la dels Nens en moltes localitats 
si tenim en compte el Consell de Nevers (1246), o el de Basle (1435). A 
Autun, al segle XV, tant la Festa dels Innocents com la de l’Any Nou, 
s’anomenaven Festum Folorum. A Avallon la Festa dels Folls s’esqueia en 
el dia dels Innocents. A Arlés el Bisbe dels Folls era el dominus festi per 
ambdós, el dia dels Innocents i el dia de Sant Esteve. A Aix un episcopus 
fatuus vel Innocentium era escollit entre els escolans cantors. L’estreta 
associació, i fins la fusió, de les dues festes en aquestes àrees sorgí a causa 
de la invasió de les celebracions del Bisbetó per elements aliens, fet que 
va menar inevitablement a la seva degradació. La confusió resultant 
ens presenta, en vivíssima il·lustració, el problema perenne amb el qual 
l’església hagué de lluitar, o sigui, com absorbir o desviar costums pagans 
censurats, sense al seu torn trobar-s‘hi confosa o absorbida. Una tal 
contaminació sembla haver-se escampat ràpidament i àmplia a França, 
però ja que els Bisbetons no es mencionen específicament en la majoria 
de Consells i Decretals, i que la Festa dels grans pressionava la infantil en 
gran manera, resulta cada cop més difícil destriar el festival infantil del 
seu poderós rival.

A Espanya el Consejo de Toledo del 1473, Sacrosancta Concilia,22 deixa clar 
que la Festa dels Folls havia contaminat també allí la festa intrínsecament 

22. Sacrosancta Concilia, Cap. XV (Labbé): “Quia vero quaedam tam in Motropoliranis 
quan in Cathedralibus et allis Ecclesiis nostrae provinciae consuetudo ininolevit 
ut videlicet in festis Nativitatis Domini nostri Iesu Cristo et sanctorum Stephani, 
Ioannis et Innocentium alliisque certis diebus festivis, etiam in solemnitatibus 
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innòcua i divertida del Bisbetó, però la Decretal del Vicari General de 
Girona de desembre de 1541, sense cap mena de dubte, ens mostra que 
va ser una interferència forana la que destorbés i degradés el Bisbetó. 
Finalitza amb una petició —gairebé la primera dirigida als membres adults 
del cos eclesiàstic— que deixin en pau els escolans perquè celebrin la festa 
a la seva manera sense cap interferència o incitació impròpia des de fora: 
“... Mana que ninguns beneficiats de dita Isglesia que estiguen en cadira no 
aporten ni aportan aiuden ningunes persones al dit Bisbetó per confirmar 
ni altrament... sino que dexen star dit Bisbetó amb los escolans xichs si 
voldran star amb ell y ells hi pugen aportar altres fadrins de poca edat. 
Lo cual se tollararà per lo present, emperò se fase limitadament y sense 
desordre ni avalot”. La rivalitat entre la Catedral de Girona i l’Església 
de sant Feliu, que provenia del segle VIII,23 amb les seves conseqüents 
gelosies i discòrdies trobaria una sortida natural en la Festa dels Folls 
entre el clergat més irresponsable que evidentment també explotava la 
festa infantil, com es féu en altres parts amb pretexts molt més frívols.

Sembla prou clar, doncs, que la Festa del Bisbetó, com la part més dèbil, 
corria el constant perill de ser ofegada i de fet submergida pel seu company 
més renouer per on fos que les antigues Kalendas de Gener s’haguessin 
arrelat profundament. Fins i tot podem meravellar-nos que hagués pogut 
conservar la seva identitat. Sense dubte va persistir i prosperar fins la 
Reforma, malgrat la seva confusió ocasional amb els fatui o stultui, perquè 
les altes esferes de la jerarquia eclesiàstica veia en ella una festa deliciosa, 
segons demostra un dels sermons catalans del segle XV que més endavant 
examinaré, ja que combinava el goig de l’espectacle, amb delicadeses 
gastronòmiques i fins suggeria reprimendes adients si calia. 

Quan la Festa del Bisbetó va ser suprimida a Noyon, a França, ens diu 
Chambers que una persona tan important com el dean de la catedral i 

Missarum novarum dum divina aguntur, ludi teatrales, larvae, monstra, spectacula, 
necnon quam plurima in honest et diversa figmenta et tumultuationes in Eccleaiia 
introducuntur… huismodi larvas, ludos, monstra, spectacula, et tumultuationes fieri… 
prohibemos… Per hoc tam honestas repraesentationes et devotas, quae populum ad 
devotionem movent, tam in praefatis diebus quan in aliis non intendimus prohibere.”

23. P. Jaime Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, vol. XII, Madrid, 1850. 
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exrector de la Universitat de París, Jacques Le Vasseur, expressa amb 
mordaç indignació —en la seva carta a François Geuffrin—, que només un 
ramat de bèsties (o sigui, els reformadors), vestits com a filòsofs, podrien 
abolir un costum tan agradós i amb quatre segles de tradició. A Anglaterra 
la Festa dels Folls, malgrat no haver proliferat tant com a França, dóna 
senyals de vida a Wells, Exeter, Beverley i Lincoln, malgrat que, com 
explica Chambers, anava desapareixent durant els segles XIII i XIV, 
incapaç d’aguantar la constant hostilitat de l’Església; mentre, en canvi, 
la Festa del Bisbetó prosperava més i més, encoratjada pels dignataris de 
l’Església, fins que el puritanisme protestant li va donar el cop de gràcia 
per motius sectaris. El Bisbe William de Wykeham, ens diu Chambers, va 
establir la condició que tant el Col·legi de Winchester con el New College 
d’Oxford tinguessin el seu Bisbetó. El seu exemple fou seguit als Col·legis 
d’Eton i King’s de Cambridge. El mateix passà en altres fundacions, tan 
eclesiàstiques com reials. Malgrat que el Col·legi de la catedral de sant 
Pau de Londres no tingués en els seus estatuts una provisió per a la 
Festa del Bisbetó, els escolans i alumnes estaven obligats a assistir a 
la seva missa i sermons. El mateix Bisbetó o Episcopus Nicholatensis 
(com sovint se l’anomenava) era un visitant molt ben vingut en tantes i 
tantes llars durant la seva ronda de recollida per a la festa24 i el costum 
dura encara i pertany a la mateixa tradició plaent, és a dir, al cantar de les 
Nadalenques pels nens que van de casa en casa a la Gran Bretanya (sembla 
que encara segueix ben viu també a Canàries) on són rebuts amb dolços 
i llaminadures malgrat que ara ja no hi figura el Bisbetó. A Catalunya 
el mateix prelat de Barcelona (del 1490 fins el 1505) solia obsequiar els 
escolans cantors amb una roba fina de color carmesí que necessitaven per 
confeccionar la nova capa del Bisbetó.25 El bisbe d’Elna, Ramon d’Escales, 

24. Machyn’s Diary, 1550-1563, citat per Chambers, ibid: “El cinquè dia de desembre 
(1556) fou la vigília de Sant Nicolau i el Sant Nicolau menut rondava per tot Londres 
cantant a la manera antiga. I era rebut per molta gent a casa seva i amb gran alegria 
en molts llocs”. 

25. Josep Gudiol, El Bisbetó, Biblioteca d’Autors Catalans, vol. X1V, Barcelona, 
Il·lustració Catalana.
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fruïa en organitzar aquesta festa infantil i quan, més tard, li van conferir el 
Bisbat de Barcelona, fundà la Capella dels Sants Innocents on fou enterrat 
a petició seva.

La Festa del Bisbetó va acabar condemnada i prohibida, junt amb abusos 
reals, pels bisbes de la Província de Tarragona durant el Consell Provincial 
celebrat a Barcelona l’any 1564 com a resultat del Consell de Trento. Amb 
tot, commou trobar un record nostàlgic d’aquesta festa infantil en un 
relat tan tardà com el 1581, on s’explica que una arnada casulla d’un petit 
Bisbetó d’antany fou venuda per una quantitat important —una lliura i 
setze sous— als Encants de Barcelona.26

Els texts de dos sermons catalans predicats per Bisbetons —pertanyents 
als segles XIV i XV— són un complement viu i valuós de les dades 
recollides en Consells Eclesiàstics o entrellucades en altres documents 
contemporanis. I és amb ells que hem de provar d’assolir ni que sigui un 
bri del subtil esperit medieval en els seus moments graciosos. Serà a través 
d’ells que podrem respirar novament l’ambient joiós d’un cristianisme 
encara al zènit del seu poder i sense por al propi criticisme. El primer 
sermó que examinarem s’atribueix pel seu editor, Josep Romeu, a la 
primera meitat del segle XIV.27 El sermó és anònim, però a jutjar per la 
seva ingenuïtat i candor de contingut i concepció no resulta massa fora de 
lloc suposar que fos escrit pel mateix Bisbetó, encara que solien ser obra 
de clergues adults. La seva descripció de la vida i miracles de sant Nicolau 
—basats principalment en la Llegenda Daurada de Voragine— era al 
capdavall un tema estereotipat en aquests sermons i segurament après de 
memòria. Els gèrmens d’una acció rudimentària, fins i tot en un sermó tan 
senzill, resultaven sense dubte una mina de diversió, tant pels feligresos 
com pels mateixos dignataris eclesiàstics, segons la informació de 
Villanueva sobre la missa i processó del Bisbetó a Mallorca. Remarquem 
el nom medieval Entremés del Bisbetó28 que demostra clarament que fou 

26. Josep Gudiol, ibid. 

27. Teatre hagiogràfic, vol. 11, Barcelona: Editorial Barcino, 1957. 

28. P. Jaime Villanueva, ibid. vol. XXII, Mallorca, p. 189: “A toda esta ceremonia lla-
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mirat i fruït com una cerimònia dramàtica. El “Bisbe”, ricament abillat i 
la seva comitiva, també vestida amb tots els guarniments corresponents 
als seus alts càrrecs,29 eren al capdavall alumnes i productes de les 
esglésies i catedrals. Ja que normalment es tractava dels més talentosos 
o més ben plantats, o els d’una personalitat més frapant, els que solien 
fer de protagonistes, resulta natural suposar que els professors i mentors 
sentissin un legítim orgull, gairebé creador, dels resultats dels seus propis 
esforços. Aquesta actitud, ¿no tindria molt en comú amb la dels professors 
en estudis superiors avui dia? Els nens eren segurament deixats en pau 
per organitzar la seva pròpia Festa, les seves paròdies sovint atrevides, i 
contemplades amb un somriure complagut i afectuós pels seus mestres, 
que ho devien mirar tot com a entremaliadures de col·legial.

Trobem reminiscències del pròleg típic dels autos sacramentals, en el 
caràcter secundari que introdueix el Bisbe, segons el sermó editat per 
Josep Romeu, i en el qual les paraules introductòries expressen el prec de 
ser escoltat:

“Oyats, senyors, si a vos plau,
simplement oyats mon sermó.
Si bé i poc vos aturats,
no murmerets ne no tusats, 
de san Nicholau vos diré
la vida, com pus breu poré.” (v. 26-32)

ma la Consueta ms. de la sacristía Entremés del Bisbetó y supone que salía con tiara, y 
varias veces le llama Papa”. Val la pena comentar aquí que el terme castellà entremés 
sembla ser un préstec del català. Milà i Fontanals (Obres completes, vol. VI) diu: “El 
nombre de entremés para designar piezas dramáticas, que ya era de costumbres vul-
gares, pasó […] de nuestra lengua a la castellana. Hállase en efecto usado por primera 
vez en la última por el valenciano Timoneda…”. El crític alemany Ludwig Pfandl diu 
(Historia de la literatura nacional española en la Edad de Oro, Barcelona, 1933, p. 
135): “La primera vez que encontramos en la historia literaria medieval de España la 
palabra entremés, es con motivo de unas fiestas catalanas de coronación el año 1381”. 

29. P. Jaime Villanueva, ibid. vol. XVI, p. 94, inclou un detall curiós en el costum se-
guit en la catedral aleshores: “En un inventario de 1344 y en otros de 1381 se lee que 
de las capas usadas solían hacer otras pequeñas ‘pro scolaribus’”. 
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Hem de suposar que la benedicció i l’atorgament del perdó del Bisbetó 
davant els feligresos constituïa una imitació tan perfecta com fos possible 
del comportament i gestos del veritable bisbe: “A tots aquels que son así 
—donam M. Dies de perdó —e pregem Déus que ns gard de mal— e, ns 
dó el regna salestial” (p. 23, 11, 97-100). Importa recordar que l’element 
burlesc i paròdic implícit en aquesta cerimònia es basava sense dubte en 
els gestos i comportaments dels bisbes coneguts i contemplats pel Bisbetó 
i no sobre els actes sagrats en sí mateix. Segurament comptava també amb 
la seva popularitat entre l’alta jerarquia, tant del seu sentit de l’humor, 
qualitat que evidentment no els mancava —a jutjar per la vigorosa defensa 
formulada per aquesta mateixa alta jerarquia— com del seu gust per la 
teatralitat. 

El sermó, després de relatar la vida i miracles de sant Nicolau, acaba amb 
les tradicionals referències entusiastes al banquet que seguirà, junt amb 
les consabudes queixes quant a la gasiveria dels proveïdors o rebosters del 
capítol:

“Et no, us fasats molt convidar,
que bé us valdrà, l, dajunar
que el mayordom és molt esquàs, 
és i grau cant masió fas.” (p. 23, v. 104-107)

En aquest sermó directe no hi ha cap atac contra els defectes individuals 
o socials apart uns pocs versos al final de tarannà gairebé protocolari com 
si aquesta mena de crítica humorística dirigida als perills implícits en el 
poder temporal eclesiàstic formés part de les bromes i acudits de repertori 
quant a aquest tema, cosa que de fet s’esdevenia:

“De uy anant prenc comiat
que ranonsia tot lo bisbat,
que per les rendes de quest món
no vul entrar en infern pregon.” (p. 23, v. 104-108)
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L’altre sermó català que examinem, editat per L. Faraudo de St. Germain30 
i atribuït per ell al segle XV, evidencia un to, estil i contingut totalment 
diferents. És clarament l’obra d’un clergue dotat d’un sentit satíric i d’una 
expressivitat que contrasta amb el caràcter planer i més aviat protocolari 
del primer. La Bíblia diu que el vent bufa d’on vol (Evangeli de Sant Pau 
3, versicle 8) i, per això, resulta impossible esperar perfecció de cada 
sermó en totes les catedrals o monestirs. Se sap que el mateix Erasmus 
va escriure almenys un sermó destinat a alguna Festa del Bisbetó ja que 
resultava difícil que el Bisbetó redactés el seu propi text. En canvi, la 
redacció del sermó per part d’un membre adult del capítol catedralici 
oferia una oportunitat única per etzibar als nombrosos i variats feligresos 
—que s’aplegaven en massa a la missa del Bisbetó— quatre veritats, 
especialment si entre les autoritats hi havia algú amb prou talent per 
ensucrar la píndola, posar algú en ridícul, censurar-lo, i fins i tot venjar-se 
si calia. 

El Sermó comença amb el relat que fa el Bisbetó de la matança dels 
innocents, com si ell mateix hagués sigut un dels pocs escàpols de la 
mortandat. Aquesta descripció ens porta a la suposició que la festa, en 
aquella ocasió, hagués estat celebrada el dia dels Innocents i no en la 
festivitat de sant Nicolau com en el primer sermó que hem examinat. 
Ve després la part realment interessant del Sermó, és a dir, la sàtira de 
les diferents i variades classes socials, sense oblidar-se començar per la 
casa pròpia, o sigui, pels capellans i els frares. Oblidem massa sovint que 
l’església catòlica en la seva gran època fou la crítica severa de si mateix 
en les qüestions de moralitat. Aquest sermó ens ho recorda de manera 
força viva. Ens diu que molts capellans són hipòcrites (els del “coll tort”, 
per exemple, p. 23, v. 378) i que alguns influeixen els agonitzants en la 
seva darrera confessió perquè siguin recordats en els testaments; d’altres 
organitzen matrimonis que estaran al seu servei... També pica les crestes a 
nobles i a cavallers, però no oblida d’estirar les orelles a les classes humils 
malbaratadores i deixades. Les queixes del Sermó contra els tripijocs dels 

30. «Sermó del Bisbetó, compost en lo XVen segle», Recull de Textes Catalans 
Antichs, Barcelona, 1910. 
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pagesos que paguen amb part dels fruits segurament sonaven tristament 
familiars als petits propietaris catalans condemnats a rebre pagaments 
similars dels seus murris parcers:

“Lauradors son de gran cura
e trebalants,
mas fan dues faltes molt grans
e molt sobreres;
que douen dell blat les porgueres
als drets de Deu;
après les legums trobareu
tots plens de ronya, 
Reyms podrits, que sens vergoya
Uo ls la fa apurar”. (p. 28, v. 519-528)

Però és quan el Sermó toca el tema dels defectes i debilitats de les dones 
en general que l’autor s’hi llença. Heretat de l’Edat Mitjana, fou un tema 
febrilment popular i que comptava amb entusiàstics propagandistes, 
principalment els eclesiàstics privats de mullers i de dones, tema que no 
fallava amb els seus còmics efectes.31 Josep Romeu omet aquest sermó 
de la seva antologia de teatre hagiogràfic (mentre que inclou l’altre) per 
no trobar-lo suficientment dramàtic.32 Sense entrar aquí en la discutible 
qüestió del que constitueix el drama en esbossos tan rudimentaris per a 
ser actuats, crec que podem suposar sense por d’equivocar-nos que els 
quadres satírics dels diversos vicis o debilitats humanes representats 
aquí fossin interpretats i actuats amb els apropiats gestos còmics per a 
reproduir el seu ple gust i sabor. Els grans predicadors gal·lesos del segle 
XIX foren magnífics actors i la trona de la severa Capella Dissident, o No-

31. En més elevades esferes literàries aquest sentiment s’expressa sarcàsticament i 
amb violència, en els segles XIV i XV en Lo Somni de Bernat Metge i en Lo Spill de 
Jaume Roig. 

32. Ibid, vol. 1, p. 28, nota de peu de p. 7. 
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Conformista —puritana i enemiga implacable del teatre pròpiament dit— 
substituïa brillantment l’escenari ja que res no pot ser més teatral que els 
vicis i les vanitats humanes tractats còmicament o bé tràgicament. A través 
de la secció que el Sermó dedica a les febleses femenines gairebé podem 
veure amb els propis ulls l’escarniment expressiu i els gestos emfàtics 
il·lustratius. L’autor anònim sembla trobar-se en un veritable llit de roses 
entre el que ell considera les mancances del sexe anomenat dèbil. Segons 
ell, les dones són gandules, geniüdes, despesadores, presumides, deixades, 
malicioses, xafarderes i capsigranyes. Ataca amb fúria especial les vídues 
“finestreres”, mot ben expressiu per a descriure les que no paren, per pura 
xafarderia, de mirar per les finestres, com prou sabem per les que encara 
són entre nosaltres. Altres, ens diu:

“Van ab les celles pinsades
ells fronts lluents,
e tenen ja grogues les dens
per sobre d ayns,
e han ja fills be de setant ayns.” (p. 37, v. 781-784)

Cap reformador calvinista ataca amb més furiosos detalls els abusos de les 
monges no disciplinades: pinten les seves cares amb més expertesa que 
les jovenetes o casades i roden pel poble, seguides per joves, oblidades 
les seves promeses i obligacions (p. 38). L’obra tampoc mostra pietat 
envers les pseudopietoses dones que mai no tenen una expressió franca i 
oberta en les seves cares, sinó que ronden pel món amb els ulls castament 
baixos. Aquestes fan el que volen i assoleixen tot el que desitgen, com si 
res... Iguals que serres persistents que tallen a fons, segons la descripció 
de l’autor (“son així com sordes limes— que fan e calen”, p. 40). Preguen 
i dejunen sense parar i sempre s’expressen amb modèstia i pietat. Aquí 
trobem un riquíssim material per a un noi amb dons mimètics i una 
excel·lent oportunitat per engegar unes bones pulles cap a l’un o l’altre dels 
feligresos. El Sermó del Bisbetó, segurament més actuat que recitat i dit 
en un clima de festivitat, era una bona manera d’adreçar-se als feligresos 
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errats —clergues o laics—, en una forma que, sense alienar-los, mostrava 
que els seus jocs s’havien descobert.

Inevitablement la Reforma Protestant marcà la decadència de la Festa 
del Bisbetó: en els països on va triomfar el Protestantisme per raons 
partidistes, en els països dominantment catòlics per motius tàctics. En 
una església catòlica esqueixada i mutilada ja no hi havia lloc per a festes 
no basades en necessitats doctrinals i encara menys per a una que, per la 
seva sovintejada identificació amb la Festa dels Folls, constituïa un fitó 
facilíssim per als atacs dels protestants. D’altra part, l’alleujament ofert 
per una festa en la qual fins i tot el clergat i els membres de les comunitats 
monàstiques podien ser befats i censurats en públic, amb tal que no sortís 
del clos de les autoritats eclesiàstiques, era un luxe que l’església catòlica 
ja no podia permetre’s. Calia deixar la crítica als apòstates protestants 
mentre ella es cloïa dins de si mateix per no florir mai més en un ambient 
cristià on la seva veu era la veu del món.

Així fou com després del Consell de Trento la Festa del Bisbetó anà 
desapareixent com a festival europeu de caràcter general. Només ha trobat 
refugi, com a relíquia o curiositat històrica, en algunes poques abadies 
com la del Monestir de Montserrat i, no cal dir, despullada de les seves 
crítiques franques i intencionades. L’antiga glòria s’ha tornat pàl·lida 
mentre la popularitat d’antany troba avui dia un ressò distant en els jocs 
infantils. El crític Milà i Fontanals ens diu que en el dia dels Innocents, 
al poble de Vilafranca del Penedès, colles de criatures ronden pel poble 
cantant el conegut “Panses i figues i mel i olives, panses i figues i mel i 
mató”. Una interessant variant suggereix que podria ser un vestigi de la 
vella Festa del Bisbetó: “¿D’on veniu? —De Roma—, ¿Què en porteu? 
—Corona”. Hem parlat ja dels grups de nens cantaires que ronden per 
les cases els dies nadalencs encara ara a la Gran Bretanya i Canàries. En 
els països nòrdics el sant Nicolau s’ha reduït a un santa Claus (o Father 
Christmas, o sigui, Pare Nadal) comercialitzat. Santa Claus provenia del 
terme holandès Sante Klaas, o sigui, sant Nicolau. El dia dels Innocents 
és ara, a tota Espanya, l’equivalent de l’anglès protestant dels Folls d’Abril, 
trist i trivial final d’una important i bella Festa. Chambers ens conta en el 
seu interessantíssim The Medieval Stage que a Anglaterra era permès a la 
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mainada de jugar dins l’església el Dia dels Innocents (a Exton, al Comtat 
de Rutland) fins una data tan recent com el començament del segle XIX. 
Sense dubte, persisteixen fins i tot avui dia relíquies de la Festa del Bisbetó 
escampades per tota Europa. Entre elles, suggeriria jo, els cantaires de 
nadalenques, populars tant a la Gran Bretanya protestant com a l’Espanya 
catòlica. Els costums estimats costen de morir del tot.


