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El present Ilibre, que es publica amb motiu de la commemoració del
tricentenari de I'Academia dels Desconfiats, que s'escau aquest any 2000,
suposa la recuperació de diversos capítols que va dedicar a la historia de
I'Academia dels Desconfiats així com a la seva successora, I'Acadkmia de
Bones Lletres," el malaguanyat col.lega i amic Prof. Antoni Comas (19311981), a partir &un estudi acurat dels documents i la bibliografia de cadascun
dels períodes. Perla nostra pan, s'ha respectat al maxirn la literalitat del text,
pero intentant facilitar-ne la lectura i afegint una bibliografia per aclarir la
recerca a partir de les notes emprades per i'autor.
Aquesta publicació es presenta en la sessió solemne del dia 10 d'octubre
del 2000, presidida pel Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, President de
la Generalitat de Catalunya. La celebració d'aquest acte suposa també I'inici
conjunt de les activitats del nou curs acadkmic de totes les corporacions catalanes, amb I'aspiració de que aquesta reunió de les Academies tingui també
continuitat en el futur amb la creació d'un Consell Interacademic de
Catalunya, que d'altra banda ja té el seu antecedent en la Unió Interacademica
que existí en temps de la república.
La inauguració interacademica d'aquest curs 200012001 compta amb la
participació de les següents corporacions:

Reza! Academia de Ciencies i Arts
Reial Academia de Medicina
Academia de J~risprudenciai Legislacio'
Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Institut d'Estudis Catalans
Academia de CiPncies Veteriniries
ReialAcad$mta de Fa.macia de Catalunya
Reial Academia de Ciencies Econ~miquesi Financeres
Reial Academia de Doctors
Reial Acad2mia de Bones Lleh-es.
Eduard RIPOLL

Historia de la Literatura Catalana,vol.N, Editorial Anel, Barcelona 1964.

D

les institucions de cultura catalana del segle m,el primer loc
correspon, cronolbgicament, a la corporació que a mitjan segle sera
batejada, per una reial ckdula de Ferran VI, amb el nom de «Real Academia de Buenas Letras de Barcelona>,.'L'Acad?mia,conjuntament amb la
universitat de Cewera i amb la Junta de Comer< de Barcelona, regiri la vida
intel.lectua1 de Catalunya a partir de la segona meitat del segle.
Al llarg del m111aquesta corporació passa per tres fases i tres noms
diferents:
'ENTRE

4 L'«Academiade los Desconfiados,)o «Desconfiada»:1700-1703.
B) L'Anomenada «Academia sense nom»: 1729-1752
C) La «RealAcademia de Buenas Letras de Barcelona», que comenca
I'any 1752 i que dura fins a l'actualitat.
Tres notes caracteritzen i defineixen I'activitat de I'Academia a través
d'aquestes etapes:
Sobre I'AcadSmia en general, v.: Real Academia de Buenas Letrar de la ciudad de Barcelo1.
na. O~igen,
progresos y su primera junta general, bajo la protección de Su Majestad, con los papeles
que en ella re acordaron, Francisco Suriá, impresor, Barcelona, 1756; J. MiRer r SANS,<DOS
siglos
de vida académicas, Boletín de la Real Academia de Buenar Letra de Barcelona, XVII (191 7), pigs.
10-32, 92-1 16, 168-193, 249-255 i 305-348; E. MOLMÉ1 BRASS,=Apéndice a "Das siglos de vida
académica".., Boletin de la Real Academia de Buenas Letras, pags. 358-362; E. M o m É I BRASÉS,
aL!Academia de Bones Lletres i el Renaixement catali~,La Reuirta, XIX (1933), p3gr. 64-66;
Ferran SOLDEVILA,
Barcelona senre univerritat L rertaiiració de la Ufiiveriitat de Barcelona (17141837). Conhbucióal centenari,Monografies Hirtbrigues, Y Publicacians del Seminari $Historia
de la Facultat de Filosofia i Lletres i Prdagogia, Universirat de Barcelona, 1938, pigs. 85-92; M. de
P.IQUE&*Breve historia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, Boletín de h Real
Academia de Bwenar Letras, XXV (1955), pags. 275-304.

1) L'interes perla historia de Catalunya
2) L'interes perla llengua catalana
3) El conreu de la llengua catalana, concretament de lapoesia.

A) L'~~Academid
de los desconfiados» o «Desconfiddm: 1700-1703
L'«Academia de los desconfiados» neix amb el segle.' El dia 3 de juny
de i'any 1700, a casa de don Pau Ignasi de Dalmases i Ros, al carrer de
Montcada, es reunien un gmp de nobles i eclesiistics iletraferits que

.....resolvieron formar una Academia, ocupando el tiempo en ingeniosas ocupaciones, así para excusar el ocio de inuoducir sus desaciertos, como por el gran
3
bien que se saca de aquella estudiosa fatiga...
Aquests nobles i eclesiastics que fundaren I'Academia eren:
Joan Antoni de Boixadors, de Pinós i de Rocabertí, comte de Savelli, que fou
elegit primer president. Compositor i capitj dels Gremis; despres virrei de
Mallorca, superintendent de la capella imperial de Xena i president i guardasegells del Tribunal suprcm de Flandes.
2.
Es conserven les actes de les sersions de I'AcadSrnia Desconfiada: Obrnivarias en versoy
prora de loi académicor de la Academia Desconfiada de la ciudad de Barcelona, ms. B-98 de 12A.H.C.
Aquest m5. prové de la biblioteca del fundador de I'Acidkmia, don Pau Ignasi de Dalmases i Ros,
que fou qui el fiu compilar, i ha csrar cstudiat per J. R. CAWWS I BULBENA,
«Constitu~iói actes
conservades de I'Academia Desconfiadas, Boletín de la RealAcademia de Buena Letras de Barcelona, XXII (1922), pigs. 225-277, 289-336 i 179.194 (sic), del qual enisteix una tirada a part amb
cl tírol .CAacad2rnia Desconfuida i sor academicr, Tallers Grafics Atlas. Barcelona, 1922. V, a més,
la #Razón de la obran, de les Nenidi reales y lrigimar obreyr*iorar que a la &mona1 memoria del
gran Carlos Segundo, Rey de l a s Erpañai y Emperador de la América, en crédito de su más imponderable dolory desempeño de ru mayorfineza, dedica y consagra la Academia de 10s Desconfiados de
Barcelona, Impremta de Rafael Figueró, Barcelona, 1701; el Resumen histórico del origen yprogrero de la RealAcademia de B m n m L e w de la ciudad de Barcelona, bajo la protección de Su Majestad, conringut a les pigs. 1-10 del primer vol. de les Memorias de I'AcadSrnia esrnentat al
comencamrnt de la nota anterior; i E. M O r i ~ iBwsLs,
l
uL'Acadgmia dels Desconfiats~,Boletín de
la RealAcademia de Buena1 Leirai de Barcelunn, XVlI (191 7), pigs. 1-10 i 63. El ms. núm. 917 de
la B.C. conre rambé documents literaris sobre I'AcadSrnia Desconfiada.
, ~ ~ . 226.
3. Cit. d e C n m i i ~ sBi U L H L N AUt.,pig.

Josep Antoni de Rubíi de Boixadors, marques de Rubí, elegit primer secretai
Seguí també la carrera de les armes i fou més tard virrei de Mallorca i de
Sardenya i governador de la placa d'Anvers.
Josep d'Amat, de Planella i de Despalau, que fou nomenat fiscal. Militar i
després marques de CasteUveli.
Francesc de Josa i d'Agulló, ardiaca de Santa Marii de Mari canonge de la seu
de Barcelona.
Lloren$ de Barutell i d'Erill, baró de Bestraci, conegut Iiteririament amb el
pseudbnim «Ermita de Pmneresx.
Felip de Ferran i de Sacirera, després ambaixador de Barcelona a Holanda.
Francesc de Junyent i de Vergós, oidor militar i després marqués de
Castellmeia.
Josep de Taverner i d'Ardena, canonge de la seu de Barcelona i mes tard de les
de Perpinyi i de París i bisbc de Girona.
Agustí de Copons, de Copons i de Berardo, després marques de Moii.
Alexandre de Palau i d'Aguilar, del Brac militar de Barcelona.
Josep de Rius i de Falguera, canonge de la seu de Barcelona, i després rector
de la universitat de Cervera i inquisidor de Cuenca.
Antoni de Peguera i d'Aimeric, que amba a ésser coronel del Regiment de les
Guirdies Catalanes.
Josep de Clua i de Granyena, doctor en teologia.
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, nomenat arxiver. Cronista del principat de
Catalunya i ambaixador de Barcelona a Londres.
Joan de Pinós i de Rocabertí, elegit superintendent. Capiti dels Gremis i
cabder de I'Orde de Sant Joan.
Martí Díaz de Mayorga, elegit també ~u~erintendent.'

De fet era una tertúlia que feia un quant temps que es reunia a la sala
de la biblioteca particular de Pau Ignasi de Dalmases:

....algunos estudiosos de los que frecuentan este salón de su gran librería, no
tanto por lo apreciable y exquisito de sus libros, como por lo inestimable de sus
méritos y prendas particulares [de Dalmases] ...'

En erigir-se en academia es posaren sota el patronatge de la Verge de
Montserrat i es proposaren d'observar la mixima ~Neminemloedere et
omnibus prodesse»;6 es batejaren amb el nom de cdesconfiats* i prengueren
com emblema escaient un paisatge de mar amb dues naus -una que reposa
a la platja amb la llegenda «Tuta quia diffidens* i l'altra enfonsada en el
mar-:

...se resolvió erigirla [la Academia], no sin desconfianza cada cual de sus talentos, dándole ésta el nombre de Academia de los Desconfiados. y tomando por
empresa la de un mar embravecido, en quien se miran, lastimoso triunfo del
Hado y la Inconstancia, derrotados fragmentos de una nave que ha naufragado y un barquillo desarmado en la arena con el lema cTuta, quia diffidens*.7
Mig segle després el primer volum de memories, en fer la historia de la
corporació, n'explica la significació de la manera següent:
Tomó por empresa una nave en la playa con el mote <<Tuta,quia diffidensn y
el humilde apellido de .Academia de los Desconfiados>>,
negándose a la entonces válida costumbre de pomposos renombres de otras distintas academias,
~Olírnpicos~~,
aFulminales~,publicando con la
como los de ~<Philadélphicos>>,
sencillez de su desconfianza la discreción prudente de su instituto.'

El Rector de Bellesguard en la dedicatoria que fa I'Academia de I'edició de
les poesies del Rector de Vallfogona amb el títol Hamzonia del Parnas...,9
Cit. drNmrrUrenler...:uRaz6ndelaobns.
Cit. deNenArealei...:*Razóndelaobran.
Cit. de Nmlarrealei ...:uRar6n de la obra..
8.
Cit. de RealAcadmia deBuennr Lema dela ciudaddeB.arcelona.Oegen...,pag. 2.
9.
L'Hamonia delPamdr rndi numerosa en lespoeriervd~erde Iatlant del celpoStic,lo Dr Vicent
GarG, rectordekparroquialdr SnnraMarid de kl~ogona.
Recopiladesi mendaderpndor ingenis dela
moltzl.lumeAuidmia deis Derconfiaq m& en I'melLmfisiimaciuratde Rarcdona.Se dedican la m a t e k
A&~permedidekrr?lgoidPkplomadelRemdeBelkiguard,
lmpremradeRafaelFiguer6, Barcelons
1700.Sobreaquestaedicióv phgs. 15-16i 110.
5.
6.
7.

diu que aquesta desconfianca és un tret característic del temperament cada:
Pero jo discorro, per tenir ben fundat lo geni de mos nacionals, que nostra
desconfianca, motivada del gran catali esperit ...

Sembla, pero, que s'inspiren en el títol de I'Academia dels Confiats de
Pavia." Venia a ésser, doncs, una de tantes societats literiries corn les que
des de feia dos segles existien a Espanya i a Italia i obeia el mateix estímul
d'emulació i de luiment:
Es la Academia, en sentir de los más eruditos griegos, taller donde se pulen los
ánimos y fragua donde se labran los ingenios."

En les sessions successives entraren a I'Academia Desconfiada :
Gabriel Álvarez de Toledo y de Pellicer
Josep Aparici i Mercader
Felip d'Ermengol i de Folch
Francisco Botheiio de Moraes y Vasconcellos
Diego de Cárdenas, Ariñosa y de Collado
José C a d o de Albornoz y de Montiel
Josep de Cortada i de Bru
Josep de Llupia i d'Agulló
Diego Martínez Folcrás
Josep Miró
Diego de Peiiicer y de Tovar
Ignacio de Pellicer y de Frías
Manuel de Pellicer y de Velasco
Esteve de Pinós i d'Umes
Josep Faust de Potau i de Ferran
Pere de Potau i de Ferran
Pere de Potau i de Ferran
Benet de Sala i Cella
Mique] Francesc Salvador i Mascar6
10. VlasRazón de la obran de IesNeniairealer...V,a
.
de la obra..
11. Cit. deNenm reals..."Razón

r n f s , C ~ ~BULUENA,~~.
~ ~ s r C L ~pig.
,
245.

Francesc Sans i Miquel, i de Montrodon
Antoni Serra i Vieta
Isidre SerradeU
José Ignacio de Soiís i de Gante
Francesc Valls i Galan
Marcos de Alva
Alessandro Dini
Joan Galvany
Manuel de Vega i de Rovira
Joan Baptista de Vilana i de Millas
Iiiigo de Villarroel i Peláez
Marc Antoni Viyes
Joaquim Vives i ximénez.12

A les sessions de I'Academia hi assistien els <<meninos,,,que en deien,
alumnes escollits del coldegi de Cordelles, a fi &estimular-los al conreu de
les letres:
Y para que redundase en mayor beneficio del público la erección de la Academia, se dio lugar en eUa a los abriies de la juventud estudiosa, destinándose seis
caballeros de pocos aiios, que, con el título de me ni nos^, asistiensen a ella y
se educasen en tan noble escuela.''

Aquests privilegiats foren:
Josep de Peguera i d'Aimeric
Lluís de Peguera i d'Aimeric
Antoni de Copons i de Copons
Josep de Ferran i de Fivaller
Diego de Peliicer y de Bustamante
Manuel de PelSicer y de Bustarnante
Felipe de Peiiicer y de Bu~tamante.'~

12. CARRERASI
B U L B E N A , cit.,
~ ~ . &s. 307-336i 179-194.
13. Cit.deNenlarreales...,rRaz6n delaobran.
14. CARRERAY
I B I R B ~ Aop.
, m.,pigs.305.306. En comptes de sir en posa ser.

A les seves sessions els desconfiats Uegien poesies, pronunciaven discursos i oracions ampul~losesi dissertaven en prosa i en vers -i habitualment
en castella- sobre temes imposats. Tarnbé eren interpretades peces musicals
dels marques de Savelli i del mestre Valls. L'estil de les composicions de
I'Academia era cargolat, enutjosament barroc i artificiós, i lur contingut ens
sembla avui intranscendent i irrisori. Heus acíl'enunciat d'alguns d'aquests
temes:
Provar amb exemples histories que la veritat ven$ la f o r ~ .
Sobre la cnn~tinciai la inconstanck
Quina és la virtut més propia de I'heroi, si el valor o la pmdencia.
Sobre la constancia de Pen610pe.
Qui fou més prudent, si Numa a Roma o Soló a Atenes.
Gestes que realitzi a Montsó el rei Jaume quan tenia deu anys.
Com estima un cor fermament enamorat.
<<Irifelice
el pueblo en que el ocio fijó su morada»."

Podria semblar de be11 antuvi que l'Academia dels Desconfiats vivia
d'esquena a la cultura i a la llengua catalana. N o és ben bé així. És cert que
la ¡lengua de les sessions, la de tota aquella poesia i d'aquella prosa tan convencional era usualment la castellana. Pero el catali, coma llengua oficial
de les corporacions barcelonines, havia d'ésser emprat sovinc pels academia.
Només cal que recordem les canes de Pau Ignasi de Dalmases i Ros des de
la presó de Madrid i des de Londres al ConseU de Cent.I6Dins les activitats
prbpiament academiques, hem de recordar que a la sessió del dia 23 de juny

15. C h ~ ~ u w i B u i a w ~ , oci~,pigs.225-242.
p.
Ldarrrracitad'quests rcmcsésdeliiis.del'A.HHCC
16. V Regütro de cartary oms e~mirnsd e l S e i o r M a r q u k a
drf..enterptteiy ri<jetoidesde su alida de Barcelona, mn L? i n c m b m M deaquella ciudad, m m i d o dela
D2pi1fanónydel Br~oMiliiaideCarnl~ñaaiacortedeLondrer~y
Dieiano o L¡brodcMmonaJre/mnteia
l o r n m ~ ~ d i c a d o r p o r e l r ~ w Pablo
d o n IgnaciodeDalma~es~
Ror,curno onbapzdormviadoporh C o m
Catalanaia Ingkzrora durantela época d e h Guera de Swcerión. Mss.B-95 i B-96de I'A.H.C.;i Ferran
SOLDEWLA,.La presó de Pau Ignasi de Dalrnases i Ros,enviar de laciutatde Barcelona a Felip V (1705)»,
Home~tgeaAntoniRr<bióiLluch, Mircr1,Liniad ' e s d u literarir,hirt0rio i linguirfic~,
vol. 111, Barcelona
1 9 3 6 , ~ a g481-498.
~.

de l'any 1700 Felip de Ferran i Sacirera Ilegí una composició catalana de
forma i tema forcats: Resbldvw ab 12 quintilbs catalana burbsquessifou d i t u
o desdiim d'Anfnso, al collir el vano que havid caigut a Fildis, mossegar-li un
gos defdMd la mh." A les Nenid reales...,l'antologia i corona funeraria que
I'Acadkmia dedica a la mort de Carles 11, trobem cinc composicions catalanes escntes per acadkmics: un sonet de Josep d'Amat i de Planella, en el
qual Pondera? la rara circumstdncia d'haver-se trobat en lo real cadaver de
Carlos lo cortot c ~ n s u m i t ;dues
' ~ composicions d'Antoni de Peguera i
d'Aimeric: un sonet amb el títol, Mor Espanyaperqu2morson rei: tantpot
lo rigor d'un sentiment" i un romanc heroic, Al comú sentiment de tota
~ s p a n ~ unes
a y Redondilías iglossa de Josep de Clua i de ~ r a n ~ e n ai?un'
jeroglífic de Manuel de Vega i de Rovira, intitulat Sepinta Catalunya en
figura d'una hermosa dama que plora reclinada m lo sepulere de son enammat
i rei Carlos Segon (que estd en la Glhria),ab la qualparla lo mateix sepulue
ab est espitafi o sonet e n f o m de
La curiosa primera edició de les
poesies del Rector de Vallfogona, que porta per títol Harmonia del
~arnhs...,z) va ésser complida per dos acadkmics, el «Rector de Pitalluga» i
el «Rector de Banys,,, i dedicada «A l'estudiosa, savia, iklustre Academia que
s'acredita ab lo nom d'Escola dels Desconfiats ...,> pel «Rector de
Bellesguardn. U n romanc del temps satiritza els editors de l'obra de
Vdfogona i, de passada, també I'Acadkmia a causa d'aquesta edicio
Molt m'admira que a volar
tragués estos dos moixons
Academia tan ilustre,
digna del major honor.
17. C A ~ R AB S
U LI B E N A ,CZt,pags.
~~.
230-231.
18. Neniar realei....pig. 99.
19. Neriiai reales ..., pag. 100.
20. Nmiairealer ...,pigs. 101-102.
21. Nmiairealei ...,pags. 103-104.
22. Nenirüreales...,sensepaginació entres les pagines 100i 101
23. \I nora 9.

U n museu acreditat
en poc temps de pol a pol,
més que Atenes, més que Roma
en doctrina i en valor,
li promet a Catalunya
singulars los resplendors,
fins en la desconfianca
la seguritat major.
Excel.lentíssima mare,
de tot lo Principat sol,
en ton centro, Barcelona,
goses un immens tresor.24

A I'Academia, hi trobem de beii comenpment una noble passió per la
historia de Catalunya. Deixant de banda els treballs i les comunicacions
banals i artificiosos, els academics commemoren les gestes de Jaume 1, la
participació dels catalano-aragaonesosamb llur cabdiii Dalmau Creixell a
la batalla de les Navas de Tolosa, la primacia de I'arquebisbe de Tarragona.
El geograf Josep Apanci hi disserta sobre els «Fonaments de la felicitat de
Barcelona», J'origen i configuració de Montserrat,,, '<la geografia
astronomica, la natural i la histbrica. i «sobre la influencia del s ~ l ~ Un
>.*~
altre academic,Josep de Taverner i d'Ardena, escrivívaluoses obres sobre
historia dels comtats catalans, descobrí el concili de Girona de I'any 1068
i copia i glossi la segona i la tercera pan de la Crdnica de puja de^.'^ 1resta
encara la labor de Pau Ignasi de Dalmases, de qui parlarem més endavant.
Aquest interks pel passat histbric de Catalunya és potser el tret més definiton
de I'Academia durant els dos-cents setanta-dos anys &existencia queja
compta [tres-cents en i'actualitat].

24. Cit. d e M o N ~~EAcad2miadelsDesconfiats~~,op.
&t,pig. 63.
25. Ramond'ALOsMo~waJosepApanCien PA~d~miadeIsDe~wnfia~~s~BoIedndeLr
RedAcademin de Buennr Letrm de Barcelona,XXVIII (1928), pigs.241-260.El ms. número 1044 de la B.C. conté
disnirsos d'Aparicidesimats aPAcademia
26. CARRERASIBULBKNA,
op. cit.,p~ps.
275-276.

Les sessions de I'Academia duraren fins a I'any 1703. La corporació
quedi desfeta a causa de la guerra de Successió i de la tensió política que la
precedí. Quan l'any 1701 Felip V arriba a Barcelona, I'Academia li tributa
honors, pero una bona part dels seus membres es desenganyaren aviat i es
passaren al bindol austriacista. D'entre els fundadors foren partidaris de
Carles &Austria: el comte de Savella,que arriba a ésser virrei de Mallorca,
gentilhome i ajudant íntim de I'Arxiduc, superintendent de la capella imperial de Viena ipresident i guarda-segells del Tribunal Suprem de Flandes;
el marques de Rubí, que succeí I'anterior en el carrec de virrei de Mallorca i gricies al seu heroisme aconseguí una capitulació molt honrosa per al
seu exercit, i que fou també virrei de Sardenya i governador d'Anvers;
Francesc de Josa i d'Agulló, desterrat per Felip V i mort a I'exili; Felip de
Ferran i de Sacirera, ambaixador de Barcelona a Holanda; Antoni de
Peguera i d'Aimeric, un dels signants del pacte de Genova, cap de la Gukdia
Reial Catalana i que morí lluitant contra les tropes de Felip V; Pau Ignasi
de Dalmases i Ros, empresonat i desterrat pel rei Felip, ambaixador de Barcelona a Londres; Joan de Pinós i de Rocabertí, ajudant de camp de
I'Arxiduc. Alexandre de Palau i &Apilar, Josep de Clua i de Granyena i
Josep d'Amat, de Planella i de Despalau -per bé que aquest darrer
vergonyant- foren també partidaris de Carles &Austria. De filipistes
declarats, en canvi, només ho foren dos: Francesc de Junyent i de Vergós i
Agustíde Copons, de Copons i de Berardo. Llorenc de Bamtell i d'Erdi i
Martín de Diaz de Mayorga ja havien mort en esclatar la guerra. Josep de
Tavemer i d'Ardena i Josep de Rius i de Falguera foren simplement enemics
de la lluita.*' Dels qui entraren a les altres tandes, a part un gran nombre
d'austriacistes, hi hagué també fiiipistes conspicus, com els ~ e l l i c e r . ~ ~

27.
28.

CARKERASIBULBENA,~~.
cit., pigs. 255-304.
C A R K E R ~ S I B ~ L Bnt.,pags.
E N A , ~307-336
~.
i 179.194.

'9

E ) Mcademta sense norn: 1729-1752
La segona fase de la vida de I'Academia, anomenada «sense nom.,
comenp l'any 1729. (Fixem-nos en la coincidencia cronolbgica respecte del
recobrament econbmic i social del País). De fet, acabada la guerra de
Successió, vers el 1718, sembla que foren continuades les sessions dels
Desconfiats a can Dalmases d'una manera privada i sense cap mena
d'ostentació. Mort Pau Ignasi, les continua el seu fd, Ramon de Dalmases
i de V i a . A la vegada, el comte de Peralada, Bernat Antoni de Boixadors
-fill del marqués de Savella, primer president dels Desconfiats- reunia
a casa seva una tertúlia literaria. De la fusió dels dos grups, en resulta
i'«Academia sense nom», que continuava la dels Desconfiats i que es
convertiria més endavant en 1'Academia de Bones let tres.'^ La primera
sessió fou celebrada el dia 1 d'abril de l'any 1729.
Els que primer es reuniren i constituiren 1'Academia sense nom foren:
Segimon Comes i Codinac, rector de Sant Cugat del Racó, i que havia estat
catedritic de Retorica a l'extiigida universitat de Barcelona.
Fra Agustí de Minuart i Parets, agustí, antic catedritic de Teologia a la
universitat de Barcelona i que fou proposat per a la de Cervera.
Antoni d'Ametller i de Montaner, benedictíi abat del monestir de Besalú.
Guillem de Melun, marques de Risbourg, capiti general de Catalunya.
Bernat Antoni de Boixadors i Sureda de Sant Martí, comte de Peralada i després
ambaixador d'Espanya a Portugal.
Fra Joan Antoni (Tomas) de Boixadors i Sureda de Sant Martí, dominic,
després general de I'orde i cardenal de l'Església.
Josep de Mora i de Cata, marques de Llió.
Fra Joan Thomis Massanet, dominic, mestre en Teologia i després ~rovincial
de l'orde.

Ratnon de Daliriases i de Vilana, marques de \'illalonga.
Francesc de Sentmenat i d'Agulló, marques de Sentmenat,
Feliu Amat i Lentisch de Gravalosa, doctor en Dret.
Fra Manuel Marii Ribera, rnercedari i historiador de I ' ~ r d e . ' ~

Entre els qui hi anaren entrant durant aquest període, cal que recordem:
Pere Serra i Postius, Antoni de Bastero, el marques de Barberi, Jaume
Caresmar, fra AgustíEura, etc., dels quals ja tindrem ocasió de parlar.
En aquesta represa de l'Academia trobem molts descendents dels
Desconfiats: Ramon de Dalmases i de Vilana, fill de Pau Ignasi; i els
Boixadors, fills del comte de Savelli. 1, entre els que hi entraren més tard,
el marques de Barberi descendia també del comte de Savelli; Gaieti d'Amat
i de Rocabeirí era nét de Josep d ' h a t i de Planella;Joan Antoni de Barutel
i d'Asprer descendia de Llorenc de Barutell;Josep de Vega i Sentmenat era
nebot d'Agustí de Copons; i Francesc de Palau i de Magarola era fill
d'Alexandre de Palau i d'Aguilar."
A finals de I'any 1729 I'Academia quedi constituida definitivarnenten
vint-i-sis membres. Prengueren per escut un msc d'abelles voltat de farigola
i de flors amb la Ilegenda: d'er thima et flores summa volantn i més tard
proposaren d'afegir-n'hi una altra: NMELUN de dabunt opusn, per com32
memorar i perpetuar el nom del protector, el marques de Risbourg.
La nova corporació es proposi molt especialment de cultivar la historia
de Catalunya:
...pareció justo dirigir los pensamientos a más sólidos destinos, dando ala Academia por principal objeto la historia sagrada y profana y con especialidad la
de Catdunya, pero entretejiendo los asuntos con alguna de las filosofías natural,
moral y política, y otros de elocuenciay poesía, así para constituir más plausi-
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IB ~ E ~ V
~Estudis
A , biogrilics...3op. cit.,pags. 180-206.
31. CARRERASIBULBENA,
«Estudisbiogrifics ...>,"p. cit.,pigr. 187-192,197-201,219-220,237i
288-292.
32. CARWRASI
BULBENA,
*Estudis biogTifics...r>, op. cit,pig. 186.

bles, con lavanedad, las asambleas, como para atraer a la joven nobleza con los
últimos, instruirla con los segundos e irla inclinando a la sólida aplicación con
los primeros.33

1es proposi dues tasques fonamentals: la redacció &un «Diccionario histórico de Cataluñau i la confecció d'un epítom de la Cvdnica de Pujades.
Malgrat aquesta directnu senosa, molts dels treballs llegits a les sessions de
I'Academia sense nom eren &un to semblant als llegits a les sessions dels
Desconfiats:
Sonet ual d e s e n e o que ofrece una señora hermosa que muere de repente*
Epigrama al sepulcre de Carlemany.
Sobre la mort d'Epaminondes.
Sobre la Iluita interior de sant Agustí en el moment de la seva conversió.
Per que els escites preferien la inclemkncia del seu país i no les delícies de Roma.
Sobre el gaiant que porta un bou a la processó de Corpus per obsequiarla seva
dama.
Qui fou millor general, si Cesar o Pompeu.

Per que el patriarca Josep quan era a Egipte, només a quaranta Ilegües de casa
seva, ni eii va saber res dels seus pares ni els seus pares d'ell.
<<Sobrecómo se entienden los gigantes que según la común opinión ha habido por el mundo y si en Catalunya se han descubierto huesos que pueden creerse de gigames que fuesen sus primeros pobladores,,.
<<ACristo Nuestro Señor, considerado como hortelano en el huerto de
Getsemm'n.
La Uengua aramea fou una de les primeres a esser parlades a Espanya.

Sonet condemnant i'acció de Lucrecia de clavar-se u n punyal al pit.
Si Carles V obri com a bon polític en donar llibertat aFrancesc 1."

33.
34.

Cir.de RenlAcadmradrtlurnaLeIasdeiaciudaddeBrceo. Origen...,pigs. 4-5,
MIRETISANS, op. cit., pigs. 17-30.

Pels volts de Nadal i de Setmana Santa se celebrava l'academia de Nadal
i I'acadhmia de Passió i es legien composicionsal.lusives a aquestes festivitats
litúrgiques.
35
Malgrat haver-se acordat que «losacadémicos usen el idioma castellano^,
1'Acadkmia sense nom manifesta un interks vivíssim per la llengua catalana.
Tot just fundada, el prin~erpresident,el Dr. Segimon Comes, féu un discurs
en llatí enaltint la historia de les lletres catalanes i evocant la celebració dels
Jocs floral^.'^ El mateix Dr. Comes fou encarregat de compondre unes
normes ortogdiques per als treballs de 1'Academiaen catal'a3'Els academics,
a més, contiiuaren cultivant el catala: el comte de Creixell féu un comentan
en catala a les obre de Tacit?' Josep Galceran de Pinós, marques de Barberi,
compongué unes eredondillas. dedicadesA l'encant d'um rninyomz?dforatera
a kzpnmwa vsta de1~~egant.í
i fou encarregada a Genís Padró una elegia Sobre los sospirs delspagesos quan veuen que se'ls pwd la collit~z.'~
Aquestes
composicions de 1'Academia eren fetes damunt temes imposats i amb la
finalitat només de lluir l'enginy i I'habilitat. Llur contingut, a més, era de
caricter burlesc. Cús del catali, doncs, havia quedat rebaixat als temes comics
i awlgarats. De tot aixb el que resulta més interessant és veure com hi ha un
grup de famílies relacionades amb I'Academia que es mantenen fidels al
conreu del catala. U n manuscrit de la Biblioteca de Catalunya aplega una
col~leccióde versos catalans amb els noms de Boixadors, Amat, Sentmenat,
Dalmases, etc., és a dir, dels Desconfiats i dels seus successors.40
35. Cit. MIRETI TI SANS.op. cit., pag. 15.
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KAcademia, en proposar-se atreure la «joven noblem, projecti de substituir amb una mena d'estudis superios la manca d'universitat a la nostra
ciutat. Més endavant, convertida ja en Academia de Bones Lletres, creari
citedres i en obrir-se de nou la universitat de Barcelona la nodriri de
professors.4'

C ) La nRealAcademia de Buenas Letras de Barcelonm: 1752- ...
La tercera etapa de la corporació, que s'anomena «Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona* i que dura fins a l'actualitat," s'inicia amb la
cedula d'aprovació de Ferran VI, datada el 27 de gener de l'any 1752. Un
any abans el marques de Llió s'havia dirigit al rei demanat-li que posés
I'Academia sota la seva protecció.
Tant en el permís con1 en els estatuts es continua mantenint la idea que
la finalitat de la corporació és el conreu de la historia de Catalunya:
Habiéndose propuesto la Academia por fin principal de su instituto formar
la historia de Cataluña, aclarando aquellos puntos que han querido controvertir o suponer, ya el error, ya la malicia, deberá ser su primer objeto dirigir el trabajo de sus individuos a la perfección de esta obra; y proponiéndose igualmente como fin secundario de su celo la instrucción de la noble juventud en la historia sagrada y profana, filosofía natural, moral y política,
retórica i poesía, se tendrá también muy presente esta importancia en la disposición de los asuntos."

L'Academia no ha perdut, doncs, el fil, i ben explícitament ens diu que
pretén de fer una historia vindicativa, per damunt de I'error i de la malícia.
41. RIQUER,~~.
cit., pags. 277 i 296.
42. En aquest capírol prlern només dcl'acuvitarde1IAcad~miafins alagucmde IaIndependSncia.
43. Cit. de RealArademia deBuenar Lenm de Barcelona. O r i p y . .,p&g.12. Recordcm que en el
.Prólogon de I'ediciá que fa de Corrr<mbre~de(a
ciudadde Barcelonaiobrehsmidunlbrei delospredios
urbanosy rúrticor, llamndoi or<lgammred'en Sanctacília, a lar quere han añadidoporapéndicealgunoi
capitulo5 deloipnvilqim ronondor b,yo el nambredel xRecognuumrnrproc~~~~
,....porlaRealAcczdmizde
BummLarmdrBarcelonn.
-~
.Irnoremta deToanFrancescPiferrer.Ducelona s. d.. diu: «Siendadel instiruco
de esta Real Academia el dedicarse a la historia de Caralunva...>.
~
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Krtr,?i rie FL,)-~,III
V I , e1 re! que &?ia el tito1 <fe Kewl a /<I
coiyorució ba~celvniwa1hny 1752

L'Acadtmia deixa a r ~
d'ésser una tertútila més o menys amena i pintoresca per a convertir-se en una institució seriosa Els estatuts disposen que el
nombre d'acadtmics sigui quaranta, reglamenten les votacions per a
I'admissió de socis i les sancions per les faltes d'assisttncia i estableixen els
drrecs de president, vice-president i director, secretari, zelador, degi i cinc
revisors -tres dels quals s'han d'encarregar de la Historia de Catalunya.
L'escut de la corporació seri un rusc, com ja ho era el de I'Acadtmia sense
44
norn, pero amb una llegenda diferent: eEt Rege et &e».
En constituir-se I'any 1752 la <<Real
Academia de Buenas Letras de
Barcelona. els membres que la componien eren en nombre vint-i-cinc.
Heus ací els noms:
Bernat Antoni de Boixadors i Sureda de Sant Martí, comte de Peralada.
Josep de Móra i Cata, marques de Llió.
Jan Antoni de Boixadors i Sureda de Sant Maní, dominic, provincial de i'orde
i després general, i cardenal de I'Església.
Francesc de Sentmenat i d'Agulló, marques de Sentmenat.
Feliu Amat Lentiscla de Gravalosa, doctor en Dret.
Antoni d'Ermengol i d'Aimeric, baró de Rocafort.
Joan de Sagarriga i Queralt, de Vera i Reart, comte de Creixell.
Salvador Sanjoan i de Planella, doctor en dret civil i canonic.
Francesc de Savila i Savila, coroiiel d'infantenai ajudant de les Reials Guirdies.
Josep Galcenn de Pinós i de Pinós, marques de Barberii.
Fra Joan Lleonart, dominic, catedritic de Teologia tomista a Cervera i prior
del convent del seu orde aBarcelona.
Antoni de CortPs i Gelabert, canonge de Tortosa.
Ramon de Ponsic i Camps, doctor de Lleis.
Benardí de Padellis i de Puig, baró de Camposines.
Fernando de Silva AIvarez de Toledo, duc de Huéscar i #Alba.
Fra Agu~tíEurai Martró, agustí calcat, mestre en SagradaTeologia i bisbe
d'orense.
Francesc Sanjoan.
FraDom&nccIgnaside Boria i de m a s , dominic, mcstre en SagradaTeologii.
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Fra Agustí Lluís Verde i Camps, agustí, mestre en SagradaTeologia,
Benet Vinyals de IaTorre i Bracó, catedratic d'Institucions Canoniques a
Cewera i canonge de Tarragona.
Francesc Xavier de G a m a i de Duran, cap de I'Anriu de la Corona d'Aragó.
Salvador Puig i Xuriyer, capeila major del Palau.
Fra Francesc Armanya i Fonts, agustí, mestre en Sagrada Teologia, i després
provincial de I'orde a Aragó, bisbe de Lugo i arquebisbe de Tarragona.
Gaieta d'Amat i de Rocabertí.
Fra Jaume Caresmar i Alemany de I'orde premonstrates, doctor en Teologia."

Entre els qui hi entraren després, fins a la guerra de la Independencia,
recordem: Antoni de Capmany i de Montpalau,Josep de Vega i Sentmenat,
Manuel de Godoy, el pare Masdeu, Ignasi Torres i Amat, el pare Jaume
Vada, e t ~ . ' ~
La primera junta de PAcademia de Bones iletres resti constituida de la
manera segiient:
President: Bemat Antoni de Boixadors, comte de Peralada.
Vice-president i director: Josep de Móra i de Cata, marques de Llió.
Secretan: Ramon de Ponsic i Camps.
Zelador: Antoni d'Ermengol i Aimeric, baró de Rocafort.
Revisors: tose^ Vinyals de la Torre
Salvador Sanjoan i de Planella
Francesc Prats iMates
Joan de Sagamiga i Queralt, comte de Creixell
Josep Pla
Degj: Francesc de Setmenat i d'Agulló, marques de ~entmenat."
"

A

,

La nova junta i els academia emprenen amb entusiasme la confecció
&una «Historia de Catalunya». Primer divideixen la materia en quatre
temps: a) des dels ongens f i s a l'entrada dels cartaginesos, b) la dominació
cartaginesa, c) la dominació romana i d) des de l'entrada dels barbars fins

a l'any 700. D'aquest projecte i de la seva realització y u e no prospera-,
se'n parla molt en les sessions dels anys seguents i a la fi sembla que resta
oblidat. Mig segle després, l'any 1804, se'n fa una nova estructuració i es
divideix la materia en sis epoques, pero torna a caure en l'oblit una altra
~e~ada.~'Mentrestant,
es proposen també d'editar els cronistes catalans en
versió castellana, comenpnt per Muntaner.
Molt més interessant per a nosaltres és el propbsit de formar <unperfecto diccionario de la lengua catalana,,, una mena de diccionari d'autoritats,
segons consta en Pacta del 29 de julio1 de Pany 1769, projecte que preocupa els academics durant una temporada, pero que també d e c a ~ . 'El
~
~Diccionaricatali., com la .Histeria de Catalunya», és una altra de les
obsessions de I'Academia.
Un altre proiecte frustrat de I'Academia fou de publicar un setmanari.
El 23 de maig de I'any 1804 es dirigeixen al rei i li demanen permís, i dos
anys després els és concedit? perb el setmanari no arriba a sortir mai.
L'Academia va concebre encara un altre projecte: editar un volum de
membries. Finestres, escarmentat ja de tante i tantes promeses -U que era
un home que solia tirar endavant tot el que es proposava-, escriu
irbnicament a Gregori Mayans el dia 10 de novembre del 1754:
La Real Academia de Barcelona +multa et praeclara minaturn: tiempo ha que
va parturiente; quiera Dios no salga algún <<ridiculusm u s ~ ~ . j i

1quan esta a punt de sortir, el dia 10 de setembre de l'any 1754, escriu a
Ignasi de Dou i de Bassols:

48. R i ~ u ~ n , oc't.,pigs.285-286.
p.
49. MIUTI S A ' I S , ~ ~cit.,
. pigs. 102-l03.V tanibé AntoniCo~mg~Unadefensadclallenguaidela
literatun catalanes ala darreria delseglexviiis,EstudisRomdnin, XII (1963-1968) [Ern<disdeI~güühcai
defilologia cadaneidediratsa l a m m d n i de Pornpeu F a h , 1, (1970)], pigs. 35-50.
50. MinETrS~~s.op.
ctt.,pigs. 178 i 180.
51. Cit.d'IgnasiC~lwov~s,~v~s,JosepFincstres:Episto~~~~,vol.1,an~528,D~umm~pmak
culturalde Cablunyaen elieglexvir~,BibliotecaBdrnes,serie 11, vol.VII1, BibliotecaBalmes, Barcrlona,
1933,pig. 513. En unaaltracartaaMayans contingudadins el mareixi~ol.,
pig. 193, en parlatambé en
termes despectius:«Es una acadcmia litenria erigida enBarcelona no sé bajo qué apellidou.

Si el día 23 de este mes se presenta al Rey el primer parto de esa Real Academia, no se tardará a esparcirse por medio de regalo o venta; y espero podremos
leer ese libro, en que suben más las citas que la materia...«és una olla de cols,,,
pero mejor dijera olla podrida o plato de lenguas, pues asegura hay alemán,
inglés, italiano, francés, etc. N o dudo que la erudición será mucha, pero
hacinada y sacada de las fuentes en que, como dice Feijóo, beben bestias y personas. A su tiempo haremos juicio del libro menos a tientas que ahora.52

El volum va apareixer l'any 1756 amb el títol Real Academia de Buem s Letras de la ciudadde Barcelona. Origen,progresos y su primera Juntage-

neral, bajo la protección de Su Majestad, con los papeles que en ella se acordzron.51 El volum és gairebé tot ocupat per un treball de gran qualitat del
marques de LLió intitulat Observaciones sobre losprincipioselemrntdks de la
~ i s t o r i aCobra
. ~ ~ és certament d'una gran dignitat, i Gregori Mayans
n'avanci el següent judici en una carta a Finestres:
Estimaré el libro de la Academia de Barcelona que quiere enviarme nuestro
amigo don Ignacio Dou. Le he visto solamente hojeándole. Hago juicio de que
esa Academia es la más útil de todas las históricas de España, y espero que
publicará muchas noticias del insigne Archivo de Barcelona, que es lo que más
importa. Por lo que toca a lo demás, v. m. sabe mejor que yo lo que debc juzgar. A v. m. toca exhortar a esos académicos a leer los libros castellanos de
estilo puro, no los modernos, comúnmente bárbaros; a citar las fuentes de
las noticias, no los charcos; y, por último, a escribir en todo originalmente.
Algo de estas cosas ha notado el Dr. don A y s t í n Sales a instancias del marqués de Mascarell. Yo en todo quiero mostrarme apasionado de esa lucidísima
~cademia.~~

Sembla que l'Academia no porta a terme cap dels objectius que es
proposa -si exceptuem el volum de les membries-, pero val a dir que
Ignasi C M A N~JoscpFincstres:
~~,
Epistolariu,op. cir, vol. 1, carta 587, pag. 580.
Imprss aBarcrlonaPerFrancescSuri;i, Aquest imprcssorera el que infomavaFmestres.
54. Ocupades de la pag. 93 finr ala667, que és l'última.
~JosepFinestres: Epistolar¡. Suplementn,Documentspera In hiit&r&
55. Cit. de Miquel BATLLOKI,
culturalde Caulunya rn eliegle xviii, Biblioteca Histbrica de IaBiblioteca Balmes, serie 11, vol. XXVI,
Biblioteca Balmes, Barcelona, 1969, carta 1463, pig. 189-190.
52.
53.

molts d'ells foren empresos individualment per alguns dels seus membres
o quedaren latents fins a l'adveniment de la Renaixenca. Tots aquests
projectes que trobem al iiarg del segle XVIII són com un gran pla de treball
que en aqueil moment potser utbpic, pero que s'aniri fent realitat en el segle
següent i en I'actual, de vegades per altres institucions. De fet, tota la
Renaixenca és continguda en aquest programa del segle m.Per a ésser més
exactes cal dir que el Diccionari cata12 es transforma en el diccionari
anomenat ~ s t e v e - ~ e l l v i t ~ e s - ~1au 1'Academia
~ k i . ~ ~ fou on Ignasi Torres i
Amat va concebre el farnós diccionari d'escriptors catalans, que publica el
seu germi Fklix I'any 1836.
N o hem d'oblidar tampoc que 1'Academia va patir &una malaltia
cronica. la manca de recursos enconbmics: Pany 1754 a la caixa no hi havia
ni sis lliures~el1790els creditors reclamen encara el pagament del muntant
de la in~pressiódel volum de memories, i la corporació ha hagut de
despatxar el porter perquk no el por pagar.58L'elecció de Godoy com a
president, ben contrariament a les esperances dels academics, no arregla
res.j9De fet i'esplendor de I'Academia duri nornés uns deu anys. A partir
del 1765 inicia un declivi del qual ja no s'aixecari fins acabada la guerra de
la Independencia.
Ens sembla, pero, que l'activitat rnés intensa i més fructífera de
1'Academia es desenrotlla dintre ella mateixa. En resseguir les actes ens
adonem que els treballs i les comunicacions dels academics han pres de cop
i volta un to de serietat inusitada que no té res a veure amb els de I'epoca
de PAcademia Desconfiada i de PAcadkmia sense nom. El sentit crític de la
Historia i els nous metodes d'investigació propis del segle m11han anibat
fins al cenacle barceloní i aiií són aplicats amb afany per a conhixer el passat
historic de Catalunya. La gran labor del pare Caresmar, els treballs del
56.
57.
58.
59.

V nota 49 d'aquest capital.
MIRETI SANS,op. cit., pag. 29.
MmTr S A N S , cit.,pigs.
~~.
115-116.
MIKETI SANS,op. cit., pig. 171.
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Porrada riel volum pnmer de lec Memonas de l'Acad&nia de Bones Llms. rie
I'any 1716, amb I'emblema de la colpnranó reialgravatper Ignari Vallr.

marques de Llió, de Josep Vega, de Garma, I'entrada de Capmany, la
preocupació intermitent de tirar endavant la «Historia de Catalunya., el
propbsit de traduir els cronistes i les Constitucions de ~ a t a l u n ~poden
a~'
ésser un bon índex d'aquesta inquietud pel que fa a la historia dels Paysos
Catalans. Ales swes sessions i en les seves comunicacions tracten els aspectes
més diversos de la historia política, militar, eclesiistica i jurídica de
Catalunya; s'afanyen a cercar pergamins i segells de l'epoca comtal; informen sobre les troballes arqueologiques; investiguen I'origen del nom de
Catalunp i les causes del temperament ~ a t a l i . ~ '
Durant aquesta epoca el catali és conreat a 1'Academia amb
extraordinaria freqüencia. Sembla com si, una vegada ja assegurada la seva
legalitat i garantida la personalitat de la institució, es ilancessin decididament
a procurarper tots els mitjans I'enaltiment de la llengua catalana. Tot just
constituida I'Academia de Bones Lletres, el dia 6 de novembre de Pany
1752, el marques de Sentmenat llegeix un sonet en catala «encargando se
62
conserve la pureza de este idioma,,. Pero aixb només és el comencament.
Heus acíla Ksta de composicions Uegides a les sessions i que, pel que sembla,
eren en catala.
6 VI

1753

Aleix Febu: decimes sobre si és justa alapretensió &una moraque
per molt negra pretenia ser rnés bonica que una cristiana molt
blanca..

6

El

1754

Fra Antoni Andreu: sonetA la victbb desant %m& conha els
que impugnaven les religzons.

7

Vm

Aleix Feliu: sonet eexhortant els academics a no prendre per excusa cl rigor de I'estació per deixar de treballar,,.

4

IX

Baró de Rocafort: romanG gexplicant per que, malgrat ésser
I'objecte principal d'aquesta Academia la Historia de Catalunya,

60 MIRET TI SANS,op. cit., pags. 116 i 175.
61. M ~ R T T I S A Ncit,
S , ~pigs.
~ . 25-181. EnI'apartñr dedicat alaHist6iaparlarcm més dctaüadament
d'aquestaactix~itatde I'AcadSmia
62. MIKUISANS,op. C I C , pbg. 25.

s'ha de publicar abans l'obra que s'esti imprimint,,.

4 XII

Salvador Puig: rornanc =sobreacertarse la Academia antecedente en día de San Severo*.

II

1755

Antoni Andreu: octaves i altres metres <<descrivint
la inclinació
dels catalans als balls i mascases, indicant-ne la causa>>.

3 ill

1756

Salvador Puig: poesia .<dandorazón, no física no moral, sí solamente poética, de no haber habido máscaras en Carnestolendas
de este año..

5

Domenec de Móra: decima <<dando
la razón de tenerse academia
en el día de Ceniza..
Marques de Barberi: decima *sobre haber visto en la procesión
de Corpus que entre los músicos ciegos que van a ella estaba el
cirio pascualn.
Marqués de Barberk en ~quintilles~
catalanes dóna noticia de la
troballa d'un ídol de Mercuri prop de Torroella.
Salvador Puig: romanc contestant al marques de Barberi sobre
la troballa de l'ídol de Mercuri.
9

II

1757

Marques de Barhe& &obre ciertos inconvenientes que comporta el tener coche, descubiertos con el microscopio de un miserable que lo había arrimado por deudas,,.
Salvador Puig: censura la composició del marques de Barberi.
Domenec de Móra: <<una
glosa de cierta cuarteta en décimas catalanas alusivas a asunto de Camestolendas~~.
Antoni Foixi: ~Glossaen decimes catalanes d'una quarteta amh
motius de Carnesroltes,~.
Baró de Rocafort: aun romance en lengua catalana que contiene el codicilio de Carnestolendas>,.

1

Ill

1758

Marques de Barberk «quintilles>>
<<sobrela m i armada de ferro
que va ferii Jesucrist,,.
Dornenec de Mora: dec'iaA I'agonia de Markper Lz suordel seu

F211.

6 VI

1759

Marques de Barbek romanc dando jocosamente ciertas disculpas por haber dejado de asistir a la Academb.
Francesc Sanjoan: quatre decimes i un sonet a la mon de Ferran VI.
Fra Antoni Andreu: composició en lires a la mon de Ferran VI.
L'abat de Breda: romanc heroic «a la mort del marques de la
Mina*.
Marques de Barberi: decimes burlesques *sobre cierto
estudiantillo que cacareaba inútiles por su personal las cuatro
ciencias subalternas a la Matemitica, como son la Arimética, la
Geografía, la Música y la Astronomía*.

P. Antoni Andreu: Exhortació simbhlica a Id cultura de les Bones
Lletres, dirigida a la Real Academia que es distingeix ab aquest
cardrteren Id relanDsaia d'un somni.
Pare Sargatal: decimes.
Aleix Feliu: d k i i e s «aUaor del nou president, el conde del AsaJto~.
Fra Sargatal: Glossa en sonetr a unes actaves d>AusiaE March
Marh Sans: sonet nen honor del marquss de Lhó, vice-president
de l'Acadimia».
Antoni Jugla: glossa en decimes sobre $0 que un amante desgraciado dijo al oir al amigo que
su pesar comparando
sus dos ojos a dos fuentes,,.
Antoni Jugla: tres decimas <<explicantuna discussió entre un
sabater i una cuinera».
Antoni Juglk decima.
Antoni Jugli: romanG *en el que un atnant despreciat es queixa
de la seva damav.
Marii de Huerta: <<una
décima sobre el nacimiento de don Jaime, adoptando en catalán las mismas anticuadas voces de que se
vale Muntanerpara explicar la prodigiosa sucesión del rey don
Pedro,,.
Marii de Sans: llegeix unes <<quartilles
hurlesques en catali sobre el Carnaval*.

23 XI

1796

14 XLU
18 I
22

Joaquim Esteve: decimes .sobre els desordres que es noten a les
poblacions».
Calassanc Sisó: dkcimes .al naixement de Jesúss.

1797

m

Mariii de Sans: una decima sobre nla segona vinguda de sant
Paulí de Nola a Espanya,,.
Rafael de Llinis: decimes en catali i en castelli sobre <<la
conversió de la Magdalena,,.

1 1V

1805

Pere Abelli llegeix unes perífrasis en versos catalans de les
Lamentacions de Jeremias, de les quals no coneix I'autor.

20 XI

1805

Vicenc Domenec llegeix sonets i decimes en catala en elogi del
Rector de Vallfogona, escrits per Fontanella, fra Agustí Eura i
altres.

26 11

1 806

Calassan$ Siso sonet *a la memoria de Joaquim Esteve,,.

28 V

Jaume Vada: composició en elogi dels catalans perquk han
excel.lir en I'agricultura, en el comercien les arts.

30 VI1

Bru Bret: can56 <<sobreque la memoria s'avivi a fique permeti
les nou muses anar a gaudir de la vida campestre durant les
vacancesp.63

El que ha quedat consignat a les actes deu ésser segurament una mostra
insignificant de l'activitat literaria en catala que desplegaren els academics
de Bones Lletres. És prou evident que es tracta &una poesia de circumstancies, una mica d'estar per casa i que no arriba a tenir mai volada. Pero
aquesta pesia era estimada ~ e lacademics
s
i en dues ocasions (els anys 1794
i 1799) ~rojectarende fer-ne una antologia i publicar-la.64Ben segur que
era estimada perqu? era escrita en catala. Recordem que la finalitat de
l'Academia era el conreu de la historia i que durant el període de Bones
Lletres no se solien celebrar sessions en vers comen temps dels Desconfiats.
Si de cas, nomes en catala 1- nombre de composicions castellanes que s'hi

63.
64.

M T R E T I S A N Scit.,
, ~ ~pags.
. 27-18],
MIRETISANS,"p. cit., paps. 171 i 175.

llegeixen durant aquest període és pricticarnent nul. Per tant, ens sembla
iícit de concloure que I'Academia s'havia convertit en recer de la llengua
catalana. Afegim, encara, com a dades complementiries, que a
comencament del segle XIX la corporació es preocupa una altra vegada
d'editar I'Hamonia del P ' i s del Rector de ~ a l l f o ~ o n ai que
" l'any 1773,
quan Jeroni Pasqual, beneficiat de Cddes, sol.licita d'entrar a I'Academia,
la Junta acorda que la seva petició s'ha de tenir molt en compte perque,
malgrat no ésser graduat, és poeta en ~ a t a l i . ~ ~
A I'Academia hi havia, doncs, un bon caliu de catalanitat. Havia de
mantenir, pero, una actitud «oficial»,potser no massa benvista a finals de
segle per grups i tertúlies, com el de acomunicació Literaria*, que exigien
una actitud més decidida. D'altra banda, aquests grups restaven ja molt
aiiunyats de la tradició vaiifogonesca que pervivia a 1'AcadSmia. Una composició atribuida a fra Agustí Eura d.ludeix d fet que la corporació potser
no podia prendre una actitud massa decidida en la qüestió de la llengua i
que hi havia alguns gmps que defensaven l'ús exclusiu del catala
...que acis no tenim molta bona Ilengua?

Poc importa per últim que no sia
lo més universal nostre idioma,
que nostra antiga prosa i poesia
los aplausos primers obtingué en ~ o r n a . ~ '

Qui sap si tractava &una promoció jove que pressionava per entrar-hi, com
s'esdevé més tard amb la generació del 1815.
Pero d o que més ens testimonia la fideiitat de I'Academia a Catalunya
és i'interes que mostraper la seva Ilengua. Els academics se sentien hereus
ialhora responsables de la
grandesa iiteriria i cultural del catala. Aii
M I W I SANS, "p. cit., &S. 179-180.
66. MIKIT1SANS,op. cit.,pig. 105.
67. Cit. de Ruaiúi B A L A G U E R ,cit,
~ ~ .pág. 278.
65.
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Gravat d ' I p s i Valls al volrrmprimprde les Memorias,obra impresapprkzKeial
Academia de Eona Llehes l'any 1716.

ho reconeix explícitament Agustín de Montiano l'any 1752 en l'oració
gratulatbria per haver-lo nomenat academic d'honor:
Aún se conserva en los ingenios catalanes la semilla de la Gaya Ciencia, porque no se muda la naturaleza con los años, ni el clima con el transcurso del
tiempo. En los ancianos dominios adyacentes a Cataluña se crió aquella primera Academia de que hay memoria; esa ilustre Ciudad fue su segundo asiento.
La misma lengua provenzal, de que aún hoy usaV Excia., con no grave alteración, fue también con la que Apelo habló primero para instruir a las demis
naciones, después que la inundación de los bárbaros sufocó las amenidades @egas y latinas. N o será, pues, extraño que se renueven hoy aquellas feraces plantas
que fecundaron a tantas provincias, ni que se cnen para la común utilidad, para
la enseñanza y para el ejemplo, otro moséii Jordi, otro mosén Febrer, otro
Ausiis March y otros muchos elevados númenes que pueblen los anchurosos
espacios que estenlzó la ignorancia y Uenó sólo el mal gusto.68

Ultra el projecte del «Diccionari catalb i els treballs d'Antoni de Bastero, dels quals parlarem més endavant, I'Acadernia es preocupa senosament
de la Ilengua. Sense ganes d'exagerar, podríem dir que I'actitud de
1'Academia i I'obra de Bastero constitueixen en el Principat la primera fita
de la reivindicació moderna de I'idioma catala, així com a Valencia la
constitueixen la labor de Carles Ros i del pare Galiana. Deixant de banda
el sonet del marques de Sentmenat sobre la puresa de la llengua, heus ací
la llista de comunicacions referents al catala:

II
4 II

1767

Josep de Bastero: sobre l'origen de la Uengua catalana.69

1778

Salvador Puig i Josep Vega discuteixen sobre els poetes proven& <,quevaren fer flonr la que anornenaven Gaia Ci&n~ia».~'

5 ll

1783

La corporació inicia gestions p e r a obtenir una copia de la
traducció catalana de la Bíblia que hi ha a parís."

4

68. Cit.deRI~u~u,op.
~it.,pig.284.M1~1Sh~~,op.
cit.,pig.284.
69. MincriSh~s,op.cit.,pag.100.
70. MIRETI SANS,op. cit.,
109.
71. M I K E T I S A N S~It.,pAgs.
, ~ ~ . 111-112.

9 V

1792

Fra Josep Mudarra: sobre I'origen de k llengua

atal lana.'^

Antoni Alegret: Estudi sobre les diferkncies a Et manera mgrBfia
n o k de La [lenguacaruLana."

d'escriuue antic i r

17 VI

1795

Antoni Elies i Roben: informe sobre <<quéautores o documentos existen que ~ u e d a nconducir para arreglar una gramitica
catalana, junto con un catálogo de las obras que se han escrito
en lengua catalana desde el reinado de don Jaime el Conquistadon,."

IIi

1800

Josep Belvitges: memoria <<sobrepor qué tratados de ortografía
o por cuáles medios se arregló en lo antiguo el método de escribir en catalán,,. 75

20 X?

1805

Ignasi Torres i Amat: treball sobre els documents o autors
catalans <<que
poden servir de model per a arreglar I'onografia catalana>."

12

11 Xn

Ignasi Torres i Amat: estudi per a la formació del catileg
d'ipressions catalanes dels segle xv."

Fixem-nos que I'interes perla gramitica i I'ortografia catalana que
s'acusa en el si de I'Academia a finals de segle és coetinia de la polkmica
sobre Portografia que apareix en el Diario de Barcelona, i de la qual parlarem
més endavant.
En el moment de més influencia centralitzadora i de més pressió de la
llengua castellana, I'any 1756, ]'Academia ~ublicael primer volum de les
seves membries: RealAcadPmia de Buenas Letras de la ciudad de Barcelona.
O n g e n , p r o g r e ~supnkera juntagen
Doncs be', aquest volum conté
un ipendix al trebaü del marques de Llió, Observd6ones sobre losprinczpios

72. MIRETISANS,op. cit.,pig. 169.
73. MIRETI SA'IS,QP. cit., pig. 169.
74. MIRETI SANS,OP. cit., pag.172.
75. MIET 1 SANS,op. cit., pig.175.
76. M~ETI
SANS, p. ~ r t~, 3 180.
~ .
77. MIE.TI SANE,op. cit., pig. 180.
78. V nota 43.

elementales de la historia, intitulat Apéndice del romano vulgtzv, on
pricticament figuren tots els principis de reivindicació de la llengua catalana que el segle següent nodriran l'entusiasme de la Renaiienga. El catali
ha estat idioma de papes, de reis i de prínceps, diu I'Apéndzce:
...que en él escribían sus cartas, así familiares entre reyes, reinas, príncipes e
infantes, como de oficio; y unas y otras no menos a sus vasallos que a otros
príncipes de Europa, Asia y África; que al papa las más en latín y algunas en
que a veces añadían de propio
catalán, y comúnmente en éste las
puño; que en el mismo idioma hacían las proposiciones de las cortes, aun de
las generales de todos los reinos, los edictos concernientes a toda la corona, las
ordenanzas para la casa real, para su capilla, para los viajes y otras disposiciones domésticas, y aun algunos estatuos de religidn; que en el propio escribieron sus crbnicas i poesías, y en fin otras disposiciones y elogios que mereció
nuestra lengua de príncipes y literatos extranjeros..."

Basant-se en les teories de Wostradamus i de Bastero, l'Apéndice sosté la
identitat del catali i el provencal, llengua que era la continuació del *roma
vulgar», s o és, I'hereva del latí, estesa arreu i de la qual havien nascut les
altres Uengiies rominiques. A més, aquesta llengua no va ésser transportada de Proven~aa Catalunya, sinó de Catalunya, d'on era au~bctona,a
Provenga, gricies a la unió:
Como el nombre de Provenza se extendía no sólo a la actual y al Languedoc,
sino a Borgoiia, Alvemia, Lemosín, Poiteu, Turena, Gascuña y todas las demás
provincias que abarcan el Loire y los Pirineos, el idioma de todas ellas se Ilamó provenzal. Bajo este nombre fue generalmente conocido, no obstante de
corresponderle con más propiedad el de catalán, aunque substancialmenteera
el mismo...'"

Veiem, doncs, com el catala en els moments de més indefensió és enaltit
a I'Acadkmia amb dos grans títols de noblesa: haver estat llengua de papes
i de reis i ésser la primog&nitade les Ilengües neollatines.
79.
80.

Cit. deXealArademi~deBlienaiLerraidelznr<daddeB~rcelona.
O+.,

pigs. 595-598.

Cic.deRealAcademtade5~~ena~Lew~1delaciudaddrRa1~e1o
Origen...,pigs. 587-588.

Per si ens quedés algun dubte que la <'RealAcademia de Buenas Letras
de Barcelona» estava al servei de la llengua i de la cultura catalanes n'hi
hauria prou amb citar aquestes paraules del discurs d'ingrés d'Antoni
Francesc de Tudó, intitulat Sobre la lengua catalana,slon ens ve a dir que
si el catali no fos una llengua digna d'ésser conreada en una academia,
l'existhncia de la de Bones Lletres no tindria sentit:
N o me inflamaría tanto, Excmo. Sefior,si no me viese armado de la razón de
la causa que defiendo, de los verdaderos sentimieiitos del paisanaje que me
impelen y de los vivos esfuerzos de VE. en promover un punto, el inás interesante, para su instituto, pues siendo el de *Buenas Letrasu, ¿cuáles habrían
de producirse como tales con tan débiles cimientos como lo serían los de un
idioma que careciese de principios y reglas? Hubiera sido por demás establecer en esta ciudad tan respetable cuerpo concurriendo semejantes defecto^.^'

81.

V. ms. n. 2.029 drlaB.U.B., fols. 102-111~.Elpubliqucrn en elnosrre rreball csmentatala

nata 49.

82.

Cit. d ' A n t o n i C o ~ ~ s , o cit.,pigs.
p.
35-50

En tractar de l'Academia hem pogut veure que el conreu de la historia de
Catalunya era la finalitat més concreta que es proposi la institució,
especialment després de la seva represa, acabada que fou la guerra de
~uccessió.~'
Deixant de banda els grans projectes de redacció del eDiccionari
histbrico de Catalunyan, de la *Historia de Catalunyan i de les edicions dels
cronistes, val la pena d'esmentar les activitats i les comunicacions de
l'Acadernia que, al larg dels tres pedodes, se'ns presenten com un testirnoni
fefaent de I'interes perla historia del nostre País.
Durant el període de l'«Academia Desconfiada,, trobem ja alguns
treballs prou significatius, com és ara la dissertació de Francesc de Josa sobre la magnanimitat d'him i la conducta cavalleresca de Jaume 1a Montsó
quan tenia deu anys; la relació de Felip de Ferran i Sacirera de com Dalmau
Creixell guanyi la batalla de les Navas de T o l ~ s ai;la~ defensa que Josep
Taverner i d'Ardena fa de la primacia de l'arquebisbat de Tarragona.85
Aquest darrer és una figura notable entre els historiadors del seu temps. Nat
a Barcelona I'any 1670, fou canonge de la seva ciutat nadiua, de Perpinyi

83. V. com a teballs de c d c t e r general, A n r o n i ~ ~ ~ M ~ ~ i r j ~ L o ~ e i t u d i ~ ~ h i ~ t ó n C o ~ y a ~ q ~ e o L
cor m Cataluna en elrigioxviii, Discurs d'ingr6s a I'AcademiaI'any 1903; i Jordi Rus16 r BALAGUER,
=Literatutacatalanan,op.ot.,pigs. 249-258.
84. Josep R. CARRERAS
I BULBENA,
~ C o n s t i t ~i ~acres
i ó consemdcs de I'Academia Desconfiada,
anomenada també Escola i Academia dcls Desconfiats., Boletin dekzRealAcademrn de Buenas L e m de
Barcelona,XXII (1922), op. cir.,pigs. 336.337.
85. J.R. CAWKAS
~BULBENA,
uCon~tituciÓiactesconservades n,op. cit,p&g.239. El ms. n.O535
de 1aB.U.B. conte *Obras hisróricasn deTaverner

...

i de París, i morí l'any 1726 essent bisbe de Girona. Taverner recorregué
la dibcesi gironina, la Cerdanya, el Rosselló, el Vallespir i el Conflent
recercant en els arxius; descobrí el Concili de Girona de i'any 1608 i copia
i anota la segona i tercerapart de la Crbnica de Pujades que Pau Ignasi de
Dalmases havia descoben a la biblioteca episcopal de Rouen; i va escriure:
Compendio histórico de los monastenos e insignes iglesias de los condados de

Rosellón, Ampurids y eral la da; Á~rbol~eneológico
de la casa de los condes de
Rosellón, Per& y Arnpunk; Tratado de los vizcondes de Rosellón; D i s m ciones bistoricas de los condados de Rosellón, Confíenty Vallespir;i Historia de
los condes de ~ m ~ u r iyaPer~kaa'a.~~
s
Una altra personalitat de 1'Academia Desconfiada que cal no oblidar és
la del gebgraf i economista Josep Aparici i Mercader. Nat a Caldes de
Montbui i'any 1653, ocupa cirrecs tecnics a la ciutat de Barcelona, procura
impulsar el comer$ catala amb America i, després de la guerra de Successió,
fou home de confianca de José Patiño. Moría Barcelona I'any 1735."
Deixant de banda les comunicacions fetes a I'~cad&mia,'~
Aparici és autor
&una Descripción del Principado de ~ a t a l u ñ a(escrita
~ ~ vers el 1702 o 1703

...e.

C o, n s r i t ~ ~ i Ó i a ~ t e s"t.,pigs. 2 7 5 - 2 7 7 ; i F . ? l ' i T o ~ ~ ~ ~ A M ~ ~ ,
86. J.R. C A R ~ S I B U L B E~N<A
Mrno6sparaayildaraf.ma1un dic&na~rrincodelosesmtorci rarakzneiy daralPa&delaantigi<n
y m o d m Iiterawrade Cataluría, Imprenta de J. Vrrdagucr,Barcclona, 1836,pig. 61 1.
Suplementoakzs
~
~ ~ m ~ ~ p a r ~ ~ ~ ~ a f o m r u n d i c c i o
87. Sobre Aparici,~.:Juan C O R M
vio crítico de los ~rntores
catzkznesy daralpm idea de la a n t i p y modema literaf~rade C&luíau, yiu m
1836publicóelemo. eilmo. smordonFPIix TomiAmat.., Imprentade A m á i Burgos,
~
1849,pigs. 1314;J.R. CARHKASIBULBENA,
rconstitució i acres...n, op. cit., pigs. 308-309;Ranion CALOS-MONER,
ojosep Apanci cn I'Awdemia dels Desconfiars~,BoletindekzRealArademiadeBu- LenasdeBarcelona,
XXVIII (1928), pigs. 241-260; i J. MERCADER,
*Nuevos datos sobre la personalidad del geógrafo José
Aparici>>,Esh<dior
Geográfior, XII (1951),pigs. 351-357; P i e r r e V i ~Catzlunyadu2il'Erpanyamodema.
~~,
Recerqves sobre elifonamentsecon6micr de les ernucrurer nacionals, vol. 11 (El medi historic), Col.lecció
Estudis iDonimcnrs,Edicions62,Barcelona,1964,pigs.407-411;ivol. 111(Les rransfamiacionsagrjries
del x\~iiicarili),Barcelon+1966,pig. 19; i EnricMo~~u-F.!a,xRcvoluciÓ aBarcelona el 1789u,Mm6ner
de hSecció Hist6rico-Arqueold~¿a,~Institur
d'Esnidis Caralans, Barcelona, 1967, pigs. 74-77.
88. El ms. n.'1004 de 1aB.C.conté els discursosd'Apa~cidestinarsaI'Acad.?mia.
CadUnaenel s i g l o m ~ ~ , H k p n i a ,
89. Editadaper Salvador LWRET,unade descripción geog~ficade
XXV (1946), pigs. 7-44. V rarnbéS. LLOBET,
+séAparici y los pueblos dc la provincia de Uridaen el
sigloxviii~,
IIerda,VIII (1947),~igs.7-25.

i que conté crítiques de les irregularitats administratives de la Generalitaty
que permeten de comprendre la seva deserció de l'administració de
l ' h d u c ) , d'un Mmouialq1(redactat I'any 1725, on explica els seus serveis
a la Corona) i &un Mapa del Prznc$ado de Cataluña, publicat Pany 1720,
que és una obra feta amb gran precisió científica.
La figura més important d'aquest període, pero, és don Pau Ignasi de
Dalmases i Ros, de qui ja hem fet esment." Potser ens interesa més la seva
activitat, la seva inquietud de recerca, el seu tremp moral, que no pas la seva
obra. Fou un home culte, fi, intebligent i, sobretot, fidel a Catalunya. El
seu comportament durant la guerra de Successió fou d'allb més exemplar.
Pau Ignasi de Dalmases nasqué a la nostra ciutat l'any 1670. Era fill d'un
acabalat comerciant ennoblit per Carles 11, que esdevingué senyor de Pierola
i de Villalonga. Als divuit anys, Pau Ignasi ja era doctor en Arts i en
Filosofia. Vitji per Espanya i per Franp, endut sempre per la cunositat de
veure antics documents i Uibres d'histbria. A casa seva formi una biblioteca riquísima, que contenia manuscrits, obres d'autors clissics, edicions
d'autors catalans medievals, llibres de tractadistes i de pares de l'Església i
tota mena de papers referents a la nostra histb~ia.'~~~uesta
biblioteca estava
oberta als amics amants de les iietres i de la historia i fou l'origen, com ja
hem vist. de I'Academia Desconfiada.

90.
91.
92.

MEKCADEK
cit.,pig.
, ~ ~ . 352.
Inedit i I'ArniudelaCaronad'Aragb. M E K C A D E Rcit,pag.
, ~ ~ . 351.
Sobre Pau Ignaside Dalmases, V. TORRUA M A T ,cit.,
~ ~ pig.
. 195; CORMINFSop. cit., pag. 97:
C ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ , « C o ...
nn,op.
s t i cit.,pigs.
t u c i ó 243-254,
i a c t e F,
s S o m ~ m«hpresóde
,
PauIgnasi
de Ddmhses ¡Ros, envlacdelaciutat de BarcelonaaFclipV (1705)»,op.nt,pags. 481-498; PereVorm
1 BOU,Pau Ignari de Dalmarer i elser<tempi, Episodis de la Histbria, Rafael Dalmau, editor, Barcelona,
1962. V, a mes, els inss. B. 95 i 96 de I'A.H.C. (que conté les seves cartes des de Londres) i els n.
618, 674, 677 i 712 de la B.C.
93. Pere S m i Posmis P~odigiosyf;nezr?l
de los smtos ángelesherhai m elprincipndo de Caraluna,
ililraadar condoscopioror Índices, uno hirtóriro delosautoresdelor mmiriritoiquem errelibroreiirany re
hacemm&6n,y oaopamcul?ry notablede toda l? obra, Impr. deJaime Suriá, Barcelona, 1726, pags. 399403, i d a Biblioteca Dalmasess, Butlletldela Btbliotecnde Catalunya, 111 (1916),pags. 28-55. V,per
exeniple,unaUistadc Ilibrcí queencarregaquelicerquessin enelms. 618de IaBibliotecadeCatalunya.

En ocasió de les corts celebrades a Barcelona per Felip V en 1702-1703,
Dalmases fou nomenat «Cronista del Principat,, i es posa a escriure una
«Historia de Catalunya>>,
de la qual només deixi redactada una part, i que
s'ha perdut.94Dalmases és, a més, autor d'una Disertación histórica sobre la
~ Discurso históricopatria de Paul Orosio (que p b l i c i al 1 7 0 2 ~ ' )un
cronológico, una Historia de la vida iprodigis de Santd Euldlia que resti
manu~crita,~~
unes anotacions a la Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio
i una carta en catala sobre les relíquies de sant Sever," a més de les
composicions i cornunicacions que llegí a les sessions de I'Acadeinia Desconfiada.98S'han conservat, també, les cartes que dirigí en catali a la
Generalitat i a les Corts des de la presó de Madrid i des de ~ o n d r e isun
~~
Memorilzl dirigit a S.M. Britanica. Amb el pseudbnim de eRaimundo de
Santa Eulalia. traduí del frances la Geografifánl de Gilles de ~ e n n a y . ' ~ ~
En la dedicatoria a Felip V que figurava davant la Disertación histórica
sobre lapamia de Paulo Orosio, Dalmases agraeix al Borbó la visita a Barcelona i les Corts que hi celebra i li tributa les mis altes iloances. Quan l'any
1705 s'organitzi I'Alianca europea contra els Borbons i comenpren a Barcelona els empresonaments de les persones sospitoses d'au~triacisme,'~'
94.

.A no habcrsucedido lo queluegosedjrá [laseva mort] ~ r c i SerraPojtius-,
u

y3 rendriamos

10 menos un tomo impreso de nuestro cronistaDalmases,porque él me comunic6elpnmero ya acabado
(aún meacordaría algo de lo queconreda) en el año 1709u 1710~~,Prodigioryfinem-delorsantoiángeler
...,
pag. 402.
95. Imp. de Rafael Figueró, Barcelona, 1702.
96. S ~ R APosrrus,
I
op. cit., pig. 403.
97. TORRLSAMAT,
op. cit., pag. 195. Les anotacions s6n contingudcs dins cl ms. n. 712 de1aB.C.
queja hem esmentat. Finestres,enunacarraaIgiiasi deDou i Sol3,uidicales fontsd'aquestesmotacions
de Dalinases @fique1BATLLOM,
op. cit., carra 1225, pig. 22).
98. C A ~ E M ~ ~ B ~ CRCEONI IA
S ~, ~ ~iactes
U C ~...Ó op. &t.,p3gs.225-242.
99. ~ r n o d e c a w y o t r c u e i m i u r a i d e I ~ e r í o r ~
p a m y rr<jetorderderuulidadeBarcelolw,con In incumbenciz dequelkz ciudad, m mvizdudekz Dipubnóny delBrnzoMi1itmdc CakluriaaIncorredeLondrei, y Dktl>io oLibrodernmo,izu rePentera loraaor
prafiCado~porelsr>iordun
Pablo lgn&deDalmarery Ros comoembaladorn?uiad~porh~Cum
Caklm
n ln&zterradurante liI &poca de la Guerra deSucertón, mss. n. B 95 i B 96 de I'A.H.C.
100. Archivo HistóricoNacional de Madrid, ms. Estado leg. 444.
101. VOI.TTF.S,O~.
cit., pig. 36.
S,

Facana gbttra riel Palau Requesn7~o de /a comtessa de I~Lzmds,seu de la Reml
Acad6tnra de Bones Lietres des de Pany 1917.

Dalmases, segurament pel prestig moral que tenia, fou comissionat per part
del Consell de Cent -4arnagat del virrei Velasceprop de Felip V arnb
la fmaltat d'informar-lo i d'intentar n o d t z a r la situació a Catalunya. Tan
bon punt arriba a Madrid fou pres i després exiliat a vi la.''^ Gricies a un
bescanvi de presoners, pot tomar a Barcelona i es posadecididament al sevei
de I'Arxiduc que I'honora arnb el títol de marques de Villalonga. La ciutat
de Barcelona el nomena ambaixador a Anglaterra. A Londres, Dalmases
dirigí a Sa Majestat elMemovia1 que hem esmentat en el qual recorda la
promesa feta a Genova l'any 1705 de salvaguardar per damunt de tot les
llibertats de Catalunya i explica els sofriments de la ciutat de Barcelona.
L'endemi de la caiguda de la ciutat, l'ambaixador -que, naturalment, ho
ignora- encara reclama aquestes promeses al nou rei Jordi 1.
En saber la noticia de la capitulació de Barcelona, Dalmases es dirigeix
a La Haia i després a París. Des d'aquesta darrera ciutat escriu a Felip V
oferint-lila seva submissió i li és otorgat pem's per a tomar. Don Pau Ignasi
de Dalrnases i Ros moría la nostra ciutat I'any 1718. El seu amic i admirador Pere Serra i Postius dedica un sonet a la seva memoria, que acaba:
En piélago de llanto sumergido
se halla en este día el Principado
pues su Cronista pierde esclarecido
Mas si le pierde, espero que, ilustrado
y en sus escritos Fénix renacido,
España le verá, a pesar del hado."'
102. F. S O L D ~rLapreiódc
L
...n,op. cit. EnI'opuscle Maforaalradnmiüirerpoitlrle[Sr Broak,
renerariquefoi< dclSie&rMitfo>rd
Crow, al Sr VallOr, ron conrrponent de Barcelona,sobre lermt&ries
poli~uerprermü(data1aLondrrs I'any 1734 i irnprss per RafaelFigueróa Barcelona, sense any) es parla
de I'empresonarnent de Dalmases comunade les infraccionsmés grosscs comeses perFelipV (V I'ediciá
n i o a ~ r n ~ a c h ú r l >Fuui
e n 1'5S(,LJI 2 IiH~hbor~*~a<L~ia
\:i< Je(l~r>h<,,>a
,Bwc< onñ. 1893, p~,: 34) 1.n
auur,r .cn .'.ilrr~~or>~,;r
iririrul3r R : r o r u u r ~ / A / ~ n= », c i fiISrn>,
ir
/ , , > u ! - - I ~ < ~ u :* ri rc,/:!A
.
G>J»Hrziitz,~
,.
etc, abuna~artadelh~icipatdeCa&~laicir<totdeBanrlona,
del 1736 (ediciómoderna tarnbéperN.
F o m ~ S ~ ~ u ~ I r n p r Lacatilana,
emra
Barcelona, 1598) SsesinentatPauIgnasi deDaimases.
103. S E ~ I P O S T I op.
U $cit. pig. 403.

En iniciar-se el segon període de l'Acadhmia, la que s'anomena asense
nom» - e n bonapart per iniciativa de Ramon de Dalmases i Vilana, fill de
Pau Ignasi,el conreu de la historia de Catalunya es converteixja en l'objectiu
específic de la corporació.Sembla que el nou sentit de la crítica ha penetrat
una mica a l'Academia, car Ramon Dalmases hi disserta sobre la Necessitat
de la críticapera la histdnk i el comte de Creixell sobre els Odgenes históncos de Catalu*, Josep Riera hi assenyala les Qmtre reglesp~c+ds de la m'tica histdrica; i el doctor Segimon Comes hi insisteix en la Necessitat de la
Geogra&pera l'estudz de la ~ i s t o r i d .Cal
' ~ ~que destaquem la Dis~ltación

histórica del origen del nombre de Cataluñay de cuándo comenzó a llamarse
Princ$ado de Joan de sagarriga'05 i la lectura del compendi historic de Los
reinos deAragón d'~nneng01.'~~
Fra Manuel Mar& Ribera, Pere Serra i Postius i Jaume Caresmar són
les figures que excel.leixen en aquest període. El pare Manuel Mari&Ribera nasqué a la vila de Cardona I'any 1652 i moría Barcelona el 1736. El
1675 entra a I'orde de la Merce i ensenya Teologia en els convents d'Alcali
de Henares i de Barcelona. Després fou prior d'aquest darrer convent, provincial i cronista general de l'orde mercenari. Uany 1729 entra a I'Academia
Durant moltes anyades el pare Ribera treballa a I'Arxiu de la Corona
d'Aragó aplegant documents referents als antics comtes-reis de la casa de
Barcelona i dirigí la confecció de l'índex general de registres d'aqueU arxiu.
Les obres del pare Ribera són: Real Capilla de Barcelona (1694);Real Insti-

tuto de la orden de la Merced; Milicia merceddria o tratado de la institución
de la orden; Vida de santa Maria de Cewelló; Del origen de las armas de
Aragon; Tratado de las excelenciasy grandezas de la i1ustre villa de Cardom;
Tratado de la inmemorial devoción de Cataluñaalmistm'o de la Concepción
(que resta inedita), etc.lo7
104. J . Miwri Sn~S,op.cit., pig. 14.
105. MIRETr SANS,op. ni.,p i g . 15.
106. MIRES1 SANS,p. cit., ag. I S.
107. SERM rPos~ius,op.c i t , p i g s . 3 7 8 - 3 8 3 ; T o ~ ~ ~ s Acit.,pig.
~ ~ ~ ~ 539,
o p . on elleciortrobar2les
refer2nciesdelesimpressions;C o m w op. nz, pig. 218; C A ~BULBENA,
I nEstwlir biog,atic~...r, op.

Pere Serra i Postius (1661-1748) -que féu l'elogi fúnebre del pare Ribera en el Diario de los literatos de ~ s ~ a v & - és
' ~ un
~ personatge ben
pintoresc de la Barcelona de finals del segle XVII i comencaments del xv~rr.
Tenia una botiga de robes al carrer de I'Argenteria, era terciari francisci,
congregant de la Mare de Déu dels Dolors, fervorós de l'ingel de la guarda i zelós difusor de la seva devoció. En conjunt, 12 seva figura i la seva obra
tenen quelcom de sagristanes~.'~'Serra i Postius aplegi una biblioteca
valuosíssima, un veritable tresor bibliogrific i manuscrit sobre coses de
Catalunya, especialment les que feien referencia a la historia religiosa i

cit,pag>.203-206.Elms. n. 431 de1aB.C. és un Cuaderno denoticias sobre la historiacatalaiia,la major
pan de les quals són del pare Ribera.
108. T O K R E S A M Acit.,
T , ~ ~ . 539.
109. A mésde lesnotíciesqueens dónaell mateixaProd~g%oryfn~~sdeloiianto~~geles
...,XTONX
m,op. cit, pigs. 599-600;Jaumr MASPON$~<PereSerra i Postiusn, Brttl1~'delCentreExmrrionütade
C a ~ i l u y , V (1886),pigs.
I
212-226. Ramon D.-,
«Un minuscritcatalk "Lopcrqu2deBñrcelona"
de Pere Serra Postius», Memorias de la Real Acddemia de Bvenar Letras de Barcelona, IX (1929),
pigs. 1-126. A. C., <Repaso de libros. La Leyenda de Marcúsn, Barcelona. Divulgric~ónhistórica.
Extextos radtadoi desde la emisora de .Radio Barcelonas por el Instituto Municipal de Historia de la
1 CANYAMERES,
Ciudad, vol. TI, Ediciones Aymá, Barcelona, 1946, pigs. 257-260. Fdix DUKAN
-Tradiciones sobre la dcvoción alos ángrlcs.Nota sobre la intcmención ingélicacn lavida religiosa de Cataluña, recogidas e n Is obra de Serra y Postius -Prodigios y finezas de los santos ángeIcs"~,Analecra Sacra Zwacor~enxia,XXVIII (1455), pags. 255-264. Josep M. MADUKELL,
<Pedro
Sern Postius*,Arialecra Sacra Tarraconenria, XXIX (1957), pigs. 345-400. Rafael TASIS,Barcelona. Imatge i hiirdria d'una ailrdt, Rafael Dalmau, Barcelona, 1961, pigs. 235-237.
Torres Amat diu quc*...todos rus escritos sc resienten dea~cllacredulidadreligiosaquedominabaen
su tiempo...n (Mmo&nparaayr<darafOmiun diccionario...,pig. 599). Finestres parlad'ell enuna carca
aGregoriMayans el23 de gener del 1735: &dro Serrano es legista, ni casi gramático. De profesión es
mercader dclicnzos, pero tan curioso y,desdepequeño, maplicadoaioquiriranti@edadrs de Cataluii+
qucnose hayaquien tcngamésnoticias ypapclcs,niquien tenga trabajado tanto comoélsobrecosas del
Principado,principalmenteen lo quc toca nhistoria eclesiisiica,ñunquehastaahora no ha dado aluzsino
algunos libriros,creoquc por falradernedios. Su estilo no es cosa, y menos su crisis; no obstante, vistasu
profesión, cs mucho lo que hace. Es de unaacademialiterariaerigidaen Barcelona no sé bajo qué apellido.
Meacuerda que habrámis de 25 años que eii Barcelonacorrían unas coplas contraél, y en unadr ellas
decía (cit. d ' I g n a s i C ~ s ~ ~ o mcit,,
, q pigs.
.
192.193):
Pere Sem canaveu:
entre bociguers,poera
i,enrrepoetes, botiguer.

es~lesiastica."~
~ustamentfou adnies a I'Academia I'any 1729, atesos els seus
111
coneixements i la seva riquíssima llibrena.
A I'Academia, Serra i Postius forma pan de la comissió encarregada de
la historia d'Aragó i presenta innombrables comunicacions durant la decada
1730-1740: sobre els cardenals Ramon Alben i Berenguer d'Anglesola; els
monestirs existents a Catalunya abans de la invasió sarraina i llur
emplacament; les visites a Barcelona de Carles V; els catalans que han visitat
Jerusalem; les coses rares que s'esde~in~ueren
en el món en el moment de
néixer Crist, i especialment a Catalunya."' Els anys 1752 i 1753, essent ja
mort, encara es iiegeixen dos treballs seus a I'Academia: sobre els barons
i1,lustres de Catalunya en temps dels gots i Sobre hprueba de que el conde
Vfiedo mató unfiero dragón."3 La corporació el devia tenir com una gran
autoritat i el seu record devia ésser molt viu, perqu? a finals de segle, I'any
1795, encara es llegeixen dos altres treballs seus: Ctuindoy cómo defadieron los catalanes el templo de San Juan de Letrán i Victovid del conde de Bar-

celona Ramón BoweUsobre los moros."'
El llibre que ha donat fama a Serra i Positius es l'anomenat Prodi@osy
finezas de los santos ángeles en el Princzpado de Catalunria, publicat Pany
1726, perla gran quantitat de notícies bibliogrifiques i histbriques que
conté dintre el llibre i a I'índex. Inspirat, segons declara en el <Motivodel
autor y prólogo al lector*, en les Horas del reloj del santísimo ángel de hguarda del pare Jeremías Drejelio, es tracta &una recopilació de miracles atribUits
als ingels i ordenats en nou novenaris. En el «Motivo...» suara esrnentat explica que deu molts favors als angels, especialment a I'ingel de la guarda,

110. Fincstres,comacabem devcurc,en dó~testimoni,iaiximatrixTorresArnatiAnt~ni
deBasteroalaecarray parecer...m, que figuraalcomencamcnt de Pmdi~osyfnemdeloirant«rán~le~
...EU mareix
en aquest llibrefacontínues referencies, arnés deles obres que havist, ds Uibres i rnanuscrits queposseeix.
111. n...las singulares noticiasy aloprecioso de muchoslibros y mss. que tiene,prin&pdrncnte de
HisroriadeCataluñan (MIRETISANS,~~.
Ut.,pag. 12).
112. MIRETISANS,
op. ~it.,pags14-18 i 21. En canjunr rnés de trenta comunicacionr.
113. MIRETIS A N S , cit.,
~ ~ .pigs.24i26.
114. MIRET1 SANS,0.0. cit., pag. 172.

que li salvi la vida tres vegades. Pel bé, doncs, que li han fet i pel bé que
han fet sempre als catalans escriu aquest Ilibre, a fi de promoure la devoció
als éssers celestials. El llibre va narrant com els ingels atorguen doncs
(crucifios, imatges -sovint pintats per els mateirnos- o relíquies; o, si no,
fruita i menjar) als seus devots; les meravelles que fan -ajuden en els oficis
litúrgics, custodien la ciutat, curen els fents; com auxilien en els moments
de perill i encoratgen la fe; com avisen quan s'apropen la fam i la pesta fent
tocar soles les campanes, etc. Cautor cita algunes vegades composicions
populars catalanes al.lusives als miracles que explica, com per exemple
i'aparició de l'ingel tutelar de Barcelona a sant Vicenc Ferrer quan aquest
vingué a la nostra ciutat:
Quan per honrar Barcelona
sant %cene vingué
a est portal li aparegué,
guardant-la, vostra persona.11s

o les que fan referencia als misteriosos avisos de les campanes:
Si pesta, fam o altre mal
la ciutat han d'afligir,
tocant ho sol prevenir
la campana ab cert ~ e n ~ a l . " ~

Inclou, a més, l'oració en catala del FvaAnselm, i diu:

...cuya oración quiero poner aquí con el mismo idioma o lengua catalana que
aquel varón docto la escribió, la cual es tan antigua y tan noble, que puede ser
e en la Crurca
maestra y casi madre del idioma toscano, como se ~ u e d ver
pwvenzak de don Antonio de astero."'
115. Cir. Prod@oryfineuzidelosrantorángeler ...,pag. 77. ~Portalnes refereix al Portal de I'Angel.
L'suror afegeix: «Para recuerdo de can gande prodigio, dieron los barceloneses a dicha puerta
nombre de "Puerta del Ángel">.
1 1 6. Cit. Frodigioryfineiardelosrantorángeles...,pigs. 78-79.
1 1 7. Cit. Frodigroryfne~delo~iantosa'n~eler
...,pig. 178.

A i'index de Prodigios yfineus... fauna relació dels llibres que ha escnt,
que esta escrivint i que pensa escnure. Aquesta impressionant quantitat de
títols són la prova rnés evident del seu gran amor a la historia de Catalunya:
Historia echiastica de Cataluña (dotze volums -un per cada rnés de Panysobre els prodigis que laVerge ha obrat en el Principat); U m inmortaly
relicario catalán (tracta deis cossos i les relíquies de sants existents a
Catalunya i dels miracles que cal atribuir-1os);Árbolde la vida ijktos de la
Cruzplantado en Cataluña (miracles esdevinguts a Catalunya i deguts als
frapents de lignum mcis i al senyal de la creu); Cataluña coronoda con las
mismas espinas de la corona de Cristo (les espines de la corona de Crist que
hi ha a les esglesies catalanes i els prodigis que han fet); Mihgrosyfavores
del Santísimo Sacramento hechos en el Principado de Cataluña (conté fets
miraculosos de sagrades formes); Oráculos de catalanes u Oráculos de Cataluña en laspovtentosas idgines que adora de Cristo, de la Virgeny de los santos, que han hablado;Historid de la barcelonesa santa E&
(a més de lavid!
martiri, miracles, etc., parla de la protecció que ha exercit damunt Barcelona); Elniñogigante (sant Fortia, un dels Sants Innocents, el cos del qual
fou portat per un h g e l a Torelió); Lapúrpura catalana (cardenals nascuts
acatalunya, cardenals descendents de catalans o cardenals que han tingut
dignitats en el Principat); C d o g o de ca.tibgos de los arzobispos, obwpos, abddes y otrosprelados ilustres que ha tenido y tiene el Principado de Cataluña;
Alfabeto de las iglesias parroquiales de Cataluña y de los santos bajo cuya
advocación esclin; Teatro de las religiones militares, monoc&s y otras, con los
conventos que en Cataluña han tenidoy tienen,y a los santos que son dedicados; Teatro de los monasterios, células y przoratos de La archirelig26n de san
Benito que ha habido y hay en Cataluña;hlaruvilhs de Dios y de la naturaleza del Prinn@o de Catalu* Las siete maravillas de la Virgen en Cataluña; Las siete maravillas raras que actualmente se miran y admiran en el Principado de Cataluña; Santiago en Cataluña (temples, monestirs, capelles,
imatges, monuments, memories, miracles, etc., referents a sant Jaume); San
Pedro en Cataluña (a més del que ja es pot suposar, els sants, jerarquies

eclesiistiques, reis, prínceps, teblegs, escriptors,poetes, generals ivirreis que
s'han dit Pere); Biblioteca santa catalana (sobre catalans autors de vides de
sants);Archniopmdipómeno de
manusm'tosporesm'towscatdhnes; Ratos
de lección santa; Mujeres ilustres catalanas en santiddd, nobleza, letrasy armas;

Elporqué de Barcelona; Veloz centella en gloria de la gran casa de Centelles;
Senat barcelonss (nbmina dels pares i consellers de Barcelona i de llurs
actuacions i relació dels fets més notables esdevinguts a la ciutat); Institució
dels deputats del General de Catalunya i catdlogo d'aquells que són estats
dqutats i oidors de comptes del General de dit Principat; i Geneologia de los
serenísimos condes de Barcelona, desde Bara, año 803, hasta Carlos segundo,
año 1704 ilustrddd con kupmonas ilustresy cosa memorables sucedzdds en sus
tiempos en Cataluña, en España, en el mundo.'18 S'han conservat, a més,
manuscrites altres obres seves que no esmentaa Prodigios yfinezas...: Índice de las iglesias, conventos y capillaspúblicas, de dentro y fuera de Barcelona,
ilustrada con sus findadones, c u q o s santos, reliquldsy prodigiosas imágenes
de Cristo, de la Vitgeny de los santos; Montsewat; Didri de les coses més notables que han passat en lo temps que el senyor rei Felip Quint (que Déu guard)
ha estat en Catalunya,anys 1701-1702; Catalunya numerada en sos temes,
en ses cases ipmones, any 1719; Tabla de los reinos,prcwinciasy dududes del
mundo donde con particularidades se ha extendidoy ha sido venerado la virtud catalana; Tabla de los santos, beatos y venerables catalanes, de su patria y
religión, cuya virtud se ha extendidoy ha sido venera& por Europa; Virtud
heroica, extendida y veneraahpor las cuatropaltes del mundo; Reliqulds de
María Santísima con que está enriquecida Cauluña; Fragmentos hictdricos
sagrados i Friores y abades de ~ontsewate."~
Deixant de banda aquest conjunt tan vast, el que en realitat publica
Serrai Postius, foren les següents obres, el títol de les quals de vegades no
coincideix amb el que dóna a P7:odigios y finezas de los santos ángeles...:Lo
118. Cit. Prod~~oryfrnezaidelo~santosn'ngeles,..,
pigs. 406-413.
119. ~ ~ D U R E L uPcdroSerraPosriuss,
L,
op. cit. Contenen obres de Serracls mss. n. 257i 765 de la
B.C.i 186-197i 533 de1aB.U.B.

pagk sant del Vall?s,gloriosíssim mdrtir i ditxós cataki sant Medir Sa vida,
miracles i mahri (1733. És una traducció del pare Anton Vicenc Domenec
amb el pseudbnim de «Pere Raresn); Epitome histórico delportentososantuario
y real monasterio de Nuestra Señora de Montserrate, ilustrada con los sucesos
históricos más memorables de lospiincipes,sus devotosy bienhechores (1742);
Las siete maravillas rara del Principado de Cataluña,dedicadas al apóstol de
la primitiva iglesia, Moisés de la ley de la pacia, mártir de losprimeros de Españd, amcoreta del Pats C a d n , elglorioso san Magín. Con un heve extvacto
de su prodigiosa vida (1745);Trecenario de la insigne vivgen invrncible márhr /a noble barcelonesa (1746);índice de los santosy de los varonesy mu)ere~
insignes en rantidad en el Principado de Cataluña (1746).lZ0
De les obres que esmenta Serra mateix, una hapogut ésser coneguda
pel lector modern: Loperqu? de B a r ~ e l o mEscrita
. ~ ~ ~ en catala i en forma de
dialeg, aplega una serie de llegendes barcelonines, parla de l'origen dels noms
de les places i carrers de la ciutat i ens fa una descripció viva i quasi
apassionada. Sobretot, Serra i Postius és testirnoni, en aquesta obra, dels
canvis materials que es produ'iren a Barcelona durant els primers anys del
domini borbbnic, com fou l'enderrocament del barri de la Fusina o de la
Ribera per construir la Ciutadella. En to d'elegia ens els descriu Serra,
conjuntament amb els jardins del cbnsol &Holanda:

...era la cosa més bella i deleitable de Barcelona, perquk en les més de les cases
hi havia hort o jardins, i los horts se componien, no d'hortalisses, sinó de
tarongers, Ilimoners, poncemers i de tota mena d'agrums ..., i en tots hi havia
pamls bellament guarnits i acompassats de diferents sorts de raims. Los jardins
brillaven i admiraven ab sa gran varietat de flors dobles, no sols de les més
universals, com roses, clavells, violes, satalies, gessamins, englantines,
francesilles, tulipes, etc., sinó també d'altres més exquisides, vingudes d'It&a,
Franga, Flandes, Holanda i d'aitres terres, que en part guarnien i adomaven los
testos de fina pisa, matisats de colors...Per los alegres i deleitables reguerons,
T~RRFSAMAT,
op. cit., @ES. 528 i 599; ~MADUKELL,
op. cit.,pigs.353-355.
121. Ed.per PERÉSUn manurmitcarah...op. cit. Enelcatalegdeles sevesobres inclbs aProdigiosy
finelas...,SerraI'esmentaencasrella,com heinvist.
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que ben niveilats estaven, abundantment corria, i a vegades serpejava, I'aigua,
puix en tots los jardins n'hi havia de viva, i en gran copia; i en molts hi havia
sortidors ben labrats i magnífics.
De quants horts i jardins que en mon temps allí hi hagué, Lo més curiós, costós
i digne d'esser vist fonc un que era del cansol d'Holanda, perqu? a més d'haverhi exquisides plantes, arbres i flors roses, i formes ab harmoniosa simetria
disposades i arrenglades, per totes parts estava minat, havent-hi enterrats no
pocs quintars de plom, per a lograr diferents i admirables jocs d'aigua, que,
sortint ja de baix terra, ja de les parets i pedrissos, com i també fms de les soques
dels arbres, componia una espessa pluja, de tal manera que, elevant-se molt los
cristallins raigs que pels forats dels conductes eixen, los uns als altres
acompassadament crusant-se, transformaven tot I'hort i jardí en un copiós
sortidor, sense veure-s'hi ni flors, ni plantes, ni arbres...
Molts d'aquest horts i jardins eren de caders, mercaders i ciutadans acomodats,
los quals ab sos parents i amics, passaven allí plausible i deliciosament les tardes
en temps d'estiu i los matins en la primavera, alegrant-se i divertint-se, ja ab
bitlles, ja ab tmcs, ja ab canes, sens mancar-hi les entretengudes i reials taules del
jaquet, dels escacs i de les dames, servint-los de frondós pavelló i gira-sol los
parrals, gessamins i murtres. Allí jugaven, allí cantaven, allí ballaven, allí
folgaven, allí conversaven i allí feien sumptuosos banquets i regalats berenars.
N o venia persona de distinció i de bon gust a Barcelona, que no anés a veure
aquelles meraveles de la namrales i de I'art, adrnirant-se de que, duis les muralles
de la ciutat, hi hagués tan plausible i deliciosa recreació.
De gran part de dits jardins i horts gosava també generalment tothom que
passejava per la muralla, des del Portal Nou al de Sant Daniel, d'a on se
descobrien los arbres fruiters i los sottidors. Se dubta que en altra part del món
hi hagués passeig més alegre i deliciós, perque, girant-se a la m i dreta, se gosava
de I'amenitat dels jardins i de quasi tota la ciutat. 1, finalment,voltant-se a
l'esquerra, s'obsewava lo dilatat Pla de Barcelona, ab sos arbres, sembrats,
hones, sfquies, molms, convents, torres i cases de recreu, i ab sa cordillera de
muntanyes, quasi totes cultivades, que a modo de mitja lluna apar que li formen una frondosa garlanda.'22

El fruit més assaonat q u e e n el camp de la historia d ó n a I1Acad?mia,
constituida ja en «Real Academia d e Buenas Letras de Barcelona, s ó n les
Observacionessobre losprincipios ekmentaks deka hitorUE del marques de Llió,
122. Cit. dePtRis,op. cit.,p&gs.118-119.

aparegudes l'any 1756 en el primer volum de meii~6ries.'~'
Cinc anys abans
li havia estat demanada la confecció d'un metode pera guiar-se en els
treballs d'investigació que havien d'emprendre els academics. En algunes
comunicacions doni alguns avan~osdel que havia d'ésser el treball: el 7 de
mar$ de 1753 parla del Discernimiento de los rnanusclitospara la seguridad
de la Historid; el 5 de novembre del mateix any insisteix en les precaucions
amb que s'han de llegir els manuscrit~;"~
i el 6 d'abril de Pany següent
llegeix un estudi sobre les inscrip~ions.'~'
De mica en mica devia anar
elaborant el seu excellent treball de metodologia i de crítica histbrica, que,
en principi, havia de tenir tres volums, un dedicat a les fonts manuscrites i
impreses, un altre dedicat a la tradició diplomitica i, finalment, un altre
referent a les monedes i inscripcions.Les Obseruaciones...comprenen només
la primera part. Les altres dues foren publicades més d'un segle més tard,
l'any 1868 en el segon volum de les mem6ries.'26Naturalment, ja havien
perdut rota mena d'interes. Les Observaciones... són un treball molt ben
estructurat, que tracta de les qualitats i circumstincies de I'historiador
(integritat, prudencia i erudició, temps en que escriu, motiu que el porta
a fer-ho, aspectes personals que cal tenir en compte, etc.) i de les fonts,
impreses i manuscntes (procedencia del text, naturalesa, instruments, tipus
de letra segons epoques i paisos, abreviatures, puntuació, forma externa en
que se'ns presenta el text, particularitats lingüístiques, estil personl de
l'autor, epoca, etc.) Completen el treball uns apendixs sobre els
caricters de l'escriptura, l'ortografia, les abreviatures i l'origen i
formació de les Ilengües rominiques (aquest darrer amb el títol Lengz~ajeromano vulgar, de la importincia del qual ja hem parlat.)
123. RcalAcademia de Buenas Lehas: Origen,progresosy i u p h a juntageneral, F r c i s c o Suriá,
impresor, Barcelona, 1756. El treball del marques de U6 ocupa 575 pigs. ddeles 667numerades queconté
elvolum. [Suarareeditatperl'Associaci6deBiblibfils de Barcelona.]
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Josep de Móra i de Cata, marques de Llió, baró de Llor, senyor d'Eina,
de Queralt i de Sant Pere de Riudebitlles, nasqué a Barcelona l'any 1694.
Estudia en el convent de dominics de Santa Caterina. Viatji per Europa i
l'any 1729 entra a l'Acadkmia. Fou el1 qui, el 1751, en qualitat de vicepresident, es dirigí a Ferran VI dernant-li que posés l'Academia sota la seva,
reial protecció. D'altra banda, fou un home d'un sentiment religiós rnolt
noble i enlairat. Morí l'any 1762. Restaren inedits, a rnés dels dos treballs
esmentats suara, les relacions dels seus viatges per Europa, una Genealogía
o nobiliuno del Princ$ado de ~ a d u ñ a ' ~un
' i assaig sobre I'origen del nom
de Catalunya i dels catalans, que fou llegit a l'Acadernia I'any 1783.'"
El seu fill, Domenec Feliu de Móra i d'Areny, escriví un Extrncte dels
manuscntr del rnonestir de Sant Teroni de kz ~ u u t r a . ' ~ ~
Una altra personalitat d'aquest període que val la pena de destacar és
la de Francesc Xavier de Garma i Duran, nat a Alcántara (Extremadura)
l'any 1708. El seu pare, Francisco Javier de Garma y Salcedo, que era bilbaí,
fou l'autor del Teatro universal de España: desrripción ecles&stica y secular de
todos los reinos yprovincids e n g e n ~ a l ymparhcular, publicat a Madrid l'any
1738, que el fill continua. Francesc Xavier degué arribar molt jove a Barcelona, aprengué el catali, i el 1740 fou nomenat director de I'Arxiu de la
Corona d'Araeó. La seva direcció marca una fita memorable en la historia
d'aquest gran fons documental: féu excel.lents catilegs i inventaris dels
documents i aconseguí de traslladar l'arxiu del Palau Reid Maior al de la
Generalitat. Del seu temps és el nom que té actualment I'esmentat arxiu
d'«Arxiu General de la Corona d ' ~ r a ~ ó > > . ' ~ '
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El seu gran interes perla Historia de la Corona d'Aragó el porta a dirigir un Memorial al rei, on li proposava de reunir tots els documents
referents a la casa reial de Catalunya i d'Aragó, existent a Saragossa, Palma
de Mallorca i Valencia, en un gran arxiu a Barcelqna per poder disposar de
tot el fons documental.També ii proposava de publicar quatre diplomataris,
corresponents a Catalunya, a Valencia, a Balears i Aragó, i un butilari general de la Corona d'Aragó.
L'any 1747Xavier de Garma entra a I'Academia i el clima que hi troba
d'interes per les qüestions d'historia catalana I'anima a escriure I'obra que
li ha donat fama: Adarga catalana. Arte heráldica y prácticas reglas del bla-

són, con qemplos de las piezas, esmaltes y omatos de quese compone un escudo."' Garma morí a Barcelona el 1783 i deixa inedits i inacabats un Tratado de sellos i un Nobiliario catakí~t."~
Durant aquest període I'activitat general de I'Academia esta a l'altura
d'aquestes dues grans figures que acabem de tractar i de les de Felix Amat
i els germans Torres Amat - d e qui parlarem tot seguit. Recordem que bona
part de I'activitat que hi aporta el pare Jauine Caresmar correspon a aquests
anys i que hi entren Antoni de Capmany i el pare Jaume Pasqual. Deixant
de banda els projectes ambiciosos, queja hem vist que no reeixien mai, com
la confecció de la «Historia de Catalunya., del ~Diccionarihistorie», la
traducció castellana dels cronistes i de les Constitucions de Catalunya, ens
sembla que una llista de les comunicacions més importants fetes a les
sessions sobre historia del País ens pot permetre de veure clar aquest ciima
d'interes al qual al.ludim:
4 X

1752

Baró de Rocafort: Centrada dels moros a Espanya i el temps que
emplearen aquests birbars en la conquesta de Catalunya.

131. Publicat aBarcelona I'any 1753, n'existcixuna edició moderna, commemoativadel segon
ccntcnari,ambprbleg drJoaquimIcart,EditorialOrbis,Barcelona, 1 9 5 4 , Z v o l s . V , a m é s , M i m 1 S ~ ~ &
op. cit,pig. 28.
132. Sobre Garma, a més de I'esmentada obra d e M ~ ~ ~ FERRANDO,Y,TORRESA~~AT,
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Canonge Víyals: Estudi sobre i'estat eclesiistic a Catalunya en
temps dels gots.
CanongeVnyds. Relació historia dels fets dels deu p h e r s anys
del segle vIn a Espanya i especialment a Catalunya.
Francesc de Sants: Monedes corrents a Barcelona en temps dels
comtes.
Josep Bastero: Sobre el tiempo y motivos de la t~niónde los diversos condados cafalanes con el de Barcelona.
Antoni de Ravissa: Noticies trobades en els annals de Mabiion
sobre els monestirs existents a Espanya en els segles vrr i VIII,
especialment a Catalunya.
Joan &Alos: Notícies documentals recollides sobre I'episcopologi
de Barcelona.
Francesc Novell: Estat de la poesia vulgar a Catalunya a
comencaments del scgle vn~.
Portell: Estat de la jurisprudencia a Catalunya en el primer
decenni del segle vIn de la nostra era.
Fra Francesc Arman@: Sobre Catalunya i els concilis toledans.
Domenec F. de Móra i d'Areny: Epoca de fundació del monestiir
de Cuixj.
Escofet: Sobre l'edifici del carrer de Paradís on hi ha les xcolumnes d'H?rculesn.
Alemany Flor d'Amer: El iioc de la primera població de Balears.
AgustíSales: Sobre una inscripció descoberta a Valkncia i sobre
els primers pobladors de les Balears.
Antoni Ravissa: Monestirs benedictiis a Catalunya en els segles
vrr i WII.
Joan Ponsic: Pitria, vida, martiri i grandeses de santa EuMa, patrona de Barcelona.
Antoni de Calderón: llegek un text de Felip Bergomense sobre
molts gots $Espanya i de Fran~aque es retiraren aBarcelonaen

perdre el seu regne; tracta, a més, <<deis noms de Catalunya i
cataians i dóna raó d'aquesta etimologian.
Escofet: Si sant Paulíde Nola fou ciutada de Barcelona i si es deu
a el1 la fundació de Sant Pau del Camp.
Mercader: Sobre l'heretgia dels falsos asanturrons,, de Catalunya.
Ramon Ponsic: Sobre santa Eulalia.
F. Escofet: Sobre la fundació del monestir de Banyoles.
Antoni de Calderón: Inscripció sepulcral de I'església de Sant
Esteve de la Garriga.
Escofet: Epoca de la fundació del monestir de Gem.
Mercader: Estat de les esglésies &Espanya i especialment de
Catalunya en el segle ~ I I .
Bbria: Ofici de sant Ramon de Penyafort en fundar la Merce.
Boria: Epoca de la fundació de la Merce.
Mar2 de Huerta: Si l'edicte d'empadronament de Cesar August
fou donat a Tarragona.
Mr. Fossa: es dirigeix a I'AcadGmia amb una carta on fa la
presentació de la seva obra Observah'ons historiques et rnhq~essur
le droitpublic de laprincipauté de Caralogne et du comté du
Russilon.
Sebasha h t s : Sobre elcimon 1del Concili de Barcelona del segle n.
Comte de Creixell: Barcelona i Catalunya, la primera ciutat i
país d'Espanya que rebé la fe de Cnst.
Fra Jordi Rei: Sobre I'establiment de I'orde de Sant Agustí a
Cataiunya.
Fra Pere N. Móra: Fets memorables esdevinguts a Catalunya
durant la segona guerra púnica.
godo
Comte de Perelada: elogi de Bonfdl de Rocabertí, <<famoso
de nuestra provincia, por la distinción que mereció a Carlomagno mandándole enterrar al pie de su sepulcro en Aquisgrán, en
demostración del aprecio que hacía de este tan fiel como noble

y valeroso caudillo, que con el ejército de sus gentes le había seguido en todas sus gloriosas empresas».
Salvador Puig: Llegeix el catileg dels bisbes de Lleida de Pere
Fmestres.
Salvador Puig: Sobre el temps obscurde la historia de Catalunya.
Miquel de Serralde: Origen y vicissituds de la legislació de.
Catalunya.
Josep M.aAlos: Sobre els almogivers.
Fra Ambros Puig: Memoriz nonológico-histórica sobre lapnmitiuapoblanón de Cataluña, compvendido RoseUán y Cerdañu.
Benet d'olmera: Quina va ésser la primera f o m a de govern que
adopta Catalunya i les vicissituds fins a I'entrada dels romans.
Melcior de Rocabruna: Indagació de les ciencies que varen flonr
primer en aquest pimcipat.
Josep Felip Oliver: Si es pot acceptar com a certa I'entrada
d'Otger a Catalunya i els nous harons.
Fors: Quan es comen@ de dir Catalunya el nostre país i d'on 1;
vingué el nom.
Josep Llozer: Si Dalmau CreixeU s'encarregi del comandainent
de l'extrcit catali a les Navas de Tolosa.
Benet de Magarola: Sobre <<a
qué países fuera de Cataluña extendieron sus don~inioslos Condes de Barcelona, por qué títulos y
cuánto tiempo los conservaron,,.
Fra Antoni Estape Nacions que arribaren a Catalunya abans dels
grecs.

E Quintana: Quina fe s'ha de donar a la historia de la procreació
i naixement a Montpeller de Jaume 1.
Fra Josep de Santa Eulilia: Si realment Ramon Berenguer va
prendre la defensa de l'emperadriu d'Alemanya.
Fra Vicenc Giralt: Estudi sobre les Ilengües que es parlaren a
Catalunya abans de i'arribada dels romans.

15 1

1805

Bm Bret: La defensa dels catalans a Gallípoli.

11 XII

1805

Es Ilegeix el primer capítol del primer llibre de IaHistU~lanatural de Cadunya de Gon~alSaura.

15 1

1806

Antoni Alegret: Com Catalunya recobra la Uibertat després de
la invasió aribiga.

26 il

1806

Antoni Elias: Llegeix un estudi sobre I'origen dels cognoms de
Catalunya.
Josep Ignasi de Mercader: Sobre qui tragueren eL moros de cada
ciutat i comarca de Catalunya.

28 1

1807

Cims Valls: Notícia de les guerres contra els musulmans a fora
de Cataiunya, on es varen distingir prínceps catalans.'"

Hom pot veure com l'aplicació dels nous metodes i I'actuació del sentit
de la crítica histbrica permeten de discutir I'autenticitat d'algunes llegendes,
com I'arribada a Catalunya d'Otger Cataló i els nous barons i la defensa de
I'emperadriu d'Alemanya per Ramon Berenguer 111, que fins aleshores es
tenien per fets incontrovertibles.
A final de segle trobem a I'entorn de I'Acadkmia una figura simpatica,
que en alguns trets ens recorda la de Pau Ignasi de Dalmases:Josep de Vega
i Sentmenat. Com Dalmases, es dedici tota la vida a recollir documents i
notícies sobre la historia de Catalunya i arriba a posseir una valuosíssima
biblioteca fins a 3320 volums. 1, també, potser val més l'home que no pas
l'obra que ens ha deixat.
Josep Vega nasqué a Cervera l'any 1754, de família originaria de
Santander, i morí a la mateixa ciutat el 1831. Fou síndic i regidor de
I'Ajuntament de Barcelona. L'any 1772 entra a YAcadkmia, on desenroda,
com veurem, una tasca molt fructífera. Durant els anys d'estada a Barcelona, assistia als ejornals d'Horta. que a la seva finca d'aquesta vila

133. M i x r i S ~ ~op.
s , cit., +gr. 25-181,Naruralment, n o csmcntem les comunicacions fetcs pcls
autors que tncrrm amb arenció en aquest capitol.
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organitzava el marques de Castellvell, i dels quals el baró de Mal& ens ha
deixat la ~ r o n i c a .El
'~~
1790 comenci a explicar filosofia suarista a Cervera
Convocades les corts de Baiona per Napoleó el 1808, l'Ajuntament de Barcelona hi enda Josep Vega com a delegat, pero eil es deixa segrestarpel camí;
fou un gran col.laborador de la Junta Superior del Principat i elegit diputat
a les Corts de Cadis I'any 1 8 1 0 . ' ~ ~
El seu nom figura molt sovint a les actes de les sessions de I'Academia.
Quan el president de la corporació, el comte de I'Asalto, fou nomenat capid.
general del Principat, Vega li dedici un sonet que comencava: «Yo vengo
a ti, Academia, para darte».136 Heus ací una llista de les seves intervencions
més importants: 4-11-1778: I'Academia dictamina, per mitji de Salvador
Puig, sobre un treball que el1 havia fet, en el qual donava raó dels poetes
provencals más importants «que varen fer florir la que anomenaven Gaia
Ciencia»; 1-XII-1779: Si té fonament historic la vinguda dels grecs a
Catalunya a fundar colonies; 5-11-1 783: Informa de I'existincia, a París,
&una traducció catalana de la Bíblia, i la corporació el dia 7 de maig del
mateix any acorda de fer gestions per obtenir-ne una copia; 14-111-1787:
Presenta una refutació de la historia fabulosa de Mana &Aragó; 29-11-1792:
I'Academia es planteja la qüestió de com s'hauri d'escriure la «Historia de
Catalunya* que ha projectat i encarrega a Vega que ho miri seguint el
metode de Llanguedoc; 26-XI-1806: Es llegeix un treball seu sobre
l'etimologia del Pinneu. 1, sobretot, correspon a Josep Vega Phonor d'haver
proposat el 19 de desembre de 1781 I'entrada a I'Academia d'Antoni de
~a~many."'

134. Rafael $AMATI DECORTADA,
h ó d e Maldi, Elrol.h@dela bonavlda. P%zorar2&devCalair
demee,presentat per AlexmdreGdí, BibliotecaSelect;qEditotialSelec~Barcelon1954,pigs. 196199.
135. T o m A \ ~ ~ , ocit,pigs.
p.
645-646, on ens dóna referencies malt direcres,pertal com el tracrj
personalment i faren arnics.V, tamb6, CARRERASIBULBENA,
rEsmdis biografics...u, op.ctt,,pigs. 258291.El ms. n. 16delaB. C. 6s unLibrodenoticiarcuriorarde Vega.
136. C ~ K A S I B U L B E =Estudis
N A , biogrifics ...»,op. cit., pigs. 282-283.
137. CARRPRASIBULBENA,
aEstludis biogiiüics ...B, op. &t,pags. 288-291, i M m i S n ~ s , o p&. ~ . , ~ i g s .
109, 110, 111-112, 169i 181.

Vega fou el primer col~lectorde cancons populars catalanes i el seu
treball pogué ésser aprofitat per Maria Aguiló. Traduí les Homilies de
Tarchi, escriví un proleg per a la biografia del pare Ferrusola redactada pel
pare Blai Larraz i deixi a punt &imprimir la traducció del S m ó n de san
Vicente de Paúl, predicat pel cardenal Mauty És autor, a més, de nombroses
cartes, dirigides a Josep Finestres, a Dou, a Caresmar, etc., d'un catileg de
les obres d'aquest darrer i d'un elogi fúnebre al pare Jaume Pa~cual.~'~
Ens permetem d'incloure dins del grup de PAcadSrnia de Bones Lletres
les figures de Fdix Amat i dels seus nebots Ignasi i FSlix Torres i Amat, encara que a tots tres els toci de viure els esdeveniments de la invasió francesa.
Ens sembla, pero, que Uur obra clou, en cena manera, l'esperit del segle m.
Felix Amat, abat del «Real Sitio de San Ildefonso,> i arquebisbe de
Pdmira, fou un notable historiador, un tebleg il.lustrat, un clergue amb un
sentit molt viu de l'ecumenisme i, per damunt de tot, un home equilibrat,
inteLligent i de gran sensibilitat per als esdeveniments poiítics. Nasqué a
Sabadell l'any 1750. Cursi Filosofia i Teologia al col.legi episcopal de Barcelona i pel seu compte amplia estudis de matemitiques, frances, italia i grec.
Fou familiar dels bisbes Sales, Climent i Valladares, de Barcelona, i
Armanyi, de Tarragona. Després d'haver fet el doctorat a Gandia s'ordeni
de sacerdot el 1774. A Barcelona fou beneficia de Santa Maria del Mar,
professor de Filosofia al Seminari i bibliotecari de la biblioteca pública
episcopal. L'any 1782 entri a I'Academia de Bones Lletres. Després fou
canonge de Tarragona, membre de la Junta General pera la defensa del
Principat durant la Guerra gran, abat de San Ildefonso, bisbe de Palmira i
confessor de Carles IL! Durant la dominació francesa la seva posició fou
molt delicada i s'hagué de sotmetre a Josep Napoleó a fi de salvar la situació
de moltes comunitats religioses i de molts eclesiastics. El rei intrús el nomeni
bisbe d'Osrna, pero eii no prengué possessió. Acabada la guerra, s'hagué de

138. CARRTMSI
BUULNA,«Estudisbio+fics
al'arxiude ?Academia de Bones Lletres.

...=,"p.nt,,pigs. 288-289.Aquesres canes es conserven

justificar en una Eqosición dirigida a Ferran VII. Fou expulsat de Madrid
i renuncii I'abadiat de San Ildefonso. Torna a Catalunya i moría Barcelona Pany 1824."'
A més del Diccionario catalán-castellano-latino que prepari, pero que no
anibi a
ell,"' de I'Exposición suara esmentada, de sermons, tractats
de f losofia i de moral, pastorals, etc., Felix Amat és autor de: Histolia eclesidstica o tratado de la iglesia deJesu&to, obra en dotze volums - d e la quai
féu després un resum en Ilatí-, comencada a imprimir el 1792 i que l'any
1817 fou prohibida per la Inquisició; Deberes del h t i d n o en tiempo de re-

volución hacid lapotestadpública, o principios propios para dirigir a los hombres de bien en su modo depensary en su conducta en medio de las revolucionesqueagitan los zmpenos (1 813), escrit en els moments difícils de I'ocupació
francesa i on proposa d'exercir lacaritat i i'amor f i s i tot amb els enemics;
Obseruacionespacificas sobre lapotestad eclesiástica (1817-1823), en tres
volums, el primer dels quals fou censurar per Roma. Féu imprimir les PIáticas dominicales del Bisbe Climent i deixi manuscrits una serie de tractats
d'histbria eclesiastica, canes, memories econbmiques, notícies historiques
i arqueolbgiques, traduccions, etc."'
F2lix Amat fou, a més d'oncle, mestre dels dos apassionats de la historia
i de la cultura catalana: Ignasi i Felix Torres i Amat. Ignasi nasqué a Sallent
l'any 1768 i estudia al seminari episcopal de Barcelona. Després fou rector
del Prat, encarregat de la biblioteca espiscopal de Barcelona i degi de la
catedral de Girona. Es troba en el setge que els francesos posaren a la ciutat;
139. F ~ ~ L X T U ~ A M
VidadelIlmo.
*T,
S,: D. FélixAmar,A>zobiqode Palmira,Fuentencbro,Madrid, 1835;Memonmparaayudarafomarundiccionario...,op. cir.,pags, 16-35; iAphdtrealavidade1
Ilmo. Sr D. FélixAmt, Fuentenebro, Madrid, 1838. Antonio E U A~~~ M ~ m s , D i c c i o nbiográficoy
anb
bibliog,úficode~mtorerynnütarcam!-zneiddngl<ixrx (Apunterydatoi), vol. 1, Barcelona, 1889,pigs. 50~O.CARRER*SIBUIII~T.,
rEstudis biogrifics ...»,op. crt.,pigs.291-293,iMm~1S~~s,op.~ic.,pig.
111.
MarcelinoMmtmnu ~~~~o,Hüto~dehhermdomeq~zñoler,vol.Y
*Edición Nacional delas obrar
complctas~,vol.XXXIX, C.S.I.C., Madrid, 1947,pigs. 226-229.
140. TORRESAMAT,
VidadelIlmo. Sr D. FélixArnat.., op. cit., pigs. 29 i 41.

tanmateix aconseguí de fugir pocs dies abans de l'assalt, pero perdé tots els
seus llibres i papers. Fou tresorer dels hospitals militars i morí molt poc
després, l'any 1811, a la seva vila nadiua.14'
L'any 1803 Ignasi Torres i Amat ingressi a l'Academia, on desenrotlla
una activitat molt fecunda; fou nomenat president d'una comissió
encarregada de fer un pla sobre com escriure una historia crítica de
Catalunya; presenta un catdeg d'impressions d'obres catalanes del segle m;
disserti sobre quins autors o documents catalans existien antigament que
poguessin servir de models pera establir una ortografia catalana, etc.14'
L'any 1798, quan era bibliotecari de l'episcopal de Barcelona, Ignasi
Torres i Amat concebé la idea d'un diccionari d'autors catalans. Dos anys
més tard escrivia al seu gema Felix:
Amo tanto a mi patria como un jesuita a su Compania, y de ahí es que he ideado separar en esta biblioteca pública los escritores catalanes de todos los demás
y poner sobre los estantes en que se coloquen un gran letrero que diga:
<<Auctores
nostri~."'

Ignasi tenia una llista de més de mil escriptors i redactats ja alguns articles.
Demana al seu gema Fdix que escorcollés les biblioteques públiques de
Madrid, El Escorial, Valencia, Saragossa, Toledo i Sevilla. Fel'ix, perla seva
banda, recollí notícies de mil dos-cents trenta autors ~ a t a l a n s . ' ~ ~ ~To~nasi
rres i Amat no pogué portar a t e m e aquest projecte a causa de la mort.
Nat també a Sallent, I'any 1772, Fdix Torres i Amat estudia a Alcalá
de Henares, en el col4egi de San Ildefonso i en el reial estudi de San Isidro

142. T o n ~ ~ s A i ~ ~ T , M e m o ~ a r p n r e a y u d a r a f odiccionario
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.., op. cit., p2gs. 693-694.
143. CARRER~~IBULBENA,
uE~tudisbiogdfics ...n, op. cit.,pPgs 367-368.
144. Cit. deTo~~~sAm~,Memoriaparaa~udara
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de Madrid, filosofia, teologia, hebreu, grec, irab, frances i italia. Es doctora
enTeologia a Cervera. Fou canonge lectoral de Barcelona i de San Ildefonso.
Renuncia el c h e c de canonge de Burgos que li oferíJosep Napoleó, i deprés
FerranVII el nomeni canonge sagristb de la seu de Barcelona. Seguint el
projecte del seu germi, volgué muntar, al costat de la biblioteca episcopal,
una secció anomenada «Biblioteca d'escriptors catalans.. Proposb també
d'organitzar un gabinet d'histbria natural i arqueologica de Catalunya Cany
1816 entra a l'Acad2mia amb un discurs intitulat Biblioteca de autores catahnes. L'any 1834 fou consagrat bisbe d'Astorga-després de renunciar
a ésser-ho de Barcelona-i el seu episcopat fou exernplar en molts aspectes,
sobretot en el social, car ajuda els estudiants pobres i els pagesos. Fou
nomenat senador, prelat domestic, membre de les Acadkmies de la Llengua
i de la Historia. Moría Madrid l'any 1849."~
Felix Torres i Amat publici algunes de les obres que deixa rnanuscrites
el seu oncle F2lix Amat i alguns opuscles biogrifics i vindicatius de la seva
personalitat."7~eixantde banda les pastorals, algunes obres religioses i algunes
traduccions, Felix és autor &una traducció castellana de la Biblia, rnolt fa148 .
mosa, que li encarrega Carles IV el 1807 i que publica el 1823. Sis anys
més tard feia imprimir la traducció castellana que el 1777 féu Angel
Tarazona de la crbnica de Pujades: Crónica UniversaIdel Fnnn'pdo de Cataluñd.
Venturosament i amb una gran solvencia científica, Felix Torres i
Arnat porti a fi el projecte d'escriure un diccionari d'autors catalans que
havia concebut el seu germi Ignasi. Així, doncs, i'any 1863 aparegueren
editades les Memoriaspara ayudara formar un diccionario cri'tico de los esn'tores catalanesy dardgum ided de kz antigua y moderna literatura de Caía146. J. C O R ~ M I Ncit.,
E S pigs.
, ~ ~ . 250-262; E ~ ~ a s ~ ~ M o m s , D i c c i o biográfico
n a r i o ...,op. cit., p3gs.
688-693;i Cannews r BULBENA,
.Estudis biogrifics...u,op. cit.,pigs. 15-17. Pel que sembla, durant el
vienni cansutucionalestiyéapunr d'kssernornenat bisbe deBarcelona.
147. V nota 139.
148. Publid també uníndicerronoldgiio delar miarmdrnotabkidrkzSagrada Biblia, 17vols.,Librería de Galván, Menic, 1835.

l ~ ñ a . "Pera
~ la seva confecció Felix Torres i Amat aprofiti els materials
recoiiits pel seu germi, recerci personalment en moltes biblioteques de la
Península - c o m ja hem vist-i disposi de notes i referencies que li facilitaren
els pares Caresmar i M a d i l'erudit rossellon?~Josep Tastu. Aquesta obra és
la realització dels esforqos i dels projectes de tots els qui feia més d'un segle
s'interessaven per la cultura caralana; és la plasmació de l'esperit del segle m,
car les Memorias... constitueixen la primera sistematització científica de la
h t b r i a literiria catalana i el primer instrument de trebaü seriós de que pot
disposar l'investigador de les nostres letres. Les dades que dóna solen ésser
precises i exactes; les observacions, breus i clares; els judicis, equanimes i molt
sovint ens ii.luminen el sentit de les obres o I'actitud dels autors. Moltes obres
posteriors no assoleixen, ni de bon tros, el nivel de rigor d'aquest gran treball.
LesMmorizs ...només inclouen, enprincipi, autors nascuts al Principat
que hagin escrit indistintament en catala o en castella. Cal tenir en compte
també que dins el concepte d'escriptor i de literatura, d'acord amb la idea
del seu temps, hi encabeix, a més dels creadors, historiadors, teblegs,
apologistes, tractadistes de filosofia i de moral, etc. Si hi figuren Ramon Llul
o Ausias March, per exemple, és perque l'autor creu que el primer nasqué
a Barcelona i que el segon era &ascendenciacatalana. Torres i Amat projecti
un suplement per als baleirics que n o arriba a e~criure.''~
Cobra és
especialment valuosapel que fa als escriptors de la decadencia i &una manera particular des del segle XVIII.

.

149. ImpresesperJ. Verdaguer, Barcelona, 1836. Amés de bpart dediccionari, elvolum conté la
camde tramesa dc I'obraalaRcial Academia de IaHisrbr'i la conterració,un prdleg (on explicalagenesi
de I'obra), unsApunte~parauna disemción robrekz Imgi<aypo& uiuakzna i unaNoti&sobre los d o r e s
cauakznerysobrertnantigwo cancionero dekzAcademiade1 Gq-SabwdeBarceluna (traducciód'unorigiinal
francPsdeEPuiggarí).JoanVIURICOSTA,*Les "Memorias" deTorres Amat,pedrafonamcntalde la
bibliogafiacaralanas,LaReuirra,XXII(gener-juny 1936),
125-129.
150. Qui continua6 lesA4ono&L..ddeTorer i Amat fou Joan Cormines (v. larrfer&n& bibliagrafica
ala nota 87). La continuació, pero, no estia I'alturadel diccionaridcTorres i Amar, com no hi cstan
rampoc les obres d'Elias de Molins i deBover. Y,a més, els mss. núms. 455,1283 i 1372 de la B.C., quc
contenen obres d'aquest autor. Un ms. de IaBibliorecade I'Arxiu EpiscopaldeVic, Obreireligiorerde
circumrd>2nkr,cantéunacomposició *Al Ilmo. y Rmo.SetiorDonF&xTor=es yAmah dignísimo obispo
de Astorga, con motivo dc su solemneconsagrauón. Odan.

Al costat del rigor cienrífic del treball, Felix Torres i Amat fou fidel a
la intenció patriotica del seu gema, com diu ben explícitament en el «Prólogos de les Memorias...:
A lo menos servirán estos apuntes para formar un débil bosquejo de la
gloria literaria de Cataluna ...
...indicaran a lo menos la gloria literaria de Cataluña, que es el primer fin que
me propuse.'5'

1, alhdint al projecte de formar una secció d'escriptors caralans a la biblio-

teca episcopal, acaba dient:
iCuánto podrá contribuir a la perfección de este patriótico y glorioso establecimiento la erudición einstrucción sólida y el celo y amor ala patriade los
venideros bibliotecarios, a cuyo cargo esté! ¡Ojalá que sepan aprovecharlas
luces y amorpatrio con que las academias y literatos particulares se interesaránen elaumento deesteestablecimientonacionalde Catal~ña!'~'

Dintre l'activitat de 1'Academia cal que esmentern alguns treballs
&historia religiosa catalana (sobre sant Josep Oriol, santa CaterinaThomk,
l'ascendencia catalana de Pius VII) de I'iblustre historiador Joan Francesc
de Masdeu (1744-1817), que entra a la corporació el 1795.153Cal que no
oblidem tampoc que un germi de Finestres, el pare Jaume, monjo de
Poblet, és autor &una Historia del Real Monasteno de Poblet, ilustrada con
diseriíuiones curiosas sobe la antigitedad de su fundación, carálogo de abades
y memorias cronolágicas de sus gobiernos, con los rqies,papas y abades generales de císter tocantes a P0b1t-t.'~~
151. Cit.deMem&paroaj'r<d?r ..., op. cit.,pigs.xrxi mi-mil, rrspectivament.
152. Cit. deMemoriarpnraayuda1.,op.cit.,pig5.m1v.
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L'interes per la llengua

Més que en la labor de les institucions i que en les manifestacions de la
poesia popular i culta, potser més encara que en les empreses militars i que
en les actituds polítiques, és en Pinteres perla llengua que es desvetlla en
el segle XVIIJ"' on trobem la reacció més viva de l'esperit catali, on
endevinem un dels camins que més dreturerament ens conduiran a la
Renaixenca.
L'esforc d'assimilació que fan molts catalans no reix. Antoni de
Capmany, tan primmirat a escriure el castella i que tants d'elogis dedica a
la casa de Borbó i a la seva política, posseia, certament, en aquellaliengua,
un estil net, pero «como traído con violencia» -segons digué AlcaláGaliano, referint-se a la polemica sostinguda entre el nostre historiador i
Quintana a les Corts de Cadis. Més tard, també el pare Blanco García
criticara el castella de Piferrer i don Juan Valera el de b al mes."^
-

155. En aqueit apartat ens guiemfonamendment pel t r e b a U d e J . M . M i g m ~ r V ~*La
~~&
f'lloiogia
catalana en el periode de la Decadencia>,, Revista de Caialunya, XVIII (seiernbre-desembrr 1938),
pigs. 261-285 i 429-452. V, a rnés, Anronia ELIASDEMOLINS,
«Gramáticas catalanas inéditas del
siglo xvrir~,Revira nítica de Hirtorie y Literatura, VI (1901), pags. 242-243; Mn. Antoni M.
ALCOVER,
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Gramática de la lengua cata[ana,Tipografía Provincial, Palma
de Mallorca, 19 15, rcproduit a Bolleti del Diccionari de la Llengua Catalana, VIJT (1914-1915),
pigs. 33-108; T. FORTESA,
rPertret pcr una bibliografia filolbgica de la llengua catalana del tcrnps
més antic fins a 31 dc deembre de 1914», Apfndin al vol. citat del Bolleti del Diccionari de la
Llengua Catalana, Amengual i Monranrr, Palma de Mallorca, 1915. Jordi Rus16 I BALAGUER,
aLiteraiura catalana., a Historia generalde lar literatrtrar hispánicas, Editorial Barna, Barcelona, 1958,
vol. V, pigs. 219-232; i A. COMAS,
Les excel.lkncies de la llenpa catalana, Rafael Dalmau, Barcrlona, 1967. D'altra banda, aquest cayítol té malta relació amb els yroblerncs que planteja la yastoral
i la predicació.
156. MrQUrL r VERGÉS,nLa filologia caralani . . . S , "p. nt., yagr. 268-269.

Ja hem vist les successives iimitacions que els Borbons imposen en els
seus dominis de llengua catalana. Ambaren aprohibir, fms i tot, laimpressió
de pronbstics, romancos de cec i cobles de sentenciats -generes que
s'havien convertit sovint en un refugi per a la llengua-, car els creien nocius
per a la cultura i la moral del poble. Sortosament, fou una disposició
irnpossible de dura la practica. Val a dir, perb, que no falten en aquesta
epoca a la Península homes il.lustrats eminents que defensen I'ús de les
Ilengües minoritiries, com Sarmiento, que reivindica el gallec per a
I'ensenyament de les ciencies i del Ilatí, o com Jovellanos, que, en el seu
Tratado teórico-práctico de la enseñanza, demana més atenció per al
~nallor~uí.'~~
A comencaments de segle, quan encara gaudeix de tots els seus
privilegis, el catali ens apareix, almenys, com una llengua lligada a unes
institucions, potser com una forrnalitat més dins la nostra vida civil.
Després, cap institució ja no el pot emparar. Deixa, doncs, d'ésser una
llengua oficial i s'arrecera en la intimitat de la literatura religiosa, en la
modestia de les manifesracions populars i festives. D'altra banda, durant els
segles de la Decadencia, i més encara en aquest període, el catali ani a la
deriva, i de segur que sofrí canvis molt intensos que li feren perdre
defiitivament Parcaisme medieval i li donaren la fesomia que més o rnenys
té ara.I5'
Els clams de protesta contra i'abandonament i el menyspreu de la
Uengua-si és que havien cessat algunavegada- es comencen a fer sentir
molt aviat. L'any 1749 el pedagog Baldiri Reixac, fa una encesa apologia del
catala en la seva obra Instrt.tccionsper l'asenyanca de minyons. Cinc anys
després, Pere Salses i Trilla en el ~Prblegal lector» del seu Promptuari mo-
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ral-sapat i catecismepastoral..., en justificar l'ús del catala en la predicació,
escnu:
1així (amat lector) no rómpics ab la tua llengua lo fil de mil ingenis que,
tement-la, no escriuen. Repara que agraviaras a I'edat present, a la ~assadai a
lavenidera. Agraviaries a la present, Ilevant-li I'honra, fent-la més miserable i
esteril que les passades, pues ilustrada de tants i tants bons escrits, intentarii
ia tua llengua deixar-la sens ningun. Agraviaries a l'edat
impedint a qui
engrandesca los quien ella floriren, qui explíquia sos ditxos, celébria ses obres
i publíquia ses Wnits. 1 en especial, agravianes a l'edat venidera, pues intentaries
Ilevar-li mestres que l'esenyien, llums que la il4umínien i ulls que la dirigesquen; que a tot agravia una mala Ilengua. N o sia & la tua (savi lector), sí que
afavoresca i ajúdia ais qui semblants obres emprenen.liY

Francesc Cors, l'any 1757, s'exclama en el prbleg de la Vida i mirarles de
sant Benet de P a l m a , de fra Jaume Aixelk
N o comprenc com sent tan connatural lo amor a la patria, puga ésser tan universal al patrio catali idioma lo de~afecte.'~~

L'editor o corrector de l'obra de fra Jeroni Taix, Llibre dels miracles de Nostra
Smyora delRosex.., fra Ramon Pasqual, diu al «Proleg»de l'edició de 1774:
Ara fa sis anys fiu est libre i ~'ern~remtaenllengua
castellana, perque aixím'ho
manaren.
... Més esscnt jo natural catala pareixia que feia injúria als meus catalans i a la
mia llengua i he v o l y t pendre el trebaii de fer-lo en llengua catalana, posanthi, no solament lo que he posat en la darrera impressió castellana, pero afcginhi molt més ...161
159. Cit. de Pere SALSESITHU, Pr~mptuan'mord-ugraficate&rnep~ürn~ddepli~uei
do~m'mlii
erpintualrsobretoü lorpunrsdekz rlu&a&&na
...,Estampa dcTeresaPiferrer,Vídua,Barcelona, 1754,
vol. I,Prblralegdlector. La referkncujaes trabaaGuillem D ~ z - ~are-rommticisme
JA,
ipre-renaixenw,
Rrjirta de Cataluqa, XIV ( 1 934),~ags.21-33. Recollit aDe1ireraturacatalana.Estudis i interpretaciom,
Editorial Selecta, Barcelona, 1956,pags. 95-1 15.
160. Cit. de Migurrr VLRGÉS,op. cit.,pag. 267.
161. Cit. de Mari3 AGUILO,Carálogo de obra en lengua catalana impresas desde 1474 harta 1860,
Sucesores de Rivadeneyra, S. A.,Madrid, 1923, núm.955,pig. 303.

1el 1754 el pare Lluís Galiana, en la carta que encapcala el Diccionurio valencidno-castellano de Carles Ros, es queixava que els valencians tinguessin
també la mateixa actitud de menyspreu davant la llengua:
Yo no sé qué cosa mala han encontrado en ella los valencianos, para que asíla
vayan olvidando, siendo cierto que hombres de juicio y sin pasión hablan de
ella con elogio.'h2

Molts catalans d'aquell temps no es pensaven que la seva llengua pogués
esdevenir una altravegada idioma de cultura. Creien simplement que era
una llengua per a ús popular només i que s'aniria decandint fins a morir.
Pera alguns, de fet, ja era una llengua moribunda. Antoni de Capmany
volgué transcriure el discurs que el rei Martí pronuncia a les corts de
Perpinyii, pero canvia de parer i en dona la traducció castellana:

...seria inútil copiarlo en un idioma antiguo provincial muerto hoy para la república de las letras y desconocido para el resto de Europa.'"

El mateix Capmany, pero, després d'haver esths aquest certificat de defunció
de l'idioma, en tractar de l'antiga gloria de la literatura provencal, no se sap
estar de dir:
Pero ignoraron aquellos autores que este lenguaje fue accidentalmente la lengua
catalana levada a Provenza por los condes de Barcelona, la cual allí se pulió con
la mezcla de algunas voces y frases más dulces, propias de aquella provincia.'h4

1 que després de la unió amb Provenca els prínceps catalans

...se dedicaron a hermosear su idioma patrio con lo más armonioso del dialecto
162. Cit. dr Fra Lluís GALIANA,
-Carta que... escribió al autor, laquevacopiidapunrualmenteu al
comcncamenr de Cñrles Ro5,D~ccionariowilencizno castellano,Imp. de BenetMonrfon,Valencia, 1764.
163. Cit. d'Antoni dcCt\~i\i~~~,Mnnuiarhi~t6icaisob~elarmrina,
comrrcio y arrerdelaantigua
ciudadde Barcelona, edició de la Cambra Oficial de Comerqi Navcgació de Barcelona, 1963, vol. Ir
(segona pan), apendix 22, pig. 816.
164. Cir. d'Antoni de CAPMANY,
<>p.~it.,p.lg.791.

provenzal, con lo que se formó el romance más dulce y primoroso que hasta
entonces habían conocido aquellos siglos rudos. En efecto, siendo ya señores
de Provenza los condes de Barcelona, llevaron con su lengua nativa a dicho país
165
el gusto de la poesiavulgar ...

Cal, doncs, atribuir també al catala la grandesa histbrico-literaria del
provencal. La doctrina de I'antiga identitat del catala i el provencal A e g u d a
a les teories de Nostradamus i de B a s t e r w , es generalitza durant el segle
,WII. Ayuest títol d'honor, conjuntament amb el d'ésser la primogenita de
les parles neollatines i amb haver estat lengua de sants, de papes i de reis,
és atorgat al catala a I'instant de més empobriment i de crisi més aguda.
Semblen quasi uns títols pbstums. El fet és que arrelen en la consciencia dels
catalans i que apartir d'ayuest moment fins a finals del segle XIX, i tant a
Catalunya com a Valencia, els trobem repetits amb insistencia, convertits
en tbpics patridtico-lingüístics. Ayuesta liengua catalano-provencai, utbpica,
'~~
antiga i
és anomenada ~Ilemosí»o «Ilengua I l e m ~ s i n a a , designació
certament eufbnica, que a partir d'ara assumeix la representació de tots els
aspectes ideals de la lengua, la reivindicació de qut cal fer-la objecte; el mot
«Ilemosí» es converteix, en suma, en el símbol de I'antiga puresa i de la
genuitat. Mila i Fontanals, que precisament fou qui desféu l'equívoc de la
identitat de les dues Ilengües, encara se'n fa eco en el discurs presidencial
de la restauració dels Jocs Florals I'any 1859.

...aquella Ilengua, per altra part, que no sens motiu tenen alguns per la
primogenita entre les iieollatines i que, ab noms diversos pero ab varietats sols
secundanes, fou sempre la més culta i celebrada; la que janou segles ha narrava,
165. Cit. d ' A n t o n i d e C ~ ~ ~cit.,
~ ~pag.
~ , o792.
p
166. El mor ~llcmosinés una de lesdesignacions que histbricament hom hadonar alallenyad'oc,
encaraque, en principi, corn el marcix de «provenpl*, designauna zonidialectd, en aquest cas la de
Limoges.Aparrirdcl seglemrifms a l m é s resmar csprcialmentpera designar el cada, entenent-lo corn
una modalitat lingüisrica~~inculada
al provencal. M. de R ~ Q ~LaLirirade[rnobadon,
R,
C.S.I.C., PublicacionesdelaEscucladcFilologíade Barcelona, 1948,pig. VIII, nora3,on escomenten referencies bibliogdfiques sobreel rema. Y, tanibé, R. GUILLLW).LaIl~ngunraralona~e~on~Antoni~bió
iLluch,Editorial Barcino, 1957, pigs. 23-26.

lo dols i los conhorts de Boeci, i té poemes heroics, romancescs e histbncs que
competeixen ab los millors de 1'Edat Mitjana: que usava Guillem d'Aquit2nia
quan li prenia *talent de cantar.; que escoltaren i aplaudiren no sols les corts
de Proven~ai Aragó, sinó les de Castella, Inglaterra e Italia, que fou cultivada
per lo Dant, celebrada per lo Petrarca; iiengua materna de reis aragonesos, en
s'escrigueren prinutius mapes cosmogdfics, savis i respectats cbdics, incomparables croniques; que posseeix una rica poesia popular; que parlaren lo venerable LluL gran home en lletres i en acció; Arnau de Vianova, lo primer físic
de son temps; lo insigne orador sant Vicent Ferrer; Ausias March, poeta de cor
i de seny; i los demés autors del canconer que guarda París com única joia ...
llengua, finalment, que de cap manera no devem avergonyir que sia la dels
nostres avis, la de les nostres mares, la de nostra infantesa.'&'

Nogensmenys, a aquests títols, en diríem externs, s'hi afegeix la defensa
de les qualitats intrínseques de la lengua: la seva expressivitat, la seva nquesa
lkxica, la capacitat per a l'exposició científica i doctrinal, per a la dissertació
oratoria i per a la creació literaria. Sobretot, els apologistes es fixen en el
~~monosil.labismex
del cada, co és, en I'abundancia de mots monosil.labics
que hi ha en la llengua, eritenent-ho com el grau de maxima expressivitat.
D'altra banda, els tractadistes de la lengua del xvIrr tenen, més sovint
que no podria semblar -fora del moviment secessionista valencii,
representat per Carles Ros i Marc Antoni &Orellana-, una idea molt clara
de la unitat Iingiiística dels Paysos Catalans. Ben clar ho diu Bastero en la
seva Controvhiu sohe lape$ecció de lidzoma atala i el pare Lluís Galiana
en l'esmentada carta a Carles Ros. El dominic valencia proposa al seu amic
de publicar una biblioteca de classics, i pel que fa a l'exit de la venda, li diu:
...porque todos los que fuesen de buen gusto en este Reino la queman, y en
Mallorca y Cataluna se despacharían también muchos ejemplares, por ser la
lengua de todos estos reinos una misma en la substancia, y aun casi en el modo,
si hablamos de tiempo mis antiguo.lbs
167. Cit. ~ ~ M ~ ~ U ~ I M ~ ~ ~ IxDiscursy~e~idencial
F O N I A N A L Fllrgit
, I'anydelarestauracihdels Jacs
Florals., a OpmirmlorlirrraG, 2a h e , «Obras completasn,vol. \! Libreda deÁIvaroVerdaguer,Barcelona, 1893,pigs. 143-144.
168. \!nota 162.

D'altra banda, alguns autors, en emprar els termes llengua ~valenciana,, o mallorquina,^, no fan res més que seguir una tradició de finals de
I'Edat Mitjana i del segle xvr.
El fet és que durant tot el segle xvIn trobem una gran abundancia de
diccionaris, gramitiques, promptuaris, siblabaris, tractats d'ortografia,
apologies i testimonis en general d'una fonda i intensapreocupació perla
Uengua catalana. Els diccionaris catali-castellans i catala-Uatí-casteiianssón
particularment abundosos, obeint a una tradició que ja venia del segle XVI,
aixícom les gramitiques i sintaxis iiatines redactades en catala, que són molt
abundoses en aquest ~ e ~ 1 eLlur
. I ~finalitat
~
molt sovint era merament
pedagdgica: ensenyar bé el castella o el llatí als catalans. Les gramitiques i
els tractats d'ortografia, en canvi, obeien gairebé sempre a una actitud
dinimica, reivindicativa, que es va definint rnillor com més avancael segle.
Dins el principat, i pel que fa a I'actitud reivindicativa de la llengua en el
segle m n , cal col.locar en primer t e m e I'obra d'Antoni de Bastero *ue
fou qui treballa d'una manera més seriosa i conscient- i la labor de
VAcadkmia, en especial durant les dues fases anomenades «sense nom» i
cBones Lletres,,.
Antoni de Bastero i Lledó nasqué a la nostra ciutat el 16 de febrer de
I'any 1765, fill d'un acabalat i culte comerciant torinks i &una dama
169. En rrobem d'impreses:JoanTonno~un,S~n&, ieu compendia%zpartiumorationerin5tiMtio
n..., Imp. de Manuel Ibnrra, Crrvera, 1718; Andreu SAMPERE,
Regle5 d'ortografi llatim ( M a r i i A ~ u ~ 6 ,

Cntdlogo de obras en lengua catalnria..., op. cir., n. 2040), Antoni POKCELLZIENRIC,
Non mstodoper
nphdmdellzngua ¡latina..,Imp. de Josep Paicu, Ma6,1762 (MariiA~u1~6,
"p. cit., n. 2041, i Joaquim
M. Bown, Biblioteca deercritorerbaleare~,Imp. de E Gelabert, Palma de Mallorca, 1868,uol. 11, pkgs.
136135);Miquel Bmc~az,Premptte, e/~dnrier,kolend~ifrareiqwrk2i~mrn
ksercoksdegmmiticade
Lzprwinck deSanr FrancercdeMallorca, Imp. deJosep Guasp, Palma de Mallorca, s. d. (BOYER,op. crt.,
vol. 1,pag. 122); GrmmaticamagMdeocropartiumorationir conrnuctione...,Imp. de ManuelIbarra,
C e ~ e r a 1743;
,
Sil.labarioaapmdrea llegircaitelll, catzk i llati, Barcelona, 1793 (F?lixTow~
AMAT,
Memoriaiparaayudar.., op. cir., pPg. 687). 1sabretor rnolrcs d'inSdires, de les quals rsrnenrarern, ara
només, Ics de Joan Fiol i Miquel Monsemr (BOmR,op. cit., vol. 1, pkgs. 297-298 i 505, respectiavment);
ilesconringudes cnels mss. númr. 1219 i 1232delaB.C.inúms. 1 4 i 1153 de1aB.U.B.

barcelonina. Les seves llengües domestiques foren, doncs, el catali i l'italia
i, pel que sembla, el pare vetlla personalment la formació humanística del
seu fill. Es gradui en Dret civil i canbnic i és probable que tingués relació
amb 1'Academia Desconfiada.Fou, des de molt jove, canonge sagnsti major
i examinador sinodal de la seu de Girona, d'on era bisbe un seu germi més
gran, Baltasar. U n altre germa seu, Francesc, fou membre també de
l'Acad2mia.
A Girona, Antoni de Bastero era, a més, administrador d'una antiquíssima fundació anomenada ~Almoinadel pa de la Seun. A causa d'aquesta
fundació es promogué un plet l'any 1709 i Bastero hagué d'anar a la Cúria romana a defensar-lo. Un cop a Italia, hi resti quinze anys, escorcollant
arxius i biblioteques, transcnvint textos i realitzant una tasca d'investigació
exemplar, que pricticarnent resti indita. Amb el nom d'«Iperides Bacchico» fou elegit arcade de I'Academia Arcadia, de Roma, de la qual formaven
part personalitats tan prestigioses com Metastasio, Maffei, Scarlatti, Crescembrini, etc. Fou també elegit membre de I'Academia de Bones Lletres,
pero no assistí mai a les sessions. De retom a Catalunya, fou vican general
de Girona, on morí l'any 1737.""
A Italia, Bastero havia concebut una gran obra, la Cmscizpvovende,de
tesi ambiciosa: pretenia demostrar documentalment la influencia que la
llengua i literatura provencal -i, en conseqü?ncia, la catalana- havien
exercit damunt la llengua i la literatura italiana. De tot el treball reaiitzat,
perb, per manca de possibilitats econbmiques, només en va poder publicar

170. Sobre Bastcro. vegeu: F e l i ~ T o ~ s h ~ ~ , M o n o n ' m p a ~ a a y u d a i aop.
J ~cit.,
r mpigs.
a ~ ~95~,
96.ManuclMilA I FON~ANAG
uBastero, filólogo cataljnn,Dlario &Barcelona, 1853,recollit a Opúrculos
literarios, op. cit., la s?rie, vol. IV;Joaquim Rus16I OKS,
Bastwo,pvcnzal~tacatalát2. Estudio mitio
biográf o..., Real Academiade Bucnar Leras de Barcclona,Esrablecimientaripográfico dejaime Dcspús;
1894.J. RCARRERA~
[ B m ~ ~ , « E s t u dbiop6fics
is
...n,op.cit,pigs.213-219; Josep M. d e C n s ~ c u a m ~ ,
~Documenrspera lahistoria erremadelaUenguacatalana enl'+oca de h decadencia: 1. L3"Conrrov~rsia
sobre laperfecció de I'idioma carala" d'Antoni de Bastero~,Rwir~de
Catílunya,lll(1925),pigs.473484; Pere BOFI~CAS,
<Basteroi els origcns de la Uenguacatalana,~,Mijcel.lanuiPompeu Fnbra,Imp. i casa
editorial mConi»,Buenos Aircs, 1943,pags.27-36.

el prefaci.'7' En conjunt, l'obra havia de contenir un diccionari provencalitalia, una gramaticaprovencal escrita en catala i una historia iblustrada de
la literatura catalano-provencal. Tot plegat, una quarantena de volums.'"
La finalitat de la Crusca era, com hem dit, estudiar la influencia
provencal a Italia. El treball esti realitzat amb un metode filologic molt
acurat i les transcripcions són exce1,lents i estan perfectament puntuades.
Fou Bastero qui primer s'adona, deduint-la del Donabproensals d'Hug
Faidit, de la llei de la declinació provencal. El fet d'haver romas inedit ha
perjudicat notoriament la seva fama. Els seus papers, pero, foren aprofitats
per Mila i Fontanals en la seva obra De los trovadores en España.
D'altra banda, com que Bastero creia en la identitat de les dues llengues
i, a més, que fou Catalunya qui porti la llengua a Provenga, ja es compren
que la segona intenció de l'obra era enaltir la llengua catalana. Segons les
teones del moment, la lengua «catalano-provencaln era la més antiga de les
llengües rominiques, sorgida directament del Ilatí -per aixo també en
deien llengua «romana»- i de la qual havien nascut totes les altres. Heus
ací, doncs, formulat el títol de primogenitura que es difondri al llarg del
segle XVIII. Bastero, aprofitant aquesta teoria i seguint el tractadista italia
Varchi, diu a la Crusca que la llengua toscana té dues mares: el Ilatí i el
provencal. Foren els trobadors els pnmers mestres de la rimavulgar i els que
l'ensenyaren als italians. Tot aixo, es proposi de demostrar-ho a la Crusca,
que volia ésser, en el fons, una mena de diccionari d'autoritats. El volum
publicat d'aquesta obra és de fet elprefaci del diccionari i conté:
171. La Cn<rcapmumiale,m e r o , 1ew~,fi1~i,~nneem~imdidii~~helagendUrimae~elebre(ingua
tosurna haprerodelkprmenza1e;a~hireeilluswnteedrfaecon motivi, connuto>irdecon esmpi.Am'unteui
aln<nememo~eono~iehtitonche~tomoagl~antichipo&pmwn~li,pa&&~pwii2uolpe,pa~oLmnem
circaalmi diquellequefi*mnodenazionedna, cmatedemsr Varicmz,Laurenz&nieal~onde,
Srarnp
A. deRossi,Roma, 1724. SegonsTon~~AMi\í,Memo~spaiauyi<dai..,
op.cit.,pag. 6 2 8 , J o a n T o m
r O ~ w ~ e s c r i ~ ~ lObrmiacwnr
unes
sobrela Cruczzprmn~aleiiampadaenRomaaqueitprermtany
172. Els escrits deBasterocstan repanjrs enrrela biblioteca de la Rcial Academia de Bones Lletres, la
Bibliotecade Caralunya i la Bililioreca Univrrsitiria. 29 corresponen a la Crurca, 5 contenen copies de
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1) Una introducció que pretén de demostrar que els catalans foren els
pares de lapoesia provencal i el provencal la mare de les Ilengúes modernes.
2) U n índex biogrific de poetes des del segle xr al xv, on inclou,
naturalment, els catalans.
3) Un catileg d'obres que conté valuoses notícies sobre manuscrits i
libres rars.
4) Un tractat d'ortografia i de prosodia comparades provencal-itala, que
és modelic pel que fa a i'estudi delvalor de les iietres i a les vacil~lacionsi
diferencies de l'ortografia antiga.
5) Un índex de mots provencals usats pels escnptors toscans."'

Entre els papers de Bastero que no formen part de la Cmsua hi ha dues
obres molt significatives:la Histond de la lengua catalana i la Con~vvuhia
sobre Iílpevfecció de l'idioma catala. De la Historia, se'n conserva part del
primer Ubre: tres capítols, escrits en castelii -exceptuant els dos primers
epígrafs, que ho són en catali. Parla de I'origen de la llengua catalana, de
I'epoca i el lloc de la seva naixenca i del nom de *romana» que tingué al
principi. En establir-ne la genealogia, arrenca de la creació del món i arriba fins a la corrupció de I'imperi roma i la formació de la llengua «romana» -1lengua molt estesa a Europa i que el catali perpetua-, de la qual
han nascut el castella, el frances i el tosca. Es tracta, doncs, d'una arnpliació
dels conceptes exposats en el prefaci de la ~rusua."~
La Conirmi&sia sobre la pwfecció de l'idzoma catala ha suscitat alguns
dubtes perque nega la identitat entre el catali i el provencal, que és una de
les tesis fonamends de Bastero. Potser es tracta d'una obra escrita abans de
la Cmsca, quan l'autor no havia arribat encara a una formulació clara de la
seva t e ~ r i a . "Ací
~ la genealogia del catala comenca en els idiomes fonnats
-setanta-dos, diu que foren- després del Diluvi. És una apologia

173. Rus16 r ORS,op. c i t
174. B O H I G A S ,cit.
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175. Peiquees refrrixaaquest punt i en gcnerai a i a c o n h v h i a...,v. Cnsscm~m~,
op. cit.

fervororsa de la llengua i surt a defensar-la dels retrets d'aaspríi., «escabrosar i «curtan que hom li feia. Contra aquestes acusacions, la Controvhid
oposa la eperfeccióu de la llengua catalana, la qual perfecció és de dues
menes: «intrínseca., so és, *la copia i fecunditat de vocables~~;
i ~extrínseca», la xquantitat o extensió local de I'idioma, noblesa o antiguitat de
176
I'origen,,. Té, a més, una «gran proporció~amb la llengua llatina, i té
flexibilitat, propietat, dolcesa i prestigi literari; la seva pronunciació és «delicada>,i ¿<primorosan;segons I'accent de la vocal, vol dir una cosa o en vol
dir una altra; no es pronuncia amb la gola--com fan els moros-, que és
antinatural; el nombre de vocables que posseeix no és inferior al d'altres
Ilengües, pero la quantitat de síl4abes d'aquests vocables síque és inferior,
i aixb justament és un senyal de perfecció. Els arguments adduits a favor de
les qualitats del catala arriben a ésser tan pintorescs com el segiient: pot
pronunciar la m implosiva, que els castellans converteixen enn, i així repetir
amb literalitat, sense cap alteració, les paraules de la consagració de la missa,
concretament I'eenim, i el «meum..
La Controviusia parla també de l'antiga grandesa de la [lengua, de la
unitat de les parles de Catalunya, Valencia i Mallorca. Tot amb tot, aquesta
llengua de tan alt origen -recordem que ens diu que prové d'un dels
idiomes instituits per Déu després del Diluvi- es troba en un estat de
prostració lamentable:

...no se sap ni és creible que s'haja perdut o olvidat, pues no olvidarien idioma de tan alt principi.'77
1a I'estat actual contraposa l'estimació en queera tinguda a I ' a a t Mitjana:
A fe que no la ultrajaven tan indecentment aquells antics heroes catalans que
feren sentir los clamors de ses victbries a Atenes iNeopitria, i los que ab preciosos robins de ses venes la imprimiren en Sardenya, Mallorca, Valencia...178
176.
177.
178.
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Una de les seves crítiques més aspres va dirigida contra els eclesiastics
que I'han desatesa:
Que cosa tan lamentable ésveure lo poc que los eclesiastics oren en llengua atalana, veent ab evidencia deteriment que se segueix a I'aument de la perfecció
de l'idiomai lo dany evident que ocasionen als que havien de procurarlo major
profit!'n

1denuncia, idignat, que a les escoles multen i castiguen els alumnes que
parlen catali.
L'amor que té al catali Antoni de Bastero es manifesta en qualsevol
oportunitat. En la «Carta y parecer. que escrivíper al llibre Prodigios yfin e m de los santosángeles...de Pere Serra i Postius retreu que no estigui escnt
en catala
poniéndome en mis manos el libro, que en obsequio de los santos jngeles ha
\i m. escrito en castellano, y no en catalán, por ser aquel idioma en estos tiempos y casi desde que se hizo la unión de las dos coronas castellana y aragonesa,
más común y general que el nuestro.

1més avail no desaprofita I'oportunitat de fer la lloanca del catalh

...sobre nuestra rica, noble y por todo el mundo en los pasados siglos sonora y
dulce lengua atal lana.'^'
Cal que recordem ara les activitats i els projectes de I'Academia, molt
tímids en l'epoca Desconfiada. més conscients i decidits en els dos períodes
següents. LAcademia Desconfiada edita el Rector de Vallfogom alguns dels
seus membres col.laboren en catali a les Nenlas reales...i llegeixenversos
catalans a les sessions.
En la seva segona etapa, la «sensenomn, trobem dades d'interks més positiu: l'encirrec fetal president de confeccionar unes normes ortogrifiques
179. CASACUBLKTA,~~.
ciL, pag. 484.
180. Cit. de P SFW 1 POSIIUS,
op. c ~ tpagines
,
inicials

i el discurs que el1 mateix fa evocant la gloriosa historia de les lletres catalanes i recordant amb enyor els antics Jocs Florals; també les lectures fetes
a les sessions.
L'actitud de I'Academia respecte de la llengua ja és ben decidida en el
moment de convertir-se en .Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», I'any 1756. A penes s'acaba d'erigir legalment, que el marques de
Sentmenat hi iiegeix un sonet en catala «encargando se conserve la pureza
de este idiomas i presenta un catileg de mots procedents d'altres Ilengües
existents en ~ a t a l i . ' ~El' comte de Creixell, Josep de Bastero, fra Josep
Mudarra, Antoni Alegret, Antoni Elias, Esteve Bellvitges i Ignasi Torres
Amat hi diserten sobre els orígens de la iiengua catalana, sobre els autors
antics i sobre com establir una ortografia catalana. De totes aquestes
comunicacions, la que té més interes és potser la d'Antoni Alegret, Estudi
sobre les difwencies en l
a mdnera outogrdfica d'esm'ure antic i modern de la
llengua catalana, plena d'observacions intel4igents sobre hi i en, sobre I'ús
de la h, de la ch i lax (xeix), de la j i de lag, de la 1i de la 11, de las, de la SS
182
i laF i sobre el valor de la conjunciópu~x.
La preocupació per la manca
&una ortografia és ben notoria durant tota aquesta epoca i esdevé quasi una
obsessió, obsessió que esclatari públicament a finals de segle en una
polemica en el Diario de Barcelona.
A les sessions de I'Academia es parla sovint de la preparació d'un
«Diccionari catalb. A causa de la reial cedula de Carles 111de 1768, que
manava de fer els estudis de Gramitica en castelli. el 29 de iuliol de 1769
el bisbe Climent encarregi a I'Academia un diccionari catala-casteiii per tal
de facilitat aquest ensenyament18' i, de passada, encarregi també a un
academic, Salvador Puig i Xuriguer, uns Rudimentos degramática castelkz-

181. MIQUEL
I VERGÉS,
op. cit.,pig. 40. Aqucsr cac21eg 6s esrnentatpel Marques de LLIOales seves
Obieruacionerrobrelorpnncipius.., op. cit., pag. 477.
182. MIQUELI
Vences, op. cit., P ~ X S .440-443.
183. J . M i n ~ r S1 A N S , ~cit.,pip.
~.
102.

na en catali i en castelli per a les classes del Seminari.'8' Molt pocs dies
després, el 2 d'agost, és nomenada una comissió que a la prbxirna junta
hauri d'informar sobre el metode de confecció del diccionari: si aplegar
juntes les paraules antigues i modemes o bé reunir aqueiies en un apendix.
Mentrestmt acorden que cadascú procuri de «descubriry reconocer los más
propios, puros y fecundos manantiales de voces
A la sessió del
29 d'agost la comissió informa que les fonts del diccionk han d'ésser:
Usatges de Catalunya, con sus comentadores; Consuetuds de Sanctacília;
Historia del Rei Jaume I; Historia de Pere te^; historiadors Muntaner, Tomic,
Carbonell,Desclot, Rijades, Bosc, Onofre Menescal en son S m ó deJaume II;
obres d'Eiximenis, Antic Roca, Arnau de Vianova, Onofre Pou, especialment
d'aquest darrer son Thesauruspuerilis; la Vida d'Alexandre, de Lluís de
Fenollet, traducció del Quinto Cúrcio, la traducció de les Metamorfosis
d'Ovidi, d'en Francesc Alegre, i sesAkgnk sobre lesfades; los poetes m.Jordi,
Ausias March, Anselm Turmeda, Vicenc Garcia; los escrits del Rector de
Bellesguard i los de Fontanella; Jalpí, Histhria de Gerona i la General de
Catalunya, ms.lS6

El dia 5 de setembre s'estableixen les obres de consulta:
La Cruscaprouensalde d. Antonio de Bastero y los materiales que para su formación paran en poder de los señores Basteros, y se ha encargado a d. Joseph
Bastero recogerlos y dar a la Academia todas las posibles noticias, como asirnismo al averiguar si existe en la librería que fue de los jesuitas, en Gerona, Lagaya
cien& en dos tomos en fóleo. El segundo tomo de los Odgenes de (a lenguu
espanola de d. Gregorio Mayans y Siscar; los instrumentos catalanes que cita
el Glossaiium latino-barbancm de Du Fresne; Lo Consolat de mur; los eDiaris
de la ciutatn; los <<espéculosx
y otros documentos del Archivo del Cabildo y los
libros del ~acional.'~'

184. Salvador Pui~~RudimmtosdeLz
Gramática castellana que,pordirporrnón delIlurm'simoSr D.
Joi.fClimmt, oblpo de Bmcelona..re& demr&imir< Cole$oEpixopnly Tndmtino...,Imp. deTom5.s
Piferrer, Barcelona, 1770 ( A G U I LCatilogo
~,
deobrar m 1 m p catalrra...,op. cit., núm.2042).
185. MIKETIS A N S , ~ cit.,
~ . pig. 102.
186. MIRE TI SAN S.^^. clt.,pigs. 102-103.
187. MIRETISANS, op.cit., ag. 103.

i s'adjudiquen una o dues lletres a cada membre de la comissió. El 24
d'abril del 1770 es defineix com ha d'ésser el diccionari:
...q ue el diccionario que va a formarse sea al mismo tiempo que sucinto
y claro, tan completo que se pueda para que sima de depósito de la lengua catalana y de desempeño para la utilidad del público, no sólo en punto
de las voces usuales y corrientes, sino también para inteligencia de las antiguas, y aun de las más anticuadas, que deberán incorporarse con las
demás por orden alfabético, señaladas particularmente y con las remisiones convenientes a los vocablos que les corresponden en el día. Las varias acepciones y sentidos de unas y otras, ni los precisos ejemplos de
comprobación tampoco deberán omitirse, como ni la interpretación latina. 188

Com tants d'altres projectes de I'AcadSmia, pero, el diccionari cau
en l'oblit. Vint anvs més tard, el 15 de desembre del 1790, es torna a
parlar «de la formación de un diccionario»189i és nomenada una
comissió per a estudiar aquest afer, en la qual figuren Felix Amat,
Antoni Jugla, Joaquim Esteve i Josep Bellvitges. Els dos anys següents
les actes encara fan alguna referencia al di~cionari."~
El dia 17 de julio1
del 1799 se'n parla per darrera vegada.19'
La idea de ~ ' ~ c a d e msembla
ia
que fou empresa particularment per Felix
Amat, que I'any 1798 i 1799 sol.liciti Ilicencia per a un «Diccionari catalica~teUi-latí.'~~~mat,
pero, no amba a estampar el diccionarii Iliuri I'onginal
a Joaquim Esteve, que, arnb la col.laboració de Josep Bellvitges i d ' h t o n i
Jugli, publica el 1803 el Diccionario catdlán-ca~tellano-latino.~~'Tal
com
I 88. MIKC r SANS,OP.cit., ~ a 103.
~ .
189. MIRETI
SANS,OP.cit., ~ a g 116.
,
190. MIXTI SANS.op. cit., p". 168.169.
191. M l n ~ T Sr A N S , cit.,pig.
~~.
174.175.
192. T o ~ ~ ~ ~ A M ~ ~ , M e » 2 0 ~ i a p ~ ~ a a y ~ d a r ~ f o n n n i u n...,
d iop.
c &cit.,pigs.
n a r i o 21 i34; i Vdzzdel
Ilmo. Sr D. FélirAmat,Ambiqo de Palmira, op. cit.,pags. 29,41 i 87-88, on ens explica quea ell i d seu
germilgnasiels feiallegirautors cardansiapunrarmots i locucions caigurs en desuerud.Y, tarnbé:Antoni
COMAS,
«Un~defensadehIlengua..n,op.
cit.,pigs. 35-50.
193. Joaquín
JO~~BELVITGES~
Antonio Juc~,Di&n~catl~n-carfe~hno-hhno,
Oficina
de TeclaPla, viuda, Batcelona, 2 vols., 1803-1805.

m

era en la intenció inicial del bisbe Climent, I'Esteve-Bellvitges-Jugli com és anomenat aquest diccionari- no pretén res més que ensenyar
rl castelli de la millor manera possible:
Por ser el idioma castellano cl de la corte de España y de casi todo el reino, y por ser en Cataluña mismo indispensable en los tribunales, en las
aulas y academias, y común en los púlpitos, y en los asuntos de comercio,
de literatura y en casi todos los de alguna gravedad, sc ven los catalanes con
tanta frecuencia en la precisión de producirse en castellano, ya de palabra,
ya por escrito, no sólo en sus viajes y en sus relaciones con la corte y demás provincias, sino también sin salir de sus casa y en el trato con sus propias gentes, que no es de admirar que sean tan generales los deheos de un
diccionario, en que por orden alfabético de las voces y frases del idioma
provincial se encuentren las castellanas que les corresponden,

i ensenyar també el llatí:

...como en las escuelas públicas de gramática latina se enseña en castellano, y muchas veces los nitios tienen tanta dificultad como en la correspondencia castellana en la latina, hemos añadido también ésta, con lo que
será nuestro diccionario muy particularmente útil a las escuelas.19q

Aquesta obra, inspirada en el Gazophykzczurn catalana-latinurn de
Joan ~acavalleria,'~~fa
I'explicació de les veus en catali i dóna després
I'equivalencia castellana i ilatina (tant de les paraules com dels modismes).
CEsteve-Bellvitges-Jugla fou més aviat mal acoliit, pero després fou saquejat
a bastament i utilitzat pels lexicografs del segle XIX.
El major testirnoni d'interes de 1'Academiade Bones Lletres per la lengua
catalana és, com hem vist, I'dpéndice al romano vulgaw, que acompanya les
Obs~~,m'ones
sobre losprincipios elernentaks de h historia del marques de Liió,
on, d'acord amb les teories de Bastero, reclama per a ella l'esplendor histbrica
de la literatura provencal i la primogenitura de les parles romaniques.
194. J. ESTEVE,
J. BELVITGES
i A. JUGLA, op. cit., Pralcg.
195. Joan LACAVALLERIA,
Gazophykzcium catakno-latinirm,

phraibui illurnarar, ordlne IIternrio
comprrhmdmi CVl rubjicitur irregulanurn uerborum elenchiri, Antoni úcavalleria, Barcelona, 1696.

Cal, encara, que recordem la qüestió suscitada e n t r e els
comerciants catalans a causa de l'ordre donada per la Junta de Comerc
de portar els comptes en castelli.
Respecte de les obres de caricter gramatical i lexic escrites en el
Principat en el segle XWII al marge de les institucions, esmentem, de primer,
els diccionaris i les recopilacions de lexic: Dictionarium seu thesaurus
catalano-latinus,vwborum acphrasium ( 1726), de Pere T ~ r r a ;ront
' ~ ~tu ario
tnlingüe... (1771), de Josep Broc, que aplega els mots col~loquialscatalans
amb la correspondencia castellana i francesa i que, com explica el seu llarg
tít01,'~'volservir per a ensenyar castelli i frances als catalans poc instruits.
Una finalitat semblant es proposa Felix F a d s en els seus Discursos en cartma la moda. Versióna ctnco idiomas, catalán,j%ancés,italiano, castellano y

&-no, con vejlexionespoliticas y morítle~.'~*
El Vocabulario de IdSpalabras catalanas más d@ciles del «Libro del Consulado,> (1791) d'Antoni de
~ a ~ m aesnsuficient
~ ' ~ pera
~
acreditar-lo com el millor filoleg del seu
temps. A finals de segle és compost un Diccionari catala, d'autor desconegut,
amb la meritoria finalitat de proporcionar un mitji per a escnure el catala
amb correcció i elegincia.zOO
L'any 1806 és publicat un Dicciolzdno manual
de la lengua catalanay castellana d'Agustí Antoni Roca i ~erda,zo'que esti
ins~iraten I'Esteve-Bellvitges-Jugla i té la mateixa intenció. Resten encara
els diccionaris inedits, perduts o conservats: el Diccionariopoético cataldn,
de Joan Petit i Aguilar, que sembla que s'ha p e r d u t y el Dlcctonari de ter196. Impres per Joan Pifcrrer, Barcelona, 1726.
197. Plontuario trilingüe, en el que re rnan$ertan con toda claridad todar lar vocei quegeneralmrnterimripara el comercio político y sociable m lor rrer idiornai, catalán, cartellano yfranc6r, afin
de que Iorpoco instruidos en a l p n o de 10s dos primeros entren con menos dificultad a la inteligencia
del terrero, Imp. de Pau Campins, Barcelona, 1771.
198. Aquesta obra no va ésser publicada. S E ~ M
r POSTIUS,
op. cit., pigs. 274 i 306-307.
199. Figundins el Códtgo drlarcorumbrei m r l t i m d e Ba~celona
200. Haestatedirat perA. G m , rUn "Diccionari cal& d)aucordescanegu~».~dWRomdniuU
11
(1917),pags. 116.175.
201. lmpremta de Jordi Rocai Gaspar,Barcelona, 1806.
202. M i q i r i i VERGÉS,
op. cit., pig. 283.

mes bdrbaros o antiquats de la llengud catdíana, de Josep Martí, abat del
monestir de Bellpuig de les ~vellanes? escriviren així mateix treballs sobre llengua catalana els pares Jaume Caresmar i Daniel Finestres, tots dos
també premonstratesos a les Aveflanes; i el Diccionan catala d'Albert Vidal,
francisci de Montblanc, obra inacabada (Iloada per Ballot i aprofitada per
Labernia), feta amb bon criteri filolbgic i amb esperit netament reinvindic a t i ~ .Resten
~ ~ ' encara un bon nombre de diccionari~.~'~
Deixant de banda els treballs de Felix Amat i del seu nebot ~ ~ n a s i i~ ' '
els de Joan Petit i Apilar? ens trobem amb una obra forca interessant, el
Prontuario ortolo@-g/áf;co-tnlin@e... (1742) de Pere Manir Angles, dominic
tarragoní, bibliotecari del convent de Santa Caterina de Barcelona, historiador i hebraista, autor, a més, d'un Vocabulanlíati-catala. El Prontuario...
es tracta d'una ortografia practica comparada del flatí, castella i catala, que
si, per una banda, intenta de simplificar I'ortografia catalana basant-se en
les solucions castellanes (supressió de lac i de la grafia ny),per l'altra, en
canvi, presenta encerts notables, com la necessitat de distingir la s sorda de
la sonora. Pere Manir Angles ens sorpren, en ple xvii~,amb una teoria ori203. MIQUEL~VERCLS,~~.
cit., pigs. 281-282.
204. MIQUELIVERGÉS,
up. Cit, pags. 280-281.
205. Josep MIRETI GOELL,
Propiai np2lficacionei caitelhnary c a d n a s...,Ceivera, 1777; Fn Josep
M. de BARCELONA,
Lexicon hirpano-catalanum alcaralano-hzipaniw (Vcgi'sTonwsAMn~,Memo&r
para ..., op. cit.,pig. 92); Francesc M ~ M B E LGio~Alfobeto
LI
decomptzr&6n hebrev-catalán-cartellono;
AIfabetopegu-hno-caulán; Pahbraiantiguarcatalanar (~ORRESAM~~,Memo&rpara..,
op. cit., ag.
419); Camlh osihbarioparaaprendvralerreloitelho, catalány htix, Imp. de Franccsc Sur& Barcelona, 1793 (TORRES
AMAT,Memoriaipara ...,op. cit., pig. 687); Vocabuhrio de la lengua catalana por
indiceaIfabéh~odde~vomanhn<adar~wmnuenen
la Uuje~ylar ConstihtnonrrdeCaulw?aconelidioma
dehpa(abraqwem elcawlánquehoysehabh kcorrerponde (ms.núm. 1332 de 1aB.C.); Vocable~uütellanr
a t r o m p ü e n ca&dd,pvrkslleheid'&ceda~ (ms.
núm. 385 de laB.U.B.), fals. 15-1 6 ) ; Vocabub hominum
consanguineorum iafinnm, ab la seva correipondmcia en caiala (ms. núm. 1653 de la B.U.B., fol. 79);
Dicciomri lhti-carala (ms. núm. 1692 de la B.U.B., fols. 45-77); Ivhreu ALTISENI,
Dictionamm nouem
lingu (que són Ilati, grec, hebreu, franchr, italii,alemany, caitella, ang1i.s i catala. Ms. núm. 1822 de la
B.U.B.);i Collecnódevd&parauler bhqües, ga &,lhnei iciüteUaMralmateirtempr (mi. núm. 1945 de
la B.U.B.).V també un qDiccionari caralb contingur al ms. n. 360delaBibliorecadclSeminari i el que
esrnenrcm cnaquestapag. delPM. Angles.
206. V nota 192.
207. V nota 202.

ginal en defensar la independencia del catala respecte del provencal i en
afirmar que tots dos davallen del llatí, independentment, com les altres
llengues romhiques.20s
Les qüestions d'ortografia catalana susciten un dels documents més
apassionats del segle: la polemica que apareix en el Diario de Barcelona del
17 de juliol al 5 de novembre del 1796.'09 Aquesta polemica, plena
d'afirmacions de la personalitat del catala i de crítiques contra els tebis en
I'amor a la Ilengua,21D
és un simptoma ben clar que el clima d'afecció a
I'idioma ha madurat molt. Inicia la pol?mica el dia 17 de juliol «Lluch
Capcigrañ~i i'excusa és com ortografiar els mots d'unes decimes.
Diu Capsigrany:
Señor editor: abívan estas décimas, que bastan a llenar doce renglones de su
periódico, como dos de las más pintadas de Garcilaso;pero me ha quedado un
escrupuiiiloacerca de ellas, no en orden a su bondad, que bien veo que les falta
esta propiedad del ente poético ...,sino en orden al modo con que escribo las
palabras finales de los versos y otras,fuig,puix, di&, desitj, miu,aptitut,agut,
etc.., que no sé si es mejor, ni si es el bueno, y aun dudo que sea ni uno no otro,
pues no hallo Ortografía catalana que me instniya sobre el

El to lleugerament irbnic d'aquest encapplament, la qualitat literaria de les
decimes i l'ús dels pseudbnims, tot permet de suposar que és fet a posta per
208. MIQUELIVERCG&
v.&,pigs. 270-272. Sobre elpareAng12s,v.,amés,TomA~~~,Memoag. 44. El ritol sencerdel P r o n w i o 6s: PrDnwno ortol09;grificowilingüeen
quereenseiiaapronuncun; escribiry lefrea~oneaarnenteen(atin,catelkznoy caralán, o n una idkgra@ o
>larparaayudar.., op. cit.,
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núm. 96 de 1aB.C. i els núms 730i 731 de1aB.U.B. Cobradel pare Anglks fou criticadadurament per
Finestres enuna car¿al reu amic Ipasi de Doui Sola: * H e ~ i selProntaui,io
t
ortol09;-~ráf;cod'Angles, que
valdria mes hagués intitulat "cacologi-grjfico",pcrquS rralmrnt és artperaparlar iescriure malament. Si
tals són Ics demés obres que té dit frare pera donar al públic,valdr&mésquc noembarasse les premses ni
embnitepapern (Cit. deMiqucl RATLLORI,op. CIL,YOI.
XXV1,carran. 1247,pag. 37).
209. Editadaper Guillem Di~z-PUJA,
«Unapol6micasobre el catala a les darreries del seglexvin>,,
Erurdis U~iverrirzzirCarahnr,XVIII (1933),pigs. 182-208.
210. GuillemDk-PWA, «Unapolkmicasobre...n,op cit.,~ig.182.
21 1. Guillcm DIAz-PUJA,
i<Unapolkmicasobre...», op. cit., ~ 3184.
~ .

suscitar la polimica. En demanar que una bona anima l'ajudi, la petició pren
quasi un aire de provocació, perque hi ha molta gent d i u - que li podrien
fer el favor de resoldre aquests dubtes:
Yo quisiera que alguna bucna alma de tantas que hay que pueden corregirme
la planta i dar voto en la materia, me ilustrase, y espccialmentelos señores académicos del Real Colegio de Maestros Profesores delNoble Arte dc Primeras
Letras, destinando alguna de sus academias a tan importante objeto, me sacasen de la duda y me prescribiesen las reglas que debo seguir en adelante, o me
indicasen alguna ortografía en que pudiese hallarlas, por si se les antojase otra
vez a mi musa hacerma su secretario de coplas...212

Les decimes en qüestió deien
Quan penso tenir-la, em fuig
la dixta, i me torno boig,
mirant sempre incert logoig
i sempre constant I'enuig;
és ma ditwa miqa,puix
..
si alcanco lo que destq,
de son logro em falta el mitx,
i és mon contento un emaig;
perno tenir tal empaix
no vuli cap terrer desig.
Una gota d'aiguavrnr
si cau contínua en un lloch
fins la duresa d'un roc
i fa en ella un clot immens:
sens alguna for~a,i sens
tenir aquellaaptitut
que t6 l'instrument agut
causar tal efectesap:
així en més d'un rudo cap
les lletres loc han tingud.2"
212. GuillernDi~z-PMJA,
unap poli-niicasobre...n, op. cit,pig. 184.
213. GuillcrnDinz-Prnj1\,~~Unapol2micasobre
...», op. cit.,pigs. 184-185

Evidentment, són unes decimes d'ocasió, un mer pretext per aventilar el
problema de I'ortografia iPer que agut amb t, i tingud amb d; lloch amb ch
-i més aval1loc- i roc amb c? Tot aixb sembla deliberat.
El dia 11 d'agost li contesta «E1Nifio». Comenp fent broma del nom
Capsigrany (que ortografia amb ny, mentre que el1 s'escnu «Niño»).Li diu
que el pare Angles li hauria resolt tots aquests dubtes i immediatament deriva vers la qualitat literaria de les decimes. Sens dubte, té ganes que contmui'
la polemica.
L'endemi intervé un nou polemista, «MosSn Hennc Porug>,,que parla
de seu mestre de Gramitica, autor d'una de catalana que diu que es conserva a la biblioteca del convent dels pares carmelites. Els dies successius
moss6n Enric Poruc explica que aquell mestre els havia parlat de I'antiguitat
de la llengua catalana, de com havia estat llengua dels reis i de la cort i

...del aprecio que de ella, como de la más bella, florida y general, hicieron los
ingenios más delicados de Europa Noticias iba dando a sus condscípulos conforme lo exigía la ~ ~ o r t u n i d a d . ~ "
i que un dia a classe acusa d'ignorants els qui la consideraven un dialecte:

... cuando por la multitud de palabras, o enteras o alterada, que conserva de
la lengua latina, podía probar su legítima filiación tan bien, y tal vez mejor, que
las que más se precian de ser hijas de tan noble madre.'"
Amb la intervenció de mossen Enric Poruc la polemica ha pres un to
noble i s'ha enlairat. Els dubtes que presentava Capsigrany i en general les
qüestions d'ortografia catalana s'han de resoldre per tres principis que
propugnava aquell mestre: pronunciació, ús i origen:
La pronunciación, uso y origen (decía mi buen maestro), son los tres necesarios principios fundamentales y comunes por los que se ha de arreglarla escn-

214. Guillem Di=-PUJA, vUnapol8micasobre ...n,, "p. cit.,pag. 187.
215. Guillem DW-PLAIA,
-Unaprilemicñsobre...a,, op. cit.,pig 187.

tura de todas las lenguas; bien que ninguno de ellos puede considerar-se como
tan general, que funde una regla absolutamente in~ariable.~'~

D'acord, doncs, amb els principis del seu mestre, mossen Pomc ofereix les
seves solucions: la grafia -tj o -tx respectivament per als sons finals sonors i
sord (equivalents a mitj -que avui ortografiern «m+i a empatx);
supressió de la h en els finals -ch; -ut com a terminació masculina dels
substantius, adjectius i participis que fan el femení en -ta,i -ud per als que
el fan en -da;el so final -kpot escriure's -g si, com en cas d'amarg, ho exigeix
la derivació; és partidari d'escriure axi i no aixi; no es decideix, en canvi,
entre ñ i ny. Per fi diu que ha trobat unes altres decimes «que dudo fuesen
más apropósito,, acabada també envetj,fut~,~otx,
etc., -que, com és lbgic,
onografia d'acord amb els seus principis.217Continua donant la impressió
que es tracta &una polkmica preparada.
El dia 1de setembre intervé Blas Bueno, crític del D i k o de Barcelona
i diu que

...El asunto es curioso, y por su naturaleza exige que se dé al público instmcción suficiente sobre este
Després, la distancia ja perd altura, davalla a nivel1 personal o
s'embarboiia en les qüestions ortografiques. H i intervenen, encara, nous
polernistes: Taboll, B o t d i Bernat Soca. Finalment, amb una serie d'articles,
eAnton Lo-Blat» resumeix i tanca el debat el 5 de novembre.
Sigui esponthia o provocada, fos una sonida &un grup de lletraferits
a fi &instigar un altre grup, el que és més significatiu és que la qüestió s'hagi
airejat, que I'interes perla llengua hagi deixat el clima clos de les tertúlies i
de les sessions academiques, que hagi sortit al carrer i s'hagi parlat públi216. Guillem DIAz-PLAJA,
uUnapolhnica sobre...^, op. cit,pig. 187. Sorprhn de veure unes rcgles tan
assenyades i éscuribs d'obsewxque quanPFabrarcaiitmlarcformadelcatalarsbaraigualmenten aquests
tres prinupis, tor pracurant també, pero, quecapno esdevinguiabsolur ni quedomini damuntelr altrcs.
217. Guillem Dh-PLAIA,
xUnapol~rnicasobre
...n, op. c;t,pigr. 190-191.
2 18. Guillem D ~ A Z - ~ op.
L Acit.,
J ~pig. 191.

cament de la noblesa i de la legitimitat del catali. Fixem-nos, a més,
que de tres dels noms d'aquests polemistes, «Taboll» «Botall» i «LoBlat» són anagrames de Ballot.
Mossen Enric Poruc diu en aquesta polemica que a la biblioteca del
convent dels pares carmelites de Barcelona hi havia una Gramahca catalana i pels extrets que en dóna devia ésser una obra molt interessant. Ballot
també parla d'aquesta gramitica:
H e oit dir que algú tenia una gramitica catalana antigua manuscrita, i que
existia també una copia d'elia en la Uibrena dels pp. carmelites descalqos de la
present ciutat. 1no obstant d'haver practicat totes les dilighncies imagiiables
pera vsurer-la, no m'ha estat possible encontrar-la.219

És dificil &identificar aquesta obra. Joan Petit i Aguilar, de qui ja hem
parlat, és autor d'una Gramática ca&na, predispositivapara la mdsfánlinteligencia de la española y lutina, dispuesta enf o m de preguntas y respuestas,
escrita pels volts de I'any 1 796220
-el mateix any de lapolemica. També
de fiials del xvm és una G r a ~ ' c ca&na
a
de Josep Llop, de la qual sembla
que no ha quedat cap ra~tre.~"
Fra Agustí Eura és autor d'un Tratado de la
lengua catalana? pero no creiem que s'hi pugui referir de cap manera.
El polemistapotseral~ludeixalaGram~ticacatalanaembellidaabdos
ortografiesextensaiabapdstrofpwa correadmentparlariescriurwen extens
iapostrofidalallenguacatalana,escritaamitjan segle i que haromisin?dita,
deJosepUllastre (nataBanyolesel1690imortel1762),d~merdePeralada.~"
219. Cit. de Josep Pau BALLOT1 T o m , Gramarica i apologia de la llengila caralana, Joan
Francisco Piferrer, impressor, Barcelona, s. d., pig. xv.
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223. N'hi ha exemplara la Bibliotecade Cardunya, els mss. núms. 176 i 756. Exisreixun dtre ms.de
propiempanicular Elms. núm. 756de la B.C. haestar editati cstudiatperMontserrar Anperaenla swa
TesideUicenciatura (1971).

Ullastre se sentíimpulsat a escriure laseva grarniticaper «zeldeIaPitriax
i pel

...desig universal de veurer en nostra província una gramitica catalana, per
ser notbries les utilitats reporten les nacions que tal tresor tenen, in'animi
224
per aquesta empresa ...

En la dedicatoria (ea tot patrici ben~volo»),hi trobem un altre dels
motius que esdevindran un tbpic de la Renaixenca: el de la llengua mamada:
Tant com natural és a qui sentin nacional estimació de sa propia Ilengua,
com lo mateix natural aliment; pues lo que fa aquest en orde al cos, fa
aquella en orde a i'inima: ab ella nos acaricien al mateix temps que nos
alimenten ab sa propia sang tiernes les mares, i ab ses amoroses veus
cornencen a instruir nostres esperits perque entrem en coneixament de
la diversitat de tantes coses com ha creat en la misteriosa fabrica de
I'univers I'Autor de la naturalesa; ella nos alleta per lo coneixement de les
coses sobrenaturals i del mateix Déu; per ella som instruits en lo comerc
h u m i i civil tracte; i per medi d'ella entram, com per la primera porta, a
la participació dels arts liberals i s~i2ncies.~'~

Després de la dedicatoria, Ullastre estableix la genealogia del catali,
que segons diu arrenca de la confusió bíblica de Babel; &una de les
setanta llengües originades d'aquell cistig diví davalla el Ilatí; i del Ilatí,
el carala.
Després d'aquests preliminars +n ataca la universitat de Cewera i
I'Academia de Bones Lletres perque li sembla que no fan prou pera la
ilengua-, exposa la seva doctrina gramatical dividida en nou llibres i en un
ordre que avuipotser ens pot sorprendre. De totamanera, és un esforc de
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sistematització prou lloable i conté molts encerts, com l'ús de 1.1, de
l'apostrof, de la grafia i per a la conjunció copulativa i la supressió de la h
en els mors acabats en
Les gramitiques i els tractats prenen cada vegada un to més
apologetic i engrescar. A finals de segle, Ignasi Ferreres surt a defensar
el catali de les acusacions de llengua «aspra» i «curtan en la seva

Apologia de l'idioma catala vindicant-lo de les impostures d'alguns
estrangers que lo acusen d'aspre, incult i escas, llegida a la societat
R-Comunicacióliteraria».227 El retret de ]lengua «curta de paraules., fet
sovint al catali, prové d'El Bandolero de Tirso de ~olina,228i Bastero, com hem vist, a la Controv2rsia sobre kpefecció de l'idioma catald,
s'afanya a explicar que no vol dir que tingui un Iexic pobre, sinó que
les paraules solen tenir menys sil.labes que en les altres Ilengües.
D'aquesta «brevetat»,Bastero en fa motiu d'orgull, perque -segons ellcom més breus són les parades més expressives són. Les paraules del
catala, pero, no sols acostumen a tenir un nombre menor de síblabes, sinó
que moltes nomes en tenen una. En aquesta formalitat de la Ilengua,
anomenada *monosil~labismen,els catalans del XVIII, i sobretot els
valencians -com veurem tot seguit-, hi fonamenten una de les
excel~lenciesdel catala: la seva expressivitat. Heus ací un altre dels topics
que perviuri en el segle següent. Ballot, que, encara que obre una nova
epoca per als estudis gramaticals, de fet recull tota la tradició i tota la inquietud del XVIII, diu:
És incalculable I'abundhcia de monosil.labos de la llengua catalana; i esta
és una de les preciositats que la fan més recomanable, puix no hi ha llengua
que ab tanta brevedat diga més ni explique més concisament les idees...Diuen

227. V ms. núm. 11 19 dc la B.C. SobreFerreres, T o ~ ~ ~ ' s A M ~ ~ , M e m o n i r p a r a aop.
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alguns que nostra llengua és aspra i dura, i citen per aixb la pronunciaci6
d'algunes paraules, comfiuit, trull, foc, cap, &os, tmc, lleig,fiont, neu, que,
per no tenir-les acostumades lo seu oyde encontren en elles alguna duresa.
Perb, iqui diri que és dur i aspre lo Ilatíper la pronunciació d'estes semblants
veus:f;cus, rrux, trubs,jions, synnx, hulec, bogud,haud, torquis,jkt, git i altres?
Ningú ha acusat de talvici a la llengua Ilatina, anc bé tothom confessa que
es dolca, suau i

La brevetat li dóna més expressivitat i concisió-explica Ballot-:

...no h; ha llengua que ab més breus paraules diga més alts i miiiors conceptes...
...ab dificultats se podri trobar altra Uengua que sia més breu i concisa que la

nostra, i aixb és per I'abundancia que té de monosíl.labos...230

1, quant a i'acusació d'ésser una iiengua de vocabulari pobre i escis, diu
- c a l que no oblidem que va dedicada a la Junta de Comer$, que patrocina i'edició-:
En l'oratoria té energia i forca per a persuadir ab eloqüencia. En la poesia és
admirable, aguda i fecunda; i si s'haguessin recollit totes les poesies catalanes
com s'ha fet de la castellana e italiana, no seria en aixb inferior a estes dues
Ilengües. En la filosofia, en la medicina, en la jurisprudencia, en la teologia, no
li falta abundancia, gravetat i facúndida per a explicar-se ab destresa i facilitat.
¿Que sciencies, que arts hi ha en la societat que la Uengua catalana no tinga
paraules prbpnes pera expressar les miquines, los instruinentos, les maniobres,
los artefactos? L'agricultura, I'arquitectura, la niutica, la mecinica, los nous
descobriments, ja físics, ja intel.lectuals, tenen sos signes tkcnics o paraules
prbpnes en catali per a expressar les sues operacions. En fi, pot explicar nostra
iiengua ab paraules tot lo que lo enteniment pot concebir. Quant més industriosa és una nació, més rica és en paraules i expressions.2"

Mili i Fontanals en el discurs de restauració dels Jocs Florais encara se
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sentiri obligat a justificar I'«aspror» del catali a benefici de la seva
expressutat:

...los noms expressius, si bé aspres avoltes, de nostres heroes, de nostres
232
poblacions i territoris ...
Molts dels motius de reivindicació de la liengua que trobem al segle XJX
apareixen ja en els autors d'aquesta epoca. Ballot a la seva Gramatica i
apologu... no solament cita fragments de I'clpologul de I'idioma catala... de
Ferreres, sinó que se n'apropia. Aquest text de Ferreres esti escrit amb
apassionament i amb una mica d'agressivitat. Per exemple, després de fer
veure la semblanca de molts mots catalans i Ilatins, diu:
Luego, és millor lo nostre idioma catala que lo castelli. Ab tot no tenen que
alborotar-se los senyors castellans, presumint-se que pretenc jo negar que moltes
veus castellanes tenen més connexió amb les llatines que no les catalanes, que
presumo dir tal; sí, empero, dic que per cada veu castellana que tinga rnés
connexió i similitud ab la Ilatina que la catalana, almenos ne produiré jo dos
de catalanes més semblants i connexes ab les Uatines, ab lo que s'evidencia que
s'avantaja lo nostre idioma catala en la connexió i semblanca al Ilatímés que
lo castella, d'on s'infereix que és mill~r.~"

En realitat reculi tots els motius queja hem vist exposats per Bastero i altres
tractadistes. N o deixa, pero, d'ésser curiosa la raó que dóna, al final, sobre
la preeminencia dels castella i el fet que sovint els catalans prefereixin el seu
ús, que no és Uengua de cort:

...me diran: icom és que los catalans afecten lo parlar castella olvidant son
llenguatge natiu? Passo a satisfer a esta fent una altra pregunta: icom és que
los grecs han pres l'idioma turc, deixant lo natiu grec, ja tan olvidat, que és
menester apendrer-lo com lo Ilatí, essent la llengua grega tant i més florida
i elegant que la turca? La resposta és la mateixa que dec donar: la llengua
turca és en la Grecia la Uengua de la cort, i, per abra~aresta, han abandonat

233. Cit. del mis. núm. 1119 de la B.C., pig. 6

los grecs la sua. És la llengua castellana nostra llengua de cort, i per $0
abandonam lo catala...
Si m'he dilatat en esta Apologzu servesca de disculpa lo haver tornat per lo honor de la Pitrii, no dekant circumsthcia d'aquelles que m'han aparegut precises per vindicar nostre idioma, mostrant que l'amor patriotic no me lleva
lo coneixement, puix no pretén abitrer la castellanaper exaltar la nostra.
Corre cada qual en sa província i sapiam-les parlar pcrfectament, quan
lo posseir-ne moltes és especial recomanació, i baldament tos jo versat
en totes, especialment a les europees, que me servira de grandísima
cornplackncia.'"

Sembla b g i c que aquest corrent reivindicatiu que es va anar
congriant al llarg del segle havia de concretar-se en alguna actitud o
afirrnació ben definida. En efecte, I'any 1792 in~ressaa l'Academia el
magistrat Antoni Francesc de Tudó i pronuncia un discurs Sobre la
lengua catalana.235Ultra l'apologia, tarnbé en t o polernic, de la llengua
i l'afirmació que la finalitat de I'Academia és l'estudi i el conreu del
catali, car és una lleneua
amb totes les de la llei? arriba a dir que ja
"
és hora que ressuscitin la llengua i la literatura catalanes:

...a fin de que...vuelva a florecer nuestra literatura catalana, que, por tan
desgraciado evento, ha quedado sepultada su memoria, con justo sentimiento de los verdaderos amigos del país, a que nos estrecha hoy más esta
obligación cuando nuestras fábricas y manufacturas se encumbran a mayor altura ...237

234. Cir.delmss. núm. 11 19deIaB,C.,pigs. 14-15.
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DiariodeBa~elonadel 13d'abril de 1794;Joan CORMINFS,
S~plnnentoalarMem~riarparaa~udnr..,
op.
cit., pig. 264; MIK~ISANS,
op. cit., pag. 16s;Joan MERCADER,
Barcelona durdnte la ocupacidnfiancesa
(1808-1814). Instituto Jerónimo de Zunta, C.S.I.C.,Madrid, 1949, pigs. 59 i 89; Antani J m c u n ,
-Notas paraelesnidiode laenseíianzaen Barcelona hasta 1900~,
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Escut a~t~tiral
de ki RetiilAc~zd?nii<ade Bones Llenes. obra de J o s q M St~biraciir
nriayiiició (le (nnblema de rAcadOnia Desconfiudu

La poesia a I'Acadimia

Al llarg de tot el segle XVIII I'Academia fou un recer per a la poesia catalana, com ho fou per a i'estudi de la nostra llengua i de la nostra historia.
Ara exposarem, doncs, amb detall I'activitat poetica de la corporació
durant els seus tres períodes, tot destacant la personalitat i I'obra d'aiguns
238
autors.
Ja hem esmentat aigunes de les composicions llegides a les sessions de
I'AcadSmia. Les Neniar reales...,la corona que la corporació dedica a la mort
de Carles 11, conté.cinc peces en catali: la intitulada «Pondera's la rara
circumstincia d'haver-se trobat en lo real cadiver de Carlos tot lo cor
consumitn, que és un sonet ponderatiu:
Fonc nostre rei nostre major amant;
fonc son cor lo volci de son

de Josep d'Amat de Planella i de Despalau, primer secretar¡ de la corporació
; ~ ' ~altra, eRedondilles i glossa,>,z"de
i que fou qui recopila l ' a n t ~ l o ~ i a una
Josep Clua i Granyena, beneficiat de la ~ a t e d r a lun
; ~jeroglífic, «Se pinta
Cataiunya en figura d'una hermosa dama que plora reclinada en lo sepulcre
de son enamorat i rei don Carlos Segon (que esta en la gloria), ab la qual
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parla lo mateix sepulcre ab est epitafio sonet en forma de laberinto»F3de
ira Manuel de Vega i de Rovira, rnonjo de ~ipoll,2"que, amb el pseudbnim de .Rector de Pital.luga», intervingué, com veurem, en altres tasques
poetiques; i «Mor Espanya perquk mor son Rei: tant pot lo rigor d'un
sentiment. ~ o n e t o n i~«Al
' ~ comú sentiment de tota Espanya. Romanc
h e r o i ~ , ) ambdues
?~
d'Antoni de Peguera i Aimeric.
Aquest heroi, que, com ja hern vist, tingué unaparticipació molt activa en els esdeveniments de la guerra de Successió, nasqué a Barcelona Pany
1682, fill &una noble família. Rebé una exquisida educació humanística,
civil i militar, i pel que sembla, fou un cavaller gentilissim. Ben aviat es
rnostri disconforme amb les mesures preses a Catalunya per Felip Y i el
virrei Velasco mana fer-lo agafar. Ell, pero, aconseguí de fugir a Viena. Ana
després a Gknova, on, conjuntament amb Domknec Parera, sign4 perpart
de Catalunya, el famós pacte. De retorn al País Catala, recorregué molts
pobles a fi &animar-los a posar-se de banda de I'Arxiduc i entra a Barcelona I'any 1705 amb l'estol aliat. Carles &Austria forma el regitnent de la Reial
Guardia Catalana, de la qual Peguera fou nomenat coronel i vingué a
socórrer la nostra ciutat quan I'any seguent fou assetjada per Felip V Manta
després al front d'Aragó, on realitzi grans proeses, i allí morí el 15 de marc
del 1708, als vint-i-sis an~s.'~'
La seva actitud generosa i radical a la vegada, les heroiques gestes que
acomplí a favor de la causa de I'Arxiduc i la seva m o n en la plenitud de la
jovenesa atorguen a aquesta personalitat una mena de fesomia i aureola
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gairebé romintica, que el conreu de la poesia acaba d'accent~ar.~~~
1és que
també la seva poesia -com la seva vida- té un indefinible to preromintic:'9 especialment visible a la composició de les Nenias reales....Al
comú sentiment de tota Espanya. Romanc heroicn:
Ab Ilagrimes de sang, trista i confusa,
lora ab viu sentiment la Monarquia,
i no és molt, si expira per tota Espanya
lo primer mbbil de sa gloria i dixta.
Carles morí? Dolor que m'aturmentes,
si monnt millo& de jerarquia,
cesse la pena ja ...
Mes, ai dolor!, si Carlos se sepulta,
com és que Cataiunya queda viva?
Sí, que vivint fabrica en ses entranyes
sepulcre que ses
eternitza.
Si en dia de Sever doni contentos,
per que dona desgracies en tal dia?
iÉs acis perque aW clou sa carrera
en un círcol perfet de rnon i vida?
. .

.

. . . . . . .

i tu, oh Cataiun~asempre amada,
de qui has rnerescut favors i ditxes
plora la perdua de qui tots la ploren,
si al colp de tal dolor te queda vida.'j0

Pegueri col.labori també a les Nenias reales...amb una altra composició, «Ovillejo»,z51pero aquesta en castella. Fou un dels més assidus a les
sessions de PAcadkmia i hi llegí moltes composicions en aquesta lengua Val

248. Femn Soldevila haviaprajectatd'escriure una novel-lasobrcaquest persanatge.
249. Haesrat també F. Somkvr~~ala
sevaHistonade CaAnya, Editorial Alphs Barcelona, 1963,
pags. 1107-1108, qui haremarcat aquest trer.
250. Cit.deNm>asrealer...,pags. 101-102.
251. Cit. deNmiar reales.., pigs. 29-31.

la pena que parem un mica d'esment en la producció castellana de Peguera,
caracteritzada adés per un to exquisit i malenconiós, adés per un to heroic
i ardit, no gaire freqüent en la poesia &aquel] moment. A la primera
academia, el dia 3 de juny del 1700, ja li fou encomanat «Un romance de
20 coblas elogiando la aplicación y ejercicio de la Academia», que,
efectivament, va es~riure.'~'
A la sessió del dia 23 del mateix mes iiegeix una
composició, «Ponderando el sentimiento de una ausencia con 12 endechas
endecasílabasn, molt a l'estil de Garcilaso -amb qui la seva vida té un
evident paral.lelisme-, pero d'un Garcilaso damunt I'herkncia literaria del
qual no hagués passat I'extorsió i el frenesí del barroc ni la interpretació dels
autors catalans del segle xvir; d'altra banda, l'estilització i i'elegant -pero
convencional- t o lacrimogen d'aquesta peca ens fa pensar en el
neoclassicisme:
Al compás de este rio
rompa el dolor mis penas,
y en ecos de sus voces
pubhquenmis suspiros sus dolencias.
Mis lastimados males,
si a tus oídos llegan,
deja el dolor, ingrata,
que bastante rigor en mí es tu ausencia.
Envidio al pajarilla
que, en voces lisonjeras,
diviertc sus amores;
y yo aumento las ansias a mis penas.

El cortezano en valles
busca la rama tierna
para cantar sus glorias;

252. Comenca: -Si cnrre mis afecros miro*.\! ms. 8-98 dc1'A.H.C. (Y pig. 77, nota 1 bis), fol. 1 i
final del Zon i 3erquadern.

yo el tronco seco para llorar mis quejas
Con diferentes ojos,
apacibles riberas,
mirabais mi cuidado;
y lo que antes fue gusto, ahora es queja.
Pensamiento, prosigue
tu llanto y tu querella,
y la falta de Filis
el alma llore en lágrimas desechas.253

A 1'Academia del 22 de julio1 llegeix .Describiendo en cuatro octavas la
254 .
batalla de un león y un tigre»; 1 a la del 30 d'agost, *Engrandeciendo el
valor de los ciudadanos de Sagunto, que quisieron más acabar con su ciudad y vidas que sujetarse a Ia ambición de los cartagineses. Cuatro octavas»,
la darrera de les quals fa:
Recibid, pues, triunfantes saguntinos,
el renombre de siempre prodigiosos,
pues supisteis, con pechos diamantinos,
siendo vencidos, ser los victoriosos.
Cantarán vuestros ecos peregrinos
aun los mismos fenices belicosos,
pues pudieron lograr con su ardimiento
a Sagunto incendiar, no vuestro aliento.2ii

Finalment, a la del 21 &octubre. .Probando que el sujetarse a la pasión de
256
los celos un corazón es indignidad de un ~erfectoamor».

253. Cit. ms. B-98 Je1'A.H.C.
254. Cit. ms.B-98 de I'A.H.C. Cornenga: «Cumdoelprimcrcelaje dela Aurora..
255. Cit.ms.B-98dcl'A.H.C.
256. V ms.8-98 deI'A.H.C.

L'any 1703I'Academia empren una altra publicació poetica: l'edició de
les obres del Rector de Vallfogona, amb el títolZhanonia del Pamlis...257
L'edició, arnés d'una dedicatoria a I'Academia, d'una <'Vidadel Dr. Vicent
Garcia...,, una exhortació als lectors i una «Protestació...n, conté, al principi,
una serie de composicions laudatories degudes als anomenats «Rector de
Bellesguarh (autor, arnés de la dedicatoria), <.Rector del Banysn, «Rector
de Pital.luga» (aquests dos també ho són de la <<Vida...»,de Pexhortació i de
la «Protestació...n), *Rector de Guialmons~~,
«Rector d'Alc& i .Rector de
ValdonzeUa».
Cal que parem una mica d'esment en aquestes figures perque representen la continuitat de la tradició vallfogonesca dins la poesia catalana de la
darreria del segle XVII i del comencament del ~ I I Hein
.
d'aclarir, pero, de
be11 antuvi que, a causa de la fama del Rector de Vallfogona, aquest
substantiu, xrectom, esdevé sinbnim de .poeta». Els qui no es consideraven
dignes d'aquestaalta categoriaes batejaven. més humilment, amb els noms
de «germb o
Tot i que no tenim gairebé cap dada personal, sabem que el «Rector de
Bellesguard*, era roan Baptista ~ u a l b e s . 'En
~ ~canvi, ha arribat fins a
nosaltres un bon nombre de composicions seves. D'altra banda gaudí,
durant ilargs anys, de la fama de bon poeta, car és esrnentat sovint i el 1769
és proposat com a autoritat per al diccionari que projectava de fer
I'~cad?mia.~~'
A la darreria del XVII ja té un premi en el certamen organitzat
amb motiu de la pau de ~ ~ s w i c k . ' ~ '

257. V ~ h ~ m o n i a d e l P a m...,
d io p . ~ i c . , ~ i80i
g ~82-85,nota
.
8. Comsabern, aqucstaedici6 és
a@&.

258. R ~ ~ ~ ~ ~ ~ B A L cir.,pig.268.
AGuER,~~.
259. Jal>identificaTo~~~~~A~~~~Ies
sevcsMem6Msparaayl<&r..,op.cit., pigs. 300-301. Runr6
I BALAGUEQO~.
cit.,pig, 271-274.
SANS,
op. cit., plp. 103;J. MTQUELIVERGÉS,
"p. cit.,pigs. 261-285; A. COMAS,
Les
260. J. MLK~TI
excellkicieidelaIlmgiurca&>a, o p cir.,p3gs. 40-41; ¡A. COMAS,
<Una defensade kUengu..~,op.
cit,
pigs. 35-50.
261. Amb kcomposici6quecomrnca~~iuensefomiclcora.~~cihvoaandecimicnfo,p~gs.
49-50.

La dedicatdria de I'edició de Vallfogona és un elogi, d'un barroquisme
feixuc, al poeta, a la llengua i a la literatura catalanes. Quatre composicions
seves figuren al davant d'aquesta edició: «En elogi de la culta i erudita
Academia dels Desconfiats de Barcelona, escrigué lo Rector de Bellesguard
lo present soneto%
Prova la primavera I'esperanca
d'elia sia lo abril en ses verdures;
prova lo cel benigne, ab ses Uums pures,
261
del mar ja la inquietud, ja la bonanca ...;

A a b a n t I'heroica estudiosa fatiga dels acadernics desconfiats de Barcelona,
escrigué lo Rector de Bellesguard lo present soneto.:
Les alegres catifes de la Xina,
la rica, de Mila, tela passada,
del Potosí la vena més

«A les obres de l'elegant catalj, doctor Vicent Garcia, Rector, ben celebrat
de Vallfogona, impreses a diligencies d'alguns de la sempre ben aplicada com
culta, discreta Academia de Barcelona, denominada dels Desconfiats, a
l'acert de dedicar dites obres a la mateixa Academia, escrigué lo Rector de
Bellesguard. soneto;" i «Disculpalo Rector de Bellesguard haver-se donat
a la imprernta les obres del Rector de Vallfogona contra la censura dels escrupulosos lectors. Decimesn:
Les obres del gran Garcia
ixen de la premsa i fum
a fer dels ingenis llum
262. Cit. deL'hamonkdelPamdr ...,op. cit., pagines inicids sense numerar.
263. Cit. deL'hannonladelPaW...,op. cit., pagines inicids sense numerar.
264. L'hnnnonkdelPamdi ..., ap. cit.,paginesinicials sensenumerar.

persa gala i encrgia
Qui culpa la fantasia
d'u o altre assumpto, tal qual,
no fa comprensió cabal
del que Garcia escrigué
ni del que un Dante digué:
<<Sapdel bé qui sap del r n a l ~ . ~ ' ~

U n manuscrit de la Biblioteca de Cataiunya conté aigunes composicions
d'aquest autor: XAdvertiment del Rector de Bellesguard per a tot lector
&inadvertida censuran, potser una resposta a la censura de l'edició:
Lo escríure agust de tots
no ho ha fins vui conseguit
lo ingeni més enidit
ni lo savi de més dots:
quants los humans, tants los vots,
i per GO,lectorpnident,
vés cn censurar atent
a Garcia, i reserva't
O exposa't a censures,
si presums de més atent;%'

<<Cartanova en poesia, en la qual dóna notícies un amic a l'altre de l'estat
de les pretensions de les cotes vacants i sos adjacents, composta per Dn. Joan
267
de Gualbes. Romancu, peca de caricter molt circumstancial, aisí com un
pareii de decimes que figuren a contin~ació~~'
i dues altres peces intitulades
&tira a un jutge de la Real Audiencia, ja vell, molt xacós, tocat de gota,
qual s'enamori &una dama molt hermosa i poeta (!), la qual li féu les
269 .
següents dkcimes compostes per Dn. Joan Gualbesn i *Vexamen al Dr.
265.
266.
267.
268.
269.

Cit. de L'hamonLadeIPamdr ...,op. ~ i t . , ~ i g i n inicials
es
sense nunierar.
Cit. delms.núm. 1183 delaB.C.,pig. 4.
Vms. núm. 1183delaB.C.,p:ig. 15-19.
Vms. núm. 1183delaB.C.,pig. 19.
Vms.núm.1183delaB.C.,pig.21.

Beguí Bransí sobre la sitira dels pretensors de cotes en abril de 1670.
270
Compost per Dn. Joan de Gualbes. Romancs, d'atnbució dubtosa. Més
interes, en canvi, té la intitulada «%tira a tos titulars de Catalunya, composta
per Dn. Joan Gualbesx, per les al.lusions que conté a la noblesa de la ciutat:
Volent de festes tractar
de Barcelona los títols,
per firmar certs capítois
un dimarts se van juntar,
i d'aquívan resultar
unes estranyes raons,
i d'elles, per dar-nos ilum,
restaren les festes fum
i es donaren tots per bons.
Lo comte de Montagut,
dit don Josep de Cardona,
aquel1 que mai no perdona
en tots los saraus que acut,
lo lloc primer no ha h a y t .
Per ser el1 qual tots sabeu,
cridant digué ab altaveu:
-«Que soy yo tan majadero
que he de gastar mi dinero.,
que és lo ditxo propi seu.
Savelli, que és gran dansant,
mostra primer gran calor
de festes...
Lo Comte de Peralada
qualsevol cosa sap fer,
pero de gastar diner
no és bona temporada ...

Lo de Canet va faltar
a tan raro ajuntament,
i que molt, sent el1 absent,
271
no es poguessen concertar...;

i «A la duquesa de Medinasidbnia, que, havent predicat missió lo l?Móra,
jesuita, se vestí un cilici, puix estava atordida, dient no hi havia salvació per
ella; i després lo P. M. Costa, dominico, féu altra missió per animar dita
senyora. Dhcimes compostes per Dn. Joan Gualbes,,. Les decimes glossen
el seguent lema:
Quan Móra ora
pabcioplora,
p d veu sonpkant
lo sol quanfia Costa
I'ncosta a son consol,

i comparen els dos predicadors a dos sastres:
Costa i Móra sastres són
que agiponen esperits...
.

.

.

.

De Costa lo ben tallat,
de Móra lo ben cosit,
deixen, provant tot vestit,
cert escnípol embastat.
Corte als dos no els ha faltat...
Estes sónles conclusions
dels consols i desconsols,
foren del palacio dols
i foren consolacions.
Jovenero els dos patrons.
no mestres, sols si mestrassos
vells, ropers i catrapassos.

271. Cit.delms. núm. 1183delaB.C.,pigs. 19-20.

Entre ells, deixeble sia jo
quan I'inima d'eix botó
deixe lo gipó a pedacos.27z

Gualbes és, a més, autor d'una composició al.lusiva al setge de Barcelona
de l'any 1713.~"
Així com no ens consta que Gualbes pertanyés a I'Acadsmia Desconfiada, sí que sabem que n'eren membres els altres dos «rectors. que més
intervingueren en l'edició de Vallfogona, el de *Pital.luga» i dels «Banys».
El «Rector de Pital.lugaz era fra Manuel de Vega i de Rovira, fill de nobiIíssima famíla, que seguí la carrera eclesiastica i fou monjo de Ripoll. A més
de literat, era músic i fou xantre d'aquell monestir. L'any 1699 féu imprimir la seva traducció castellana de Diego Monti, Elambicioso político infeliz, sobre la vida del Duc de Mili, Ludovico Sforza VII. L'any següent
ingressi a 1'Academia i tres anys després obtiigué el segon premi en el certamen sobre el trasllat del cos de sant Oleguer amb una poesia Ilatina.
Publica també les constitucions provincials o capitulars de la congregació
benedictina claustral tarrac~nense.~'~
És autor, conjuntament amb el «Rector dels Banys,,, de la qKda ...», l'exhonació i la eProtestació...» que figuren
davant l'edició de Vallfogona. 1també de la composició .<DelRector de
Pital.luga, cronista de lavida de l'autor. Soneto*:
Tant remontes, Garcia, lo teu vol,
que a ta ploma ninguna pot seguir
@er rnés que l'envejós vulla mentir),
ara escrigues de goig, ara de dol.
Ab raó se gloria el nostre pol
de veure't maior astre així Iluir,
272. Cit. del ins. núm. 1183 de laB.c., pags. 38-41.
273. V m s . n ú m . 1183 delaB.C.,pigs. 188-189.
274. T o m AMAT,
Mgnonkpara ayudar.., op. cit., pigs. 646-647; J.M. PELLICENI
PAG?
Sanfa
~
MmiidelmonnrtmodcRipoll NoInlinmo+yglon'o~o~re~ideer@c~&ran~;?nohar~elmilm~o
deruprimeradcdicanón.Rcieñn hütókca, Esubl.tipog. de Feliciano Hona,Maor-ó,1888,@g.205; C m RASIBULBMR,
McadPmiaDerronfuida ..,op. cit.,pigs. 107-109;iRu~iO,op.ni.,
p3gs.274-275.

i ab ta llum les rnés clares obscurir,
fent-te, en lo resplendor, únic i sol.
Voldria, en alabar-te, alcar lo cant
segons lo que ton numen gran mereix;
pero, que pot cantar un ignorant?
De les virtuts que el cel, doncs, comparteix
en tu sol, comunica'm tanto quant,
i veuris com, per tu, lo meu cant creix.275

El «Rector dels Banys,, era Joaquim Vives i Ximénez, advocat, nat a Barcelona I'any 1671. Pertanyia, a més, al brac militar i fou present a la Junta
de Bragos de I'any 1713d e s p r é s d'aquesta data se'n perd tota n~ticia."~
Dos sonets seus figuren davant les composicions del Rector de Vallfogona:
*Elogia a les obres del doctor Vicent Garcia, Rector de Vallfogona, son
carissim amic, lo Rector dels Banys, més ab la voluntat que ab l'expressió
d'aquest soneto»,que comenca:
D'aquell riu, que secat no havist Espanya,
begué, per refrescar nostra ekutesa,
lo gran Garcia, fent naturalesa
del que taiit, en los rnés, és cosa estranya...;277

i nLo rnatei~rector al mateix assumpto. Soneto»:
Com ja, cigne canor, s'oí Garcia,
de i'Ebro en les riberes caudaloses,
ab veus, en lo elegant, tan abundoses
com raudais en les limfes descobria.
. .

. .

Tsnta gracia en Garcia esta cifrada...
Puix la gda dels grecs té millorada,
275. Cir. deChamnnniadelPa M..,op. cir..pagincs inicials sense nurnerxr.
276. C~nwnns1 Binnw~,iXczdemiaD e s m r i ~ . . , o pcit.,pigs.
.
116-117; i Rus16,op.cit., pig. 274
277. Cit. d e ~ b a m n n i a d e l P a m d..,
i op. cit.,pigincsinicialssensenumear.

dels Uatins I'agudesa en eU s'hospeda,
lo que bé nos ho mostra l'experi~ncia.278

Les altres tres composicions laudatories que figuren a I'edició
corresponen a tres personatges que no sabem que hagin estat identificats:
del «Rector de Guialmons., la que porta aquest llarg títol explicatiu: «Sidels
funests decrets de la parca fos proporcionat indult lo merit, permaneixeria
sens dubte immortal lo insignie Vicent Garcia, Rector de Vdfogona, puix
en cada una de ses obres vincula repetits assumptos a I'admiració dels més
discrets; pero com que la universalitat de la humana llei no ha tingut fins
vui evasió alguna, suposant no pot esrnerar-se la caduca falta de sa important
vida, és bé que se perpetue immortal son nom a l'aclamació de la posteritat,
persuadint no poc a la memoria, que ab tanta raó se sol.licita, lo aprecio que
de son numen (després de sa lamentable mort) féu lo savi conclave en que
presideix lo provido déu de Delos, en consideració del que dedica lo Rector de Guialmons en obsequi de ses obres la humil ofrenda d'est soneto,,:
Paga el tribut a la fatal tisora,
lo credit del Parnis, Vicent Garcia,
i la ploma sutil que en el1 floria
al més alt del Parnis voli canora
Prenguc-la el déu que dos esferes dora,
i, atent al dolGprimor de sa harmonia,
rpmpé la lira, veent que I'excedia
altre instrument, que a son irnpuls millora.
Cada qual de les nou (mai m& discreta),
per regla del fervor que el geni inflama,
volia per a si son metric temple.
Pero al mirar-la Apol.10 tan perfecta,
fou ales de sa cima per la fama
i es queda lo demés per propri exempley
278. Cit. deL'hamonizdelPam&.., op. cit.,pAginer inicials scnse numerar
279. Cit. de ChaannoniadelPamdr...,op. cit., pigines inicials sense numerar.

del «Rector &Alcana»,'<Ala ciutat de Tonosa, felis i fecunda mare de don
Francisco laTorre i del Rector de Vallfogona, lo Rector &Alcan%Soneto»:
Que de Marte en I'escola gloriosa
fores Iberia, és clar, pues Roma antiga
colonia et sol.licita i, enemiga,
te fuig Cargao al pas, que victoriosa
aclamar-te exemplar ditxa és famosa,
a que invencible t'ha constancia obliga,
blasó de ta lealtat i ta fatiga,
duplicar-te la palma generosa...;280

i, finalment, del .Rector de Valldonzella~~,
*Lo Rector de Valldonzella a
I'autor. Soneto,,:
Cisne immortal, oh fenix, que a la fama
(que ni del temps ni olvit, varas tisora,
ha pogut minorar-te) en esta hora
a impulsos naixes d'apoldínea flama...2B'

La tradició vallfogonesca perdura al llarg de tot el segle XVIII, dintre i
fora de I'AcadSmia. D'aquestapewiv2ncia en poden ésser mostra moltes de
les composicions que ja hem vist i aigunes que encara hem de veure.
Un aitre academic de la Desconfiada, Llorenc de Batutell i d ' E d (16601704),de noble i antiga ascendencia, senyor &Oixi de ~ e s t r a c icol.labora
,~~~
a L a g r m s amantes..., amb un aplec de poesies catalanes i el pseudonim de
I'«Ermita de Ptuneres~,nom &una advocació fundada per un antecesor seu:ZR3
la primera és una eGlossa» a i'xanagrarna rigorós: E regna en los nostres corsm
280. Cit. dc Chnmonia delPand3...,op. cit., pagines inicials sense numerar.
281. Cit. dePhamoniadelPamar..., op. cit,,pagines inicials sense numerar.
282. C A ~ ~ S I B U L R,L>AcadkniaDes'~n&da...,
ENA
ap. cir., pigs. 46-49.
283. CIUWRAS1 B ~ u ~ ~ & L X c a d e m
Descon&h
ia
...,op. cit., pags. 46-47. L'sErmita de Pruneress 6s
esmentat en un rornang de la Guerra de Successió, Pnmicoldelesheroiquesproeier cniakznes..,datar cl
1706. Les dates no concorden massa,perb el romang en parla en passat.
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285
intitulada «Caries Segon, nostre senyor»; la segona, un «Soneto*,
que insisteix en el tbpic que la parca no estalvii la tisora; la tercera
s'intitula '&'ronbstic
de la mort del Rei, nostre senyor. Decima*:

Dels reis i dels soberans
la mort sempre pronostiquen
10s cometes, que publiquen
casos i &es grans.
Mes quan mor Carlos los vans
agüeros cessen, perque
quan, columna de la fe
falta, que a la Iglésia ernpara,
de sant Pere la tiara,
eclipsant-se, ho previngué.286

la quarta, una altra <<Decima.que fa:
Son cor, nostre rei amat,
compassiu en los treballs
que afligien sos vassds,
en foc d'amor ha secat.
Vui Ileal, esta ciutat,
en est cenotafi ardent, li tributa reverent
piramidals focs d'amor;
perb més consum son amor
lo actiu de son ~entiment."~

Entre aquestes composicions figura un sonet, que comenca «Granrigor has
tingut parca malvadan, que ja hem citat, publicat anbnim, perb que probablement és d'ell.

284.
285.
286.
287.

Lágnmaramantes . . , pAgs.182-183.
Ligrimaramanter ....phg. 183.
Cit. deLáqimaiamanter..,pigs. 183-184,
Cit. deiigimasamantes ..., pig. 185.

L'Academia també participa al certamen del trasllat del cos de sant
Oleguer, amb la col~locació,a més de la participació individual, de dues
decimes a honor de Felip V I'arc de triomf de la Drassana.
També tenim constancia de I'activitat poetica d'altres membres de
I'Academia, com Benet de Sala i Cela (1664-1749), jurat en cap de la ciutat
de Girona i partidari també de la causa de I'Arxiduc, que fou perdonat
després per Felip
D'eU ens ha restat una composció forca igil, resposta
a una altra de castellana, i intitulada «A la retroscrita poesia escrigué Dn.
Benet de Sala i Cella esta decima. Deciman:
Per justa causa pladeja
ta elegant musa ingeniosa;
vulla Déu logre, ditxosa,
tanta pietat corn enveja.

Ta sutilesa campeja
en quant i'amor ta dictat,
més com la raó d'estat
té altre forces que la gracia,
sols previnc a ta eficacia
més enveja que pietat.2'9

La represa de les activitats de 1'Academia després de la guerra de
Successió fou deguda, com ja hem explicat, a la fusió de dues tertúlies: la
que es reunia a can Dalmases, de primer sota la direcció de Pau Ignasi i
després del seu fill Ramon de Dalmases i Vilana, i la que ho feia a casa del
comte de Peralada.
Ja hem fet esment de les activitats poetiques de I'Academia durant el
període anomenat esense nom., que cal adscriure als cinons més genuins
de la poesia festiva. D'altra banda, en aquesta epoca trobem ja a I'Academia

288. CARRFMSI
B U L B E N A , C A Desconfiada
C A ~ ~ ~ ~...,
~ op. cit.,pigs. 98-99.
289. Cit. del ms.núm. 1183 de IaB.C.,plgs. 128-129.
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personalitats com Pere Serra i Postius, de qui ja hem parlat, autor del famós
sonet que comenca:
Si vas a Montserrat, vés per Sant
que no et picara el sol, per més que et
no vages ab calers, gasta més
vés com madb Guilleuma sobre un

Lluc,
toc;
POC; 190
mc...,

o fra Agustí Eura, un dels poetes de mis personalitat d'aquesta epoca, de qui
tractarem més endavant.
Un manuscrit de la Biblioteca de Cataiunya conté un aplec de peces i
debats on figuren els noms de Boixadors, Sentmenat, Dalmases i ~ m a t . ~ ~ '
Aquests noms, enunciats així, poden originar confusions, pero en algun
moment sJidentifiquen. Resulta que són: Bernat Antoni de Boixadors i
Sureda de Sant Martí, comte de Peralada ivescomte de Rocabertí; Francesc
de Sentmenat i d'Agulló, marques de Sentmenat; Ramon de Dalmases i de
Vilana, marques de Villalonga; i Feliu Amat Lentiscli de Gravalosa.
Descendents, alguns Belis, dels fundadors de 1'Acadhmia Desconfiada, tots
entren a I'Acadernia quan aquesta corporació repren les seves activitats l'any
1729. L'esmentat manuscnt, doncs, ens ofereix, a la primera pan, una bona
mostra de l'activitat poetica durant el període ssense nom», o potser, amb
més precisió, de les tenílies que se celebraven al palau Dalmases o a casa del
comte de Peralada abans de iiur fusió i de la reorganització de I'Academia.
Les peces dels acadhrnics van precedides d'unes composicions convencionals
i amanerades de Jeroni Generes: .A una senyora que, vestida de negre, a qui
caigué un floc de neu en los pits. Decimesu:
Ab hermosissim primor,
en tu, Filis, miro unit
290. Cir. dc PereS~nwiPomu~Epítomehüt6nmdclponentmorann<rmoy
realmomf01OdeNuertra
SrñoradeMaimate, ihwado conloirucerorhütónmr m<irrnmorabkrdelmprin~pei,
iiridaiotoiyblmkchorm..,I m p de P Carnpins, Barcelona, 1747. A lapari inicial, sensr paginar, abans de I'index.
291. Vins. núm. 1R7delaB.C.

lo negre de ton vestit
ab lo blanc de ton candor...292

i <<A
les fineses de Filis traent les causes del nom Vallbona. D6cimesB;zg'
d'una de burlesca de Josep Carreres: *Al desengany d'una senyora que,
tenint en la m i un iioro, fent-li festes, la hi deixa ensuciada. Quartilles de
peu trencatn:
Elisa, en mala ocasió,
a un loro acaricia honesta,
quan se li caga ab la festa
lo brivó
Si ella obligar-lo procura
fent-li dos mil jogarrets,
trau el1 del cofre dels pets
confitura...;294

i d'unes anonimes intitulades: «Joguet»;295 «De les aparents vanitats d'esta
vida. Desenganyadaper la gracia divina, la flaquesa humana se llastima de
son engany en est romances,296 d'una certa ressonincia bíblica; «Introduc297 .
ció»; 1 «A les esperances que promet lo matnmoni del senyor don Antoni
d'Armengo1. D i c i m e ~ , . ~ ' ~
Franccesc de Sentmentat i d'Agulló, marques de Sentmenat (16971762), fou un home molt ben format en humanitats: estudia Ilati, grec i
hebreu en els jesuytes, coneixia la poesia estrangera i fou afeccionat a la
f i a . ~ ~que
~ va escriure molt en catali. Quan
fiiosofia i a la ~ i ~ i l . l o ~ r aSembla

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

Cit. del ms. núm. 187de la B.C.
Vms.núm. 187de laB.C.,fol.2-24
Cit. delms.núm. 187delaB.C., fol.5.
V m s . núm. 187dclaB.C.,fols. 7-7".
V ms. núm. 187 de la B.C., fols. 8-8".
V m s . núm. 187delaB.C.,fol.9.
Vms. núm. 187delaB.C., fol. 20.V,Ia composiciá de Dalrnase~quecsmentlremdinrrede~oc.
1.R. CAKKU~ASIBULBENA,
&tlld¡s biografics...n,op.cit., p5gs.201-202.

l'any 1752 fou erigida la '<RealAcademia de Buenas Letras de Barcelona.
en una de les sessions Ilegí un sonet en catali *encargando se conserve la
L'esmentat manuscrit conté d'eli la següent peca:
pureza de este
'<Auna que s'amagi bebent resolis d'un que arribava, a la qual se pondera
no li ha de saber mal haver estat vista. Quanilles~,que comenca:
Vui una dama he encontrat
que anomenen cortesana
los cortesos, i ab gran gana
diré lo que m'hi ha passat.
Jo creuré que ab lo puny clos
m'he senyat aquesta nit,
que altrament tal espcnt
m'hauria iugit lo cos...301

Una altra composició, intitulada eEndetxes. Ealegria de la junta per I'elecció
de muller del Sr. D" Anton Armengol en missenyora DnTaterina de
302 .
Ninotu, signadaper Pau Ignasi de Dalmases i de Vilana, probablement
el fill segon de Pau Ignasi.
El manuscrit conté, a més, tres debats en els quals intervenen, a més del
marques de Sentrnenat, Ramon de Dalrnases i de ~ilana;"' aBoixadors
major~,que deu ésser Bernat Antoni de Boixadors i Sureda de Sant Martí,
comte de Peralada i vescomte de Rocabertí (1702-1755), fill del decidit
austnacista i prinier president de PAcademia Desconfiada, comte de Savera,
president el1 mateix de I'Acadkmia, que serví Felip V en empreses militars
f i s a obtenir el grau de tinent coronel i el c h e c d'ambaixador a Portugal;lo'
«Boixadorsmenon,, que deu ésser probablement fra JoanTomb Boixadors
i Sureda de Sant Martí (1703-1780), genni de l'anterior, general de l'orde
300.
301.
302.
303.
304.

MIKET1 SANS,OP.cit., pig. 25.
Cit.delms.núm. 186delaB,C.,fol. 12.
V ms.núm. 186delaB.C., fols. 22-22",
J. R. CARRERASI BULBEIVI\,
«Estudis biogrifics... op. czt., pag~200-201.
J. R C A ~ R A S I B U L B EuEstudis
N A , bioghfics ...,, op. ni, pags. 187-192.
S,

de Predicadors i cardenal que es gloriava &«haver apres los principis de literatura en la corporació barcel~nina.)~'i que també trobem a I'Academia
en ésser restaurada I'any 1729; i Feliu Amat Lentiscla de Gravalosa (16981753), que estudia al convent dels pares dominics i a la universitat de
Cervera i fou el primer arxiver de la c ~ r ~ o r a c i ó . ' ~ ~
El primer debat, I'inicia Sentmenat en castelh i I'acaba en catalj:
¿De qué está Marte riendo
cuando estávenus llorando?
Si el plor denota tristeca,
perque molts ploren quan riuen?
És que d'aquest modo diuen
que en los goigs no hi ha fermesa.

Feliu Amat comenca després les seves preguntes i respostes en catala:
Per que sent lo amor tot foc
ab les Iligrimes s'aviva?

i les acaba en castella; Boixadors segon les fa en cataii; Dalmases, en catala
i en castella, com Boixadors major:
Si és Venus filla de i'aigua,
com és que és mare del f ~ c ? ' ~ '

Una nota que figura al final d'aquesta composició confirma plenament que
aquestes peces són mostres de I'activitat literka de les tertúlies anteriors a
la represa de I'Academia: diu que fou llegida el 3 de marc de I'any 17218O'.

305. J. R. CARRERASIB'LBFNA,
rEsrudir biogrifics ...n , u p cit., pigr. 197-200.
306. J. R. C A ~ S L B U U E uEstudis
N A , biogdfics ...n,op. cir, pigr.202-203.
307. Tors aquests frzgmenrs sóncitats delins. núm. 186 de laB.c., fols. 14-15v.
308. Escrit al finalial margedrer,aifol. 15: -Concepres csretics (?)dela rerceravetlladiqueseringué
3.'de inarcde 1 7 2 1 ~ .

En el segon, intitulat ~ ~ O r i c umanual»?
lo
intervenen els mateixos i és
també en catala i en castella. El tercer té les mateixes característiques i porta al comencament la data del 16 d'abril de I'any 1721.'"
Una composició ens iblustra encara sobre l'activitat poetica del penode
<<sensenom» de I'Academia: «Combaten lo cor d'Eneas lo amor de Dido,
lo sentiment d'haver-la de deixar en un estat miserable, lo temor d'haver de
quedar el1 ab l'opinió d'ingrat, ab l'obligació d'obeir a l'ambaixada que per
Meraíno li envii Júpiter. Soliloqui en deckes compost per lo noble D"Joan
de Boixadors en una de les academies que se tingueren en casa de D" Felix
Amat. ~ecimes.,)" text de baixa qualitat, que acaba:
Rendit, Dido, mon amor,
de ton mal lo sentiment
se rendeix, per més turment,
de ma opinió lo temor.
Ja el veneno beu mon cor
i al bkurer-lo el1 fo furiós
al vkurer que mata els dos
quan a sa forGacedesc,
repetesci repetesc:
Adiós, Dido, adiós."'

El conreu literari de la nostra llengua esdevé molt intens en convertirse l'Acadernia, l'any 1752, en la <RealAcademia de Buenas Letras de Barcelona~.Aquest mateix any el marques de Sentmenat Uegeix el famós sonet
que ja hem esmentat. Hem donat ja la llista detallada de les sessions
dedicades a la lectura de textos catalans en el període compres entre el 1752
309. Vms. núm. 186dc laB.c., fols. 16-17.
310. Vms.núm.186delaB.C.,fols.18-19.
311. V ms. núm. 1183 de laB.c., pags. 148.151. Ensconsta que algunes sessions d'aquertperíode
forencelebradcsacaadeFeLuAmatLentischdeGri~dosa(J.R C i u w R s s i B ~ ~ «Estu&
~ m ~ . biopljfics...n,
op. cit., pig. 202; i M r n r r i S ~ ~ s , ocit.,pig.
p.
14).
312. Cit. del ms. núm. 1183 de laB.C.,pag,151. Aquest poernadefraJoanTornis deBaixadors
figura sencera J. M. CASTELLET~
Joaquim MOLAS,
Ochosigloi drpoesia, LaLaAlzaEditorial, Madrid,
1969, pigs. 262-269.

i el 1806. Ara donarem unes breus dades sobre aquests autors que llegeixen
a I'Academia.
Antoni d'Armengo1 i d'Aimenc, baró de Rocafort i senyor de Montagut
(1692-1764), arxiver de la corporació, a la qual entri Pany 1729. Doctor
en Ileis, conrei la historia i la literatura en la nostra llengua.31' Que
sapiguem, llegí dues vegades composicions catalanes a les sessions de
I'Academia els anys 1754 i 1757.314
Josep Galceran de Pinós i de Pinós, marques de Barberi (1710-1 785),
ingressi a I'Academia l'any 1731, de la qual arriba a ésser president. Fou
home entes en heraldica i en arqueologia."i Llegícomposicions en catala
els anys 1756, 1757, 1758, 1759 i 1767.'16
Fra Antoni Andreu, frare tinitan de Barcelona,)" i Francesc Sanjoan,
historiador i numismitic,)18participaren ambdós a la sessió necrol6gica dedicada a F e m VI el l 759.319Fra Antoni Andreu, perla seva banda, ja havia
llegit composicions catalanes els anys 1754 i 1755."~Un altre autor, que
llegeix I'any 1757, Antoni de Foixi, va ingresar a I'Acadernia el 1743.'~'
Salvador Puig i Xuriguer (1719-1793) entri a I'Acadkmia I'any 1748.
Fou professor de Retorica al coblegi del Bisbe, capelli rnajor de la capella
del Palau i autor d'una D i s m ' ó n de la elontencid latina. d'uns ~udimentos
degram'tica castellana en catala i en castella, dels quals ja hem parlat, i traduí
les Gedtgzques; estudia, arnés l'episcopologi de ~leida;"2inteningué amb
composicions poetiques en catala en sessions dels anys 1754,1756 i 1757.'~'
313.
314.
31 5 .
316.
31 7 .
318.
319.
320.
321.
322.
323.

J . R. CARREQAS~
BWENA, eEstudis biogrifics...s,op. cit., @gr. 206-207.
M I R E T I S A N S&t.,pigs.
, ~ ~ . 3Oi92.
J. R CARREQASI
BULBENA,
aEstudis biogrifics...*,op &t, pags.219-220.
M l n ~ T l S ~ N s , ocit.,pigs.
p.
32, 92, 93,94 i 101.
MIRETI SANS,op. cit., pig. 20.
J . R. CARRU<ASIBULBEN&
nEstudis biagcifics...u,op. cit. pig.211.
M I ~ I S A N Scit.,pag.
, ~ ~ . 94.
M1nr.T I SANS,op. cit.,
28 i 31.
MIRETIS A N S , c~i~t ,.p i g . 92.
J. R C A W ~ I B U L B E N<Estudi$
A,
biogrifics...u, op. M, pbgs. 232-234.
M I R E T I S A N Scit.,pigs.
,~~.
30,31,32 i92.

Aleix Feliu de la Penya deu entrar a I'Academia I'any 1752 i hi llegeix
composicions catalanes els anys 1753,1754 i 1777.'24Antoni de Raviza i
de Montaner, benedictí i abat de Breda (1712-1776),ingressa a PAcademia
també i'any 1752; fou doctor en Teologia i conrei la historia ecle~iastica~~~
Llegí una composició catalana en una sessió de Pany 1767.Iz6
Domenec Feliu de Móra i d'Areny (173 1-17921, segon marques de
Llió, fill de Josep de Móra i de Cati, que fou pesidentT7 cataloga
manuscrits del monestir de Sant Jeroni de la Murtra i fou el1 mateix
president de I'Academia, on entra el 1752.~"Entres ocasions ilegípoemes
en catala a les sessions academiques, els anys 1756,1757 i 1758.lz9
Mana de Sans i de Sala (1734-18011, eminent jurisconsult, que estudia
a Cervera i fou membre del Reial ConseU. Entri a PAcademia l'any 1758."'
Consta que Ilegí composicions catalanes en tres sessions corresponents als
anys 1791,1793 i 1797.'~'
Cal també recordar Marii de Huerta, que I'any 1764 ja era academic
i el 1792 llegeix una composició;332iel pare Sargatal, que ingressa el 1767,
hi llegeix una peca catalana el 1771."~
Antoni Juglar, un dels autors del Diccionario catalán-castehno-latino,
de qui ja hem tingut ocasió de parlar, entra a I'Academia i'any 1776 i intervé
tres vegades durant Pany 1792 amb composicions catalanes.'"

324.
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326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.

MIKETI SANS,op. &t.,pigs. 27.29.30 i 108.

J. R. CARRERASI
B U L B E N A , ~ Ebiogd.fics
S ~ U ~ ~ S...% op. " r , pigs. 264-265.
MIRETI SANS,op. cit., pig. 100.
MIRES1 SANS,op. cit., pag. 90.
J.R. C A R ~ S I B U L B E«Estudis
N A , biogrifics ...o,op. &t., pigs. 264-265.
MIRETJ~ANS,
OP. cit.. pig~.,31,92i 93.
J. R C n m s r B U L ~ EaEsmdis
N~
bio@fics ...x , "p. &t., pigs. 269-270.
MIWTI S A N S , cit.,
~ ~ .pigs. 168 i 174.
MIUT I SANS,<,p.cit., pags. 98 i 170.
M ~ R E T I S A Ncit.,pigs.
S , ~ ~ . 100i 104.
MIRETISANS,~~.
cit,,p&gs.107, 169i 170.

Rafael de Llinars i de Magarola (1739-1 806) conrei la historia i la
filologia i co1,labori al Dzauio de Baucelona. Fou nomenat academic el
1778.))~El 1797 llegí una composició ~ata1ana.j'~
Joaquim Esteve i Subietlos (1743-1805), autor també de I'esmentat
Diccionario catalán-castellano-labno, doctor per la universitat de Salamanca,
professor de Gramatica i de Retbrica al Col.legi episcopal, entra a la
corporació l'any 1787,')7 i el 1796 hi llegí una peca catalana.338
Calassanc Sisó, queja era academic l'any 1796, llegeix dues peces en
catali, una aquest any i I'altra el 1 8 0 6 . Bru
~ ~ ~Bret i López (1771-1844),
anllprest de Sant Joan de les Abadesses, visitador general de la diocesi de Vic,
que intervingué en les campanyes de la guerra de la Independencia i en les
revoltes carlines, fou un historiador notable.'40Ingressi a I'Academia el 1803
i hi llegí una composició catalana l'any 1806.'~'
Les poesies que llegeixen aquests autors tenen de segur un caricter molt
convencional i una vilua literaria semblant a moltes de les peces que hem
vist en aquest capítol. L'Academia, en certamanera, en devia estar orgullosa,
car projecti, dues vegades, els anys 1794 i 1799, de fer-ne un aplec o
antologia i publicar-la."'
D'altra banda, els resums d'actes de la ~ o r ~ o r a cens
i ó sembla
~ ~ ~ que
reflecteixen d'una manera molr pildida I'activitat poetica dels academics.
Fins i tot sabem d'alguns que, tot i que no ens consta que llegissin a les
sessions academiques, conreraren la poesia, de la inateixa manera que sabem
que el comte de Peralada i el marques de Llió tingueren una notable
335. J. R. C A ~ K ABULDENA,
SI
aEstudis biogrifics...n,op. cit., pigs. 285-286.
336. MIWTISANS,op. cic.,pag. 174.
337. J. R.CAWEASIBULBENA,
uEstudis biogrifics ...», op. cit., pags. 298-299.
338. M I R E T T S A N~it.,plg.
S , ~ ~ . 173.
339. M I R E T I S A N S~iz.,pigs.
, ~ ~ . 173 i 180.
340. J. R. CARRERASI
BULBENA,
«Estudis biogrifics r,op. cit., pigs. 370-373.
341. M I R E T I ~ A N S , O ~ . C ~ ~ . , ~ ~ ~ S . ~ ~ ~ - ~ ~ ~ .
342. M I R E T I S A N Scit.,pigs.
, ~ ~ . 171 i 175.
343. En el moment de redactaraquest capítol no és possibledeconsultar hnriu de I'Academiade
BonesLletres.

...

en catak3" Per exemple,Josep M. de Sagarra
correspondencia
ens ha cndat Patenció en un dels articles de Caf?, copa ipuro i a les Memhes
sobre un avantpassat seu, Josep de Sagarra i de Baldric (1724-1784), que
estudia a Cervera, entra a I'Acadernia Pany 1759, conrea la historia,
mantingué una curiosa correspondencia en catala amb el seu pare i escriví,
de jove, un poema en octaves, Canta I'Hermosura, que anys després dedica
al príncep Pius Sigisbert de ~avoia.'~'D'aquest poema, ens en transcriu la
següent octava:
Cantar intento hassanyes portentoses
de i'imperi i poder de I'Hermosura.
Ses gdcies són encants, vimits glonoses
ab los quals sos triumfos assegura
lo foc antic, que ab flames prodigioses
de sos bells uUs los cors humans apura;
i'hermosuravull dir &una donzeua,
lo pit me mou com dominanr estrella...346

Amb les figures de fra Agustí ~ u r a ~i *el' pare Jaume ~ada,)'8que
mereixen un estudi a part, es completa el panorama de les activitats
p&tiques de I'Academia.

344. J.R.CARRERASIBULBENA,~ES~U~~S
biogiafi~s...o,op.cit,pig. 190.
345. JosrpM. de SACAW«Unpoe~acataladelseglemn,dinsCofe,,copaipuro,iMem&%,a O L
Compleier. Prora Pr6leg de Domknec Guansé, Editorial Selecta, Barcelona, 1967, pigs. 41 9-420 i 863871, respectiuament. V,arnés,To~~~sA~~~,Memoñarpara
...,op. cit., pig. 570; C A ~ R A S I B U L B M A ,
eEstudis biogriiicr ...S, op. cit. pigs. 272.273: ~MIRET
I SANS,~?.
cit.,pig. 31.
346. Cit. de S A G A R R Acit.,
, ~ pig.
~ . 865.
347. Sobre lavidailaobrade fra AgusriEura, V: F.TORRESI
A~A1,Memoriarpara...,op. cit., pigs.
227-228:J. MIRL'I'ISANS,~~.
Cit.,pigs. ~ ~ ~ ~ ~ ; C A HBUL~ENA,
X E R A aEstudis
SI
biogriiics ...n , u p Cit,pigs:
227-228; iJ. R u ~ ~ O ~ B A L X G &t.,pigs.
UER,~~
279-283.
.
348. Sobre elpareVada,v.:J. C0~~~~5,SuplernentoahMemoriaipara
...,op. cit., pigs. 264-265;
P ~ n Is RAMONA,
o?. c r t , pigs. 225-226; ELIASDE MOLINS,Diccionario biogrLf;co..., op. cit., pig.
709; CARRERAS
L BULBFNA,
uEstudis biogrifics D, op. cit., ~ i g s374-376;
,
M 1 m 1 SANS,"p. cit., pig.
1 SO; Josep M. de CASACUBERTA,
*Un escolapio precursor del Renacimiento literario dc Cataluña:
Rdo. i? Jaime Vada del Ángel Cusrodios, Boletín de San Ancón, n. 8 (agost dcl 1953), p3gs. 3-6; i
Ruaib I BALAGUEK,
op. cit., &S. 321-324.

...

Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474
hasta 1860, Sucesores de Rivadeneyra, S. A., Madrid, 1923.

- A G U I LMarii,
~,

d', <cJosepAparici en I'Academia dels Desconfiats*,
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXVIII
(1928), pigs. 241-260.

-ALOS-MONER,
Ramon

- AMATI DE CORTADA,
Baró de Malda, Rafael d', El coldegi de la bona vida.
Primera serie de «Calaix de sastre., presentat per Alexandre Galí, Biblioteca Selecta, Editorial Selecta, Barcelona, 1954.

- ARMANYA,
Francesc, Oraciónfúnebre en las exequias que la ilustre y venerable congregación de Nuestra Señora de la Esperanza y salvación de las almas
de Barcelona dedicó en su propia capilla, dia 1 de abril del año 1762, a la pia
memoria de su dignisimo hemzano, consiliarioy bienhechoq el il~streseño don
Impremta de Josep Altés, Barcelona, s. d.
José de Mora Cati...,
de Cataluña y de la Corona de Aragón ..., Librería de Salvador Manero, Barcelona, 1863.

- BALAGUER,
Víctor, Historia

Pau, Gramatica i apologia de la llengua catalana,
Joan Francisco Piferrer, impressor, Barcelona, s. d.

- BALLOT
I TORPES,
Josep

-BARRERAI ESCUDERO,
Jaume, Els Torres Amat i la Biblioteca del Seminari
Academia de Buenas Letras de Barde Barcelona, Discurs llegit a la <<Real
celonan, el 30 d'abril de 1922, Imp. Atlas Geográfico, Barcelona.

La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. Españoles. Hispanoamericanos. Filipinas. 1767-1814, «Biblioteca Románica
Hispánica», Editorial Gredos, Madrid, 1966.

-BATLLORI,
Mique!,

- BATLLORI,
Miquel, <<JosepFinestres: Epistolari. Suplementn, Documents
pera la historia cultural de Catalunya en el segle XVIII, Biblioteca Histbrica
de la Biblioteca Balrnes, serie 11,vol. XXVI, Biblioteca Balmes, Barcelona,
1969.

- BOHIGAS,
Pere, &astero i els orígens de la llengua catalana,,, Misce1,ldnia
Pompeu Faba, Imp. i casa editorial .Coni», Buenos Aires, 1943,pigs. 27-36.

-BOVER,Joaquim M., Biblioteca de escritores baleares, Imp. de i? Gelabert, Palma de Mallorca, 1868.

-BURGERA,
Mlquel, Preceptes, elegdncies, kalendes ifrases que s'asenyen en les
escoles degradtica de laprovincia de Sant Francescde Mallorca, Imp. de Josep
Guasp, Palma de Mallorca, s. d.

-CAPMANY,
Antoni de, Memonas hzitóricas sobre la mautna, comercioy anes de
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